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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C1.  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Δήμο Πολύγυρου  

_________________ 

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……………… 

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 …………… με αντικείμενο: …… 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.} 
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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: Δήμο Πολύγυρου  

_________________ 

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  …………. με αντικείμενο: …… συνολικής 
αξίας …….. μη συμπεριλαμβανομένου 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. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
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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: Δήμο Πολύγυρου  

_________________ 

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 
…………. για εκτέλεση του έργου: …..  συνολικής αξίας .................................., και μέχρι του 
ποσού των ευρώ ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 
καταλογισθούν σε 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. 
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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. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Δήμο Πολύγυρου  

_________________ 

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 συμπεριλαμβανομένου 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. 

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 
Ρόλος1 και Καθήκοντα 
στο Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 
Έργο 

                                                             
1
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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Περίοδος 
(από – έως) 

ΑΜ2 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                             
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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C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

C3.1 Προκαταρκτικές Ενέργειες 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διοικητικού 

συστήματος για τη διαχείριση της Ψηφιοποίησης και 

Τεκμηρίωσης Αρχείων του φορέα. 

ΝΑΙ   

2 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί 
διεξοδικά η επιλογή περιεχομένου 

ΝΑΙ   

3 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί 
διεξοδικά η προετοιμασία για ψηφιοποίηση 

ΝΑΙ   

4 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί 
διεξοδικά η μεταχείριση των πρωτοτύπων 

ΝΑΙ   

5 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί 
διεξοδικά η ψηφιοποίηση 

ΝΑΙ   

6 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί 
διεξοδικά η διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου 

ΝΑΙ   

7 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστούν και θα 
αναλυθούν διεξοδικά τα μεταδεδομένα 

ΝΑΙ   

8 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστούν και θα 
αναλυθούν διεξοδικά οι ενέργειες ανάδειξης – προβολής 

ΝΑΙ   

9 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστούν και θα 
αναλυθούν διεξοδικά τα πνευματικά δικαιώματα 

ΝΑΙ   

10 

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί 
διεξοδικά η διαχείριση της πράξης 

ΝΑΙ   

11 

Σχεδιασμός κύκλου μαθημάτων που θα εκτελεστούν κατά τη 

διάρκεια εκπαίδευσης των εμπλεκομένων στελεχών 
ΝΑΙ   

12 

Πραγματοποίηση workshop με αντικείμενο την απόκτηση 

τεχνογνωσίας και την κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών 

για τη συγγραφή λημμάτων (προς χρήση στο Wikipedia) 

ΝΑΙ   

C3.2 Προμήθεια Εξοπλισμού και Έτοιμου Λογισμικού 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Προμήθεια και η εγκατάσταση του συνόλου του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού στους χώρους του Συλλόγου 
ΝΑΙ   

2 Παραγγελία Εξοπλισμού και Λογισμικού Υποδομής ΝΑΙ   

3 Προετοιμασία Εξοπλισμού στους Χώρους του Συλλόγου ΝΑΙ   

4 

Αποστολή Εξοπλισμού και Λογισμικού Υποδομής στους Χώρους 
Παράδοσης του Συλλόγου 

ΝΑΙ   

5 Εγκατάσταση και Παραμετροποίησης Εξοπλισμού ΝΑΙ   

6 

Έλεγχος Διασυνδεσιμότητας  με το υφιστάμενο Τηλεπικοινωνιακό 

Δίκτυο (πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.λπ) 
ΝΑΙ   

 

C3.3 Σταθμοί εργασίας 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Σταθμών Εργασίας 2   

2 Τύπου tower  ΝΑΙ   

3 Επεξεργαστής ≥2,6GHz  ΝΑΙ   

5 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ   

6 Συχνότητα FSB (MHz) ≥ 1333   

7 Μνήμη cache L2 (MΒ)  ≥ 3MB   

8 Μητρική Κάρτα (Motherboard):    

9 θύρες PCI   ≥ 1   

10 θύρες USB 2.0 ≥ 6   

11 PCIe  ≥ 3   

12 Κεντρική Μνήμη:    

13 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 2 Gb   

14 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 Gb   

15 

Τύπος της μνήμης  

DDR3, ≥ 1333MHz 
ΝΑΙ   

16 Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D):    

17 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 500 ΝΑΙ   

18 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΙ   

19 Αριθμός υποστηριζόμενων HDD ≥ 2   

20 Κάρτα γραφικών:    

21 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ΝΑΙ   

22 Δικτυακές Συνδέσεις:    

23 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

24 Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων:    

25 Μονάδα εγγραφής DVD ΝΑΙ   

26 Πληκτρολόγιο:    
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

27 

Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 

και Λατινικών χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

28 Ποντίκι:    

29 Optical mouse  ΝΑΙ   

30 Τύπος διαύλου USB ΝΑΙ   

31 Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό:    

32 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα  ΝΑΙ   

33 

Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή 

αντίστοιχο) 
ΝΑΙ   

34 

Λογισμικό ανάγνωσης συμπιεσμένων αρχείων τύπου ZIP (Winzip ή 

αντίστοιχο) 
ΝΑΙ   

35 Λογισμικό προστασίας από ιούς και επιβλαβή κώδικα ΝΑΙ   

36 Έγχρωμη Οθόνη ΝΑΙ   

37 

Κάθε μονάδα υπολογιστή να συνοδεύεται από αντίστοιχη μονάδα 

οθόνης 
ΝΑΙ   

38 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

39 Τύπος TFT ΝΑΙ   

40 Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 19   

41 Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1440x900 /60Mhz ΝΑΙ   

42 Χρόνος Απόκρισης ≤5ms ΝΑΙ   

43 Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος:    

44 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του 

Προσωπικού Υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά 

συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

45 Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού:    

46 

Όλοι οι προσφερόμενοι Προσωπικοί Υπολογιστές της ίδιας 

διαμόρφωσης θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση 
ΝΑΙ   

47 

Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος  
ΝΑΙ   

 

C3.4 Σαρωτές 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Αριθμός Προσφερόμενων Σαρωτών (τεμάχια) 2   

2 Οπτική Ανάλυση 600 dpi   

3 
Τύπος αισθητήρα σάρωσης  Colour 

CCD   x 2 
  

4 
Δυνατότητες σάρωσης Μονή και Διπλής όψης 

σάρωση ( simplex & duplex) 
  

5 ∆ιαστάσεις  εγγράφου σάρωσης Minimum : A8 (52 x 74 mm)   
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Maximum: A3 (297 x 420 
mm) 

6 
Δυνατότητα σάρωσης LONG PAPER  >860 mm 

 
  

7 Χωρητικότητα τροφοδότη σε σελίδες Α4 100 σελίδες   

8 ∆ιασύνδεση (Interface) USB 2.0    

9 
ταχύτητα σάρωσης Α4 (Landscape) color @ 200 
dpi  

50 ppm 
  

10 Βάθος χρώµατος 24 bit   

11 
Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού Βάρους 52 g/m2 έως 125 g/m2 

 
  

12 Multi Feed Detection Με υπέρηχους   

13 
Μελλοντικά δυνατότητα προσθήκης πάνω στον 
σαρωτή ειδικό εκτυπωτή οπισθογράφησης 

Post endorsed imprinter 
  

14 Οδηγούς λειτουργίας  ISIS  & TWAIN   

 

C3.5 Λογισμικό 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Λογισμικό Βάσης Δεδομένων 1   

2 Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών