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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Βασικοί στόχοι του παρόντος έργου είναι η ψηφιοποίηση περιεχομένου που διαθέτει η 

λέσχη, η τεκμηρίωσή τους καθώς και η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση του «Λαογραφικού 

Σπιτιού» της κ. Κλεάνθης Καρατζά, με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού 

αυτού πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από την εφαρμογή 

μεθοδολογιών και τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (open linked data), 

την ένταξη των μεταδεδομένων και εικονιδίων προεπισκόπησης στη Europeana, την 

ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης και σύνδεσης του υλικού με οντολογίες, την ανάπτυξη 

μιας σύγχρονης, διαδραστικής και πολυκαναλικής πύλης, την προμήθεια εξοπλισμού 

ψηφιακής καταγραφής και αναμετάδοσης δράσεων της Λέσχης καθώς και την ανάπτυξη 

σειράς εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίες θα προσφέρονται σε πολλαπλές 

εκδόσεις για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά 

τουλάχιστον iOs και Android.  

Η δράση συνεπώς, συνδράμει σημαντικά στην επίτευξη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 

στόχων που επικεντρώνονται στη διάσωση – διατήρηση και την παγκόσμια ανάδειξη-

προβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής, επιστημονικής και τεχνολογικής κληρονομιάς. 

Συγκεκριμένα η δράση θα υλοποιήσει τα παρακάτω πακέτα εργασίας που θα 

περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο υποέργο: 

 

 

1. Πακέτο Εργασίας 1: Μελέτη Εφαρμογής. Ο Ανάδοχος σε διάστημα ενός (1) μηνός 

από την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και αφού μελετήσει και αξιολογήσει 

την υφιστάμενη κατάσταση & τις απαιτήσεις του έργου, θα καταθέσει Μελέτη 

Εφαρμογής στην οποία θα αναλύονται οι Επιχειρησιακές, Λειτουργικές και Τεχνικές 

Απαιτήσεις του Έργου, η μεθοδολογία και τα αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής, ο 

καθορισμός και μέθοδος καταγραφής δεικτών απόδοσης του συνόλου της λύσης 

και των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, το πλάνο ενεργειών για την Ασφάλεια 

του Συστήματος, σχέδιο διαλειτουργικότητας, μεθοδολογία και προγραμματισμός 

ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της 

εκπαίδευσης και το πλάνο Διαχείρισης Επικινδυνότητας. 

2. Πακέτο Εργασίας 2: Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού. Το έργο 

προβλέπει την καταγραφή, ψηφιοποίηση, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση 

ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. Η τεκμηρίωση θα πραγματοποιηθεί με βάση σχήμα 

τεκμηρίωσης της Λέσχης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στην μελέτη εφαρμογής 

καθώς με την χρήση ανοιχτών μεταδεδομένων που θα διασφαλίζουν την ελεύθερη 

και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σ’ αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική 

χρήση. Η ψηφιοποίηση θα αφορά: 

 

Υλικό Είδος Ποσότητα/Μέγεθος Απαιτήσεις 

Χειρόγραφο 

Ευαγγέλιο 

χρονολογίας 

περίπου του 1500, 

Έγγραφα, 

βιβλιοδετημένο 

υλικό 

5.000 σελ. Ψηφιοποίηση 



Η χειρόγραφη 

Φυσική του 

Βενιαμίν του 

Λεσβίου, άλλα 

χειρόγραφα 

Βιβλία 

χρονολογίας από 

1870-1940 

βιβλιοδετημένο 

υλικό 
170.000 σελ. Ψηφιοποίηση 

Παλαιές 

Εφημερίδες και 

περιοδικά 

Εφημερίδες, 

περιοδικά 
5.000 σελ. Ψηφιοποίηση 

«Λαογραφικό 

Σπίτι» της κ. 

Κλεάνθης Καρατζά 

Κτίριο ηλικίας 

πάνω από 150 

έτη 

Διώροφο κτίριο 
Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση 

κτιρίου. 

 

3. Πακέτο Εργασίας 3: Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης και νέου πολυκαναλικού 

δικτυακού κόμβου. Το λογισμικό τεκμηρίωσης θα υποστηρίζει το σχήμα 

τεκμηρίωσης της λέσχης και τα καθοδηγεί στην εφαρμογή τεχνολογιών ανοικτών 

διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data) για το πολιτιστικό περιεχόμενο 

της λέσχης που ψηφιοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε στο πρώτο πακέτο εργασίας. 

Επίσης θα υποστηρίζει την αυτόματη εξαγωγή επιλεγμένων μεταδεδομένων για την 

ένταξη του περιεχομένου στο Ευρωπαϊκό πολιτιστικό απόθεμα της Europeana, στο 

ΕΚΤ και τη WikiPedia, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Το ψηφιακό περιεχόμενο θα 

συμπεριληφθεί στο ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων μέσω της 

απόθεσης των πόρων στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (έχει 

υπογραφεί ειδική σύμβαση). Μέσω του πολυκαναλικού δικτυακού τόπου θα 

προβάλλεται το πολιτιστικό υλικό, πολιτιστικές δραστηριότητες (εργαστήρια, 

σεμινάρια, κ.α.), θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις της Λέσχης 

και θα παρέχονται υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την λειτουργία της Λέσχης.  

Επιπλέον θα γίνει διασύνδεσή του κόμβου με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

 

4. Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών. Θα 

αναπτυχτούν: (α) τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious game) 

που θα εξελίσσεται στον τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο  πραγματικό χώρου του 

«Λαογραφικού Σπιτιού». Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα 

αναπτυχθεί θα αξιοποιεί το ψηφιοποιημένο υλικό, δισδιάστατο και τρισδιάστατο 

και θα φέρνει σε επαφή το κοινό με τον τρόπο ζωής στις αρχές του αιώνα. Η 

παρούσα καινοτόμα εμπειρική εκπαιδευτική προσέγγιση προσφέρει προσαρμογή  

στις ικανότητες και απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου, χρήση αυθεντικών 

περιβαλλόντων και δυνατότητες για βιωματική εσωτερίκευση της γνώσης. Ο 

παίχτης θα μπορεί να περπατήσει στους χώρους  του Λαογραφικού σπιτιού προς 

όλες της κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω) και δεν θα κινείται πάνω σε 

συγκεκριμένες προκαθορισμένες θέσεις. (β) «εφαρμογή προβολής και ανάδειξης 

παραδοσιακών παιχνιδιών.», (γ) «Τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι 

(serious game) με μορφή περιπέτειας -  αρχαιολογίας που θα εκτυλίσσεται στην 

Λέσβο και θα περιλαμβάνει ταξίδια στον χρόνο» και (δ) «Διαδραστικό Χρονολόγιο 



ιστορίας και πολιτισμού») Οι παραπάνω εφαρμογές θα αναπτυχθούν σε πολλαπλές 

εκδόσεις για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με 

λειτουργικά τουλάχιστον iOs και Android. Οι εφαρμογές θα είναι ανοικτές και 

επαναχρησιμοποιήσιμες, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το λογισμικό 

τεκμηρίωσης (αποθετήριο), των οποίων η διαχείριση θα γίνεται μέσω ειδικού 

λογισμικού με στόχο την συνεχή τους ανανέωση και προσθήκη νέων θεματικών 

ενοτήτων, ερωτήσεων και σεναρίων από εξουσιοδοτημένους χρήστες της λέσχης. 

 

5. Πακέτο Εργασίας 5: Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας  θα γίνουν δράσεις 

καταγραφής των εκδηλώσεων,  συνεδρίων, σεμιναρίων συνοδευόμενες από την 

κατάλληλη τεκμηρίωση και θα γίνει μεταφόρτωση τους στη Wikipedia και σε  portal 

φιλοξενίας - προβολής βίντεο.  

6. Πακέτο Εργασίας 6: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, Εκπαίδευση 

Χρηστών.  

o 1 pc επεξεργασίας βίντεο και ψηφιοποιημένου υλικό με τα ανάλογα λογισμικά 

για την επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού, επεξεργασία υλικού δράσεων 

καταγραφής και επεξεργασία νέου υλικού που εμπλουτίζει τις εφαρμογές που 

θα δημιουργηθούν, 

o 1 pc για την τεκμηρίωση του περιεχομένου 

o 1 προβολικό σύστημα και η ανάλογη οθόνη προβολής + 1 φορητός υπολογιστής 

για την ομαδική προβολή των εφαρμογών για την ανάπτυξη συνεργασιών 

μεταξύ των παιχτών,  προβολή του υλικού καταγραφής και ομαδική 

τεκμηρίωση του.  

o Επίπεδος σαρωτής για την ψηφιοποίηση έντυπου υλικού καθώς και για τις 

ανάγκες των εφαρμογών και των δράσεων καταγραφής 

o Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την 

καταγραφή δράσεων, δημιουργία νέου υλικού για τις εφαρμογές. 

o Αποθηκευτικό μέσο μεγέθους τουλάχιστον 10Τβ για την αποθήκευση 

ψηφιοποιημένου υλικού 

o Ημιεπαγγελματική κάμερα υψηλής ευκρίνειας με συνοδευτικό εξοπλισμό 

 

Στα πλαίσια της ίδιας φάσης θα γίνει και η εκπαίδευση των χρηστών (Διαχειριστές, 

τεκμηριωτές, ψηφιοποιητές, απλοί χρήστες, τεχνικοί κλπ.). Η εκπαίδευση θα 

ξεκινήσει 7 μήνες από την έναρξη του έργου (τρεις μήνες πριν την έναρξη της 

πιλοτικής λειτουργίας) και θα έχει διάρκεια τριών(3) μηνών.  

 
7. Πακέτο εργασίας 7: Πιλοτική Λειτουργία. Ο Ανάδοχος τον 10ο μήνα του 

χρονοδιαγράμματος του έργου θα κληθεί να υποστηρίξει την λειτουργία του 

συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τριών 

μηνών (πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε 

συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του φορέα και θα παρέχει υποστήριξη με 

φυσική παρουσία τουλάχιστον ενός (1) εξειδικευμένου τεχνικού του, όποτε αυτό 

ζητείται. Πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας το σύνολο των διαδικτυακών 

εφαρμογών θα πρέπει να έχει μεταφερθεί σε cloud data center και θα πρέπει να 

έχει γίνει τελικός έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και 



ανοιχτών δεδομένων, και μεταφόρτωση των  μεταδεδομένων και αντιγράφων 

ασφαλείας στο ΕΚΤ. 
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- DPI Dots per inch 

- TIFF Tagged Image File Format 

- OCR Optical Character Recognition 

- UTF Unicode Transformation Formats 

- MODS Metadata Object Description Schema 

- CDWA Categories for the Description of Works of Art 

- EAD Encoded Archival Description 

- EDM Europeana Data Model 

- RDF Resource Description Framework 

- OWL Web Ontology Language 

- CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model 

- LIDO Lightweight Information Describing Objects 

- CERIF Common European Research Information Format 

- OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting 

- URL Uniform Resource Locator 

- HTTP Hypertext Transfer Protocol 

- FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής  

- SKOS Simple Knowledge Organization System  

- SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service 

- ESE Europeana Semantic Elements 

- LTO Linear Tape-Open 

- (ΛΒΛ )Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν Ο Λέσβιος»  
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- (ΕΤΑΛ) Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.  
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Α1. Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του 

Έργου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ http://www.digitalplan.gov.gr 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. 
(ΕΤΑΛ) 

Βλ. παρ. Α1.1.2 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν Ο Λέσβιος» 
(ΛΒΛ) 

Βλ. παρ. Α1.1.1 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Βλ. παρ. Α1.1.3 

 
 

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 

Η Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν Ο Λέσβιος» (ΛΒΛ)  είναι ένα πολιτιστικό μορφωτικό σωματείο που 

υπάρχει εδώ και 130 χρόνια και εξακολουθεί να υφίσταται, να λειτουργεί και να παράγει έργο. 

Εδρεύει στο Πλωμάρι της Λέσβου. Δημιουργήθηκε πριν από 130 χρόνια, δηλαδή το 1878, με 

πρωτοβουλία πολιτών επηρεασμένων από τη διδασκαλία του Βενιαμίν. Πρόκειται για ένα 

σωματείο πολιτιστικό, που διαθέτει μια λαμπρή αίθουσα, μια βιβλιοθήκη 3.500 τόμων και κάποια 

χειρόγραφα του σοφού και αγωνιστή εθνοδιδασκάλου Βενιαμίν. 

Ακολουθώντας τη συμβουλή ενός μαθητή του Βενιαμίν, που συνέστηνε, το 1879, την οργάνωση 

ενός οιονεί λαϊκού πανεπιστημίου, το οποίο θα λειτουργούσε “τας χειμερινάς εσπέρας” και στο 

οποίο “διδάσκαλοι και ιατροί” θα μετέδιδαν στον λαό τις γνώσεις τους, το σωματείο μας 

οργανώνει κινηματογραφική λέσχη κάθε Παρασκευή -και κάθε δεύτερη Κυριακή για τα παιδιά των 

σχολείων-, χορηγεί την αίθουσα για τις δοκιμές και τις εμφανίσεις της χορωδίας “Αλκαίος” κάθε 

Πέμπτη, οργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, συζητήσεις για θέματα που αφορούν τις 

τοπικές δραστηριότητες όπως το ελαιόλαδο, το σαπούνι κ.ά. 

Ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, στο όνομα του οποίου αναπτύσσετε η δραστηριότητα της λέσχης ήταν ένα 

από τα επιφανέστερα τέκνα της πατρίδας μας, που γεννήθηκε στο Πλωμάρι το 1762 και πέθανε 

στο Ναύπλιο το 1824, κατέχοντας το αξίωμα του αρμοστή (υπουργού) νήσων Αιγαίου. Πάμπτωχος, 

ξεκίνησε από μοναχός στο Άγιον Όρος και βρέθηκε στο Παρίσι, την Πίζα και το Λονδίνο, όπου 

σπούδασε φυσική, μαθηματικά και αστρονομία. 

Οι ευρωπαϊκές σπουδές τού έδωσαν την ευκαιρία να έλθει σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό 

Διαφωτισμό και τον οδήγησαν στην απόφαση να μεταφέρει τις νεοτερικές ιδέες του Διαφωτισμού 

στον ελληνικό χώρο – όσον αφορά κυρίως τα πεδία της φιλοσοφίας και της αστρονομίας. Τελικά η 

απόρριψη του δόγματος “πίστευε και μη ερεύνα” τον έφερε σε σύγκρουση με την κρατούσα 

εκκλησία. 
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Υπήρξε διευθυντής της περίφημης Ακαδημίας των Κυδωνιών (Αϊβαλιού) για 12 χρόνια, μέχρι το 

1812, καθηγητής στη σχολή Βουκουρεστίου, συγγραφέας τουλάχιστον δέκα επιστημονικών 

βιβλίων, δάσκαλος του Θεόφιλου Καΐρη, Φιλικός, αγωνιστής του εθνικού ξεσηκωμού του 1821, 

βουλευτής, νομοθέτης και τέλος αρμοστής νήσων Αιγαίου. 

Στα έργα του ο Βενιαμίν χαρακτηρίζει “μη ανθρώπους” όλους όσους, μέσα από μια συντηρητική 

και -γιατί όχι;- αντιδραστική λογική, προσπαθούν να εμποδίσουν την κοινωνική πρόοδο και 

εξέλιξη, προκειμένου να ελέγχουν τις όποιες εξουσίες κατέχουν, εμφορούμενοι από το δικό τους 

και μόνο συμφέρον.  

Η Λέσχη Πλωμαρίου “Βενιαμίν ο Λέσβιος”, που φέρει το όνομα του σπουδαίου διαφωτιστή, 

θέλοντας να αναδείξει την επιστημονική γνώση και τη φιλοσοφική σκέψη του προχώρησε ως 

πρώτο βήμα στην ομοιογραφική αναπαραγωγή της χειρόγραφης “Φυσικής” του, ενός από τα πιο 

σημαντικά έργα της εποχής. Μαζί εξέδωσε την επίσης χειρόγραφη βιογραφία του από τον 

σχολάρχη Γ. Α. Αριστείδη-Πάππη, καθώς και τη μονογραφία “Η θεωρία του πανταχηκινήτου του 

Βενιαμίν Λεσβίου” του καθηγητή Αντώνη Ανδριώτη (Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας Κρήτης). 

 

Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης 

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤΑΛ) αποτελεί σύμπραξη τοπικών φορέων της 

Λέσβου και της ευρύτερης νησιωτικής περιοχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με στόχο την 

προώθηση της ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την ανάληψη, το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πρωτοβουλιών που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της αγροτικής αλλά και της γενικότερης οικονομικής, πολιτιστικής και 

κοινωνικής εξέλιξης της περιφέρειας. 

Η ΕΤΑΛ ιδρύθηκε το 1992 μέσα από τη σύμπραξη των τοπικών φορέων Τοπική Ένωση Δήμων & 

Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Παράρτημα 

Αιγαίου, τη θέση του οποίου πήρε η Επιμελητηριακή Λεσβιακή Εταιρεία Ανάπτυξης ΕΛΕΑ, και 

μεταγενέστερα με τη συμμετοχή και της  Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου.    

 

Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση 

τουΈργου 

Ο δικαιούχος του έργου έχει υπογράψει πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

Το αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας του Δικαιούχου και του ΕΚΤ είναι η απόθεση και 

διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του Δικαιούχου, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων 

αυτών, στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, με σκοπό τη 

δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 
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Για το σκοπό αυτό το ΕΚΤ θα προσφέρει στον Δικαιούχο τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές 

και υπηρεσίες για τη βιώσιμη οργάνωση, διάθεση, διατήρηση και ευρετηρίαση του ψηφιακού 

πολιτιστικού υλικού που διαθέτει και των μεταδεδομένων του.   

Η υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου που θα παρέχει το ΕΚΤ βασίζεται σε 

τεχνολογίες αιχμής, (εικονικοποίηση συστημάτων, παροχή «Υπηρεσιών Νέφους» Software as a 

Service Cloud για ψηφιακό περιεχόμενο από το ΕΚΤ, ανοικτά δεδομένα και ανοικτά πρότυπα) και 

εξασφαλίζει ασφαλή και διατηρήσιμη λειτουργία καθώς και την ενσωμάτωση των τεχνολογικών 

εξελίξεων στον τομέα των υποδομών διάθεσης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου με βάση 

διεθνή πρότυπα .  

 

Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Η υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΤΑΛ  πραγματοποιείται από το  Τμήμα Έργων 

και Προγραμμάτων. 

Η Υποδομή Η/Υ (hardware & software) και Τηλεπικοινωνιακή υποδομή της ΕΤΑΛ Α.Ε. στη 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ περιλαμβάνει : 

Δίκτυο βασισμένο στο περιβάλλον των Microsoft Windows  με κεντρικό server Windows XP, 

PENTIUM IV, 3 GHZ, 256MB RAM, 40GB HDD). Υπάρχουν 12 σταθμοί εργασίας με τις παρακάτω 

προδιαγραφές 

 

A. 12 ΤΕΜΑΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 

Τροφοδοτικό: PSU 350W  

CPU: CORE 2 DUO 2,13GHZ LGA 775 (E6400)  

PLATFORM: 965,4DDR,VGA +PCIX,LAN1000  

DDR(1): DIMMS 512MB DDR 533MHZ  

DDR(2): DIMMS 512MB DDR 533MHZ.  

VGA: GF 7300GT 256MB DVI  

HDD(1): 320GB SATA2 7200/8MB  

DVD: LG 16X52  

SOUND CARD: ΒΑΣΙΚΗ  

OPERATING SYSTEM: WIN XP PRO GREEK  

EXTRA SW: MS OFFICE 2007 PREMIUM GR  

KEYBOARD: MS BASIC KEYBOARD  

MOUSE: MS WHEEL MOUSE OPTICAL  

DVD_RW: PLEXTOR DUAL 16X16  

FLOPPY DISK DRIVE: FDD 

 

B. SERVER ΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ML 350 G5 - Tower  or Rack (5U) /Dual-Core Intel Xeon processors (up to 2) /  2x2MB (5000 series) 

or  4MB level 2 cache (5100 series) / Up to 16GB MEMORY DDR2(PC2 5300)- 8 Slots / Up to 6 SAS 

(LFF) or SATA HDDs  /Integrated Smart Array E200i Controller (Raid 0/1) /Integrated Lights-Out 
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2(iLO) for remote management/Embedded Single NC373i Gigabit Server Adapter 10/100/1000 / NO 

FDD/CD-ROM / VGA ATI ES1000 16MB/ Power Supply (800W), 6PCI Slots(1 64-bit/133-MHz PCI-X, 2 

64-bit/100-MHz PCI-X, 3 x8 PCI-Express) 6 USB   Εγγύηση: 3 YEARS NBD ON-SITE 

 

470064-346 

Proliant ML 350T G5 Dual-Core Intel Xeon 5120 Processor 1.86GHz/1066Mhz,1GB 

(2X512MB), E200I 128MB (RAID 0/1/5/1+0), SAS/SATA LFF NEO 

397409-B21 

1GB (2x512MB) ECC PC2-5300 667MHz for ML150G3, ML350G5, ML370G5, 

DL360G5, DL380G5 

397411-B21 

2GB REG (2x1GB ) ECC PC2-5300 667MHz for ML150G3, ML350G5, ML370G5, 

DL360G5, DL380G5 

349239-B21 250GB SATA 7200 for SATA Hot Plug models  (3.5") LFF 

349239-B21 250GB SATA 7200 for SATA Hot Plug models  (3.5") LFF 

349239-B21 250GB SATA 7200 for SATA Hot Plug models  (3.5") LFF 

383974-B21 

HP 16X Half Height DVD+RW Drive for 

ML110G3/G4,ML150G3,ML310G2/3,ML350G4/G4p/G5,ML370G4/G5,ML570G3 

 

Γ. WINDOWS SBS 2003 SERVER PREMIUM 5 CALS  

WINDOWS DSP SBS 2003 CAL 5 CLIENT DEVICE 

 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ANTIVIRUS, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ FIREWALL. 

 

Ε. UPS ΤΥΠΟΥ APC SMART RT 2000VA ONLINE SERIAL TOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ SERVER ΚΑΙ 

ΠΙΘΑΝΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). 

 

ΣΤ. SWITCH ALLIED TELESYN 24 PORT  GS900/24 

 

Z.  Περιφερειακά Συστήματα 

1 Εκτυπωτής – φωτοαντιγραφικό μηχάνημα TOSHIBA e-STUDIO 352  

1 ΗUB 6port 3 COM Office Connect, 1 INTERNET ACCESS SERVER 

1 εκτυπωτή ΗΡ LaserJet 4650N, Color 

1 εκτυπωτή ΗΡ LaserJet 1300, 24MB RAM, 

1 εκτυπωτής Dot matrix PANASONIC KX-1150 

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 14 ΘΕΣΕΩΝ 

FAX – PANASONIC KX-FM330, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ – PANASONIC FP-7818 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: 

Microsoft Windows XP, & Vista, MS-Office 2007 Professional edition  

DATABASE MANAGEMENT  STAT PLAN 3.0, Microsoft Project, Micro fit statistical package 

Media Face Applications - Λοιπές εφαρμογές Λογισμικού Γραφείων (π.χ. Norton Internet Security, 

AutoCAD  2003) κτλ. Εφαρμογές της COMPUTER LOGIC (DE FACTO – HORIZON – ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 

EUROFASMA) (εμπορική και οικονομική διαχείριση). ArcView geographic information system (GIS) 

software for visualizing, managing, creating, and analyzing geographic data. 

 ΚΟΜΒΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – WEB SERVER – www.etal-sa.gr  

http://www.etal-sa.gr/
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ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ E-MAIL ADDRESS ACCOUNTS ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ. 

Η Ιστοσελίδα παρέχει δυνατότητες δυναμικής ενημέρωσης και καταγραφής στατιστικών 

επισκεψιμότητας. 

 

Από την ΕΤΑΛ  θα συμμετάσχουν  στην ομάδα υποστήριξης λειτουργίας της προτεινόμενης πράξης 

μετά την λήξη της σύμβασης με τον ανάδοχο οι  

 

1-Αναστάσιος Περιμένης (Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Διαχειριστικής Επάρκειας και 

Ποιότητας  της ΕΤΑΛ) 

2-Ιγνάτης Μαυρίδης (Συνεργάτης πληροφορικής) 

 

Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του 

Έργου) 

Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της 

λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της λέσχης Πλωμαρίου «Βενιαμίν Ο Λέσβιος» (ΛΒΛ)  είναι: 

 Καταγραφή της βιβλιοθήκης, που περιλαμβάνει 3.500 τίτλους, μεταξύ των οποίων εκδόσεις 

σπάνιες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τον ίδιο τον Βενιαμίν. 

 Διοργάνωση δύο ημερίδων για την προβολή του εκλεκτού λεσβιακού προϊόντος, με θέμα 

«Ελαιόλαδο το χρυσάφι της Λέσβου», με ομιλητές παραγωγούς, τυποποιητές ελαιολάδου και 

ειδικούς επιστήμονες, στους οποίους καταλέγονται και δύο καθηγητές των πανεπιστημίων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένοι σε θέματα διατροφής. 

 Διοργάνωση του πανελληνίου συνεδρίου «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΥ», που τέλεσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και την 

επιστημονική διεύθυνση του τομέα φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πήραν μέρος 

σε αυτό 22 εισηγητές εκ των οποίων οι δέκα διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων. 

 Οργάνωση σεμιναρίων Κινηματογράφου με τον διευθυντή των υπηρεσιών Θεσσαλονίκης του 

φεστιβάλ κινηματογράφου, στα οποία καλούνται και συμμετέχουν μαθητές των γυμνασίων 

και Λυκείων ΤΤλωμαρίου και Ιππείου. 

 Οργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής και φωτογραφίας.  

 Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Ήχοι ανατολικού Αιγαίου: θρησκευτική και κοσμική 

μουσική» με ομιλίες και συναυλίες βυζαντινών χορωδιών και ορχηστρών παραδοσιακής 

μουσικής. 
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Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 

 
Το παρακάτω  οργανόγραμμα αποτελεί την υφιστάμενη δομή της εταιρείας, σύμφωνα με την 

Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ISO ΕΝ 9001:2000 

 

 
 
 Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 10 μέλη έχει με εντολή της Γενικής συνέλευσης 

και σύμφωνα με το καταστατικό πλήρεις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τις αποφάσεις της 

εταιρείας 

 

 Γενικός Διευθυντής 

Ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, την εφαρμογή 

αποφάσεων του Δ.Σ., και την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα προγράμματα και 

έργα τα οποία έχει αναλάβει. Επίσης είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και 

διαχείριση των πόρων της εταιρείας, των στόχων και δραστηριοτήτων της. Ο Γενικός Διευθυντής 

είναι υπεύθυνος  για  τα στελέχη της εταιρείας μόνο όσον αφορά την δραστηριοποίησή τους 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τους ρόλους για τα προγράμματα και τα έργα που τους έχουν 

ανατεθεί, Στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται και από την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN 

ISO9001:2000.  

 

 Υπεύθυνος Διαχειριστικής επάρκειας  & Ποιότητας (και Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΔΕ & Π.) 
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Ο Υπεύθυνος ΔΕ & Ποιότητας είναι αρμόδιος για: 

 Τη μελέτη, ανάπτυξη και τεκμηρίωση του Συστήματος ΔΕ & Ποιότητας με βάση τις σχετικές 

προδιαγραφές και τη συνεχή βελτίωσή του 

 Την εποπτεία της εφαρμογής του Συστήματος σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, την 

παρακολούθηση της απόδοσής του και την πρόταση βελτιώσεων στη Διοίκηση 

 Την εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις με τρίτους για θέματα που σχετίζονται με την 

Ποιότητα και τη Διαχειριστική Επάρκεια της εταιρείας 

 Τον καθορισμό των Περιγραφών Θέσεων Εργασίας της εταιρείας 

 Την ανασκόπηση του Συστήματος και την παρουσίαση στη Διοίκηση 

 Το σχεδιασμό και την τήρηση συστήματος αρχείων που να επιτρέπει την παρακολούθηση των 

εκτελούμενων λειτουργιών και τον εντοπισμό των πηγών των σφαλμάτων, Την άμεση 

αντιμετώπιση αποκλίσεων από το Σύστημα ΔΕ & Ποιότητας και τη λήψη σχετικών 

διορθωτικών ενεργειών 

 Την αντιμετώπιση παραπόνων που καταγράφονται 

 Το συντονισμό και την εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας 

 Την αξιολόγηση των προμηθευτών και εισήγηση στα αρμόδια όργανα (Δ.Σ-ΕΔΠ-Γεν. 

Διευθυντή) για επιλογή 

 

 Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων είναι αρμόδιος: 

 Για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού και τη σύγκλιση της σχετικής σύσκεψης 

μεταξύ των αρμόδιων στελεχών της εταιρείας. 

 Για την παρακολούθηση της πορείας των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και την τήρηση των 

προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. 

 Για την επισήμανση αποκλίσεων από τον προγραμματισμό, την αναζήτηση των αιτίων τους και 

την πρόταση των απαραίτητων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.  

 Για την ένταξη των έργων που δεν έχουν ξεκινήσει στον ετήσιο προγραμματισμό και τη 

δέσμευση των απαιτούμενων πόρων. 

 Για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με έργα που πρόκειται να προκηρυχθούν από τις 

επισημασμένες πηγές ενημέρωσης και την πρόταση τους στο Γενικό Διευθυντή. 

 Για την επικοινωνία με τους φορείς και τις διαχειριστικές αρχές και την συλλογή πληροφοριών 

για νέα έργα και προγράμματα. 

 Για την ένταξη των έργων που πρόκειται να προκηρυχθούν και στα οποία επιθυμεί να 

συμμετάσχει η εταιρεία στο ετήσιο πρόγραμμα. 

 

 Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Έργων 

Ο Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων είναι αρμόδιος: 

 Για την ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή για τις απαιτήσεις του έργου και την ικανότητα της 

εταιρείας να ανταποκριθεί. 

 Για τον εντοπισμό όλων των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών υλοποίησης των έργων 

 Για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων και ειδικά: 
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 Την επικοινωνία με τοπικούς και άλλους αρμόδιους φορείς για την αναγνώριση των φυσικών 

συνθηκών και άλλων ειδικών απαιτήσεων του περιβάλλοντος όπου θα εκτελεστεί το έργο 

 Την ανάγκη πραγματοποίησης τεχνικών έργων 

 Την εκτίμηση του κόστους των προπαρασκευαστικών ενεργειών 

 Το σχεδιασμό των απαιτούμενων μελετών, την ανάθεση των εργασιών στην τεχνική ομάδα ή 

τρίτους και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος. 

 Τη διασφάλιση αδειοδοτήσεων και άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες 

 Τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων 

 

 Υπεύθυνος Διενέργειας Διαγωνισμών & Αναθέσεων Έργων 

Ο Υπεύθυνος Διενέργειας Διαγωνισμών & Αναθέσεων Έργων είναι αρμόδιος για την εποπτεία της 

διαδικασίας: 

 Σύνταξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Καθορισμού του είδους του διαγωνισμού ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου 

 Τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης 

 Αξιολόγησης των προσφορών και ωφελουμένων 

 Χειρισμού των ενστάσεων των υποψηφίων, αν υπάρχουν 

 Προετοιμασίας της σύμβασης ανάθεσης 

 Ενημέρωσης της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής, ή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ή και 

Εθνικών φορέων-Θεσμών π.χ. Υπουργεία, Περιφέρεια, Αυτοδιοίκηση ή και  Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Διευθύνσεις-Υπηρεσίες) όπου απαιτείται 

 

 Υπεύθυνος Παρακολούθησης & Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 

Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης & Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου είναι αρμόδιος για: 

 Την έναρξη υλοποίησης του έργου 

 Το συντονισμό των εργασιών της ομάδας έργου 

 Την κατάρτιση και τον έλεγχο τήρησης του χρονοδιαγράμματος του έργου,  

 Τον έλεγχο των αρχείων παρακολούθησης του έργου 

 Την εκτίμηση των κινδύνων, την προληπτική αντιμετώπισή τους καθώς και το χειρισμό 

προβλημάτων κατά την εξέλιξη του έργου 

 Την τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας των έργων 

 Τη συμπλήρωση των Δελτίων Παρακολούθησης Έργου 

 Τη συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης για την πιστοποίηση των δαπανών 

 Τη διασφάλιση ύπαρξης αδειοδοτήσεων και άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες 

 Τη διαδικασία ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων 

 

 Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου 

Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου είναι αρμόδιος για : 

 Την παρακολούθηση των χρηματορροών των υλοποιούμενων έργων, την κατάθεση αιτημάτων 

πληρωμής στους Φορείς Χρηματοδότησης και την πραγματοποίηση των πληρωμών 
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 Την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, τη διασταύρωσή του με το 

φυσικό αντικείμενο και την αρχειοθέτηση των στοιχείων τεκμηρίωσης σε ειδικό αρχείο 

παραστατικών και δικαιολογητικών 

 Τη συμπλήρωση και υποβολή μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης και την 

τήρηση στο φάκελο έργου των αποδεικτικών αποστολής 

 Τον έλεγχο της καλής λογιστικής οργάνωσης και παρακολούθησης των έργων 

 

 Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

Το λογιστήριο είναι υπεύθυνο για: 

 Την διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της εταιρείας 

 Την τήρηση των προβλεπόμενων οικονομικών και φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τον 

ΚΒΣ και την ισχύουσα νομοθεσία 

 Την εκτέλεση των πληρωμών και την έκδοση επιταγών 

 Τη μισθοδοσία του προσωπικού 

 Τον έλεγχο της νομιμότητας των παραστατικών που υποβάλλονται από τους επενδυτές 

 Την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών στο λογισμικό μηχανογραφημένης 

λογιστικής, Την υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων προς την εφορία και την απόδοση του 

ΦΠΑ, ΦΜΥ, κοκ 

 Την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας 

 Την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών και χρηματορροών της εταιρείας  

 

 Νομικός Σύμβουλος 

Ο Νομικός Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για: 

 Την παρακολούθηση της τρέχουσας νομοθεσίας και την ενημέρωση της εταιρείας 

 Τον έλεγχο των τευχών διαγωνισμών, των προκηρύξεων και των συμβάσεων 

 Την παροχή νομικής υποστήριξης  

 

 Γραμματεία 

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για: 

 Την επικοινωνία με το κοινό και τους επενδυτές (τηλεφωνική και με fax – e-mail) 

 Την παραγγελία αναλωσίμων και την παραλαβή τους. 

 Την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

 Την αποδελτίωση από καταχωρίσεις ΜΜΕ. 

 

  

Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 

Οι υφιστάμενες επιχειρησιακές διεργασίες που αυτοματοποιούνται από τις υπηρεσίες που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου είναι οι παρακάτω: 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
 

 

Σελίδα 19 από 58 

 Διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος. Η διαχείριση έως σήμερα πραγματοποιείται με 

αναλογικό τρόπο που υποστηρίζεται από εφαρμογές διαχείρισης που δεν ανταποκρίνονται 

στις συγκεκριμένες ανάγκες της ΛΒΛ. Τα συστήματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

έργου θα υποστηρίξουν την πλήρη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του πολιτιστικού 

αποθέματος βάσει διεθνών προτύπων μεταδεδομένων και ανοικτών προτύπων. 

 Υποστήριξη της περιήγησης στο παραδοσιακό Λαογραφικό σπίτι. Η υποστήριξη της 

περιήγησης έως σήμερα υποστηρίζεται μόνο από αναλογικά μέσα. Με την υλοποίηση του 

έργου η περιήγηση θα υποστηριχθεί και από τεχνολογικά μέσα, ενώ θα γίνει παράλληλα 

προβολή μέσω του διαδικτύου. 

 Δημιουργία εκπαιδευτικών – διαδραστικών εφαρμογών με στόχο την ενεργητική και 

ψυχαγωγική μάθηση, την αλληλεπιδραστική πληροφόρηση και τη βιωματική προσέγγιση.  

Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη 

λειτουργία του έργου 

 

Η Λέσχη Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος" θα αξιοποιήσει τις υποδομές του ΕΚΤ, αποθέτοντας εκεί 

και διαθέτοντας μέσα από αυτό τους ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους που διαθέτει, και των 

αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών όπως θα προκύψουν στην διάρκεια του έργου. Με τον τρόπο 

αυτό εξοικονομούνται πόροι αλλά και αξιοποιούνται υφιστάμενες δομές με τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας.  

 

Το λογισμικό τεκμηρίωσης θα υποστηρίζει και θα καθοδηγεί στην εφαρμογή τεχνολογιών 

ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data) για το πολιτιστικό περιεχόμενο που θα 

ψηφιοποιηθεί και θα τεκμηριωθεί αλλά και για περιεχόμενο που και μελλοντικά θα προστίθεται 

στο σύστημα. Επίσης, θα υποστηρίζει την αυτόματη εξαγωγή επιλεγμένων μεταδεδομένων για την 

ένταξη του περιεχομένου στο Ευρωπαϊκό πολιτιστικό απόθεμα της Europeana, στο ΕΚΤ και τη 

WikiPedia, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Το λογισμικό θα συνδέεται με το ψηφιακό περιεχόμενο 

το οποίο θα συμπεριληφθεί στον ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων στις υποδομές 

του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (έχει υπογραφεί ειδική σύμβαση). 

 

Ο Φορέας με τον εξοπλισμό που διαθέτει και αυτόν που θα προμηθευτεί συμπληρωματικά στα 

πλαίσια του έργου και πιο συγκεκριμένα: 

 

Είδος Αξιοποίηση 

1  υπολογιστής επεξεργασίας 

βίντεο και ψηφιοποιημένου 

υλικό με τα ανάλογα λογισμικά 

Επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού, επεξεργασία 

υλικού δράσεων καταγραφής, επεξεργασία νέου υλικού 

που εμπλουτίζει τις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν. 
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1 υπολογιστής τεκμηρίωσης Τεκμηρίωση υλικού 

1 προβολικό σύστημα και η 

ανάλογη οθόνη προβολής + 1 

φορητός υπολογιστής 

Ομαδική προβολή των εφαρμογών για την ανάπτυξη 

συνεργασιών μεταξύ των παιχτών,  προβολή του υλικού 

καταγραφής και ομαδική τεκμηρίωση του. 

Επίπεδος σαρωτής  Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού για τις ανάγκες των 

εφαρμογών και των δράσεων καταγραφής 

Ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή DSLR με τον αναγκαίο 

εξοπλισμό 

Καταγραφή δράσεων, δημιουργία νέου υλικού για τις 

εφαρμογές 

Αποθηκευτικό μέσο μεγέθους 

τουλάχιστον 10ΤΒ 

Αποθήκευση ψηφιοποιημένου υλικού 

Βιντεοκάμερα υψηλής 

ευκρίνειας με συνοδευτικό 

εξοπλισμό 

 

Πλήρης κάλυψη σε επίπεδο βιντεοσκόπησης για τις 

περιγραφόμενες ενέργειες. 

 

Θα έχει όλη την αναγκαία υποδομή για την βιωσιμότητα του έργου, ενώ θα μπορεί να υποστηρίξει 

την συνέχεια του, τον εμπλουτισμό και την συμπλήρωση του περιεχομένου.  

 

Η ευρεσιμότητα του περιεχομένου εξασφαλίζεται από την ένταξη του υλικού στην Europeana, στο 

ΕΚΤ και τη WikiPedia και τις δυνατότητες του λογισμικού τεκμηρίωσης που θα αναπτυχθεί να 

προσφέρει ανοικτές διεπαφές πρόσβασης στο υλικό από οποιαδήποτε τρίτη εφαρμογή (Το 

λογισμικό τεκμηρίωσης που θα αναπτυχθεί θα προσφέρει Υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Service) με 

βάση το πρότυπο OAI-PMH για τη συλλογή των μεταδεδομένων από την υπηρεσία καταλόγου του 

ΕΚΤ). Επίσης το υλικό θα τεκμηριωθεί ακολουθώντας κατ' ελάχιστον το πρότυπο μεταδεδομένων 

Dublin Core, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω του ευρέως διαδεδομένου 

αυτού προτύπου. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει και ένταξη του ανοικτού ψηφιακού 

τεκμηριωμένου περιεχόμενου που θα παραχθεί, στις υπηρεσίες Καταλόγου και Απόθεσης και 

διαφύλαξης του ψηφιακού  ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ.  Τα δεδομένα θα 

διατίθενται από σταθερό URI (Τα αποθετήρια του ΕΚΤ θα λειτουργούν ως τα κύρια σημεία 

σταθερής διάθεσης του περιεχομένου), χωρίς τεχνικούς περιορισμούς, με δυνατότητα περαιτέρω 

χρήσης με περιορισμούς στην εμπορική χρήση. Για το σταθερό URI Θα χρησιμοποιηθούν μόνιμοι 

προσδιοριστές διευθύνσεων (persistent identifiers), εξασφαλίζοντας μια σταθερή διεύθυνση 

αναφοράς στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το πρότυπο HANDLE system/ RFC3652 ή άλλο αντίστοιχο. 

Με βάση τους μόνιμους προσδιοριστές θα μπορούν να δημιουργηθούν και να υποστηριχθούν 

εφαρμογές linked data με ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα φιλοξενούμενο και έχοντας ως σταθερό 

σημείο απόθεσης την υποδομή του ΕΚΤ, για συμπερίληψη και σε άλλες προηγμένες εφαρμογές.  

Τέλος να σημειωθεί ότι το υλικό θα διατίθεται ελεύθερα σε όλους για μη εμπορική χρήση. 
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Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 

Βασικοί στόχοι της παρούσας πρότασης έργου είναι η ψηφιοποίηση περιεχομένου που διαθέτει η 

λέσχη, η τεκμηρίωσή τους καθώς και η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση του «Λαογραφικού Σπιτιού» 

της κ. Κλεάνθης Καρατζά, με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού 

πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνοδευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογιών 

ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (open linked data), την ένταξη των μεταδεδομένων και 

εικονιδίων προεπισκόπησης στη Europeana, την ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης και σύνδεσης 

του υλικού με οντολογίες, την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διαδραστικής και πολυκαναλικής πύλης, 

την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής καταγραφής και αναμετάδοσης δράσεων της Λέσχης καθώς 

και την ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίες θα προσφέρονται σε 

πολλαπλές εκδόσεις για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά 

τουλάχιστον iOs και Android.  

 

Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πρωτοβουλίες και πολιτικές που καθιστούν την 

ψηφιοποίηση απαραίτητη για τη διάσωση – διατήρηση και την ανάδειξη – προβολή της 

Πολιτιστικής και Επιστημονικής Κληρονομιάς. Για παράδειγμα, μνημεία, εκθέματα και πολύτιμα 

χειρόγραφα καταστρέφονται με την πάροδο του χρόνου, αρχαιολογικά αντικείμενα βυζαντινές 

εικόνες έχουν κλαπεί. Με την ψηφιοποίηση δημιουργείται ένα ψηφιακό απόθεμα (digital 

repository), με κείμενα, φωτογραφίες, video κ.ά., στο οποίο αποθηκεύεται και διασώζεται η 

πληροφορία για το πολιτιστικό αγαθό. Επιπλέον, το απόθεμα χρησιμοποιείται για κάθε είδους 

εκδόσεις, για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη, την παγκόσμια προβολή και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από το Διαδίκτυο, καθώς και την προσέλκυση επισκεπτών στους 

αντίστοιχους χώρους. 

Τα οφέλη για το ευρύ κοινό είναι σημαντικά καθώς πολύτιμο πολιτιστικό περιεχόμενο με μεγάλη 

αξία για τη δια βίου παιδία και εκπαίδευση γίνεται διαθέσιμο σε μορφή ανοικτή και 

σημασιολογικά συνδεδεμένη γεγονός που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες αναζήτησης, εξόρυξης και 

μετά-αξιοποίησης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου για πολύπλευρη χρήση. Το κράτος 

ωφελείται καταρχήν από τη δημιουργία υποδομών ανάδειξης του εθνικού πολιτιστικού πλούτου 

σε διεθνές επίπεδο, η οποία ανάδειξη οδηγεί στην ενίσχυση του τουρισμού και της περιφερειακής 

ανάπτυξης. Σε δεύτερο επίπεδο το κράτος ενισχύει τη σύνδεση πολιτισμού και εκπαίδευσης και 

ψυχαγωγίας αναβαθμίζοντας το επίπεδο των υπηρεσιών προς την κοινωνία. Οι πολίτες 

ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση σε νέες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την 

πολιτιστική τους ενημέρωση, παιδεία και μόρφωση. Βάσει των αρχών αυτών δημιουργήθηκε η 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European Digital Library (www.europeana.eu) η οποία φιλοδοξεί να 

αναδείξει το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα των χωρών της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η διεθνής πρακτική σε αντίστοιχα έργα περιλαμβάνει: 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
 

 

Σελίδα 22 από 58 

1. Την ορθή και βάσει καλών πρακτικών και τεχνικών προτύπων ψηφιοποίηση του 

αναλογικού περιεχομένου. 

2. Ακολουθεί η επιστημονική τεκμηρίωση του ψηφιακού αποθέματος που παράγεται με τη 

χρήση διεθνών προτύπων μεταδεδομένων, τα οποία αντιστοιχίζονται με αντίστοιχα 

πρότυπα διεθνών πρωτοβουλιών όπως η Europeana και η Wikipedia έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα το αποθέματος με αντίστοιχες 

μηχανές πολιτιστικής αναζήτησης. 

3. Αναπτύσσεται σε ανώτερο επίπεδο η σημασιολογική έκδοση του τεκμηριωμένου 

ψηφιακού αποθέματος εφαρμόζοντας τεχνικές ανοικτών και διασυδεδεμένων δεδομένων 

(Linked Open Data) στα υπάρχοντα μεταδεδομένα. 

4. Αναπτύσσονται οι σχετικής εφαρμογές και υπηρεσίες διαδικτύου ανάδειξης και 

πρόσβασης στο περιεχόμενο που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ευχρηστίας και 

προσβασιμότητας από το ευρύ κοινό αλλά και από άτομα με ειδικές ανάγκες. 

5. Καθορίζονται και εφαρμόζονται στρατηγικές και τεχνικές μακροπρόθεσμης διατήρησης του 

ψηφιακού περιεχομένου. 

6. Καθορίζονται και εφαρμόζονται τεχνικές απόθεσης του συνόλου ή μέρους των 

μεταδεδομένων αλλά και του ψηφιακού περιεχομένου σε αποθετήρια ψηφιακού 

πολιτιστικού περιεχομένου (εθνικά ή διεθνή π.χ. CulturItalia, ΕΚΤ, Europeana κ.α.) ή / και 

σε Υπολογιστικά Σύννεφα για τον πολιτισμό (Cloud Computing Facilities π.χ. LOD για τον 

πολιτισμό). Το συγκεκριμένο βήμα συχνά επιλέγεται και από οργανισμούς που δεν έχουν 

τις υποδομές και τη δυνατότητα να συντηρούν το ψηφιακό τους απόθεμα σε τοπικά 

συστήματα. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το state of the art σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Έργα όπως είναι τα 

έργα που χρηματοδοτούνται από το ICT PSP της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. τα ΑΤΗΕΝΑ, Linked 

Heritage, Europeana Photography κ.α.  

Η Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν Ο Λέσβιος» (ΛΒΛ)  είναι ένα πολιτιστικό μορφωτικό σωματείο που 

υπάρχει εδώ και 130 χρόνια και εξακολουθεί να υφίσταται, να λειτουργεί και να παράγει έργο. 

Εδρεύει στο Πλωμάρι της Λέσβου. Δημιουργήθηκε πριν από 130 χρόνια, δηλαδή το 1878, με 

πρωτοβουλία πολιτών επηρεασμένων από τη διδασκαλία του Βενιαμίν. Πρόκειται για ένα 

σωματείο πολιτιστικό, που διαθέτει μια λαμπρή αίθουσα, μια βιβλιοθήκη 3.500 τόμων και κάποια 

χειρόγραφα του σοφού και αγωνιστή εθνοδιδασκάλου Βενιαμίν. 

Ακολουθώντας τη συμβουλή ενός μαθητή του Βενιαμίν, που συνέστηνε, το 1879, την οργάνωση 

ενός οιονεί λαϊκού πανεπιστημίου, το οποίο θα λειτουργούσε “τας χειμερινάς εσπέρας” και στο 

οποίο “διδάσκαλοι και ιατροί” θα μετέδιδαν στον λαό τις γνώσεις τους, το σωματείο μας 

οργανώνει κινηματογραφική λέσχη κάθε Παρασκευή -και κάθε δεύτερη Κυριακή για τα παιδιά των 

σχολείων-, χορηγεί την αίθουσα για τις δοκιμές και τις εμφανίσεις της χορωδίας “Αλκαίος” κάθε 

Πέμπτη, οργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, συζητήσεις για θέματα που αφορούν τις 

τοπικές δραστηριότητες όπως το ελαιόλαδο, το σαπούνι κ.ά. 

Ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, στο όνομα του οποίου αναπτύσσετε η δραστηριότητα της λέσχης ήταν ένα 

από τα επιφανέστερα τέκνα της πατρίδας μας, που γεννήθηκε στο Πλωμάρι το 1762 και πέθανε 
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στο Ναύπλιο το 1824, κατέχοντας το αξίωμα του αρμοστή (υπουργού) νήσων Αιγαίου. Πάμπτωχος, 

ξεκίνησε από μοναχός στο Άγιον Όρος και βρέθηκε στο Παρίσι, την Πίζα και το Λονδίνο, όπου 

σπούδασε φυσική, μαθηματικά και αστρονομία. 

Οι ευρωπαϊκές σπουδές τού έδωσαν την ευκαιρία να έλθει σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό 

Διαφωτισμό και τον οδήγησαν στην απόφαση να μεταφέρει τις νεοτερικές ιδέες του Διαφωτισμού 

στον ελληνικό χώρο – όσον αφορά κυρίως τα πεδία της φιλοσοφίας και της αστρονομίας. Τελικά η 

απόρριψη του δόγματος “πίστευε και μη ερεύνα” τον έφερε σε σύγκρουση με την κρατούσα 

εκκλησία. 

Υπήρξε διευθυντής της περίφημης Ακαδημίας των Κυδωνιών (Αϊβαλιού) για 12 χρόνια, μέχρι το 

1812, καθηγητής στη σχολή Βουκουρεστίου, συγγραφέας τουλάχιστον δέκα επιστημονικών 

βιβλίων, δάσκαλος του Θεόφιλου Καΐρη, Φιλικός, αγωνιστής του εθνικού ξεσηκωμού του 1821, 

βουλευτής, νομοθέτης και τέλος αρμοστής νήσων Αιγαίου. 

Στα έργα του ο Βενιαμίν χαρακτηρίζει “μη ανθρώπους” όλους όσους, μέσα από μια συντηρητική 

και -γιατί όχι;- αντιδραστική λογική, προσπαθούν να εμποδίσουν την κοινωνική πρόοδο και 

εξέλιξη, προκειμένου να ελέγχουν τις όποιες εξουσίες κατέχουν, εμφορούμενοι από το δικό τους 

και μόνο συμφέρον.  

Η Λέσχη Πλωμαρίου “Βενιαμίν ο Λέσβιος”, που φέρει το όνομα του σπουδαίου διαφωτιστή, 

θέλοντας να αναδείξει την επιστημονική γνώση και τη φιλοσοφική σκέψη του προχώρησε ως 

πρώτο βήμα στην ομοιογραφική αναπαραγωγή της χειρόγραφης “Φυσικής” του, ενός από τα πιο 

σημαντικά έργα της εποχής. Μαζί εξέδωσε την επίσης χειρόγραφη βιογραφία του από τον 

σχολάρχη Γ. Α. Αριστείδη-Πάππη, καθώς και τη μονογραφία “Η θεωρία του πανταχηκινήτου του 

Βενιαμίν Λεσβίου” του καθηγητή Αντώνη Ανδριώτη (Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας Κρήτης). 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες δραστηριότητες της λέσχης: 

• Καταγραφή της βιβλιοθήκης, που περιλαμβάνει 3.500 τίτλους, μεταξύ των οποίων 

εκδόσεις σπάνιες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τον ίδιο τον Βενιαμίν. 

• Διοργάνωση δύο ημερίδων για την προβολή του εκλεκτού λεσβιακού προϊόντος, με θέμα 

«Ελαιόλαδο το χρυσάφι της Λέσβου», με ομιλητές παραγωγούς, τυποποιητές ελαιολάδου και 

ειδικούς επιστήμονες, στους οποίους καταλέγονται και δύο καθηγητές των πανεπιστημίων Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένοι σε θέματα διατροφής. 

• Διοργάνωση του πανελληνίου συνεδρίου «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΥ», που τέλεσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και την 

επιστημονική διεύθυνση του τομέα φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πήραν μέρος σε 

αυτό 22 εισηγητές εκ των οποίων οι δέκα διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων. 

• Οργάνωση σεμιναρίων Κινηματογράφου με τον διευθυντή των υπηρεσιών Θεσσαλονίκης 

του φεστιβάλ κινηματογράφου, στα οποία καλούνται και συμμετέχουν μαθητές των γυμνασίων και 

Λυκείων ΤΤλωμαρίου και Ιππείου. 

• Οργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής και φωτογραφίας.  

• Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Ήχοι ανατολικού Αιγαίου: θρησκευτική και κοσμική 

μουσική» με ομιλίες και συναυλίες βυζαντινών χορωδιών και ορχηστρών παραδοσιακής μουσικής. 
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Η Λέσχη για να εφαρμόσει τη σύγχρονη διεθνή πρακτική στο προτεινόμενο έργο συμμετέχει στην 

παρούσα πρόσκληση με στόχο να διατηρήσει, να τεκμηριώσει και να αναδείξει το πλούσιο και 

σημαντικό υλικό του, τόσο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι: 

Οφελος Περιγραφή 

εξοικονόμηση 

πόρων για τη 

δημόσια 

διοίκηση 

Ο φορέας θα αξιοποιήσει τις υποδομές του ΕΚΤ, αποθέτωντας εκεί και 

διαθέτοντας μέσα από αυτό τους ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους που 

διαθέτει, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών όπως θα προκύψουν 

στην διάρκεια του έργου. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται πόροι αλλά και 

αξιοποιούνται υφιστάμενες δομές δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.  

 

αναγκαιότητα 

της υπηρεσίας 

σε σχέση με τους 

αποδέκτες 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ευρύτατες συζητήσεις και διαβουλεύσεις που 

καταδεικνύουν την σημασία για τον τοπικό πληθυσμό που έχει το πολιτιστικό 

απόθεμα του νομού όσον αφορά το μέλλον της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης. Έχει πλέον  παγιωθεί η αξία του πολιτισμού όχι μόνο ως πόλος 

έλξης αλλά και ως δείκτης κοινωνικής συνοχής και παράγοντας κοινωνικής 

ευμάρειας. Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο τα αποτελέσματα της 

υλοποίησης της πράξης μπορούν να αποτελέσουν ένα  σημαντικό παράγοντα 

ωφέλειας της περιοχής και των κατοίκων. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και την ανάδειξη της 

επισκεψιμότητας του νομού, ενώ παράλληλα η περιοχή έχει να αντιμετωπίσει 

εγγενείς αδυναμίες που προέρχονται από τον γεωγραφικό προσδιορισμό της 

ως νησιωτική περιοχή. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που 

ελλοχεύουν σε μια μικρή κοινωνία, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική κοινωνία που 

καλείται να παραμείνει ενεργή σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

είναι ο συντηρητισμός και η έλλειψη νεωτερισμών και καινοτομίας. Το 

κυριότερο ίσως όφελος συνολικά των παραγόμενων υπηρεσιών της πράξης 

στον πληθυσμό είναι η ανάδειξη των επιλογών και των δυνατοτήτων που 

υπάρχουν στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα με την 

αποτελεσματική εισαγωγή της κοινωνίας των πληροφοριών στην 

καθημερινότητα του πολίτη. Η Λέσχη προς αυτή την κατεύθυνση έρχεται να 

εφαρμόσει σύγχρονες και διεθνής πρακτικές με στόχο να διατηρήσει, να 

τεκμηριώσει και να αναδείξει το πλούσιο και σημαντικό υλικό του, τόσο σε 

εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με τα αντίστοιχα αναμενόμενα 

πολλαπλασιαστικά οφέλη. 
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ιδιαιτερότητα 

Η Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν Ο Λέσβιος» (ΛΒΛ)  είναι ένα πολιτιστικό 

μορφωτικό σωματείο που υπάρχει εδώ και 130 χρόνια και εξακολουθεί να 

υφίσταται, να λειτουργεί και να παράγει έργο. Εδρεύει στο Πλωμάρι της 

Λέσβου. Δημιουργήθηκε πριν από 130 χρόνια, δηλαδή το 1878, με 

πρωτοβουλία πολιτών επηρεασμένων από τη διδασκαλία του Βενιαμίν. 

Πρόκειται για ένα σωματείο πολιτιστικό, που διαθέτει μια λαμπρή αίθουσα, 

μια βιβλιοθήκη 3.500 τόμων και κάποια χειρόγραφα του σοφού και αγωνιστή 

εθνοδιδασκάλου Βενιαμίν. 

Ακολουθώντας τη συμβουλή ενός μαθητή του Βενιαμίν, που συνέστηνε, το 

1879, την οργάνωση ενός οιονεί λαϊκού πανεπιστημίου, το οποίο θα 

λειτουργούσε “τας χειμερινάς εσπέρας” και στο οποίο “διδάσκαλοι και ιατροί” 

θα μετέδιδαν στον λαό τις γνώσεις τους, το σωματείο μας οργανώνει 

κινηματογραφική λέσχη κάθε Παρασκευή -και κάθε δεύτερη Κυριακή για τα 

παιδιά των σχολείων-, χορηγεί την αίθουσα για τις δοκιμές και τις εμφανίσεις 

της χορωδίας “Αλκαίος” κάθε Πέμπτη, οργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής, 

φωτογραφίας, συζητήσεις για θέματα που αφορούν τις τοπικές δραστηριότητες 

όπως το ελαιόλαδο, το σαπούνι κ.ά. 

 

πληθυσμός 

στόχος 

Το έργο αναφέρεται σε όλους του πολίτες. Υλοποιούνται εφαρμογές για τον 

πολίτη που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και εξασφαλίζουν 

την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. Τα παραδοτέα 

περιλαμβάνουν τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια για τον πολίτη που αφορούν την 

ηλεκτρονική μάθηση και μία πολιτιστική εκπαιδευτική εφαρμογή.  

 βαθμός 

ολοκλήρωσης 

της παρέμβασης 

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις (ψηφιοποίηση, 

επιστημονική τεκμηρίωση, ανοικτά δεδομένα και πολυκαναλική διάθεση) και 

ακολουθεί όλες τις συστάσεις της πρόσκλησης (αποθετήριο, cloud, ανοικτά 

δεδομένα, διαλειτουργικότητα) για την ολοκληρωμένη διάθεση του 

πολιτιστικού αποθέματος του φορέα στο ευρύ κοινό. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
 

 

Σελίδα 26 από 58 

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Το έργο αναφέρεται σε όλους του πολίτες. Υλοποιούνται εφαρμογές για τον πολίτη που 

βασίζονται σε διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των 

πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια για 

τον πολίτη που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και μία πολιτιστική εκπαιδευτική εφαρμογή. 

Οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω: 

 Στόχος 1: Η κατά 50% βελτίωση του χρόνου διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος της ΛΒΛ 

με τη χρήση λογισμικού ψηφιοποίησης / τεκμηρίωσης. 

 Στόχος 2: Η κατά 100% βελτίωση της γνωριμίας με ένα λαογραφικό σπίτι, μέσω του 

τρισδιάστατου διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (serious game) που θα εξελίσσεται 

στον τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο  πραγματικό χώρου του «Λαογραφικού Σπιτιού» 

 Στόχος 3: Η κατά 100% βελτίωση της παρουσίασης του υλικού της ΛΒΛ με την ανάπτυξη 

πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου  

 Στόχος 4: Η κατά 20% αύξηση της επισκεψιμότητας με στόχο την χρήση του πολιτιστικού 

αποθέματος της ΛΒΛ. 

Μετρήσιμος Στόχος Τιμή 

Αριθμός (#)χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα Ψηφιοποίησης / 

Τεκμηρίωσης 
> 20 

# τεκμηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα 180.000 

# Τρισδιάστατων ανακατασκευών για την υποστήριξη της περιήγησης 

Επισκεπτών 
1 

Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου 
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Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους 

αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή 

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του έργου είναι οι εξής: 
 Η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 

 Η συμμόρφωση με το σύνολο των ποιοτικών, τεχνικών και ποσοτικών προδιαγραφών, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στις ενότητες που ακολουθούν. 

 Ο ορθός σχεδιασμός και η έμφαση στις εργασίες του λογισμικού τεκμηρίωσης και των 
εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

 Η επιτυχής ανταπόκριση στις «ευαίσθητες» εργασίες της τεκμηρίωσης, σε συμμόρφωση με το 
αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών και προτύπων που καθορίζονται από το ΕΚΤ. 

Ο πλέον κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του Έργου θεωρείται η Ομάδα του Αναδόχου του προς 

υλοποίηση έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει και να τεκμηριώσει ότι θα διαθέσει κατά 

την υλοποίηση του έργου ομάδα με ικανές δεξιότητες και εμπειρία στο τεχνολογικό αλλά 

συγχρόνως και στα υπόλοιπα αντικείμενα του έργου.  

Όλα τα παραδοτέα του έργου για να κριθούν ως επιτυχώς υλοποιημένα θα πρέπει να 

παρουσιάζουν ορθότητα ως προς το τεχνολογικό αποτέλεσμα.  

Η ομάδα υλοποίησης του έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από άτομα με γνώσεις στην πολιτισμική 

πληροφορική, με εμπειρία από ήδη υλοποιημένα έργα που αφορούν την ψηφιοποίηση, διαχείριση 

και ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος.  

Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί αλλά και προβλεφθεί ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του Έργου, έχουν ως εξής: 

 Διεξοδική και λεπτομερής περιγραφή προδιαγραφών και επιχειρησιακού πλαισίου υλοποίησης 
σε επίπεδο σχεδιασμού.  

 Κατοχύρωση επαρκούς χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα, ανάλυση χρονοπρογραμματισμού 
Έργου (ενδεικτική) σε επιμέρους στάδια – κύκλους ανάπτυξης, γεγονός που υποβοηθά την 
εύρυθμη ανέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης, την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων κ.λπ.  

 Συμμετοχή εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και αντιπροσωπευτικών ομάδων του 
πληθυσμού – στόχου στις διαδικασίες υλοποίησης (ως προς το φυσικό αντικείμενο που αφορά 
την τεκμηρίωση) και ελέγχου / ενσωμάτωσης των ψηφιακών υπηρεσιών. 

 
Κρίσιμος Παράγοντας 

Επιτυχίας 
Τύπος1 

Σχετικές Ενέργειες 

Αντιμετώπισης 

Ψηφιοποίηση και προστασία 

του υλικού 
O 

Η ψηφιοποίηση θα γίνει υπό 

την συνεχή επίβλεψη του 

φορέα λειτουργίας 

Τεκμηρίωση του Υλικού T 

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να 

βασιστεί στο σχήμα 

τεκμηρίωσης το οποίο θα 

                                                      
1
 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 
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βασιστεί σε διεθνή πρότυπα 

και θα συνφωνηθεί με τα 

στελέχη του φορέα .  

Ανάπτυξη συστημάτων  T 

Τα συστήματα θα πρέπει να 

αναπτυχθούν με μια  

μεθοδολογία που να 

υποστηρίζει την ανάπτυξη δύο 

ή και περισσοτέρων 

πρωτοτύπων πριν την 

παραλαβή των τελικών 

συστημάτων. 

Επάρκεια και διαθεσιμότητα 

των στελεχών της Ομάδας 

Έργου  

Ο  Θέσπιση συγκεκριμένων 

κριτηρίων σε επίπεδο 

διακήρυξης, ιδιαίτερη έμφαση 

σε επίπεδο αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών  

Μειωμένη συμμετοχή των 

στελεχών του φορέα είτε 

συνολικά στην εκτέλεση του 

Έργου, είτε ειδικότερα σε 

επιμέρους δράσεις (φάση της 

εκπαίδευσης για παράδειγμα) 

λόγω φόρτου εργασίας  

Δ  Κατάλληλη προετοιμασία και 

προγραμματισμός, 

επιμερισμός εργασίας, διαρκής 

συνεννόηση με τις εσωτερικές 

μονάδες  
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Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 

Περιγραφή Υπηρεσίας 

Απαιτούμενα 

στοιχεία 

(δεδομένα 

εισόδου) 

Στοιχεία αποτελέσματος 

(δεδομένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις 

(π.χ. επίπεδο 

«ηλεκτρονικοποί

ησης», επίπεδο 

Υπηρεσίας κλπ.) 

Προσωποποιημένη 

πρόσβαση στο πολιτιστικό 

περιεχόμενο 

Ψηφιοποιημένο 

και τεκμηριωμένο 

Υλικό 

Ψηφιοποιημένο και 

τεκμηριωμένο Υλικό 5 

Αναζήτηση στο πολιτιστικό 

περιεχόμενο 

Ψηφιοποιημένο 

και τεκμηριωμένο 

Υλικό 

Ψηφιοποιημένο και 

τεκμηριωμένο Υλικό 3 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 1: 

Ανάπτυξη τρισδιάστατου 

διαδικτυακού 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

(serious game) που θα 

εξελίσσεται στον 

τρισδιάστατο 

ψηφιοποιημένο  

πραγματικό χώρου του 

«Λαογραφικού Σπιτιού». 

Ψηφιοποιημένο 

και τεκμηριωμένο 

Υλικό 

Τρισδιάστατη περιήγηση 3 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 2: 

Ανάπτυξη εφαρμογής 

προβολής και ανάδειξης 

παραδοσιακών 

παιχνιδιών. 

 

Ψηφιοποιημένο 

και τεκμηριωμένο 

Υλικό 

Διαδραστικό Εκπαιδευτικό 

Υλικό 3 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 3: 

Ανάπτυξη τρισδιάστατου 

διαδικτυακού 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

(serious game) που με 

μορφή περιπέτειας -  

αρχαιολογίας που θα 

εκτυλίσσεται στην Λέσβο 

και θα περιλαμβάνει 

ταξίδια στον χρόνο 

Ψηφιοποιημένο 

και τεκμηριωμένο 

Υλικό 

Διαδραστικό Εκπαιδευτικό 

Υλικό 3 
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(Graphic adventure game) 

 

Εκπαιδευτική Πολιτιστική 

εφαρμογή: Διαδραστικό 

Χρονολόγιο ιστορίας και 

πολιτισμού 

Ψηφιοποιημένο 

και τεκμηριωμένο 

Υλικό 

Διαδραστικό Εκπαιδευτικό 

Υλικό 3 

Ανοικτά Διασυνδεδεμένα 

Δεδομένα 

Ψηφιοποιημένο 

και τεκμηριωμένο 

Υλικό 

Αναζήτηση στα 

μεταδεδομένα 4 

 

Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Το σύστημα θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη 

εφαρμογών που απαιτούν δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο: 

 Διαχείριση δεδομένων 

 Προσπέλαση σε βάσεις δεδομένων  

 Ασφάλεια στη μετάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας 

 Ανάλυση Δεδομένων  

 Επικοινωνία με άλλες Πηγές / Βάσεις Δεδομένων 

 

Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα είναι τριών επιπέδων (three-tier architecture), ώστε να 

παρέχει αυξημένη απόδοση, ευελιξία, συντηρησιμότητα και επαναχρησιμοποίηση (performance, 

flexibility, maintainability and reusability), ενώ ταυτόχρονα η πολυπλοκότητα της κατανεμημένης 

επεξεργασίας να είναι αδιαφανής προς τον χρήστη.  Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική τριών 

επιπέδων (όπως διαγράφεται στο παρακάτω σχήμα), περιλαμβάνει: 

Περιβάλλον Διεπαφής

(User System Interface)

Διαχείριση Διεργασιών

(Process Management)

Διαχείριση Βάσεων

Δεδομένων

(Database Management)

Αρχιτεκτονική Τριών

Επιπέδων
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Πρώτο Επίπεδο: User Logic-Περιβάλλον Διεπαφής 

Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στο Περιβάλλον Διεπαφής με το χρήστη στο οποίο ανήκουν οι 

υπηρεσίες των χρηστών. 

Δεύτερο Επίπεδο: Business Logic-Διαχείριση Διεργασιών 

Το μεσαίο επίπεδο παρέχει τις υπηρεσίες Διαχείρισης Διεργασιών (Process Management services). 

Το μεσαίο επίπεδο είναι εκείνο που βελτιώνει την απόδοση, την ευελιξία, τη συντηρησιμότητα και 

την επαναχρησιμοποίηση καθιστώντας την λογική των διεργασιών κεντρική. Η κεντρική λογική των 

διεργασιών καθιστά τη διαχείριση του συστήματος ευκολότερη καθώς οι αλλαγές θα 

πραγματοποιούνται σε ένα μόνο σημείο (στο μεσαίο επίπεδο) και θα είναι διαθέσιμες από όλα τα 

υποσυστήματα του συνολικού συστήματος. 

Τρίτο Επίπεδο: Data Logic 

Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τους τρόπους διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων και άλλα 

εξωτερικά συστήματα, για την ανάκτηση και αποθήκευση πληροφοριών, μέσω της εφαρμογής. 

Όλα τα σχετικά components εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων μέσα στο 

κατανεμημένο περιβάλλον με τη χρήση χαρακτηριστικών όπως κλείδωμα δεδομένων, συνέπεια και 

αντιγραφή (data locking, consistency and replication).  

 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου συστήματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

σχήμα. 
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Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: 

 

 Η διεπαφή που θα αναπτυχθεί να είναι εύχρηστη και κατανοητή, να παρέχει ομοιογενή 

παρουσίαση υψηλής ποιότητας και αισθητικής βασισμένη σε συγκεκριμένο, εγκεκριμένο 

από τον φορέα σχέδιο προτύπων επιφανειών και αντίστοιχων διεπαφών και να 

παρουσιάζει το περιεχόμενο με δυναμικό τρόπο. 

 Να είναι βασισμένη σε πρότυπα ανοιχτών αρχιτεκτονικών.  

 Αντικειμενοστραφής και πολυ-επίπεδη αρχιτεκτονική σχεδιασμού και οργάνωσης των 

δομών.  

 Διασφάλιση της συμβατότητας με τα αναγνωρισμένα διεθνή τεχνικά πρότυπα.  

 Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης της καθημερινής λειτουργίας της εφαρμογής.  

 Ο διαδικτυακός τόπος θα συμμορφώνεται με το πρότυπο Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ.  

 Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών (Ελληνικής και Αγγλικής).  

 Κατανοητό σύστημα πλοήγησης και θεματολογίας.  

 Ευέλικτη αναζήτηση στο περιεχόμενο της εφαρμογής βάσει πολλαπλών κριτηρίων 

πληροφοριών  

 Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων 

χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. 

 
 

Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων 

(Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση και ψηφιακή 

επεξεργασία Δισδιάστατου και Τρισδιάστατου 

πολιτιστικού υλικού» 1 

Θα πραγματοποιηθεί τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου «Λαογραφικό Σπίτι της 

κ. Κλεάνθης Καρατζά», με στόχο την ψηφιακή αποτύπωση του και την διάθεσή του στο κοινό.   
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Το κτίριο είναι ένα 2όροφο οίκημα, που  έχει ηλικία πάνω από 150 έτη, με ανέπαφο τον εσωτερικό 

του χώρο, εσωτερικά παράθυρα σε κάθε δωμάτιο κατά μήκος του κλιμακοστασίου.  

Ο ισόγειος χώρος έχει μετατραπεί σε χώρο υφαντικής εργασίας με παλιό αργαλειό εν χρήσει, 

ανέμη, λανάρι κλπ, παλιό τζάκι  και χώρο αποθήκης τροφίμων και παλιών σκευών.  

Ο 1ος όροφος αποτελείται από δύο δωμάτια, το ένα αποτελεί την παλιά κουζίνα (εστία) με τζάκι, 

ντουλάπια, παλιά οικιακά σκεύη σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα και το δεύτερο δωμάτιο 

αποτελεί το παλιό σαλόνι με παλιά ξυλόγλυπτα έπιπλα και μεγάλη ποικιλία παλιών εργόχειρων.  

Ο επάνω όροφος αποτελείται από 2 κρεβατοκάμαρες με παλιά έπιπλα, εργόχειρα, πάρα πολλά 

παλαιά βιβλία, παλαιά έγγραφα Ελληνικά και Τούρκικα, καθώς επίσης και φωτογραφίες – 

λιθογραφίες εποχής, εικόνες κλπ και ομοιώματα γυναικών και ανδρών ντυμένα με παλιές 

παραδοσιακές στολές. Επίσης υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών εργόχειρων και γυναικείων 

εσωρούχων (βράκες, μισοφόρια, ζωνάρια, μαντήλια κ.λ.π.). 

 Η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση θα γίνει σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών του 

επιχειρησιακού προγράμματος « Κοινωνία της πληροφορίας» 2000-2006, Γ’ Κ.Π.Σ. στον Άξονα 1: 

Παιδεία – Πολιτισμός, Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίησης και ανάδειξης του Ελληνικού 

Πολιτισμού».  

 

Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού 180.000 σελίδων βιβλίων της συλλογής της Λέσχης με στόχο την 

διατήρηση, τεκμηρίωση  και διάδοση του. Στο υλικό θα γίνει αδιόρθωτη οπτική αναγνώριση 

χαρακτήρων σύμφωνα με  τις καλές πρακτικές και προδιαγραφές του ΕΚΤ.  

 

Περιγραφή Είδος Ποσότητα Μέγεθος 

Χειρόγραφο Ευαγγέλιο Έγγραφα, 5.000 σελ. ≥Α3 
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χρονολογίας περίπου του 1500, 

Η χειρόγραφη Φυσική του 

Βενιαμίν του Λεσβίου, άλλα 

χειρόγραφα 

βιβλιοδετημένο 

υλικό 

Βιβλία χρονολογίας από 1870-

1940 

βιβλιοδετημένο 

υλικό 170.000 σελ. 
≥Α4 

Παλαιές Εφημερίδες και 

περιοδικά 

Εφημερίδες, 

περιοδικά 5.000 σελ. ≥Α2 

 

Επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού.  

Θα πραγματοποιηθεί επιστημονική τεκμηρίωση του ψηφιακού αποθέματος με βάση ένα σχήμα 

μεταδεδομένων που θα ακολουθεί διεθνή πρότυπα. Το σχήμα αυτό θα βασιστεί στο σχήμα 

τεκμηρίωσης της Λέσχης και θα θεωρηθεί στα αρχικά στάδια του έργου σε συνεργασία με τον 

ανάδοχο (μελέτη εφαρμογής) με στόχο την αυτόματη διασύνδεση με άλλες πηγές και την 

εφαρμογή τεχνικών ανοικτών και διασυδεδεμένων δεδομένων (Linked Open Data) πάνω σε αυτό. 

Επιπλέον θα γίνει δημιουργία και τυποποίηση οντολογιών, λεξικών, ορολογικών και άλλων 

ψηφιακών πόρων αναφοράς, ενώ θα γίνει σύνδεση των ψηφιακών πόρων με θεματικές και 

σημασιολογικές οντότητες για την παροχή υπηρεσιών θεματικής, ερμηνευτικής και αφηγηματικής 

προσπέλασης.  

Στο πακέτο εργασίας αυτό περιλαμβάνεται η εισαγωγή στο σύστημα αποθετηρίου (2.1) όλων των 

αρχείων που θα ψηφιοποιηθούν και η επιλογή και επεξεργασία του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί 

από την εφαρμογή ανάδειξης και αξιοποίησης των συλλογών.  

Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη Λογισμικού 

Τεκμηρίωσης (αποθετηρίου) πολιτιστικού και ιστορικού 

περιεχομένου» 2 

Το λογισμικό αποθετηρίου πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος θα προσφέρει υπηρεσίες 

υποστήριξης οργανισμών μνήμης (διαχείριση σταθερής απόθεσης, πολλαπλών εκδοχών, 

διαφορετικών θεματικών συλλογών, πνευματικών δικαιωμάτων, κύκλου ζωής, εξασφάλιση 

μακρόχρονης ψηφιακής διατήρησης) και πιο συγκεκριμένα θα υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

 Τεκμηρίωση με βάση το σχήμα μεταδεδομένων της Λέσχης. 

 Επιπρόσθετη τεκμηρίωση και διάθεση περιεχομένου για διασύνδεση. 

 Σημασιολογική διασύνδεση μεταξύ των περιεχομένων καθώς και με άλλους πόρους υπό τη 

μορφή Linked Open Data. 

 Διάθεση και περαιτέρω χρήση αυτών μέσω διαπαφών διαδικτύου. 

 Εξασφάλιση δυνατότητας ένταξης των μεταδεδομένων μέσω συγκομιδής στην Europeana 

και στο ΕΚΤ. 

 Σύνδεση με Wikipedia. 

 Αυτοματοποιημένη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων 
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Το λογισμικό θα εξασφαλίζει την μακρόχρονη ψηφιακή διατήρηση των πολιτιστικών τεκμηρίων, 

την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής διατήρησης και την 

ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων, την αυτοματοποίησης της διασυνδεσιμότητας με άλλες 

πηγές και βάσης δεδομένων για το υπάρχον αλλά και νέο υλικό που θα προστίθεται διαχρονικά. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα γίνει και ένταξη του ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχόμενου 

που θα παραχθεί, στις υπηρεσίες Καταλόγου και Απόθεσης και διαφύλαξης του ψηφιακού  

ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ.    

  

 Δημιουργία νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου μέσω του οποίου θα προβάλλεται το 

ψηφιοποιημένο υλικό αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες (συνέδρια, σεμινάρια, κ.α.). Μέσω της 

πύλης θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις της Λέσχης και θα παρέχονται 

υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την λειτουργία της Λέσχης.  Επιπλέον θα γίνει διασύνδεσή του 

κόμβου με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πύλη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

1. Προσωποποιημένες υπηρεσίες πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα και τις κατηγορίες του 

που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνικές profiling και σε διεθνή πρότυπα ευχρηστίας και 

προσβασιμότητας. 

2. Προηγμένες αναζητήσεις με χρήση συνδυαστικών κριτηρίων. 

3. Πλήρη υιοθέτηση διεπαφών (Web2.0) που επιτρέπουν την συνεργασία μεταξύ των 

χρηστών. 

4. Σύνδεση με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Ο διαδικτυακός τόπος θα συμμορφώνεται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ.  

 

Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 

Παιχνιδιών» 3 

3.1 Εκπαιδευτικό παιχνίδι 1: Ανάπτυξη τρισδιάστατου διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

(serious game) που θα εξελίσσεται στον τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο  πραγματικό χώρου του 

«Λαογραφικού Σπιτιού». 

 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη φάση, θα αξιοποιεί το 

ψηφιοποιημένο υλικό, δισδιάστατο και τρισδιάστατο, θα φέρνει σε επαφή το κοινό με τον τρόπο 

ζωής στις αρχές του αιώνα. Η παρούσα καινοτόμα εμπειρική εκπαιδευτική προσέγγιση προσφέρει 

προσαρμογή  στις ικανότητες και απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου, χρήση αυθεντικών 

περιβαλλόντων και δυνατότητες για βιωματική εσωτερίκευση της γνώσης. Ο παίχτης θα μπορεί να 

περπατήσει στους χώρους  του Λαογραφικού σπιτιού προς όλες της κατευθύνσεις (δεξιά, 

αριστερά, μπρος, πίσω) και δεν θα κινείται πάνω σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες θέσεις. 

Η δημιουργία σεναρίων καθημερινής ζωής μέσα από την συνεργασία του αναδόχου στο επίπεδο 

ανάπτυξης του παιχνιδιού, του Φορέα με παράθεση πραγματικών σεναρίων, των πραγματικών 

ιστοριών μέσα από το ψηφιοποιημένο υλικό καθώς και το τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο υλικό 
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παρέχουν τα σενάρια και τους πόρους για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομίας μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

 

3.2 Εκπαιδευτικό παιχνίδι 2: Ανάπτυξη εφαρμογής προβολής και ανάδειξης παραδοσιακών 

παιχνιδιών. 

 

Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει αναφορές σε παραδοσιακά παιχνίδια από όλη 

την Ελλάδα. Αρκετές αναφορές υπάρχουν και στο υπό ψηφιοποίηση υλικού. Οι αναφορές αυτές θα 

τεκμηριώνονται με περιγραφές, φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις θα αναπτύσσονται μικρές ηλεκτρονικές εξομοιώσεις των παιχνιδιών (mini games) για 

την καλύτερη κατανόηση των παιχνιδιών.   

 

3.3 Εκπαιδευτικό παιχνίδι 3: Ανάπτυξη τρισδιάστατου διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

(serious game) που με μορφή περιπέτειας -  αρχαιολογίας που θα εκτυλίσσεται στην Λέσβο και θα 

περιλαμβάνει ταξίδια στον χρόνο (Graphic adventure game) 

 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη φάση, θα αξιοποιεί το 

ψηφιοποιημένο υλικό,  θα φέρνει σε επαφή νεαρά άτομα με ιστορικά γεγονότα, μέσα από 

αφηγήσεις, ανακαλύψεις ιστορικού υλικού, γρίφους κ.α. Η δημιουργία σεναρίων περιπέτειας  

μέσα από την συνεργασία του αναδόχου στο επίπεδο ανάπτυξης του παιχνιδιού, του Φορέα με 

παράθεση πραγματικών σεναρίων, των πραγματικών ιστοριών μέσα από το ψηφιοποιημένο υλικό, 

παρέχουν τα σενάρια και τους πόρους για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομίας μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι.   

 

3.4 Εκπαιδευτική Πολιτιστική εφαρμογή: Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστορίας και πολιτισμού 

 

Θα δημιουργηθεί μία εφαρμογή χρονολογίου, όπου ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί 

χρονολογικά στα κυριότερα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα που σημάδευσαν διαχρονικά την 

ιστορία της Λέσβου. Ο κάθε σταθμός του χρονολογίου θα είναι εμπλουτισμένος, για όπου υπάρχει 

υλικό, με  κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο-ντοκιμαντέρ, ηχητικές αφηγήσεις και άλλο πολυμεσικό 

υλικό. 

 

Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «Δράσεις καταγραφής» 4 

4.1 Θα γίνουν δράσεις καταγραφής των εκδηλώσεων, σεμιναρίων, κ.α. της Λέσχης και τοπικών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πλωμαρίου συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση και 

θα γίνει μεταφόρτωση τους στη Wikipedia και σε  portal φιλοξενίας - προβολής βίντεο. 

(προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων). 

4.2 Προμήθεια Εξοπλισμού: 

Για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των παραπάνω θα γίνει προμήθεια του παρακάτω 

υλικού 
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 1 pc επεξεργασίας βίντεο και ψηφιοποιημένου υλικο με τα ανάλογα λογισμικά για την 

επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού, επεξεργασία υλικού δράσεων καταγραφής και 

επεξεργασία νέου υλικού που εμπλουτίζει τις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν, 

 1 pc για την τεκμηρίωση του περιεχομένου 

 1 προβολικό σύστημα και η ανάλογη οθόνη προβολής + 1 φορητός υπολογιστής για την 

ομαδική προβολή των εφαρμογών για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των παιχτών,  

προβολή του υλικού καταγραφής και ομαδική τεκμηρίωση του.  

 Επίπεδος σαρωτής για την ψηφιοποίηση έντυπου υλικού καθώς και για τις ανάγκες των 

εφαρμογών και των δράσεων καταγραφής 

 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την καταγραφή 

δράσεων, δημιουργία νέου υλικού για τις εφαρμογές. 

 Αποθηκευτικό μέσο μεγέθους τουλάχιστον 10Τβ για την αποθήκευση ψηφιοποιημένου 

υλικού 

 Ημιεπαγγελματική κάμερα υψηλής ευκρίνειας με συνοδευτικό εξοπλισμό 

 φιλοξενία σε cloud data center για 2 έτη 

 

Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών  

Δεν υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές για οριζόντιες λειτουργίες στο συγκεκριμένο έργο. Οι 

σχετικές προς υλοποίηση υπηρεσίες περιγράφονται στις παραπάνω ενότητες. 

 
 

Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 

Δεν κρίνεται σκόπιμο ιδιαίτερης περιγραφής λειτουργικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ευρεθούν στους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης. 

Α3.7 Διαλειτουργικότητα 

Για την εξασφάλιση της οριζόντιας διαλειτουργικότητας επιβάλλεται κατά την ανάπτυξη των 

συστημάτων και διεπαφών η εφαρμογή όλων των απαραίτητων κριτηρίων ευχρηστίας, ποιότητας, 

διαλειτουργικότητας και διαθεσιμότητας των τελικών συστημάτων. Οι διεπαφές και τα εργαλεία 

που θα παραχθούν θα πρέπει να βασίζονται στα διεθνή πρότυπα ευχρηστίας λογισμικού τα οποία 

οδηγούν στην ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν εύκολα, με το κατάλληλο συνοδευτικό εγχειρίδιο 

να χρησιμοποιηθούν από ανειδίκευτους χρήστες. 

Συγκεκριμένα το ψηφιακό απόθεμα που θα δημιουργηθεί θα είναι διαλειτουργικό και 

συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο που θα αναπτυχθεί και συγχρόνως διαθέσιμο για αξιοποίηση και 

από τις λοιπές εφαρμογές. Αυτό θα επιτευχθεί με την έκθεση διεπαφών (Web Services) που θα 

είναι εύκολα προσβάσιμες από ωφελούμενα συστήματα. 
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Επίσης, θα εφαρμοσθούν στο Ψηφιακό Απόθεμα όλα τα διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα 

εξωτερικής διαλειτουργικότητας συστημάτων όπως το OAI-MPH και τα διεθνή πρότυπα 

μεταδεδομένων τεκμηρίωσης που αξιοποιούνται από διεθνείς φορείς όπως το ESE που 

αξιοποιείται από τη European Digital Library (www.europeana.eu). Με την υλοποίηση των 

προτύπων αυτών θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση σε πλατφόρμες διαλειτουργικότητας και εγγραφή 

σε μητρώα υπηρεσιών. 

Το λογισμικό τεκμηρίωσης που θα αναπτυχθεί θα προσφέρει Υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Service) 

με βάση το πρότυπο OAI-PMH για τη συλλογή των μεταδεδομένων από την υπηρεσία καταλόγου 

του ΕΚΤ. Η Υπηρεσία Διαδικτύου OAI-PMH του συστήματος τεκμηρίωσης που θα αναπτυχθεί, θα 

πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη για την περιοδική ανανέωση του Καταλόγου ανοικτού ψηφιακού 

τεκμηριωμένου περιεχομένου.  

Η διασφάλιση της οριζόντιας και εξωτερικής διαλειτουργικότητας θεωρείται απαραίτητη για την 

υλοποίηση του έργου. 

Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου, 

θα είναι διαλειτουργικό συμπληρωματικό και χωρίς επικαλύψεις από προγενέστερα έργα τα οποία 

έχουν υλοποιηθεί από το δικαιούχο και συγχρηματοδοτηθεί από Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

 

(Υπο)συστήματα/Υπηρεσίες 

που οφείλουν να 

διαλειτουργούν 

Πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται 
Παρατηρήσεις 

Π1. Σύστημα Ψηφιοποίησης / 

Τεκμηρίωσης και Ψηφιακό 

Απόθεμα. 

Ψηφιακές απεικονίσεις 

πολιτιστικού υλικού και 

μεταδεδομένα 

τεκμηρίωσης προς άλλα 

συστήματα - οριζόντια 

Οριζόντια 

διαλειτουργικότητα 

Ψηφιακού Αποθέματος με 

τα λοιπά προς υλοποίηση 

συστήματα. 

Π2: Διαδραστική δικτυακή 

πύλη 

Ψηφιακές απεικονίσεις 

υλικού και 

μεταδεδομένα 

τεκμηρίωσης από Π1 

Οριζόντια 

διαλειτουργικότητα με το 

Ψηφιακό Απόθεμα 

Πίνακας (υπο)συστημάτων ή/και λειτουργικών μονάδων που πρέπει να διαλειτουργούν 

 

Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές θα αναπτυχθούν σε πολλαπλές εκδόσεις για εκτέλεση μέσω 

διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών με λειτουργικά τουλάχιστον iOs και Android. Οι 

εφαρμογές θα είναι ανοικτές και επαναχρησιμοποιήσιμες, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το 

http://www.europeana.eu/
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αποθετήριο, των οποίων η διαχείριση θα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού με στόχο την συνεχή 

τους ανανέωση και προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων από τον χρήστη.  

 

Υπηρεσία 
Τρόποι 

Αλληλεπίδρασης 
Τερματικό Πρόσβασης 

Τρόπος 
Πρόσβασης 

 

Πρόσβαση και 

καταβίβαση ψηφιακού 

περιεχομένου 

Web Browser 
PC / Laptop / Slate / 

Tablet 

online 

Πρόσβαση και 

καταβίβαση ψηφιακού 

περιεχομένου 

Custom made APPS 

(iOs, Android, etc) 

 Tablet /Κινητό 

τηλέφωνο 

online 

Εκπαιδευτικές εφαρμογές Web Browser 
PC / Laptop / Slate / 

Tablet 

Online 

Εκπαιδευτικές εφαρμογές 
Custom made APPS 

(iOs, Android, etc) 

 Tablet /Κινητό 

τηλέφωνο 

offline 

 
 

Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα 

Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα ενταχθεί στο έργο είναι φωτογραφίες, κείμενα και στοιχεία που 

ανήκουν στο φορέα. Ο φορέας δεσμεύεται ότι για τη χρήση του υλικού αυτού δε θίγονται τυχόν 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων και σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία και θα 

προστατευθούν τα πνευματικά δικαιώματα των αρμόδιων οργανισμών και επιστημόνων.  

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις του πολιτιστικού περιεχομένου περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση του 

πολιτιστικού περιεχομένου και την αξιοποίηση αυτού στο Διαδίκτυο και σε σχετικές τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές.  

Βάσει των παραπάνω η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τους χρήστες θα είναι νομικά 

κατοχυρωμένη και οι επιτρεπόμενες χρήσεις του περιεχομένου θα συμβαδίζουν με τη διεθνή και 

εθνική κείμενη νομοθεσία. Τα δεδομένα θα διατίθενται από σταθερό URI (Τα αποθετήρια του ΕΚΤ 

θα λειτουργούν ως τα κύρια σημεία σταθερής διάθεσης του περιεχομένου), χωρίς τεχνικούς 

περιορισμούς, με δυνατότητα περαιτέρω χρήσης με περιορισμούς στην εμπορική χρήση. Για το 

σταθερό URI Θα χρησιμοποιηθούν μόνιμοι προσδιοριστές διευθύνσεων (persistent identifiers), 

εξασφαλίζοντας μια σταθερή διεύθυνση αναφοράς στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το πρότυπο 

HANDLE system/ RFC3652 ή άλλο αντίστοιχο. Με βάση τους μόνιμους προσδιοριστές θα μπορούν 

να δημιουργηθούν και να υποστηριχθούν εφαρμογές linked data με ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα 

φιλοξενούμενο και έχοντας ως σταθερό σημείο απόθεσης την υποδομή του ΕΚΤ, για συμπερίληψη 

και σε άλλες προηγμένες εφαρμογές. 

Αναλυτικά: 

(α) Το πλήθος των δεδομένων που θα διατίθενται στην πλήρη παραγωγική λειτουργία του 

συστήματος από τον Φορέα θα είναι 180.000 σελίδες, καθώς και τα σχετικά μεταδεδομένα τους. 
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(β) Το είδος των δεδομένων που θα παρέχεται θα είναι συλλογή αρχείων και οπτικοακουστικό 

υλικό που ακολουθούν κατ' ελάχιστον το πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core.  

Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες 

δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών, 

καθώς και για την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει 

να συνδυάσει και να ολοκληρώσει τις δράσεις αυτές με τις άλλες ενέργειες που προβλέπονται από 

το έργο. Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της 

ακεραιότητας των πληροφοριών. 

Για την ασφάλεια του συστήματος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του 

κάθε χρήστη και  την δημιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών ανάλογα 

με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα. Μέσω του συστήματος, οι διαχειριστές θα μπορούν 

να επεξεργαστούν όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι διαχειριστές θα 

μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήματος καθώς και των επιπέδων 

ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. 

Το σύστημα είναι σε θέση να: 

 Δημιουργεί νέους χρήστες και κωδικούς ασφαλείας (με τήρηση κανόνα ελάχιστων 

χαρακτήρων κωδικού) 

 Αποθηκεύει τα στοιχεία των χρηστών σε βάση δεδομένων με κρυπτογραφημένο τον 

κωδικό πρόσβασης. 

 Διαχειρίζεται τους κωδικούς πρόσβασης (με δυνατότητα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, 

αλλαγής με ασφαλές τρόπο και δημιουργία νέου) 

 
 

Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Η φιλικότητα των συστημάτων εφαρμογών προς τον χρήστη θα υποστηρίζεται από τα παρακάτω 

στοιχεία και διαδικασίες: 

o Πλήρως ελληνοποιημένο user interface. 

o Το σύστημα καταλόγων επιλογών και οθονών για όλους τους χρήστες και όλες τις 

λειτουργίες θα είναι απόλυτα ομοιογενές και μοναδικό. 

o Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων (default entry schemes και default 

values): Κάθε διαδικασία εισαγωγής δεδομένων θα υποστηρίζεται από 

τυποποιημένες φόρμες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα πεδία θα 

συμπληρώνονται αυτόματα με default τιμές. 

o Εμφάνιση καταλόγων επιτρεπτών τιμών: Η εισαγωγή δεδομένων θα υποστηρίζεται 

με την χρήση καταλόγων επιτρεπτών τιμών (pop up value lists) με σκοπό την 

διευκόλυνση του χρήστη και την αποφυγή λαθών. 

o Το user interface θα είναι εξοπλισμένο με ειδικό μηχανισμό αναζήτησης στοιχείων 

και επιλογών σε καταλόγους μεγάλου μήκους.  
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o Τέλος, η διασύνδεση των συστημάτων των εφαρμογών με τους χρήστες θα 

υλοποιείται από ένα πλήρως γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (interface). Τα 

προσφερόμενα συστήματα εφαρμογών θα χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με τον χρήστη. Αναλυτικότερα, οι 

διάλογοι με τον χρήστη θα χρησιμοποιούν τα γνωστά GUI objects που έχουν 

καθιερωθεί διεθνώς, όπως message boxes, dialog boxes, action bars, pull-down 

menus,  cascaded pull down menus, scroll bars, check boxes, list boxes, 

pushbuttons, radio buttons, spin buttons, entry fields, combination boxes, drop 

down combination boxes, κ.α. 

 
 

Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις 

πρόσβασης στις υπηρεσίες του τόπου από ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και να 

εφαρμοστούν, όπου υπάρχουν, οι σχετικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και οδηγίες 

προσβασιμότητας (ενδεικτικά Web Accessibility Initiative, WCAG 2). 

Αναλυτικά και σύμφωνα με το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» (δημοσιευμένο στο www.e-gif.gov.gr), 

προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις προσφερόμενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης: 

1. Η κατασκευή της θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την 

Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας 

τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA), 

2. Στην περίπτωση προσφοράς διαδικτυακών υπηρεσιών για χρήση από φορητές συσκευές, 

επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες 

Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκόσμιου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 

1.0). 
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Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις 

Έργου 

 

Α/Α  Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης 
Μήνας Λήξης 

(παράδοσης) 

1 
Καταστατικό του Έργου και αρχική 

μελέτη καλής προσαρμογής  
1 1 

2 
 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 

πολιτιστικού υλικού 
2 8 

3 

Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης 

και νέου πολυκαναλικού δικτυακού 

κόμβου. 

2 9 

4 
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

διαδραστικών εφαρμογών 
2 9 

5 Δράσεις καταγραφής 4 9 

6 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού, Εκπαίδευση Χρηστών 
7 12 

7 
Πιλοτική Λειτουργία Εφαρμογών και 

Συστημάτων 
9 12 

Πίνακας Φάσεων Έργου  
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Φάση 1 

Μήνας Έναρξης 

 

1 Μήνας Λήξης 

 

1 

Τίτλος Φάσης Καταστατικό του Έργου και αρχική μελέτη καλής προσαρμογής  

Στόχοι Φάσης: 

 Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών. 

 Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης (Technical Architecture & Conceptual Design). 

 Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου. 

 Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος 

 Σχέδιο Διαλειτουργικότητας 

 Σχέδιο κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών Φορέα. 

Περιγραφή Φάσης 

Ο Ανάδοχος σε διάστημα ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και αφού 

μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση & τις απαιτήσεις του έργου, υποχρεούται να 

καταθέσει Μελέτη Εφαρμογής στην οποία θα αναλύονται τα εξής: 

 

 Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του 

Έργου. 

 Οριστικοποίηση - εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με 

τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση- προτεινόμενο σχεδιασμό. 

 Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής. 

 Καθορισμός και μέθοδος καταγραφής δεικτών απόδοσης του συνόλου της λύσης και των 

παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. 

 Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος. 

 Σχέδιο διαλειτουργικότητας. 

 Μεθοδολογία και προγραμματισμός ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης. 

 Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης  

 Πλάνο Διαχείρισης Επικινδυνότητας. 

Παραδοτέα   

 Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής (1 μήνας) 
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Φάση 2 

Μήνας Έναρξης 

 

2 Μήνας Λήξης 

 

8 

Τίτλος Φάσης Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού 

Στόχοι Φάσης: 

 Ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού 

 Τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού 

Περιγραφή Φάσης 

Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού. Το έργο προβλέπει την καταγραφή, ψηφιοποίηση, 

ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. Η τεκμηρίωση θα πραγματοποιηθεί 

με βάση σχήμα τεκμηρίωσης της Λέσχης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στην μελέτη εφαρμογής καθώς 

με την χρήση ανοιχτών μεταδεδομένων που θα διασφαλίζουν την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς 

πρόσβαση σ’ αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση. Η ψηφιοποίηση θα αφορά: 

 

Υλικό Είδος Ποσότητα/Διάρκεια Απαιτήσεις 

Χειρόγραφο 

Ευαγγέλιο 

χρονολογίας 

περίπου του 

1500, Η 

χειρόγραφη 

Φυσική του 

Βενιαμίν του 

Λεσβίου, άλλα 

χειρόγραφα 

Έγγραφα, 

βιβλιοδετη

μένο υλικό 

5.000 σελ. Ψηφιοποίηση 

Βιβλία 

χρονολογίας από 

1870-1940 

βιβλιοδετη

μένο υλικό 
170.000 σελ. Ψηφιοποίηση 

Παλαιές 

Εφημερίδες και 

περιοδικά 

Εφημερίδε

ς, 

περιοδικά 

5.000 σελ. Ψηφιοποίηση 

«Λαογραφικό 

Σπίτι» της κ. 

Κλεάνθης 

Καρατζά 

Κτίριο 

ηλικίας 

πάνω από 

150 έτη  

Διώροφο κτίριο Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση 

κτιρίου. 

 

Το ψηφιακό περιεχόμενο θα συμπεριληφθεί στο ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων 

μέσω της απόθεσης των πόρων στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 
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Παραδοτέα   

 Π2.1: Ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό (6 μήνας) 

 Π2.2: Τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού (8  μήνας) 
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Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης και νέου πολυκαναλικού δικτυακού 

κόμβου. 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Ανάπτυξη εφαρμογής τεκμηρίωσης (αποθετηρίου) 

 Στόχος 2: Ανάπτυξη πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου 

Περιγραφή Φάσης 

Το λογισμικό τεκμηρίωσης θα υποστηρίζει το σχήμα τεκμηρίωσης του πολιτιστικού κέντρου και τα 

καθοδηγεί στην εφαρμογή τεχνολογιών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data) για 

το πολιτιστικό περιεχόμενο του πολιτιστικού κέντρου που ψηφιοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε στο πρώτο 

πακέτο εργασίας. Επίσης θα υποστηρίζει την αυτόματη εξαγωγή επιλεγμένων μεταδεδομένων για την 

ένταξη του περιεχομένου στο Ευρωπαϊκό πολιτιστικό απόθεμα της Europeana, στο ΕΚΤ και τη WikiPedia, 

με αυτοματοποιημένο τρόπο. Το ψηφιακό περιεχόμενο θα συμπεριληφθεί στο ενιαίο κατάλογο 

ψηφιακών πολιτιστικών πόρων μέσω της απόθεσης των πόρων στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης (έχει υπογραφεί ειδική σύμβαση). Μέσω του πολυκαναλικού δικτυακού τόπου θα 

προβάλλεται το πολιτιστικό υλικό, πολιτιστικές δραστηριότητες (εργαστήρια, σεμινάρια, κ.α.), θα 

ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις του κέντρου και θα παρέχονται υπηρεσίες 

επισκόπησης των θέσεων του θεάτρου που θα διευκολύνουν την λειτουργία του θεάτρου.  Επιπλέον θα 

γίνει διασύνδεσή του κόμβου με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

 

Παραδοτέα   

 Π3.1: Πρώτο πρωτότυπο λογισμικού Τεκμηρίωσης (4 μήνας) 

 Π3.2: Αρχικός Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (5 

μήνας) 

 Π3.3: Πρώτο πρωτότυπο πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου (6 μήνας) 

 Π3.4: Αναφορά Εσωτερικών Ελέγχων (8 μήνας) 

 Π3.5: Δεύτερο πρωτότυπο λογισμικού Τεκμηρίωσης και πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου (9 μήνας) 
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Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών 

Περιγραφή Φάσης 

Ανάπτυξη τρισδιάστατου διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (serious game) που θα εξελίσσεται 

στον τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο  πραγματικό χώρου του «Λαογραφικού Σπιτιού». Το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα αναπτυχθεί θα αξιοποιεί το ψηφιοποιημένο υλικό, δισδιάστατο και 

τρισδιάστατο και θα φέρνει σε επαφή το κοινό με τον τρόπο ζωής στις αρχές του αιώνα. Η παρούσα 

καινοτόμα εμπειρική εκπαιδευτική προσέγγιση προσφέρει προσαρμογή  στις ικανότητες και απαιτήσεις 

του εκπαιδευόμενου, χρήση αυθεντικών περιβαλλόντων και δυνατότητες για βιωματική εσωτερίκευση 

της γνώσης. Ο παίχτης θα μπορεί να περπατήσει στους χώρους  του Λαογραφικού σπιτιού προς όλες της 

κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω) και δεν θα κινείται πάνω σε συγκεκριμένες 

προκαθορισμένες θέσεις. Στο πλαίσιο του ίδιου πακέτου εργασίας θα γίνει η ανάπτυξη τεσσάρων 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών-εφαρμογών («εφαρμογή προβολής και ανάδειξης παραδοσιακών 

παιχνιδιών.», «Τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious game) με μορφή περιπέτειας -  

αρχαιολογίας που θα εκτυλίσσεται στην Λέσβο και θα περιλαμβάνει ταξίδια στον χρόνο» και 

«Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστορίας και πολιτισμού») Οι παραπάνω εφαρμογές θα αναπτυχθούν σε 

πολλαπλές εκδόσεις για εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών (iOs, Android, κλπ). Οι 

εφαρμογές θα είναι ανοικτές και επαναχρησιμοποιήσιμες, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το 

λογισμικό τεκμηρίωσης (αποθετήριο), των οποίων η διαχείριση θα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού με 

στόχο την συνεχή τους ανανέωση και προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων, ερωτήσεων και σεναρίων 

από εξουσιοδοτημένους χρήστες της λέσχης. 

 

Παραδοτέα   

 Π4.1 : Πρώτο πρωτότυπο 3 Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών  (6 μήνας) 

 Π4.2 : Πρώτο πρωτότυπο Εκπαιδευτικής Πολιτιστικής εφαρμογής (8 μήνας) 

 Π4.3: Αναφορά Εσωτερικών Ελέγχων (8 μήνας) 

 Π4.4 : Δεύτερο πρωτότυπο 3 Εκπαιδευτικών (9 μήνας) 

 Π4.5 : Δεύτερο πρωτότυπο Εκπαιδευτικής Πολιτιστικής εφαρμογής (9 μήνας) 
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Τίτλος Φάσης Δράσεις καταγραφής 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Υλοποίηση δράσεων καταγραφής 

 

Περιγραφή Φάσης 

Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας  θα γίνουν δράσεις καταγραφής των εκδηλώσεων,  συνεδρίων, 

σεμιναρίων συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση και θα γίνει μεταφόρτωση τους στη 

Wikipedia και σε  portal φιλοξενίας - προβολής βίντεο. 

Παραδοτέα   

 Π5.1: Υλοποίηση δράσεων καταγραφής (9 μήνας) 
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Τίτλος Φάσης Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, Εκπαίδευση Χρηστών 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

 Στόχος 2: Εκπαίδευση Χρηστών 

 

Περιγραφή Φάσης 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης φάσης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση παρακάτω υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού/σταθμών τεκμηρίωσης/ψηφιοποίησης:  

 1 pc επεξεργασίας βίντεο και ψηφιοποιημένου υλικό με τα ανάλογα λογισμικά για την 

επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού, επεξεργασία υλικού δράσεων καταγραφής και 

επεξεργασία νέου υλικού που εμπλουτίζει τις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν, 

 1 pc για την τεκμηρίωση του περιεχομένου 

 1 προβολικό σύστημα και η ανάλογη οθόνη προβολής + 1 φορητός υπολογιστής για την ομαδική 

προβολή των εφαρμογών για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των παιχτών,  προβολή του 

υλικού καταγραφής και ομαδική τεκμηρίωση του.  

 Επίπεδος σαρωτής για την ψηφιοποίηση έντυπου υλικού καθώς και για τις ανάγκες των 

εφαρμογών και των δράσεων καταγραφής 

 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την καταγραφή δράσεων, 

δημιουργία νέου υλικού για τις εφαρμογές. 

 Αποθηκευτικό μέσο μεγέθους τουλάχιστον 10Τβ για την αποθήκευση ψηφιοποιημένου υλικού 

 Ημιεπαγγελματική κάμερα υψηλής ευκρίνειας με συνοδευτικό εξοπλισμό 

 

Στα πλαίσια της ίδιας φάσης θα γίνει και η εκπαίδευση των χρηστών (Διαχειριστές, τεκμηριωτές, 

ψηφιοποιητές, απλοί χρήστες, τεχνικοί κλπ.). Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει 7 μήνες από την έναρξη του 

έργου (τρεις μήνες πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας) και θα έχει διάρκεια τριών(3) μηνών.  

 

Στην Τεχνική Προσφορά του ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει πρόγραμμα κατάρτισης για τις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει. Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις σε 

χώρους που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

Παραδοτέα   

 Π6.1: Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού (7 μήνας) 

 Π6.2: Υλικό Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Συστήματος. Εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική 

γλώσσα για το σύνολο του των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν (7 μήνας) 

 Π6.3 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, τόσο στην χρήση όσο και στην διαχείριση του συνόλου των 

εφαρμογών που θα αναπτυχθούν (7 μήνας) 

 Π6.4: Αποτελέσματα Εκπαίδευσης (12 μήνας) 
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Τίτλος Φάσης Πιλοτική Λειτουργία 

Στόχοι Φάσης: 

Στόχος της ενότητας εργασίας είναι πραγματική λειτουργία των εφαρμογών και η αξιολόγησή τους. 

 

Περιγραφή Φάσης 

Ο Ανάδοχος τον 10ο μήνα του χρονοδιαγράμματος του έργου θα κληθεί να υποστηρίξει την λειτουργία 

του συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την 

απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τριών μηνών (πιλοτική λειτουργία). Κατά την 

περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του φορέα και θα 

παρέχει υποστήριξη με φυσική παρουσία τουλάχιστον ενός (1) εξειδικευμένου τεχνικού του, όποτε 

αυτό ζητείται.  

Πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας το σύνολο των διαδικτυακών εφαρμογών θα πρέπει να έχει 

μεταφερθεί σε cloud data center και θα πρέπει να έχει γίνει τελικός έλεγχος των τεχνικών 

προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων, και μεταφόρτωση των  μεταδεδομένων 

και αντιγράφων ασφαλείας στο ΕΚΤ. 

Η υποστήριξη κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Βελτιώσεις των εφαρμογών 

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών 

 Συλλογή παρατηρήσεων / προβλημάτων από τους χρήστες 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών και προβλημάτων 

 Υποστήριξη της λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού 

 On the job training για τους χρήστες των εφαρμογών 

 

Επίσης, κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος καλείται να παράσχει υπηρεσίες Help-Desk 

στο ωράριο λειτουργίας του φορέα. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει Άμεση 

Βοήθεια πρώτου επιπέδου για όλους τους χρήστες του συστήματος όπου θα παρέχονται οι ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

 Τηλεφωνική βοήθεια σχετικά με τη χρήση  

 Τηλεφωνική βοήθεια για τη αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση 

 

Παραδοτέα   

 Π7.1: Τελικός έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων , 

και μεταφόρτωση των  μεταδεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας στο ΕΚΤ(10 μήνας) 

 Π7.2. Μεταφορά διαδικτυακών εφαρμογών σε cloud data center (10 μήνας) 

 Π7.3: Αποτελέσματα Πιλοτικής λειτουργίας. Αποτελέσματα ελέγχων πιλοτικής λειτουργίας που θα 

πραγματοποιηθεί για τρεις μήνες με την ελεύθερη συμμετοχή χρηστών, τεκμηρίωση βελτιώσεων 

των εφαρμογών και αποτίμηση αποτελεσμάτων Έργου (12 μήνας) 
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Χρονοδιάγραμμα 
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Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου 

Μήνας 

Παράδοσης 

1.1 Μελέτη Εφαρμογής Αναφορά 1 

2.1 Ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό  Ψηφιακό Υλικό σε 

αποθηκευτικά 

μέσα 

6 

2.2 Τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού Αναφορά 8 

3.1 Πρώτο πρωτότυπο λογισμικού 

Τεκμηρίωσης 

Λογισμικό 4 

3.2 Αρχικός  Έλεγχος τεχνικών 

προδιαγραφών διαλειτουργικότητας 

και ανοιχτών δεδομένων  

Αναφορά 5 

3.3 Πρώτο πρωτότυπο πολυκαναλικού 

δικτυακού κόμβου 

Λογισμικό 6 

3.4 Αναφορά Εσωτερικών Ελέγχων Αναφορά 8 

3.5 Δεύτερο πρωτότυπο λογισμικού 

Τεκμηρίωσης και πολυκαναλικού 

δικτυακού κόμβου 

Λογισμικό 9 

4.1 Πρώτο πρωτότυπο 3 Εκπαιδευτικών 

Παιχνιδιών   

Λογισμικό 6 

4.2 Πρώτο πρωτότυπο Εκπαιδευτικής 

Πολιτιστικής εφαρμογής 

Λογισμικό 8 

4.3 Αναφορά Εσωτερικών Ελέγχων Αναφορά 8 

4.4 Δεύτερο πρωτότυπο 3 Εκπαιδευτικών Λογισμικό 9 

4.5 Δεύτερο πρωτότυπο Εκπαιδευτικής 

Πολιτιστικής εφαρμογής 

Λογισμικό 9 

5.1 Υλοποίηση δράσεων καταγραφής Ψηφιακό Υλικό 9 

6.1 Προμήθεια και εγκατάσταση 

Εξοπλισμού 

Εξοπλισμός 7 

6.2 Υλικό Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης 

του Συστήματος. Εγχειρίδια χρήσης 

στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο 

του των εφαρμογών που θα 

αναπτυχθούν 

Αναφορά 7 

6.3 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, τόσο στην 

χρήση όσο και στην διαχείριση του 

συνόλου των εφαρμογών που θα 

αναπτυχθούν 

Αναφορά 7 

6.4 Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Αναφορά 12 

7.1 Τελικός έλεγχος των τεχνικών 

προδιαγραφών διαλειτουργικότητας 

Αναφορά 10 
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και ανοιχτών δεδομένων , και 

μεταφόρτωση των  μεταδεδομένων 

και αντιγράφων ασφαλείας στο ΕΚΤ 

7.2 Μεταφορά διαδικτυακών εφαρμογών 

σε cloud data center χωρίς να 

επηρεαστεί η πιλοτική λειτουργία 

Αναφορά 10 

7.3 Αποτελέσματα Πιλοτικής λειτουργίας Αναφορά 12 

 

 

Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

Α/Α  Τίτλος Οροσήμου Μήνας 

Επίτευξης 

Μέθοδος μέτρησης 

της επίτευξης 

% επί του 

συνολικού 

κόστους/ 

αμοιβής2 

1 Ψηφιακό Υλικό  6 Καταμέτρηση και 

δειγματοληπτικός  

έλεγχος 

20% 

2 Σχήμα Τεκμηρίωσης και υλικό 

τεκμηρίωσης στο ηλεκτρονικό 

σύστημα. Επιτυχής αρχικός  έλεγχος 

τεχνικών προδιαγραφών 

διαλειτουργικότητας και ανοιχτών 

δεδομένων. Υλοποίηση δράσεων 

καταγραφής 

9 Αξιολόγηση με 

πραγματικούς 

χρήστες 

40% 

3 Οριστική παραλαβή. Επιτυχής 

τελικός  έλεγχος τεχνικών 

προδιαγραφών διαλειτουργικότητας 

και ανοιχτών δεδομένων. Επιτυχής 

μετάβαση σε υποδομές cloud για τις 

εφαρμογές και   μεταφόρτωση των  

μεταδεδομένων και αντιγράφων 

ασφαλείας στο ΕΚΤ 

12 Εγκατεστημένα 

Λογισμικά και 

έλεγχος λειτουργίας 

40% 

 

                                                      
2
 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή 
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Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα 

Λειτουργίας  σχετικά με τα παραδοτέα του έργου τουλάχιστον 80 ωρών. Η εκπαίδευση θα 

πραγματοποιηθεί σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των 

εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί από κοινού ενώ οι ομάδες 

εκπαιδευομένων θα αποφασιστούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αναπτύξει και παραδώσει το κατάλληλο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. 

 
 

Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής 

Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία των συστημάτων και τους χρήστες κάτω 

από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών (δοκιμαστική και παραγωγική λειτουργία). Κατά 

την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του φορέα 

και θα παρέχει υποστήριξη στους χώρους του με παρουσία τουλάχιστον ενός (1) εξειδικευμένου 

τεχνικού του, όποτε αυτό απαιτηθεί.  

Η υποστήριξη κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Βελτιώσεις των εφαρμογών 

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών 

 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κ.λπ. 

 Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers (backup / disaster recovery policy / security) 

 

Από τη συλλογή τυχόν παρατηρήσεων και εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη για 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από 

συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι 

οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της 

τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης. 
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Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες «Καλής Λειτουργίας»  για τον εξοπλισμό, το 

λογισμικό και τις εφαρμογές. Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του 

έργου οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται δωρεάν (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του 

Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών. 

 Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού. 

 Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 

προβλήματα εντός τριών ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει 

από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των 

εφαρμογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του 

Φορέα. 

 Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος. 

 Αναλυτική δομή και οργάνωση του Help Desk στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Όσον 

αφορά το κόστος συντήρησης 

 
 

Α4.4 Υπηρεσίες Συντήρησης 

Η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης για χρονικό διάστημα επιπλέον πέντε (5) ετών 

μετά το τέλος της δωρεάν συντήρησης (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας)  για τον εξοπλισμό, 

το λογισμικό και τις εφαρμογές ασκείται κατόπιν άσκησης δικαιώματος προαίρεσης και  θα 

πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης συντήρησης που θα δύναται να συνάψει η 

Αναθέτουσα Αρχή με τον Ανάδοχο έναντι αντίστοιχου τιμήματος το οποίο θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου. 

Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της 

εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίζονται και για το διάστημα της συντήρησης (όπως 

περιγράφονται παραπάνω), με τη μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν. 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα αναλυθεί στην οικονομική προσφορά ανά προσφερόμενο προϊόν 

και υπηρεσία. 

Το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης για όλο το ζητούμενο χρονικό διάστημα και για όλα τα 

προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στη συντήρηση θα πρέπει να 
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αναφέρεται σαφώς στην οικονομική Προσφορά και ως ποσοστό επί του συνολικού 

προϋπολογισμού των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών του Έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το 

5% αυτού. 

Το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης δεν μπορεί επίσης να είναι μικρότερο από το 3% του ως 

άνω προϋπολογισμού των προϊόντων και υπηρεσιών του Έργου που συμμετέχουν στη συντήρηση. 

Σε περίπτωση που το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι μικρότερο του 3% του προϋπολογισμού 

σύμφωνα με το αρ 52 του ΠΔ 60/2007 η Αναθέτουσα Αρχή πριν απορρίψει την προσφορά (ως 

ασυνήθιστα χαμηλή), θα πρέπει να ζητήσει έγγραφες διευκρινήσεις και να μην την απορρίψει εκ 

των προτέρων. 

Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν δωρεάν περίοδο Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας μεγαλύτερη του ενός έτους, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 

εφαρμογών και του εξοπλισμού για ακέραιο αριθμό ετών. 

Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος προσφέρει δωρεάν Εγγύηση Καλής Λειτουργίας πέραν της 

ελάχιστης ζητούμενης (ενός έτους) οι αντίστοιχες στήλες κόστους συντήρησης στους Πίνακες 

Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.  

Επίσης το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης για όλα τα έτη μετά την προσφερόμενη δωρεάν 

Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που συμμετέχουν στη συντήρηση θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην οικονομική Προσφορά, 

και ως ποσοστό επί της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο δεν δύναται 

δε να υπερβαίνει το 5% αυτής. 

Το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης για όλα τα έτη μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης 

Καλής Λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 3% της οικονομικής προσφοράς του 

υποψηφίου αναδόχου. Σε περίπτωση που το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι μικρότερο του 3% 

της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με το αρ 52 του ΠΔ 60/2007 η 

Αναθέτουσα Αρχή πριν απορρίψει την προσφορά (ως ασυνήθιστα χαμηλή), θα πρέπει να ζητήσει 

έγγραφες διευκρινήσεις και να μην την απορρίψει εκ των προτέρων. 

Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 

αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων (πλην αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε 

φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος. 
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Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Υπογραμμίζεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης 

διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό κατανόησης ενός έργου και των 

ιδιαιτεροτήτων του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει και περιγράψει τη μεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου.  

Ο Υποψήφιος ανάδοχος οφείλει επίσης να περιγράψει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην 

Τεχνική Προσφορά του που θα εφαρμόσει κατά την υλοποίηση του έργου. Για την εκτέλεση του 

έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με 

τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις Φάσεις Υλοποίησης του έργου. Ο 

συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 

 
 
 

Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του 

αντικειμένου του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 

για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα 

διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησης 

τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του 

έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την 

απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση 

ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. 

Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο έργο, 

το αντικείμενο εργασιών, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίηση του έργου και τα ειδικά 

καθήκοντα που κατά περίπτωση θα αναλάβουν, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ στον Φάκελο των 

Δικαιολογητικών, θα παρατίθεται τυποποιημένο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος C.2 της παρούσας. 

Οι επαγγελματικές ικανότητες και προσόντα της ομάδας έργου αποτελούν κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής που απαιτούνται ως ελάχιστες προϋποθέσεις και ελέγχονται στο στάδιο ελέγχου της 

πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής και όχι κατά την αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς. Η απαιτούμενη εμπειρία των στελεχών των υποψηφίων κρίνεται στο στάδιο ελέγχου 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και σε καμία περίπτωση δεν αξιολογείται, ούτε άμεσα ούτε 

έμμεσα, κατά την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου. Τα σχετικά 

δικαιολογητικά ΔΕΝ θα πρέπει να υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς αλλά στο 

φάκελο δικαιολογητικών. Οι απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα των μελών της Ομάδας Έργου 
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(π.χ. επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία, επαγγελματικές ικανότητες) θα πρέπει να περιληφθούν 

στο άρθρο Β.2.6 της Διακήρυξης. 

Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της 

Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκπονήσει ένα σχέδιο τουλάχιστον για την έγκαιρη συλλογή και 

πιστοποίηση του περιεχομένου των ψηφιακών υπηρεσιών. 

 
 

Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής 

λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα επιμέρους παραδοτέα του έργου σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα παραδόσεων της σύμβασης που θα υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Η 

παράδοση του έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του έργου γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις 

προθεσμίες που θα ορισθούν στη σύμβαση, βάσει του ποσοτικού και ποιοτικού έλεγχου των 

παραδοτέων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση και σε οπουδήποτε 

σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και 

τις τιθέμενες προδιαγραφές, θα ενημερώνεται εγγράφως ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να 

προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών την γνωστοποίηση των σχετικών ελλείψεων και εν γένει παρατηρήσεων. 

Οι ποσοτικές μετρικές που έχουν προσδιοριστεί για τον έλεγχο των παραδοτέων αφορούν των 

αριθμό των παραγόμενων υπηρεσιών ανά υποσύστημα. Οι ποιοτικές μετρικές διαιρούνται στις 

κατηγορίες ελέγχου ποιότητας της ευχρηστίας, ελέγχου ποιότητας της διαλειτουργικότητας και 

ελέγχου της ασφάλειας. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β1.  Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-

10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 374044 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του 

Έργου. 

Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, κατά (80 %) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και κατά (20 %) από Εθνικούς Πόρους (εθνική 

συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 

βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και 

συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 

2012ΣΕ01480009 
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Ο Προϋπολογισμός του Έργου χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό 

των διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ, € 

236.500,00(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : €  

192.276,42€ - ΦΠΑ (23%): 44.223,58€).  

Το δικαίωμα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνει προαίρεση : συντήρηση και 

ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), € 59.125,00 προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :  

48.069,11 Ευρώ .  ΦΠΑ (23%): 11.055,89Ευρώ. 

Το ποσό των δικαιωμάτων προαίρεσης(συντήρηση)  υπολογίζεται  ως εξής:  Πέντε 

έτη συντήρησης με μέγιστο ποσοστό επί του προϋπολογισμού 5% ετησίως 

192.276,42€ * 5% * 5 χρόνια = 48.069,11 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.  

Οι υπηρεσίες συντήρησης αποτελούν δικαίωμα προαίρεσης και 

συνυπολογίζονται στο συνολικό Π/Υ του έργου.  

Ο Προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων 

εξακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ, € 295.625,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 240.345,53- ΦΠΑ (23%): € 55.279,47).  

Τα δικαιώματα προαίρεσης δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο φυσικό & 

οικονομικό αντικείμενο της πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης.  

 

 

 

 

 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο << Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος 
της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος">> 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

Σελίδα 6 από 84 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε  

- Διεύθυνση έδρας: ΕΡΜΟΥ 4 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

- Τηλέφωνο: 22510 29400  

- Fax: 22510 29400   

- E-mail: inquiries@etal-sa.gr 

- Πληροφορίες: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ 

Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς 

καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 

 

2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση 

του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και 

τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία 

σύναψης συμβάσεων) 

 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

(ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007), όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα, 

όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένων 

δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν 

αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ» 

 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/2011, της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 

που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

 

5. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «Για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον 

τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» 

και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 

 

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

 

7. Του άρθρου 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος της Ελλάδας (ΦΕΚ 

120/Α΄/27-06-2008), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄28-

09-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
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αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές Διατάξεις» για τον 

υποχρεωτικό προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

8. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3263/2004 (ΦΕΚ 210/Α΄/02-11-2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των 

δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-08-

2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για 

την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 

Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» 

 

9. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/01-02-1995) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα 

και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του 

Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄28-09-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές Διατάξεις» 

και την παράγραφο 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α΄/18-10-2002) 

«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά 

όργανα»  

 

10. Του ΠΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 

ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα  

 

11. Του άρθρου 2 «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών και δημοσίων έργων» του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α΄/11-10-2002) 

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης»  

 

12. Της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/12-09-2001 (ΦΕΚ 1223/Β΄/20-09-2001) «Εξαίρεση 

περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) 
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και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»  

 

13. Του Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α’/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»  

 

14. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες»  

 

15. Της Υ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β’/27-03-2008 τεύχος Β’) 

«Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως αυτή τροποποιήθηκε από 

την Υ.Α. Αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β΄/07-09-2009) (1η 

τροποποίηση) και την Υ.Α. Αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2-7-2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄/19-07-

2010) (2η τροποποίηση) και ισχύει  

 

16. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως 

τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα 

 

17. Του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»  

 

18. Την υπ’ αριθμ. Π1/2941/10-09-2009 (ΦΕΚ 1988/Β΄/21-9-2009) Απόφαση των 

Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών 

πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή 

Σύγκλιση”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π1 3889/28-05-2010 (ΦΕΚ 

936/Β΄/28-06-2010) Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας  
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19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις 

πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη -μέλη 

σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

 

20. Του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/10-04-1997) «Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»  

 

21. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις»  

 

22. Τον Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις»  

 

23. Το Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012), άρθρο 43 «Αντιμετώπιση της βίας στα 

γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 

 

24. Το από 12.03.2012 «Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης ένταξης της 

Πράξης»  

 

25. Την με Α.Π. 151.643/ΨΣ6818-Α2/29.03.2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

για ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Ψηφιακή Σύγκλιση>> με 

ΚΩΔ. ΟΠΣ 374044 

 

26.Την Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αρ. Πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη. 
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Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις __ /__ 

/____. 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης στις __ /__ /____. 

3. Στον ελληνικό τύπο (να αναφερθούν οι σχετικές εφημερίδες) στις __ /__ 

/____ όπου και δημοσιεύθηκε στις __ /__ /____. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις www.etal-sa.gr και στο 

www.digitalplan.gov.gr/portal  

Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις __ /__ /____ και ώρα 

<ΧΧ.00> στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε ΕΡΜΟΥ 4 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, , και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) με 

δαπάνη του υποψήφιου Αναδόχου 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 

παράδοσή της. 

http://www.digitalplan.gov.gr/portal
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Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη 

διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 

επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 

Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 

της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

<http://www.etal-sa.gr> και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον προσφέρεται η 

δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να δουν επιλεγμένο μέρος του προς 

ψηφιοποίηση υλικού, με σκοπό να αναπτύξουν ένα ενδεικτικό τμήμα της 

προσφερόμενης οντολογίας, δυνατότητα που συμπεριλαμβάνει και την επιτόπια 

ενημέρωση. Πρόσβαση στο υλικό θα επιτρέπεται κατόπιν ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας στη  ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@etal-sa.gr 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης 

κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την 

αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως 

επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 

να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για 

τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη 

φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
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Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή 

τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την __ /__ /____. Η Αναθέτουσα 

Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη 

Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην <Αναθέτουσα 

Αρχή. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: inquiries@etal-sa.gr  

χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από 

την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή 

τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 

διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 

ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 

διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 

μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.etal-sa.gr). 

 

http://www.etal-sa.gr/
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Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 

σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 

κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ 

των ανωτέρω χωρών 

τα οποία: 

1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
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Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 

Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω 

λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
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ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με 

τις παραπάνω κυρώσεις 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 

περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», 

συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 

τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν 

υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 

σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 

Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 
ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις (υπογεγραμμένες και θεωρημένες για 
το γνήσιο της υπογραφής) του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις 
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό 
του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του 
ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών 
/ νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 
ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 
ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 
Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 
διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο 

ΝΑΙ   
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δηλώνει ότι:  

- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε 
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 
όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή 
διακοπής του διαγωνισμού. 
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3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν 
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή 
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι 
σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 
επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 
η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη 
δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία 
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη 

βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 

περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 
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Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει 

να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους 

τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει 

ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 

Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό 

υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 

αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 

δικαιολογητικό. 

Β2.1.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

ΝΑΙ   
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άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής)  του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Β2.4.1 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου   ή ελλείψει αυτού, 

ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

ΝΑΙ   

                                                      
1
  Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   
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6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής)   του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου 

ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   
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10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 

Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.2 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                      
2
  Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

μέσω Αντιπροσώπου. 
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 

τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής)   του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
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Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Β2.4.3 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  
ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής)   του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο << Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος 
της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος">> 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

Σελίδα 34 από 84 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

                                                      
3
  Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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Β2.4.4 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής)   του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 

αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη 

βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Β2.4.5 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, θα 

προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 

Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 

πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 

τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
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υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την 

ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από 

τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και 

θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 

εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 

αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 

Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Δεν υπάρχει η αναγκαιότητα περιβολής ιδιαίτερης νομικής μορφής σε περίπτωση 

ανάθεσης του Έργου στην ένωση  

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με 

ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός 

του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα  

1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (. 

2009,2010,2011) μεγαλύτερο από το  100%  του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

1.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 

(2009,2010,2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 

έκδοση Ισολογισμών. 
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ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 

ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 

Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να :  

 διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων 

πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης 

λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης 

λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω 

υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης 

και διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφορικών συστημάτων.  

 διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες  τμήματα με αρμοδιότητα την 

Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής κοκ, 

ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες 

υλοποίησης του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής . 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 
με την Προσφορά του ενός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια 

εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του έργου 
με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν 

την ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.2 Περιγραφή των μέτρων, ή/και τυχόν επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και 

διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας 

των παραπάνω, παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά στην διαχείρισης έργων πληροφορικής, 

ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και 

ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, ψηφιοποίηση και 

ψηφιακή επεξεργασία υλικού,  παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω 

υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφορικών συστημάτων. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο) στο 

σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικών / πληροφοριακών συστημάτων καθώς και 

σε εργασίες ψηφιοποίησης το οποίο να είναι σε ισχύ. 
1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 

συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 
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Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   
 

2. 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 

ολοκληρώσει την υλοποίηση , σε <1> αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο, έργο, τα τελευταία 

<5> έτη, επιτυχώς. 

Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από πλευράς 

απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε όρους 

εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής 

υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου 

ζωής του (θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ψηφιοποίηση πολιτιστικών τεκμηρίων, 

ανάπτυξη η παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών και 

απαιτητικών διαδικτυακών τόπων και εικονική περιήγηση συναφούς λειτουργικότητας με τις 

προδιαγραφές του παρόντος ζητούμενου συστήματος). Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά  να 

παραδώσει Demo και Screenshots για το έργο αυτό. Σημειώνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με 

απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του ενός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) 

τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά τα <πέντε> τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

Α/

Α 

ΠΕΛΑΤΗ

Σ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥ

Α 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι

σμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙ

Ο 

ΤΕΚΜΗΡ

ΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

μ/νία 

         

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο  

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση 

πελάτη-ιδιώτη 
o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
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υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια 

Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η 

σχετική Σύμβαση Έργου. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και είναι 

αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να  

παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους 

αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 

επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 

προσόντων και εμπειρίας .  

Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από 

υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

- να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο κάτοχο 

Μεταπτυχιακού τίτλου, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα <5> τελευταία 

έτη, σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο και τουλάχιστον 

επταετή εμπειρία στην ανάπτυξη και διοίκηση έργων πληροφορικής.  

- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με τις παρακάτω ελάχιστες 

ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία  η οποία, είναι 

σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων (φυσικού αντικειμένου) του  Έργου, 

σε όλον τον κύκλο ζωής του. Τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και 

εμπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι οι εξής: 

 
Α) άτομα με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στις παρακάτω ειδικότητες: 

 1 στέλεχος ειδικότητας Πληροφορικής, που να έχει υλοποιήσει έργα εικονικής 

περιήγησης (τουλάχιστον 1)  στον  τομέα  του πολιτισμού. 

 1 στέλεχος με εξειδίκευση στην ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία 

 

Β) Όλα τα άτομα της ομάδας έργου θα πρέπει να έχουν τριετή αντίστοιχη εμπειρία με τα 

καθήκοντα που αναλαμβάνουν. 

Η απόδειξη των ανωτέρω προκύπτει από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των 

αντίστοιχων μελών της Ομάδας Έργου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα 

αναφέρονται: 

α) τίτλος σπουδών 

β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών για τον Υπεύθυνο έργου 

γ) τα έργα στην υλοποίηση των οποίων έχουν συμμετάσχει   

δ)ο Ανάδοχος φορέας του έργου 

ε) η Αναθέτουσα αρχή του έργου. 

στ) το χρονικό διάστημα  από ΜΜ/ΕΕ έως ΜΜ/ΕΕ υλοποίησης του έργου 
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Τα στελέχη της ομάδας έργου που θα ασχοληθούν με την τεκμηρίωση θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε συχνές συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τεκμηρίωσης με 

τους υπευθύνους του φορέα λειτουργίας, οι οποίοι θα προβαίνουν σε έλεγχο των σχεδίων των 

παραδοτέων για τη διασφάλιση της καλύτερης παρακολούθησης της διαδικασίας και την 

εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας αυτών.  

 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης 

συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 
 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/

Α 

Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης  Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου - Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομήν

ες 

Ποσοστό 

συμμετοχή

ς* (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/

Α 

Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου – Θση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπομήε

ς 

Ποσοστό 

συμμετοχ

ής*(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/

Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου – Θέση στο 

σχήμα υλποίησης 

Ανθρωπομήν

ες 

Ποσοστό 

συμμετοχή

ς* (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   
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*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 

προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του 

υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς 

άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 

εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει 

περιγραφεί να συμμετέχει στην ομάδα Έργου (βλέπε παραπάνω) 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 

ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή 

αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 

κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του 

στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της 

πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 

ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή 

συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά 

σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων 

4.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του 

ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5.  Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής i και ii ανωτέρω, από τρίτους, 

σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής 

έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 

υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το 

ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του 

Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι <έντεκα χιλιάδες 

οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ > , € 11.825   

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο 

τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι 

εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 

συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης 

εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος 

από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες 

σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το 

Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ 

της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β4.1.6, ή να εκπληρώσει 

εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 

συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος (εφ’ όσον υπάρχει 

κανονισμός προμηθειών σύμφωνα με τα άρθρα ΧΧΧ και ΨΨΨ του 

Κανονισμού Προμηθειών), οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 
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αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής 

απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και 

επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν 

της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί 

αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ 

ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει 

και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας. 

Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 

προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 

την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, <ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ (ΕΡΜΟΥ 4 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100) >.  

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής 

για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά 

το άρθρο 0 της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων 

της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 
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Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β2.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει 

να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.3 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  
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- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών 

φυλλαδίων, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να 

συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής 

Προσφοράς. 

Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει 

διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 

80 εκ. 

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου 
"Βενιαμίν Ο Λέσβιος" 

 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : __ /__ /____ 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 

Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 

και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα 

στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 

να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 

άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με 

το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
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τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει 

το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 

συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν 

της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 

Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και 

ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο 

όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 

ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 
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Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 

δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές 

και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται 

στις παραγράφους: 

 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

  Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

  Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. 

Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

1 Σαφήνεια και κατανόηση του έργου 
Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Αντικείμενο του έργου  Α.2.1 
1.2 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου Α.2.2 & Α.2.3 
1.3 Βαθμός κάλυψης αναγκών από την προτεινόμενη λύση Α.2.4 
2 Χαρακτηριστικά προσφερόμενης λύσης  
2.1 Γενικές απαιτήσεις- Αρχιτεκτονική συστήματος Α.3 

2.2 
Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία Δισδιάστατου 
και Τρισδιάστατου πολιτιστικού υλικού 

Α3.4.1 

2.3 
Ανάπτυξη Λογισμικού Τεκμηρίωσης (αποθετηρίου) 
πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου 

Α3.4.2 

 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών Α3.4.3 

2.4 Δράσεις καταγραφής Α3.4.4 

2.5 Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Α3.4.4 

 
Διαλειτουργικότητα, Πολυκαναλική προσέγγιση, Ανοιχτά 
δεδομένα, Απαιτήσεις Ασφάλειας, Απαιτήσεις 
Ευχρηστίας Συστήματος, Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Α3.6-Α3.12 

3 Μεθοδολογία Υλοποίησης, Φάσεις, Χρονοδιάγραμμα  
3.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης έργου Α.5 

Οδηγία: Τα περιεχόμενα του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να διαμορφώνονται 
κατ’ αναλογία των ομάδων κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης (βλ. παρ. Β.4.1.4). Συγκεκριμένα, 
απαιτείται η ακριβής αντιστοίχηση των επιμέρους ενοτήτων της Τεχνικής Προσφοράς σε 
παραγράφους των Α.2, Α.3, Α.4. και C.3. 
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3.2 Φάσεις έργου - παραδοτέα 
Α.3.13, Α.3.14, Α.3.15, 
Α.3.16 

3.3 Χρονοδιάγραμμα 
Α.3.13, Α.3.14, Α.3.15, 
Α.3.16 

4 Ομάδα  Έργου  
4.1 Οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου Α.5.2 
4.2 Πίνακας στελεχών Α.5.2 
5 Προσφερόμενες Υπηρεσίες  

5.1 Εκπαίδευση Α.4.1 

5.2 Εγγύηση συντήρηση Α.4.3, Α.4.4 
5.3 Πιλοτική – Δοκιμαστική Λειτουργία Α.4.2 
6 Πίνακες Συμμόρφωσης  Σύμφωνα με C.3 

7 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

 Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα 
αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

 Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες 
εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από 
τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν 
ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 
αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

Σύμφωνα με C.4 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά 

φυλλάδια, κλπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην  

- Δείγμα εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Το Δείγμα Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού θα 

αφορά την ανάπτυξη τρισδιάστατου διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

(serious game) που με μορφή περιπέτειας θα εκτυλίσσεται στην Λέσβο και θα 

περιλαμβάνει ταξίδια στον χρόνο. To demo θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές της προκήρυξης για τα τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια και 

θα γίνεται σαφής η δυνατότητα τροποποίησης του σεναρίου του παιχνιδιού 

καθώς και της δημιουργίας νέων παιχνιδιών από εξουσιοδοτημένο χρήστη.  
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως 

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 

προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν 

τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα 

κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 

που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση 

ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει 

την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή 

αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 

και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την 

κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην 

αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ 

θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
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Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα 

από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει 

απάντηση στο σχετικό όρο. 

Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς (βλ. C.4). 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές 

παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία 

με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 

προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 

Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται 

στην παράγραφο Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Β3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) 

μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός 

το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια 

Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα 

για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα 

διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά 

και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 

εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 
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Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό 

με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση 

που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 

αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος 

θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην 

Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του 

συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για 

κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 

περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο 

αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 

μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. 

C.4). 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 

τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 

τροποποιήσουν. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Β4.  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης 

Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού και 

αποσφράγισης των προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η 

διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή 

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε ΕΡΜΟΥ 4 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100), παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή 

πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 

ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και 

αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία 

των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση 
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αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον 

διατίθεται. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται 

αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή 

φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών 

τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, 

υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική 

πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα 

δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των 

δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των 

δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης 

του περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται 

στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, 

και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 

απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η 

ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για 

τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα 

δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών 

Προσφορών επαναφέρονται στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση 

τους, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό 

(βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 

για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο << Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος 
της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος">> 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

Σελίδα 60 από 84 

τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική 

διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές 

Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το 

οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους 

υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να 

καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των 

Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η 

Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 

Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην 

αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως 

επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν 

αποσφραγισθεί. 

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια 

συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση 

αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή. 

10. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε 

κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο 

προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος 

Ανάδοχος. 

11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του 

γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.  
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12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή  σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν 

καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. 

13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι 

λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους 

υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το 

περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια 

Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο παρόν άρθρο, χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας 

Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.  

14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια 

Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

Σημείωση: 
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Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία 

των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται 

στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει 

νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) 

ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές 

δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης 

Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
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Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και 

τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β.4.1.4  

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως <120> βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / 

προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], 

-  αυξάνεται έως <120> όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές 

[απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται 

κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε 

Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 
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Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστ
ής 

βαρύτητα
ς (%) 

Σχετικές παρ. 
Α ΜΕΡΟΥΣ & 

Πινάκων 
Συμμόρφωσ

ης 

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (50%)  
1.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και 

Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 
14% 

Α3.2 και Α3.3  
και C.3.19 

1.2  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού και 
Λογισμικού  

14% 

Α3.1, Α3.4,  
Α3.6 και C.3.1, 
C.3.2, C.3.3, 
C.3.4, C.3.5, 
C3.15, C.3.16, 
C3.17 

1.3 Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά 
Διαλειτουργικότητας  

7% 
Α3.7 και C.3.5, 
C.3.6 

1.4 Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, Πολυκαναλικής 
Διάθεσης, Ανοιχτών Δεδομένων, Ευχρηστίας και 
Προσβασιμότητας 

15% 

Α3.8, Α3.9, 
Α3.10, Α3.11, 
Α3.12 και 
C.3.11,  C.3.19 

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (25%)  
2.1 Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και 

Προσαρμογή στις Τεχνολογικές Απαιτήσεις και 
Προδιαγραφές 

10% 
Α2,A3  και 
C.3.19 

2.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
5% 

Α4.1 και 
C.3.18 

2.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 5% Α4.2 

2.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης  
5% 

Α4.3, A4.4 και 
C.3.20 

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και 
Υλοποίησης Έργου  

(25%) 
 

3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, 
Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 

15% 
Α3.13, Α3.14, 
Α3.15, Α3.16  

3.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10% Α5  

ΣΥΝΟΛΟ 100  

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο << Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος 
της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος">> 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

Σελίδα 65 από 84 

Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ  

- το συνολικό κόστος συντήρησης όλων των ετών (μέχρι πέντε έτη) μετά την 

οριστική παραλαβή και την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 

χωρίς ΦΠΑ, 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου 

Αναδόχου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:  

I. το κόστος συντήρησης δεν  περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό 

του Έργου (συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό ως δικαίωμα 

προαίρεσης). 

 

Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της 

Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Β2.4), 

προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο 

Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 

την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή 
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γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή 

τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του 

απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 

απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να 

υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την 

υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της 

πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής 

Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο 

στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να 

υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως 

ανωτέρω. 

Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία 

ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 

Β2.2. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης της παρ. Β2.3. 
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3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας 

από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν 

καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

στο διαγωνισμό. 

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο 

των ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

12. Προσφορά που το κόστος συντήρησης του Έργου (στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)») για κάθε έτος μετά την προσφερόμενη 

Περίοδο Εγγύησης και έως τη λήξη της ΠΕΣ είναι μεγαλύτερο του 5% της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου για το Έργο (βλ. πίνακες 

C.4.1.1 , C.4.1.2 , C.4.1.3___ / πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» βλ.πίνακα C.4.3) 

13. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά θεωρείται εκείνη της οποίας το 

συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του 

συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Πριν την 

απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την 

οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης 
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λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 

τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

14. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου 

κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο 

μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και 

των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

16. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής 

Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς 

με τιμές. 

17. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του 

Έργου. 

Επίσης απορρίπτονται προσφορές στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα δείγματα 

των εφαρμογών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα 

από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για 

την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 

Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Β4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος 

σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής 

απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

Β4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 

κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
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αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού 

παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία 

την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους 

(λοιπούς υποψηφίους).  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο 

γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον 

Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Β5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 
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2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 

από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 

παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, 

που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 

αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, 

η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού 

τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να 

έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 

καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού 

ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα 

Αρχή η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον 

επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις 

βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 

ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. 

C.1.2). 

7. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 
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Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι 

Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους 

επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. 

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον 

προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. 

9. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση 

εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, 

έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και 

καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα 

προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 

οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

10. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού 

Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού 

πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

 

Β5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι 

τρόπους πληρωμής: 

 

1. 1 α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως τριανταπέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού 

τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι 

ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα 
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(βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη Όπως εκάστοτε ισχύει "Περί 

Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την 

εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό 

διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του 

επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά 

την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο 

υπολογισθείς (2α) τόκος. 

 

2. 2 α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της 

Φάσης 1 και  την παράδοση του ψηφιακού υλικού. 

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση 

του σχήματος τεκμηρίωσης και την καταχώρηση του υλικού τεκμηρίωσης στο ηλεκτρονικό 

σύστημα, τον επιτυχή αρχικό  έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και 

ανοιχτών δεδομένων και την υλοποίηση των δράσεων καταγραφής. 

γ) Το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική 

παραλαβή του Έργου. 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω 

τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο 

πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του 

Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, 
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υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο 

του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

 Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Β5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα 

παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους 

εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Β5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα 

C.1.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το 

παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) 

ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την 

Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου 

(ΟΔΗΓΙΕΣ: ή συγκεκριμένου μέρους που θα προσδιορίσετε) του Έργου. Επίσης κατά 

την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 

χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται (ΟΔΗΓΙΕΣ: γράφετε συγκεκριμένη 

παραπομπή). 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
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Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου  του Έργου κατά την 

Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης 

όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές 

ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ή 

να επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό προμήθεια είδη (εξοπλισμό και 

λογισμικό) στη Σύμβαση Συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος 

συντήρησης. 

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, 

τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από 

τη συντήρηση. 

Β5.5 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του 

συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα 

του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 

καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην 

οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 

περίπτωση.  
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Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει 

παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να 

χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), 

λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη 

λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 

στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς 

μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 

περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης 

φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο 

χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από 

την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα 

καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί 

μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών 

λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
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8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη 

της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά 

την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας 

το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

10. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών: Θα καλείται ο 

ανάδοχος μετά την σχετική απόφαση της επιτροπής παραλαβής του έργου και 

εντός 10 εργάσιμων ημερών θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τα παραδοτέα 

και να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 

πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 

καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις 

στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 

απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη 

Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια 

του Έργου. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 

υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 

αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από 

μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο << Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος 
της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος">> 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

Σελίδα 77 από 84 

υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και 

βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 

πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 

αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 

παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 

τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 

συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε 

να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 

Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, 
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σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση 

ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 

Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το 

συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 

περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 

ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για 

κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της 

Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό 

απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και 

επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
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απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή 

τρίτων. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 

αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 

υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 

προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός 

Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 

την ολοκλήρωση του Έργου. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 

όρους. 

15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 

Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει 

αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 

προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 

Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας 
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αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και 

Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι 

οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 

προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του 

συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή 

του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει 

την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού 

λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

  

17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 

προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 

(άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης 

έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ 

λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με 

τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις 

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

Β5.7 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 

και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 

υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με 

σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 

της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου 

να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο 
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πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 

προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Β5.8 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για 

διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 

τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 

Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον 

ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή)– 

υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο 

πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 

πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 

Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα 

και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα 

Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο 

διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να 
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είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του 

Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των 

συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα 

Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. 

που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την 

Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του 

λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και 

στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία 

αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που 

δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 

αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του 

για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη 

λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας 

και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν 

έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να 

αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα 

αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και 

συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη 

Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από 

τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα 

στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε 

τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε 
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καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς 

τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, 

ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για 

χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές 

της διαιτησίας. 

Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία, δεδομένα και κάθε άλλο έγγραφο ή 

αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις 

δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης 

ή υπάρχουν δικαιώματα τρίτων και εφόσον η χρήση αδειών έχει ρητώς 

γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα κατά το χρόνο της υποβολής της προσφοράς από 

τον πιθανό Ανάδοχο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή 

θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν 

αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που 

μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται με κάθε νόμιμο 

τρόπο.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 

Αναθέτουσας Αρχή και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία 

σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους 

με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 

θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 

παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή 

και στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι 

οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν 
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όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του 

λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, 

εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά 

και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση 

παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

Στην περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της αναθέτουσας Αρχής 

από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια 

παρέμβαση άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την αναθέτουσα Αρχή βάσει των 

σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα 

δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 
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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C1.  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε 

- Διεύθυνση έδρας: ΕΡΜΟΥ 4 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

Οδηγία Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά 
περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. 
 
Οδηγία ΙΙ: Παρατηρήστε ότι: 

1. Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ.  
2. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. 

3. Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης 
καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12). 
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μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 
ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 
δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 
την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε 

- Διεύθυνση έδρας: ΕΡΜΟΥ 4 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε 
τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 
την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ Α.Ε 

- Διεύθυνση έδρας: ΕΡΜΟΥ 4 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 
αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 
…………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ 
(συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) 
......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε 
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βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας 
εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της 
Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συμπληρώνετε το συνολικό 
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. 
συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της 
Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 
την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν Ο Λέσβιος» 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συμπληρώνετε το συνολικό 
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή 
εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά ................................... συνολικής αξίας 
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξή της 
ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το 
οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 
την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Επώνυμο:  Όνομα:  

 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 
Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης 
Έργου) 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος

1
 και Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 
Έργο 

Περίοδος 
(από – έως) 

ΑΜ
2
 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

 

                                                      
1
   Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert 

κλπ. 
2
  Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε 

ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 
απασχόλησης στο έργο. 
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__ /__ / ___ 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

C3.1 Πίνακας 1 Ψηφιοποίηση 
 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό 
βάθος 

 
 

1 Παράδοση RAW αρχείων   ΝΑΙ  
2 Παράδοση επεξεργασμένου 

ασυμπίεστου αρχείου TIFF 
 ΝΑΙ  

3 Δημιουργία τριών (3) 
αντιγράφων σε JPEG μορφή για 
thumbnail, μέση ανάλυση και 
υψηλή ανάλυση 

 ΝΑΙ  

4 Φωτοτυπημένο υλικό 

(ασπρόμαυρο) 

200-300 dpi και  

8 bit γκρι  
ΝΑΙ  

5 
Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) 

400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

6 

Έντυπο υλικό (έγχρωμο) 
400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 

ΝΑΙ  

7 
Χάρτες και γραφικά 
(ασπρόμαυρα) 

300 dpi ή 4000 pixels στη 

μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

8 
Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα) 

300 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 

ΝΑΙ  

9 
Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

10 
Φωτογραφίες (έγχρωμες) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 

ΝΑΙ  

11 
Έργα τέχνης (ασπρόμαυρα) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

12 Έργα τέχνης, υφάσματα 
(έγχρωμα) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 

ΝΑΙ  

13 35mm slides, αρνητικά κλπ 
(ασπρόμαυρα) 

2400 dpi και 8 bit γκρι ΝΑΙ  

14 35mm slides, αρνητικά κλπ 
(έγχρωμα) 

2400 dpi και24 bit ΝΑΙ  

15 6cm X 6cm slides 
(ασπρόμαυρα) 

2000 dpi και 8 bit γκρι ΝΑΙ  

16 6cm X 6cm slides (έγχρωμα) 2000 dpi και 24 bit ΝΑΙ  
17 Slides ή πλάκες από γυαλί 

(ασπρόμαυρα) 
600 dpi και 8 bit γκρι 

ΝΑΙ 
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C3.2 Πίνακας 2 Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 
 
 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης Εγγράφων    

1 Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου 

λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής του προσφερόμενου 

λογισμικού 
ΝΑΙ   

3 Το προσφερόμενο λογισμικό να έχει τη δυνατότητα 

επεξεργασίας εικόνων με χρήση πολλαπλών ανεξάρτητων 

ροών εργασίας (workflow). Κάθε ροή εργασίας πρέπει να 

αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό φάκελο εισόδου όπου θα 

αντιγράφονται τα αρχεία προς επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

4 Το λογισμικό να υποστηρίζει αυτοματοποιημένη λειτουργία 

με παρακολούθηση των φακέλων εισόδου του συστήματος 

αρχείων. Μετά την παραμετροποίηση του να μπορεί, χωρίς 

την παρέμβαση κάποιου χρήστη, να επεξεργάζεται τα αρχεία 

εισόδου, πραγματοποιώντας Full Text OCR για την 

μετατροπή των εικόνων των σαρωμένων εγγράφων σε 

αναζητήσιμα αρχεία. Η μόνη παρέμβαση του χρήστη κατά 

την αυτοματοποιημένη λειτουργία θα είναι η τροφοδότηση 

του συστήματος με αρχεία προς αναγνώριση και 

επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

5 Το λογισμικό να δέχεται ως είσοδο αρχεία JPEG, PNG, TIFF, 

PDF 
ΝΑΙ   

6 Η προσφερόμενη άδεια του λογισμικού να δίνει τη 

δυνατότητα επεξεργασίας 250.000 σελίδων μεγέθους ως A4 

ανά έτος. 

ΝΑΙ   

7 Αυτόματος διαχωρισμός εγγράφων με χρήση λευκών 

σελίδων, barcode, συγκεκριμένο πλήθος σελίδων και 

δυνατότητα συγγραφής script για αυτό το σκοπό. 

ΝΑΙ   

8 Δυνατότητα προεπεξεργασίας των εικόνων: 

 Μετατροπή σε ασπρόμαυρες, 

 Καθαρισμός θορύβου,  

 Διαχωρισμός διπλών σελίδων  

ΝΑΙ   

9 Χρήση τιμών των χαρακτηριστικών των εικόνων ή τιμών 

barcode που περιλαμβάνονται στα έγγραφα για την 

ονοματολογία των αρχείων εξόδου. 

ΝΑΙ   
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10 Το λογισμικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγγραφής 

script για τα εξής: 

 Την διαχείριση προβλημάτων (exception handling) 

 Τον διαχωρισμό των εγγράφων 

 Τον ορισμό δυναμικών μεθόδων εξαγωγής των 

αποτελεσμάτων 

 Την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε εξωτερικά 

συστήματα 

ΝΑΙ   

11 Η εξαγωγή να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αρχεία εικόνας 

(TIFF, JPEG), κειμένου ASCII (TXT), RTF, DOC, CSV, XLS, 

HTML, Office 2007 (DOCX, XLSX) 

ΝΑΙ   

12 Το λογισμικό να μπορεί να μετατρέπει τις εικόνες σε 

αναζητήσιμα αρχεία PDF, PDF/A καθώς και  XML και να 

στέλνει τα αποτελέσματα της αναγνώρισης σε SharePoint 

Server. 

ΝΑΙ   

13 Το λογισμικό να υποστηρίζει την οπτική αναγνώριση 

χαρακτήρων τουλάχιστον για αγγλικούς και ελληνικούς 

χαρακτήρες 

ΝΑΙ   

14 Το λογισμικό να καλύπτεται με εγγύηση (δωρεάν updates, 

upgrades) 
1 έτος   

 Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) για 

υποστήριξη αναζήτησης και ευρετηρίασης του 

πλήρους κειμένου 

   

15 Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) για υποστήριξη 

αναζήτησης και ευρετηρίασης του πλήρους κειμένου. 

Παραγωγή αδιόρθωτου OCR για το σύνολο του προς 

ψηφιοποίηση έντυπου περιεχομένου (ως 250.000 σελίδες 

μεγέθους ως Α4) 

ΝΑΙ   

 Παραδοτέα αρχεία    

16 

Παράδοση αρχείων text και XML σε μορφή UTF8 

αδιόρθωτου OCR. Το text αρχείο πρέπει να βρίσκεται 

ξεχωριστό αρχείο τύπου κωδικοποίησης UTF-8 και να 

συμπεριλαμβάνει αλλαγές γραμμής και σελίδας. 

ΝΑΙ   

17 Εφόσον απαιτείται παράδοση αρχείων σε μορφή PDF/Α, 

ενσωμάτωση στο PDF αρχείο «Image PDF with hidden text» 

που επιτρέπει την αναζήτηση και επιλογή κειμένου  

ΝΑΙ   
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C3.3 Πίνακας 2: Επιστημονική τεκμηρίωση  

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

     

1 Τεκμηρίωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του 

υπό ψηφιοποίηση υλικού με στόχο την 
μοντελοποίηση των μεταδεδομένων που είναι 
διαθέσιμα και θα χαρακτηρίζουν την κάθε 
κατηγορία υλικού, καθώς και προσαρμογή των 
κειμένων στους εκπαιδευτικούς στόχους του 
πληθυσμού-στόχου. 

ΝΑΙ  

 

2 Aναγωγή των στοιχείων τεκμηρίωσης και 
ταξινόμησης του συνόλου των εγγράφων σε ένα 
ενιαίο σχήμα μεταδεδομένων (σχήμα 

τεκμηρίωσης). 

ΝΑΙ  

 

3 Χρήση ανοιχτών μεταδεδομένων που θα 

διασφαλίζουν την ελεύθερη και χωρίς 
περιορισμούς πρόσβαση στο υλικό (Κατ’ ελάχιστον 
Dublin Core) 

ΝΑΙ  

 

4 Υποστήριξη μεταδεδομένων σε μορφή κατάλληλη 
για σύνδεση στην Europeana. 

ΝΑΙ  
 

5 Ανάπτυξη οντολογίας σχετικά με το υλικό που θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
σχέσεις:  

 Συνώνυμα ή οιονεί συνώνυμα (synonyms or 
quasi-synonyms) 

 Ευρύτερους όρους (broader term/BT)  

 Στενότερους όρους (narrower term/NT) 
 Σχετιζόμενους όρους (related term/RT) 

ΝΑΙ  

 

 
 

C3.4 Πίνακας 3: Λογισμικό τεκμηρίωσης  

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Υποστήριξη & διεπαφές για την εισαγωγή, 
αποθήκευση και τεκμηρίωση του προϊόντος 

ψηφιοποίησης, την εξαγωγή των στοιχείων 
τεκμηρίωσης και τη διαχείριση και υποστήριξη 
του συστήματος και των χρηστών 

NAI   

2 Χρήση βάσης δεδομένων για την αποθήκευση 
των στοιχείων τεκμηρίωσης και τη σύνδεσή τους 
με τη συλλογή 

NAI   

3 Υποστήριξη & διεπαφή αναζήτησης και 

ανάκτησης της συλλογής και των συνοδευτικών 
στοιχείων  τεκμηρίωσης  

NAI   

4 Συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα 

κωδικοποίησης μεταδεδομένων τεκμηρίωσης. Το 
σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 
το πρότυπο Dublin Core για την έκδοση 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και είναι επιθυμητό 

NAI   

5 Υποστήριξη έκδοσης περιεχομένου σε μορφή 
κατάλληλη για σύνδεση στην Europeana, EKT και 

Wikipedia. 

NAI   

6 Υποστήριξη της εισαγωγής τουλάχιστον των 
γενικών στοιχείων τεκμηρίωσης, με δυνατότητα 
χρήσης ημι-αυτόματων διαδικασιών και (ημι-

NAI   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

)αυτόματος έλεγχος των στοιχείων τεκμηρίωσης 

7 Υποστήριξη της αλληλεπίδρασης του τεκμηριωτή 
με τα τεκμήρια της συλλογής 

NAI   

8 Δυνατότητα καθοδήγησης του τεκμηριωτή στο 
έργο του 

NAI   

9 Αναζήτηση με κριτήρια τα στοιχεία τεκμηρίωσης NAI   
10 Έξυπνες αναζητήσεις (με φράσεις, τμήματα 

λέξεων, συνδυασμό λέξεων κτλ.) 
NAI   

11 Παρουσίαση των τεκμηρίων της συλλογής βάσει 
κριτηρίων αναζήτησης και σειριακά  

NAI   

12 Παρουσίαση των τεκμηρίων της συλλογής με 

διάφορους τρόπους απεικόνισης (μικρογραφία,  
εικόνα χαμηλής/υψηλής ανάλυσης) και των 
μεταδεδομένων τεκμηρίωσης 

NAI   

13 Προστασία των στοιχείων παρουσίασης NAI   
14 Δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών (εγγραφή, 

ταυτοποίηση, διαχείριση δικαιωμάτων και 
προτιμήσεων) & παρακολούθησης των εργασιών 
τους 

NAI   

15 Δυνατότητα υποστήριξης διαδικασιών backup NAI   
16 Υλοποίηση σε διαδικτυακό περιβάλλον με τα εξής 

χαρακτηριστικά:  
υποστήριξη παράλληλης & ταυτόχρονης χρήσης 
του συστήματος, των υποσυστημάτων & του 
εξυπηρετητή της ΒΔ από πολλούς χρήστες – 

εφόσον υπάρχει ανώτατο όριο, να αναφερθεί, 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης των τελικών 
χρηστών με το σύστημα χωρίς εμπλοκή τους στις 
εσωτερικές διαδικασίες εκτέλεσης των ενεργειών 
τους 

NAI   

17 Πλήρης έλεγχος του συστήματος για την 
ορθότητά του και την απαλλαγή του από τεχνικά 
λάθη και διασφάλιση τεχνικής αρτιότητας 
(σταθερή συμπεριφορά με τον προβλεπόμενο 
τρόπο)  

NAI   

18 Συμβατότητα με ευρέως διαδεδομένους 

φυλλομετρητές και βάσεις δεδομένων 

NAI   

19 Συμβατότητα με διεθνή προτύπα υλοποίησης για 
διαδικτυακά συστήματα, για προσβασιμότητα του 
διαδικτύου και διεθνή μορφοτύπα 
κωδικοποίησης, & πλήρης υποστήριξη UNICODE 

ΝΑΙ   

20 Επεκτασιμότητα & προσαρμοστικότητα του 
συστήματος 

NAI   

21 Προστασία των διαδικασιών και δεδομένων από 
μη αρμόδιους χρήστες 

NAI   

22 Υλοποίηση σε γραφικό περιβάλλον, με έμφαση 

στα εξής: 
σχεδιαστική ομοιομορφία & συνέπεια των 
διεπαφών  
φιλικότητα προς τον χρήστη και εργονομία 

NAI   

23 Δημιουργία Web Services για την πρόσβαση στα 
μεταδεδομένα τεκμηρίωσης. 

ΝΑΙ   

24 Υποστήριξη του προτύπου ESE για την 
εξασφάλιση της εξωτερικής διαλειτουργικότητας 
με τα αντίστοιχα συστήματα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης (www.europeana.eu) 

ΝΑΙ   

25 Υποστήριξη του Πρωτόκολλου OAI-PMH για την 
διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών 
πολιτιστικών αποθεμάτων. 

ΝΑΙ   
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C3.5 Διαδραστική Δικτυακή Πύλη 

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Δυνατότητα διαχείρισης του περιεχομένου  NAI   

2 Δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών (εγγραφή, 
ταυτοποίηση, διαχείριση δικαιωμάτων και 
προτιμήσεων) 

ΝΑΙ   

3 Δυνατότητα αναζήτησης μέσω της οντολογίας ΝΑΙ   

4 Με βάση την κατηγοριοποίηση που θα προσφέρει 
η οντολογία, και μέσω web 2.0 εργαλείων 

(blogs, forums, wikis, instant messaging, 
δημοσκοπήσεις, κλπ) να γίνεται με κοινό τρόπο η 

μοντελοποίηση της νέας πληροφορίας, η 
σύνδεσή της με την υφιστάμενη αλλά και 
ευκολότερος ο εντοπισμός και σχολιασμός της 
από τους χρήστες 

ΝΑΙ   

5 Αναζήτηση με κριτήρια τα στοιχεία τεκμηρίωσης NAI   

6 Έξυπνες αναζητήσεις (με φράσεις, τμήματα 
λέξεων, συνδυασμό λέξεων κτλ.) 

ΝΑΙ   

7 Παρουσίαση των τεκμηρίων της συλλογής βάσει 
κριτηρίων αναζήτησης και σειριακά 

NAI   

8 Παρουσίαση των τεκμηρίων της συλλογής με 
διάφορους τρόπους απεικόνισης (μικρογραφία,  
εικόνα χαμηλής/υψηλής ανάλυσης) και των 
μεταδεδομένων τεκμηρίωσης 

NAI   

9 Σχεδιαστική ομοιομορφία & συνέπεια των 

ιστοσελίδων & φιλικότητα προς τον χρήστη και 
εργονομία 

NAI   

10 Δυνατότητα εξατομικευμένης πληροφόρησης NAI   

11 Δυνατότητα να εισάγουν περιεχόμενο τόσο απλοί 
χρήστες όσο και φορείς 

NAI   

12 Δυνατότητα εισαγωγής μαζικά περιεχομένου NAI   

13 Δυνατότητα σχολιασμού του περιεχομένου NAI   

14 Δυνατότητα παρακολούθησης στατιστικών 

στοιχείων χρήσης του κόμβου 

NAI   

15 Δυνατότητα υποστήριξης διαδικασιών backup NAI   

 
 

C3.6 Πινάκας 3 Διαλειτουργικότητα  

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    

1 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 

Για την κωδικοποίηση των 
μεταδεδομένων χρησιμοποιείται το 
πρότυπο UTF-8. 

ΝΑΙ   

2 Εξαγωγή 
πληροφορίας 
σύμφωνα με το 
πρότυπο RDF  

Το σύστημα θα πρέπει να 
υποστηρίζει εξαγωγή σε XML/RDF 

NAI   

3 Διαλειτουργικότητα 

σε επίπεδο σύνταξης 

Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής 

είναι διαθέσιμα για ανάκτηση 
ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    

και δομής (harvesting) σε μορφή Dublin Core 
(ISO 15836:2009). 

4 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
αναζήτησης 

Πρέπει να υποστηρίζεται η 
ευρετηρίαση τουλάχιστον των 
μεταδεδομένων από συνήθεις 
διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης 
(Google, Bing, Yahoo).  

ΝΑΙ   

5 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται 
ανάκτηση των μεταδεδομένων βάσει 
του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 
2.0.  

ΝΑΙ   

6 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

Στα Dublin Core μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-
PMH θα πρέπει να περιέχεται ένας 
τουλάχιστον μόνιμος προσδιοριστής 
(persistent identifiers) που να 
ταυτοποιεί την εγγραφή. Ο μόνιμος 

προσδιοριστής δεν επιτρέπεται 
οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει 
ή να αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό 
πόρο. Ο μόνιμος προσδιοριστής θα 
πρέπει να ακολουθεί το διεθνές 
πρότυπο Handle. 

ΝΑΙ   

7 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 

δεδομένων 

Θα πρέπει να παρέχεται από τον 
κάθε πάροχο περιεχομένου προς το 
σύστημα του ενιαίου κατάλογου / 
μητρώο περιεχομένου η δυνατότητα  

απευθείας ανάκτηση του κάθε 
ψηφιακού αρχείου στη μέγιστη 
διαθέσιμη ανάλυση. 

Στα μεταδεδομένα εγγραφής που 
διατίθενται για ενσωμάτωση στον 
ενιαίο κατάλογο μέσω OAI-PMH θα 
πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά 
αρχεία που συνδέονται με την 
εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα 

διαδικτυακή διεύθυνση (URL) η 
οποία να επιτρέπει την ανάκτηση του 
κάθε αρχείου στη μέγιστη διαθέσιμη 
ανάλυση.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
είναι εφικτή η παραπάνω 
προσέγγιση, θα υπάρχει η 

εναλλακτική τα ψηφιακά αρχεία να 
διατίθενται μαζικά για ανάκτηση 
μέσω HTTP server ή FTP server. 
Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα 
των αρχείων θα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να αναπαριστούν 
μοναδικό identifier της αντίστοιχης 

εγγραφής μεταδεδομένων, ώστε να 
είναι εφικτή η άμεση αντιστοίχιση 
ψηφιακών αρχείων με εγγραφές 
μεταδεδομένων.  
 

ΝΑΙ   

8 Διαλειτουργικότητα Στα μεταδεδομένα εγγραφής που ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    

σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 

δεδομένων 

διατίθενται μέσω OAI-PMH προς τον 
ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε 
ένα από τα ψηφιακά αρχεία που 

συνδέονται με την εγγραφή να 
περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση 
(URL) η οποία να επιτρέπει την 
ανάκτηση υλικού κατάλληλου για 
την προβολή/προεπισκόπιση του 
κάθε αρχείου. Παραδείγματα: εικόνα 

ανάλυσης επιπέδου thumbnail για 
εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για 
βιβλία, εικόνα πρώτης σελίδας για 
άρθρα, κώδικας ενσωμάτωσης σε 

τρίτη ιστοσελίδα για streaming 
video.  

9 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

Η κωδικοποίηση του πεδίου 
dc.language (αν υπάρχει) στα 
μεταδεδομένα εγγραφής που 
διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει 
να ακολουθεί το πρότυπο ISO 639-
2, ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών 
που στο συγκεκριμένο πρότυπο 

έχουν δύο διαφορετικούς κωδικούς 
(ορολογίας και βιβλιογραφικό), θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
βιβλιογραφικός κώδικας (ISO 639-
2/B). 
 

ΝΑΙ 

  

10 Διαλειτουργικότητα 

σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.date 

(αν υπάρχει) στα μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-
PMH θα πρέπει να ακολουθεί το 
πρότυπο ISO 8601. 

ΝΑΙ 

  

11 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων 
Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 

επίπεδο. 

Δεσμευμένα λεξιλόγια, θησαυροί και 
συναφή εργαλεία ορολογίας που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο έργων 
θα πρέπει να διατίθενται για 
εξαγωγή σε μορφή συμβατή με ένα 
από τα παρακάτω πρότυπα: 

-   Simple Knowledge 
Organization System 
(SKOS) 

- ISO 2788 ISO 5964 

ΝΑΙ 

  

12 Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 

επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε θεματικές κατηγορίες 

θα πρέπει να περιέχει μοναδικό 
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και 
θησαυρό. 
 

ΝΑΙ 

  

13 Διαλειτουργικότητα 

σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 

εγγραφών σε ονόματα ανθρώπων θα 
πρέπει να περιέχει μοναδικό 
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό. 

ΝΑΙ 

  

14 Διαλειτουργικότητα 

σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 

εγγραφών σε τοπωνύμια θα πρέπει 
να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    

τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο 
λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και 
θησαυρό. 

15 Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε ονόματα οργανισμών 
θα πρέπει να περιέχει μοναδικό 
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. 

geonames) ή/και θησαυρό. 

ΝΑΙ 

  

16 Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε χρονολογικές 
περιόδους θα πρέπει να περιέχει 
μοναδικό αναγνωριστικό τους σε 

καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο 

(π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. 

ΝΑΙ 

  

C3.7 Πίνακας 4 Διαλειτουργικότητα – Βιβλιοθήκες / Αρχεία 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1.  Διαλειτουργικότητα 

σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 
μεταδεδομένων 

Έντεκα (11) πεδία του Dublin 

Core θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για κάθε 
εγγραφή: (πχ. title, creator, 
date, type, identifier). 

ΝΑΙ 

  

2.  Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 

συστημάτων 
ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
διάθεση των μεταδεδομένων 

μέσω τουλάχιστον ενός 
πρωτοκόλλου διάθεσης / 
μετα-αναζήτησης, 
συγκεκριμένα ένα εκ των 
SRU/SRW, Ζ39.50. Η 
συγκεκριμένη λειτουργία θα 

πρέπει να διατίθεται δημόσια, 
χωρίς περιορισμούς 
πρόσβασης. 

 

  

3.  Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 

μεταδεδομένων 
Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Στα Dublin Core 
μεταδεδομένα εγγραφής που 
διατίθενται μέσω OAI-PMH θα 

πρέπει να υπάρχει μόνο ένα 
πεδίο dc.date το οποίο θα 
πρέπει να αφορά την 
ημερομηνία έκδοσης του 

τεκμηρίου.  

ΝΑΙ 

  

4.  Διαλειτουργικότητα 

σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 
μεταδεδομένων 
 

Η κωδικοποίηση του πεδίου 

dc.creator στα μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται 
μέσω OAI-PMH θα πρέπει να 
ακολουθεί καθιερωμένο 
πρότυπο βιβλιογραφικών 
αναφορών σε ό,τι αφορά τη 

γραφή των ονομάτων 
συγγραφέων. 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 25 από 48 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

5.  Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 
μεταδεδομένων 
Διαλειτουργικότητα 

σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Η κωδικοποίηση του πεδίου 
dc.type στα μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται 
μέσω OAI-PMH θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις 

αντίστοιχες οδηγίες όπως 
έχουν αποτυπωθεί στα 
DRIVER Guidelines (σελ. 68-
71). 

ΝΑΙ   

6.  Διαλειτουργικότητα 

σε επίπεδο 
συστημάτων 
αναζήτησης και 
καταλόγων 

Θα πρέπει να ορίζονται με τη 

μορφή OAI-PMH Sets και 
γίνονται διαθέσιμα για 
ανάκτηση μέσω OAI-PMH σε 
μορφή Dublin Core 

υποσύνολα των εγγραφών 
του αποθετηρίου, κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

i. Το σύνολο των 
εγγραφών που 
περιέχουν πλήρες 
κείμενο. 

Από ένα σύνολο εγγραφών 
για κάθε διαφορετική τιμή του 
πεδίου dc.type, από αυτές που 

ακολουθούν την 
κωδικοποίηση για τύπους 
δημοσίευσης του DRIVER 
Guidelines (σελ. 69). 

ΝΑΙ   

 

C3.8 Πίνακας 5 Συμβατότητα με Europeana 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Συμβατότητα 
μεταδεδομένων 
με Europeana 

Συμβατότητα με 
πρότυπα και πρακτικές 
Europeana Europeana 
Data Model 5.2.3 (EDM 

5.2.3) 

ΝΑΙ 

  

2 Διαλειτουργικότητ
α σε 
σημασιολογικό 
επίπεδο 

Συμβατότητα 
μεταδεδομένων με το 
μοντέλο CIDOC-CRM.  

NAI 

  

C3.9 Πίνακας 6 Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού 
πολιτιστικού αποθέματος 

 
Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 Απαιτείται παροχή των τεκμηρίων με 
αποθετήριο που να υποστηρίζει μηχανισμό 
persistent identifier handle service για την 
παροχή μονίμων τοποθεσιών ψηφιακού 
περιεχομένου ανεξάρτητους από το 
συγκεκριμένο σύστημα λογισμικού που 

υλοποιεί το αποθετήριο. 

ΝΑΙ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 26 από 48 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

2 Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον φορέα 
θα πρέπει να εκδώσει persistent identifiers 

Handle System RFC3650 ή/και DOI ή άλλο 
αντίστοιχο για τους ψηφιακούς πόρους 
 

ΝΑΙ 

  

3 To λογισμικό να υποστηρίζει διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου στις διευθύνσεις 

που ορίζουν τα persistent identifiers 
 

ΝΑΙ 

  

4 Το λογισμικό διάθεσης θα πρέπει να 
υποστηρίζει Handle System RFC3650 

ΝΑΙ   

C3.10 Πίνακας 7 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού 
τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ 

 
Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Εναπόθεση 
μεταδεδομένων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου  

Παροχή μηχανισμών 
ανταλλαγής 
δεδομένων και 
μεταδεδομένων με τα 
πρότυπα: 
OAI-PMH 

ΝΑΙ 

  

2 Συλλογή 
ψηφιακών πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου  

OAI-ORE μηχανισμοί 
ή άλλοι 
τεκμηριωμένα 
αντίστοιχοι για 
μεταφόρτωση 
αντιγράφων 

ασφαλείας σε 
κεντρική υποδομή 

ΝΑΙ 

  

3 Συλλογή 
ψηφιακών πόρων 
αποθετηρίων στο 

μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου 

Web service με 
δυνατότητα 
authentication/acces

s restriction για 
μεταφόρτωση 
ψηφιακού 
αντικειμένων με 
βάση την μόνιμη 
(persistent) 
διεύθυνση του 

αντίστοιχου 
ψηφιακού 
πόρου/τεκμηρίου 

ΝΑΙ 

  

4 Συλλογή 
ψηφιακών πόρων 

αποθετηρίων στο 

μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου 

Βatch μηχανισμοί για 
μαζική εξαγωγή και 

μεταφορά ψηφιακών 

αντικειμένων σε 
μορφή μαγνητικού 
μέσου (εξωτερικός 
δίσκος, ταίνίες 
LTO3/4, κ.α.) 

ΝΑΙ   

 
 
 
 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 27 από 48 

 
 
 

C3.11 Πίνακας 8 Συστήματα διάθεσης πόρων ψηφιακού πολιτιστικού 
αποθέματος – Κειμένων 

 
Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Προβολή του 
υλικού σε 
κατάλληλο 
context. 

Για κάθε πόρο (τεκμήριο) 
υπάρχει διαδικτυακή 
σελίδα παρουσίασης που 
περιλαμβάνει τα 

μεταδεδομένα του, ενώ 

γίνεται προβολή του ίδιου 
του ψηφιακού τεκμηρίου. 
Σε κάποιες περιπτώσεις στη 
σελίδα μπορεί να 
περιλαμβάνεται μόνο υπερ-
σύνδεσμος σε ξεχωριστή 
σελίδα προβολής του 

τεκμηρίου.  

ΝΑΙ 

  

2 Εύκολος 
εντοπισμός και 
ανάκτηση του 
υλικού από το 

διαδικτυακό 
χρήστη. 

Δυνατότητα download των 
τεκμηρίων από τον τελικό 
χρήστη (όπου είναι εφικτό 
βάσει πνευματικών 

δικαιωμάτων) μέσω 
εμφανούς επιλογής / υπερ-
συνδέσμου στη σελίδα 
παρουσίασης του κάθε 

τεκμηρίου. 

ΝΑΙ 

  

3 Προβολή του 

υλικού σε 
κατάλληλο 
context.  
Διασύνδεση 
του υλικού από 
εξωτερικές 
πηγές. 

Οι σελίδες παρουσίασης 

του τεκμηρίου καθώς και οι 
ξεχωριστές σελίδες 
προβολής του (όπου 
υπάρχουν) είναι απευθείας 
προσπελάσιμες (deep 
linking) μέσω φιλικών προς 
το χρήστη διαδικτυακών 

διευθύνσεων (URL).  

ΝΑΙ 

  

4 Διασύνδεση 
του υλικού από 
εξωτερικές 
πηγές. 

Οι διευθύνσεις των 
σελίδων παρουσίασης του 
τεκμηρίου διαθέτουν 
μοναδικούς, μόνιμους 

προσδιοριστές (persistent 
identifiers). 

ΝΑΙ   

5 Εύκολος 
εντοπισμός και 
ανάκτηση του 
υλικού από το 

διαδικτυακό 
χρήστη. 

Απλή και σύνθετη 
αναζήτηση στα 
μεταδεδομένα τεκμηρίων. 
Στον κατάλογο 

αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνονται υπερ-
σύνδεσμοι στις σελίδες 
παρουσίασης των 
αντίστοιχων τεκμηρίων.  

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 28 από 48 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

6 Βελτίωση 
εμπειρίας 

χρήστη. 

Παρουσίαση του κειμένου 
ως ενιαίου αρχείου – δεν 

αρκεί παράθεση υπερ-
συνδέσμων σε επιμέρους 
σαρωμένες σελίδες, 
προσβάσιμες με επιπλέον 
βήματα ή ως λειτουργία 
που ενσωματώνει ενιαίο 
online reading. 

ΝΑΙ    

7 Εύκολος 
εντοπισμός και 
ανάκτηση 
υλικού από το 
διαδικτυακό 

χρήστη. 

Αναζήτηση στο πλήρες 
κείμενο. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις τεκμηρίων που 
προέρχονται από σάρωση 
και δεν είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί οπτική 

αναγνώριση χαρακτήρων 
(OCR) με υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας. 

ΝΑΙ 
εφόσον 
προβλέπε
ται οπτική 
αναγνώρι

ση 

χαρακτήρ
ων (OCR) 
στο ΤΔΠΠ 

  

8 Ανοιχτά 
δεδομένα 

Τα δεδομένα διατίθενται σε 
μηχαναγνώσιμη και δομημένη 
μορφή, σε ανοιχτό μορφότυπο 
(π.χ. Σε cvs αντί xls) και γίνεται 
χρήση ανοιχτών προτύπων από 
το W3C (RDF και SPARQL) 
προκειμένουν να γίνεται 
προσδιορισμός/ ταυτοποίηση 
των δεδομένων 

ΝΑΙ   

 

C3.12 Πίνακας 9 Πολυκαναλικότητα 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Πολυκαναλική 
διάθεση   

Το σύστημα 
διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS) 
υποστηρίζει τη 

διαθεσιμότητα του 
περιεχομένου – με 
κατάλληλες 
προσαρμογές – για 
προβολή σε συσκευές 
όπως tablets, smart 

phones. 

 

  

2 Mobile Web   ΝΑΙ   

 Εφαρμογές 
(Apps) 

 
 

  

4 Αυτόματη 
ενημέρωση 
λογισμικού 
εφαρμογής (app)  

 ΝΑΙ   

5 Αυτόματη 

επικαιροποίηση 
περιεχομένου 
εφαρμογής (app) 
για online χρήση 

 ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 29 από 48 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

6 Αυτόματη 
επικαιροποίηση 
περιεχομένου 
εφαρμογής (app) 
για offline χρήση. 

 ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 30 από 48 

C3.13 Πίνακας 10 Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

Μεγέθυνση / σμίκρυνση 
πολλών επιπέδων με 
ταυτόχρονη δυνατότητα “pan”, 
όπου είναι εφικτό βάσει 
πνευματικών δικαιωμάτων. 

Συνιστάται η ταυτόχρονη 
παρουσίαση στην ίδια σελίδα 
τόσο του μεγεθυμένου 
τμήματος της εικόνας όσο και 

ολόκληρης της εικόνας. 

ΝΑΙ 

  

2 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

Περιστροφή τουλάχιστον τριών 
επιπέδων κατά βήμα 90 μοιρών 
και προς τις δύο κατευθύνσεις, 
όπου κρίνεται χρήσιμο για τους 
διαδικτυακούς χρήστες. 

ΝΑΙ 

  

3 Βελτίωση 

εμπειρίας 
χρήστη. 

Υπερ-σύνδεσμος για απευθείας 

προβολή της εικόνας στη 
μέγιστη ανάλυση που είναι 
διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. Ο 
προσδιορισμός της μέγιστης 
ανάλυσης που διατίθεται 
διαδικτυακά μπορεί να 

εξαρτάται από περιορισμούς 
πνευματικών δικαιωμάτων ή 
από την καλύτερη δυνατή 

διαμόρφωση της εμπειρίας του 
χρήστη, π.χ. χρειάζεται πολλές 
φορές πρακτικά συμβιβασμός 
μεταξύ προβολής σε υψηλή 

ανάλυση και διατήρησης του 
μεγέθους αρχείου σε λογικά 
επίπεδα. 

ΝΑΙ 

  

4 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

Η υποστήριξη των 
προδιαγραφών 1, 2, 3 θα 
πρέπει να εισάγει τις μικρότερες 

δυνατές απαιτήσεις από τα 
λογισμικά πλοήγησης 
(browsers) διαδικτυακών 
χρηστών. Κατά προτίμηση θα 
πρέπει να υπάρχει έκδοση της 
παρουσίασης στην οποία 

απαιτείται μόνο υποστήριξη 
Javascript. Είναι επίσης 
αποδεκτό, αλλά δεν συνίσταται, 
οι λειτουργίες να βασίζονται 
αποκλειστικά σε τεχνολογίες 
Flash, Java, Silverlight ή 
αντίστοιχες. Μια βέλτιστη 

εναλλακτική είναι η 
διαθεσιμότητα τουλάχιστον δύο 
εκδόσεων, μία μικρών 
απαιτήσεων (javascript) και μία 
πιο απαιτητική (π.χ. Flash, Java 
ή Silverlight). 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 31 από 48 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

5 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

Συνιστάται οι προ-αναφερθείσες 
λειτουργίες να διατίθενται μέσα 
από τη σελίδα παρουσίασης του 
τεκμηρίου (με μεταδεδομένα και 
προβολή της εικόνας) ώστε να 

μη χρειάζεται αλλαγή σελίδας 
από το διαδικτυακό χρήστη. 

ΝΑΙ   

6 Ανοιχτή 
διάθεση 
δεδομένων 

εφαρμογών 

Στην περίπτωση κατά την οποία 
υλοποιούνται κλειστές 
εφαρμογές (πχ. Flash) 

διατίθενται και τα πρωτογενή 
δεδομένα σε μορφή XML και 
αποτίθενται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των Πινάκων 3-8 

ΝΑΙ   

7 Επικαιροποίηση 
περιεχομένου 

εφαρμογών 

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
υποστηρίζει σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου 

ΝΑΙ   

C3.14 Πίνακας 11 Υποχρεωτική τήρηση διαδικασίας πιστοποίησης 
προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ 

 
Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Αρχικός έλεγχος Έλεγχος των τεχνικών 
προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας και 

ανοιχτών δεδομένων 
(Πίνακες  6-13) κατά τη 

δοκιμαστική λειτουργία 
του λογισμικού 
σταθερής διάθεσης (από 
το ΕΚΤ). 

ΝΑΙ 

  

2 Ενδιάμεσος 
έλεγχος 

Ολοκλήρωση 
ενδιάμεσου ελέγχου των 
τεχνικών προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας και 
ανοιχτών δεδομένων 
(Πίνακες 6-13) (από το 
ΕΚΤ). 

ΝΑΙ 

  

3 Τελικός έλεγχος Τελική πιστοποίηση 
ελέγχου των τεχνικών 
προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας και 
ανοιχτών δεδομένων 

(Πίνακες 6-13) (από το 

ΕΚΤ). 

ΝΑΙ 

  

4 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση 
μεταδεδομένων και 
αντιγράφων ασφαλείας 
του ψηφιακού 

περιεχομένου στον 
κατάλογο και υποδομή 
ανοικτού ψηφιακού 
τεκμηριωμένου του ΕΚΤ. 

ΝΑΙ   
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C3.15 Πίνακας 12 Λημματογράφηση στη Wikipedia 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Προπαρασκευαστι
κές Εργασίες 

Ανάλυση των 
προτεινομένων 
θεμάτων και των 
άρθρων που ήδη 
υπάρχουν για την 

επιλογή των θεμάτων 
των λημμάτων 

ΝΑΙ 

  

2 Συγγραφή και 
επεξεργασία 

λημμάτων 

Wikipedia 

Συγγραφή και 
επεξεργασία ειδικών 

λημμάτων σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές 
της Wikipedia 

>=100 
άρθρα 

  

3 Εκπαίδευση Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να προσφέρει 
επαρκή εκπαίδευση 
στην επιστημονική 

ομάδα του φορέα. Η 
εκπαίδευση θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου 

ΝΑΙ 

  

4 Γενικές 
πληροφορίες 

Ώρες κατάρτισης σε 
θέματα που αφορούν 
γενικές πληροφορίες 
για τη Wikipedia  

(εισαγωγή) 

6 ώρες 

  

5 Δημιουργία 

επεξεργασία 
άρθρου 

Ώρες κατάρτισης σε 

θέματα που αφορούν 
την δημιουργία νέου 
άρθρου και 
επεξεργασία άρθρων 
που ήδη υπάρχουν 
(hands on workshop) 

40 ώρες 

  

6 Μορφοποίηση Ώρες κατάρτισης σε 
θέματα που αφορούν 
τη μορφοποίηση 
άρθρων (hands on 
workshop) 

10 ώρες 

  

7 Μεθοδολογία Να κατατεθεί η 
σχετική μεθοδολογία 
που θα ακολουθηθεί. 

ΝΑΙ 
  

8 Πρόγραμμα Αναλυτική περιγραφή 
προγράμματος 

εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ 
  

9 Εκπαιδευτικό 
υλικό 

Παράδοση 
εκπαιδευτικού υλικού 
στην ελληνική 
γλώσσα 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

10 Προδιαγραφές 
προσφοράς 

Αναλυτική πρόταση, 
στην Τεχνική 
Προσφορά, του 
προγράμματος και 
στην Οικονομική 

Προσφορά, του 
κόστους κατάρτισης 
για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες 
εκπαίδευσης 

ΝΑΙ   

 

C3.16 Τρισδιάστατα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου. 
 

NAI   

2 Δημιουργία ειδικών εκδόσεων για εκτέλεση σε 
έξυπνες συσκευές με λειτουργικά τουλάχιστον 
iOs και Android. 

ΝΑΙ   

3 Ελεύθερη περιήγηση στον χώρο προς όλες τις 
κατευθύνσεις και δυνατότητα αλληλεπίδρασης με 
το περιβάλλον. Δυνατότητα επικοινωνίας (chat) 
με άλλους εικονικούς χαρακτήρες χρηστών που 
κινούνται στον ίδιο χώρο. 

NAI   

4 Η δυνατότητα ελεύθερης περιήγησης στον 

εικονικό χώρο όπου ο επισκέπτης χειριζόμενος το 
avatar του θα μπορεί να κινείται ελεύθερα στο 
χώρο και διαισθητικά να ανακαλύπτει περιοχές, 
τοποθεσίες, αντικείμενα που τυχόν τον 
ενδιαφέρουν 

NAI   

5 Το εκπαιδευτικό παιχνίδι, που θα αναπτυχθεί θα 
αξιοποιεί το ψηφιοποιημένο υλικό, δισδιάστατο 
και τρισδιάστατο. 

ΝΑΙ   

6 Δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων 

αυτοαξιολόγησης 

NAI   

7 Τα σενάρια θα μπορούν να ανανεώνονται 
συνεχώς από τους διαχειριστές του συστήματος. 
Ερωτήσεις θα μπορούν να εισάγονται σε 
επιλεγμένα σημεία του τρισδιάστατου χώρου.  

ΝΑΙ   

8 Ο χρήστης θα μπορεί να κινηθεί πίσω στον χώρο 
για  να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματα.  

NAI   

9 Η παρουσίαση της πληροφορίας θα πλαισιώνεται 
από κατάλληλα υψηλής αισθητικής γραφικά 

NAI   

10 Δείγμα Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού- Demo και 
Screenshots της προτεινόμενης λύσης  όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσας. 

ΝΑΙ   
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C3.17 Εκπαιδευτικές – Πολιτιστικές Εφαρμογές 

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Πολυγλωσσικότητα Ελληνικά 

Αγγλικά  

  

2 Παροχή οδηγιών  NAI   

3 Δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου. NAI   

4 Δημιουργία ειδικών εκδόσεων για εκτέλεση σε 

έξυπνες συσκευές με λειτουργικά τουλάχιστον 

iOs και Android. 

ΝΑΙ   

5 Διαδραστικότητα NAI   

6 Ευκολία στην Πλοήγηση NAI   

7 Παρέχει μηχανισμούς αξιολόγησης και 

αυτοαξιολόγησης  

NAI   

8 Υλοποίηση και κωδικοποίηση συνδέσμων 

(hyperlinks) 

NAI   

9 Σύνδεση με βάση δεδομένων NAI   

10 Αναζήτηση χρησιμοποιώντας λέξεις -κλειδιά NAI   

11 Ευρετήριο όρων και λημμάτων NAI   

12 Διαλειτουργικότητα NAI   

13 Η εφαρμογή θα ανανεώνεται μέσα από λογισμικό 

διαχείρισης που θα παραδοθεί από τον ανάδοχο 

σε περιβάλλον WYSIWYG, ενώ θα υπάρχει 

δυνατότητα σύνδεσης με την βάση του 

δικτυακού τόπου για την αναζήτηση δεδομένων. 

NAI   

 

C3.18 Πίνακας 6: Υπηρεσίες εκπαίδευσης  

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το 
πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να 

αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό 
υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης και να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης 

ΝΑΙ   

2 Ο Ανάδοχος προτείνει στην Τεχνική του 
Προσφορά πρόγραμμα κατάρτισης για τις 
υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το 

κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά 
στην οικονομική προσφορά του 

ΝΑΙ   

3 Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης ανά εργάσιμη 
ημέρα 

<= 4 ωρών   

4 Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης >=80 ωρών   
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C3.19 Πίνακας 7: Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη των 
εφαρμογών σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης και της οριστικοποίησης τους στο 
πλαίσιο της Μελέτης εφαρμογής. Να προταθούν 
αναλυτικά από τον ανάδοχο, η μεθοδολογία και ο 

τρόπος ανάπτυξης των εφαρμογών. 

ΝΑΙ   

2 Να αναφερθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία 
σύμφωνα µε την οποία θα γίνει η ανάλυση, ο 
σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών. 

ΝΑΙ   

3 Ασφάλεια ΝΑΙ   

4 Πολυκαναλική διάθεση ΝΑΙ   

5 Ανοικτά δεδομένα ΝΑΙ   

6 Η κατασκευή των συστημάτων θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες 
για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του 

Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο 
προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ». 
Στην περίπτωση των διαδικτυακών υπηρεσιών 
που θα υλοποιηθούν για χρήση από φορητές 
συσκευές, επιπλέον της προηγούμενης 
συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού 

Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 
1.0) της Κοινοπραξίας του W3C. 
Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση των παραδοτέων 
με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές θα 
ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο προ της 

οριστικής τους παραλαβής τους και εκταμίευσης 

της οριστικής πληρωμής του έργου.   

ΝΑΙ   

7 Να αναφερθούν τα Χαρακτηριστικά 
Διαλειτουργικότητας 

ΝΑΙ   

8 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ΝΑΙ   

9 Να αναφερθεί σε ανθρωπομήνες η συμμετοχή 
κάθε μέλους της ομάδας έργου σε κάθε 
δραστηριότητα του έργου. 

ΝΑΙ   

10 Περιγραφή ομάδας έργου και των ρόλων των 
μελών της 

ΝΑΙ   

 

C3.20 Πίνακας 8: Υπηρεσίες Συντήρησης 

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης λογισμικού και 
εξοπλισμού 

1 χρόνος   

2 Υπηρεσίες συντήρησης  λογισμικού και εξοπλισμού 5 χρόνια   
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C3.21 Εξοπλισμός 

 
 Υπολογιστής Επεξεργασίας Βίντεο και Πολυμεσικού Υλικού 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1   

2 Να αναγραφεί το μοντέλο NAI   

3 Να αναγραφεί ο κατασκευαστής NAI   

4 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 

υφιστάμενο δίκτυο της Αναθέτουσας Αρχής 
NAI   

 Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας     

5 Πλήθος μονάδων 1   

6 Επεξεργαστής τύπου ΧΕΟΝ, i7  ή ισοδύναμο ΝΑΙ   

7 Ταχύτητα ρολογιού επεξεργαστή >= 3.4 GHz   

8 Ταχύτητα FSB (MHz) 1333 ή ισοδύναμο ΝΑΙ   

9 Μνήμη cache (MB) >=  10MB   

10 
Να προσδιοριστεί το chipset 

X79 ή 
νεώτερο 

  

 Κουτί Σταθμού Εργασίας    

11 Τύπος Ext ATX   

12 Διαθέσιμες θέσεις για κάρτες επέκτασης >= 7   

13 Διαθέσιμες θέσεις (5,25" και 3,5") για 
αποθηκευτικά μέσα (HDD, SSD, DRV-RW) 

>= 10   

 Μητρική Κάρτα     

14 Τύπος μητρικής Ext ATX   

15 Μέγιστο μέγεθος μνήμης >=64GB   

16 Υποστήριξη CrossfireX / SLI ΝΑΙ   

17 SATA 3Gb/s θύρες >=4   

18 SATA 6Gb/s θύρες >=6   

19 Δυνατότητα υλοποίησης RAID 0, 1, 5, 10 με 
hardware 

ΝΑΙ   

 Αποθηκευτικά μέσα    

20 Πλήθος μονάδων 4   

21 Μονάδες σκληρού δίσκου με τα εξής 

χαρακτηριστικά. 

3 μονάδες: 

Σύνδεση: Εσωτερική SATA 

Χωρητικότητα (TB): > =1 unformatted 

Ταχύτητα Περιστροφής (RPM): 7200 

ΝΑΙ   

22 1 μονάδα: 

SSD 128GB  
ΝΑΙ   

23 Μονάδα οπτικού δίσκου DVD- RW ΝΑΙ    

 Μνήμη RAM    

24 Τύπος DDR3 ή ανώτερη ΝΑΙ   

25 Διαθέσιμες θέσεις μνήμης > =8   

26 Μέγεθος (GB) > =16   

 Κάρτα επεξεργασίας γραφικών,      

27 Να αναφερθεί η κάρτα επεξεργασίας γραφικών 

που θα προσφερθεί 
ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 37 από 48 

28 
Μέγεθος μνήμης κάρτας γραφικών 

> =1GB 
GDDR5 

  

29 
Memory Bandwidth 

> =41.6 

GB/s 
  

30 CUDA Parallel Processors > =192   

31 Υποστήριξη High-bandwidth digital content 

protection (HDCP)  
ΝΑΙ   

32 Δύο  Dual-Link DVI-I connectors ΝΑΙ   

33 πιστότητα χρώματος 30-bit (10-bits per color) NAI   

34 
Μέγιστη ενιαία ψηφιακή ανάλυση  

> = 
4096x2560 

  

 Κάρτα επεξεργασίας Βίντεο ΝΑΙ   

35 Να αναφερθεί η κάρτα επεξεργασίας Βίντεο που 

θα προσφερθεί 
ΝΑΙ   

36 Εξωτερική κάρτα ΝΑΙ   

37 Δυνατότητα επεξεργασίας βίντεο σε πραγματικό 

χρόνο για HD/SD 
ΝΑΙ   

38 Δυνατότητα προσθήκης εφέ σε πραγματικό 

χρόνο για HD/SD (π.χ. color correction, 

chroma/luma keying, speed changes, 

blur/glow/soft focus) 

ΝΑΙ   

39 Σε πραγματικό χρόνο MPEG-2 IBP capture από 

αναλογική and DV πηγή για  DVD authoring 
ΝΑΙ   

40 Προβολή (monitoring) 3D με HDMI 1.4 ή 

νεώτερο πρωτόκολλο  
ΝΑΙ   

41 Βοηθητικό πρόγραμμα διόρθωσης χρώματος 

(calibration) από τον ίδιο κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

42 Μετατροπή κάθε είδους (up/down/cross) με 

hardware σε πραγματικό χρόνο (π.χ. 720 σε 

1080 και αντίστροφα, SD σε HD και 

αντίστροφα) 

ΝΑΙ   

43 Δυνατότητα εναλλαγής σταθμού εργασίας με 

επιπλέον controller 
ΝΑΙ   

44 Να προσφερθεί επαγγελματικό λογισμικό που να 

συνεργάζεται με την κάρτα βίντεο και να 

προσφέρει δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο, 3d  

στερεοσκοπική επεξεργασία και υποστήριξη της 

μηχανής αναπαραγωγής Mercury 

ΝΑΙ   

 Θύρες εισόδου - εξόδου    

45 USB 2.0 θύρες >=14   

46 USB 3.0 θύρες >=4   

47 Firewire  θύρες >=2   

48 eSATA θύρες >=2   

49 ΔίκτυοEthernet 10 / 100 / 1000 ΝΑΙ   

50 Power Supply με ελάχιστη ισχύ 840W, 14cm 
fan, έξυπνη διαχείρηση RPM για ήσυχη 
λειτουργία, Flat Modular καλώδια, 
MTBF>=100,000 ώρες, απόδοση 80-88%, 
ελάχιστη παροχή 70 Α στα 12V   

 

   

 Μονάδες εισόδου - εξόδου    

51 Πλήθος οθονών 2   

52 Οθόνες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ΝΑΙ   
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1. Τύπος: LED 

2. Διαγώνιος (inches): >= 24 

3. Μέγιστη Ανάλυση: >= 1920x1024 

4. Αντίθεση 800:1 

5. Φωτεινότητα: >= 250 

6. Χρόνος Απόκρισης (ms): =<5 

7. Είσοδος HDMI/D-sub 

 

53 Πληκτρολόγιο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Σύνδεση: USB ήPS2 

 Πληκτρολόγιο Ελληνικό (full size QWERTY 

layout) 

ΝΑΙ   

54 Οπτικό ποντίκι με scrolling wheel ΝΑΙ   

 Δικτύωση    

56 LAN 10/ 100/ 1000 ΝΑΙ   

 Λειτουργικό σύστημα    

57 Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 

προσφερόμενου λειτουργικού συστήματος 
ΝΑΙ   

 Λογισμικό εφαρμογών    

58 Να αναφερθεί τυχόν επιπλέον λογισμικό που 

παρέχεται από τον κατασκευαστή 
ΝΑΙ   

 Συνοδευτικά    

59 Καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

60 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

 Εγγύηση    

61 Διάρκεια εγγύησης (χρόνια) >= 2   

 Υπολογιστής Τεκμηρίωσης Υλικού 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

62 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1   

63 Κατασκευαστής και Μοντέλο. 

H προσφερόμενη οθόνη και τα παρελκόμενα να 
είναι του ιδίου κατασκευαστή με τον σταθμό 
εργασίας. 

NAI   

64 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας επώνυμου 

κατασκευαστή με ανακοίνωση τους τελευταίους 
12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

NAI   

65 Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
συνοδευτικά παρελκόμενα εγχειρίδια χρήσης, 

καλώδια, drivers, κλπ 

NAI   

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

66 Motherboard 1   

67 Chipset  Intel® B75 ΝΑΙ   

 Επεξεργαστής:    

68 Επεξεργαστής Intel Core i7-3770 ή Καλύτερος ΝΑΙ   

 Κεντρική Μνήμη:    

69 Τύπος DDR-3 ΝΑΙ   

70 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GΒ). ≥ 4   

71 Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο 
motherboard (GB). 

≥ 32   

72 Θέσεις Μνήμης. ≥ 4   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 39 από 48 

 ΘΥΡΕΣ I/O:    

73 USB 2.0 (Total) ≥ 8   

74 USB 3.0 (Total) ≥ 4   

75 USB 2.0 (Front) ≥ 2   

76 USB 2.0 / 3.0 (Rear) ≥ 4 / 2   

77 USB 2.0 / 3.0  (Internal) ≥ 2 / 2   

78 PS/2 2   

79 VGA 1   

80 DVI 1   

81 Serial (RS-232) 1   

82 Parallel 1   

 Θύρες επέκτασης:    

83 PCI Express x 16 1   

84 PCI Express x 1 2   

85 PCI  1   

 Πλαίσιο / Drives    

 Drive Bays    

86 Internal 3,5-inch 2   

87 External 3,5-inch 1   

88 External 5,25-inch 2   

 Τροφοδοτικό    

89 Ισχύς (W).  ≤ 280   

 Μονάδα Σκληρού Δίσκου    

90 Πλήθος Μονάδων. 2   

91 Τύπος controller : SATA ΙΙI ≥ 7200rpm. ΝΑΙ   

92 Χωρητικότητα δίσκου (GΒ). ≥ 1000   

 DVD±RW Drive:    

93 Εσωτερικό. ΝΑΙ   

94 Πλήθος μονάδων. 1   

 Κάρτες Επέκτασης    

95 Κάρτα Οθόνης με dedicated μνήμη 1 GB ΝΑΙ   

96 Κάρτα Δικτύου Ethernet 10/100/1000 (on board) ΝΑΙ   

97 Κάρτα ήχου (on board) ΝΑΙ   

 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:    

98 Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση των 
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 
πλήκτρο. 

ΝΑΙ   

99 Αριθμός πλήκτρων. ≥ 104   

100 PS/2  ή USB Τype. ΝΑΙ   

 MOUSE:    

101 Οπτικό δύο (2) πλήκτρων με τροχό κύλισης. ΝΑΙ   

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    

102 Το σύστημα να διαθέτει τα παρακάτω 
περιβαλλοντικά πιστοποιητικά: 

 Energy Star 5.0 
 EPEAT ® Gold 
 RoHS (Restriction of hazardous 

substances) 
 WEEE (Waste electrical and electronical 

ΝΑΙ   
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equipment) 
 CE 
 ECO 

 Οθόνες    

103 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1   

104 TFT 24” LED  ΝΑΙ   

105 Ανάλυση (native) 1920x1
200 

  

106 Φωτεινότητα 250 
cd/m2 

  

107 Θύρες σύνδεσης Display 
Port/DV
I/ D-
SUB 

  

108 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ   

109 Να διαθέτει πιστοποίηση για: TCO Displays 5.0, 

ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold, ISO9241-307 

(Pixel fault class I), RoHS, WEEE 

ΝΑΙ 

  

     

 Φορητός υπολογιστής και Προβολικό Σύστημα 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Φορητός Υπολογιστής    

 Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας    

110 Πλήθος μονάδων 1   

111 Επεξεργαστής τύπου i5-3210M  ή ισοδύναμος ΝΑΙ   

112 Ταχύτητα ρολογιού επεξεργαστή >= 2.5 GHz   

113 Μνήμη cache (MB) > 3MB   

114 Να προσδιοριστεί το chipset ΝΑΙ   

 Αποθηκευτικά μέσα    

115 Πλήθος μονάδων 1   

116 Μονά δες σκληρού δίσκου με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Σύνδεση: Εσωτερική SATA 

Χωρητικότητα (GB): > =500 unformatted 

  Ταχύτητα Περιστροφής (RPM): 5400 

ΝΑΙ   

117 Μονάδα οπτικού δίσκου DVD- RW ΝΑΙ   

 Μνήμη RAM    

118 Τύπος DDR3-1066 ή ανώτερη ΝΑΙ   

119 DIMM slots > =2   

120 Μέγεθος (GB) > =4   

 Κάρτα γραφικών    

121 Να αναφερθεί η κάρτα γραφικών  ΝΑΙ   

 Θύρες εισόδου - εξόδου    

122 USB 2 .0 >= 1   

123 USB 3 .0 >= 3   

124 VGA >= 1   

125 HDMI >= 1   

 Οθόνη    

126 Τύπος: LED backlight ΝΑΙ   
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127 Διαγώνιος (inches): >= 14 

 
ΝΑΙ   

128 Μέγιστη Ανάλυση: >= 1366x768 ΝΑΙ   

 Δικτύωση    

129 LAN 10/ 100/ 1000 ΝΑΙ   

130 WLAN 802.11a/ b/g/n ΝΑΙ   

 Λειτουργικό σύστημα    

131 Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 

προσφερόμενου λειτουργικού συστήματος 
ΝΑΙ   

 Συνοδευτικά    

132 Καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

133 Εγχειρίδια χρήσης ΝΑΙ   

 Εγγύηση    

134 Διάρκεια εγγύησης (χρόνια) >= 2   

 Προβολικό Σύστημα    

135 Τεχνολογία Προβολής 3LCD   

136 Μέγιστη Ανάλυση: 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ   

137 Φωτεινότητα: >=2200 ANSI lumens ΝΑΙ   

138 Λόγος δυναμικής αντίθεσης: >=4000:1 ΝΑΙ   

139 Μέγεθος Εικόνας: > = 300". ΝΑΙ   

140 Οπτική Μεγέθυνση: >=1,5 Χ ΝΑΙ   

141 Επίπεδο Θορύβου( οικονομική λειτουργία): <= 
30 dB  

ΝΑΙ   

142 Διόρθωση Keystone: >= Κατακόρυφη / οριζόντια 
(μπάρα κύλισης): ± 30 μοίρες 

ΝΑΙ   

143 Διάρκεια εγγύησης (χρόνια) >= 1   

144 Οθόνη Προβολής με Τρίποδο ΝΑΙ   

 Επίπεδος Σαρωτής 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

145 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων σαρωτών Α4 1   

146 Να αναγραφεί το μοντέλο NAI   

147 Να αναγραφεί ο κατασκευαστής NAI   

148 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 

υφιστάμενο δίκτυο της Αναθέτουσας Αρχής 
NAI   

 Σύστημα σάρωσης    

149 Έγχρωμος επίπεδος σαρωτής με επιφάνεια 

σάρωσης Α4 
ΝΑΙ   

150 
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου σάρωσης 

>=216x297 

mm 
  

151 Οπτική ανάλυση σάρωσης > =4800 dpi   

152 Προσαρμογέας Φιλμ για αρνητικά 35mm   

153 Ταχύτητα σάρωσης 35 mm positive film 2400 
dpi  

<= 50 sec   

154 Ταχύτητα σάρωσης 35 mm negative film 2400 
dpi  

<= 45 sec   

155 Να προσδιορισθεί το συνοδευτικό λογισμικό ΝΑΙ   

156 Να προσδιορισθούν τα υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα 
ΝΑΙ   

 Συνδέσεις συστήματος σάρωσης    
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157 Συνδε σιμότητα Hi-speed USB (συμβατότητα με 

USB 2.0) 
ΝΑΙ   

 Γενικά    

158 Να αναφερθούν οι προδιαγραφές και 

πιστοποιήσεις 
ΝΑΙ   

 Εγγύηση    

159 Διάρκεια εγγύησης (χρόνια) >= 1   

 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR με τον αναγκαίο εξοπλισμό 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

160 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1   

161 Να αναγραφεί το μοντέλο NAI   

162 Τύπος DSLR   

163 Να αναγραφεί ο κατασκευαστής NAI   

 Αισθητήρας (sensor)    

164 
Διαστάσεις 

>= 22 x 14 
mm 

  

165 
Ενεργά Εικονοστοιχεία (effective pixels ) 

>= 18 
million 

  

 Λήψη video    

166 
Ανάλυση 

>= 1920 x 
1080 (24 

fps) 
  

 Οθόνη LCD    

167 Τύπος TFT LCD   

168 Μέγεθος >= 3.0 "   

 Λήψη εικόνας    

169 Μέγιστος ρυθμός λήψεων >=  3 fps   

170 Τύποι αρχείων JPEG/ RAW   

 Σύστημα φακών    

171 Ελάχιστη εστιακή απόσταση (min focal length) <=18mm   

172 Μέγιστη εστιακή απόσταση (max focal length) >=55mm   

173 Μέγιστο διάφραγμα (Maximum Aperture) στην 

ελάχιστη εστιακή απόσταση. 
<=F3.5   

174 Μέγιστο διάφραγμα (Maximum Aperture) στην 

μέγιστη εστιακή απόσταση. 
>=F5.6   

175 Εστίαση Αυτόματη   

 Σύστημα Αποθήκευσης    

176 Να προσδιορισθεί ο τύπος της κάρτας μνήμης ΝΑΙ   

177 Μέγεθος μνήμης που θα  παραδοθεί με την 

μηχανή 
>=16GB   

 Εγγύηση    

178 Διάρκεια εγγύησης (χρόνια) >= 1   

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός    

179 Τρίποδο και ανάλογη κεφαλή ΝΑΙ   

180 Θήκη Μεταφοράς Αδιάβροχη ΝΑΙ   

 Αποθηκευτικό μέσο 10ΤΒ 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

181 Ο Ανάδοχος καλείται να προτείνει 
ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης και 

ΝΑΙ   
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διαχείρισης του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού 
υλικού 

182 Συνολική χωρητικότητα αποθηκευτικού μέσου: 

10 ΤΒ 
ΝΑΙ   

183 Μνήμη αποθηκευτικού μέσου >=2 GB DDR   

184 Υποστήριξη δίσκων χωρητικότητας τουλάχιστον 
2TB έκαστος 

ΝΑΙ   

185 Αριθμός και πρωτόκολλο επικοινωνίας σκληρών 
δίσκων 

>=5 SATA   

186 Υποστήριξη Auto-rebuild 
 

ΝΑΙ   

187 Υποστήριξη Hot-Swap, Hot Spare ΝΑΙ   

188 Υποστήριξη Online RAID Migration και 

Expansion 
ΝΑΙ   

189 Υποστήριξη Multiple RAID ΝΑΙ   

190 Θύρες : USB 3.0, HDMI  ΝΑΙ   

191 VMware Certified ΝΑΙ   

192 Λογισμικό δημιουργίας αντίγραφων ασφαλείας. ΝΑΙ   

 Βιντεοκάμερα Υψηλής Ευκρίνειας με συνοδευτικό εξοπλισμό 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

193 Να αναγραφεί το μοντέλο NAI   

194 Σύστημα Καταγραφής εικόνας: 
HD: MPEG4-AVC/H.264 AVCHD format 
compatible (1080/50p: original format) 
STD: MPEG-2 PS 

NAI   

195 Σύστημα Καταγραφής ήχου: 
Audio Format 
HD: Linear PCM/Dolby Digital 2ch, 16 bit, 48 

kHz 
STD: Dolby Digital 2ch, 16 bit, 48 kHz 

NAI   

196 Image stabilizer ΝΑΙ   

197 Αισθητήρας  Exmor CMOS   

198 Ελάχιστος φωτισμός 3 lx   

199 Ενσωματωμένο  Οθόνη >=8 cm   

200 Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης >=90 GB   

 Φακός    

201 Ελάχιστη εστιακή απόσταση (min focal length) <=3,8mm   

202 Μέγιστη εστιακή απόσταση (max focal length) >=38 mm   

203 Image stabilizer ΝΑΙ   

 Εγγύηση    

204 Διάρκεια εγγύησης (χρόνια) >= 1   

 Συνοδευτικός Εξοπλισμός    

205 Τρίποδο και ανάλογη κεφαλή ΝΑΙ   

206 Θήκη Μεταφοράς Αδιάβροχη ΝΑΙ   
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C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της 
ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να 
εμφανίζουν μηδενικά κόστη. 

C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 
C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α3.4.4) 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1
ο
 

έτος 
2

ο
 

έτος 
3

ο
 

έτος 
4

ο
 

έτος 
5

ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό  

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1
ο
 

έτος 
2

ο
 

έτος 
3

ο
 

έτος 
4

ο
 

έτος 
5

ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α3.4.2, Α3.4.3, 3.4.4) 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1
ο
 

έτος 
2

ο
 

έτος 
3

ο
 

έτος 
4

ο
 

έτος 
5

ο
 

έτος 

             



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της 
Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 45 από 48 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1
ο
 

έτος 
2

ο
 

έτος 
3

ο
 

έτος 
4

ο
 

έτος 
5

ο
 

έτος 

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. Α4) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.5 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

 

C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
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ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)    

2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)    

3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)    

4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)    

5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ (βλ. Α4.3). 

ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1
ο
        

2
ο
        

3
ο
        

4
ο
        

5
ο
        

ΣΥΝΟΛΟ        

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας 
το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου 
Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» 
του Πίνακα C.4.3. 

C4.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης 
Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή Έργου)  

 

C4.5.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 1ο έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the      
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

job training  

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 2ο έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 
job training  

     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 3ο έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 
job training 

     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 4ο έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 
job training 

     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      
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C4.5.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 5ο έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 
job training 

     

 ..      

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών 
Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας  

ΕΤΟΣ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΞΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) [€] 

ΦΠΑ  
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΞΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
** 

1
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 
Λειτουργίας για το 1

ο
 έτος (C.4.5.1) 

  
 

 

2
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 
Λειτουργίας για το 2

ο
 έτος (C.4.5.2) 

  
 

 

3
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 
Λειτουργίας για το 3

ο
 έτος (C.4.5.3) 

  
 

 

4
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 
Λειτουργίας για το 4

ο
 έτος (C.4.5.4) 

  
 

 

5
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 
Λειτουργίας για το 5

ο
 έτος (C.4.5.5) 

  
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

* ΕΤΟΣ: μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (για την κάθε γραμμή του πίνακα C.4.5.6) προκύπτει διαιρώντας 
το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το 
«ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα 
C.4.3, ήτοι με τη Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ) της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου 
για το Έργο. 

 
 


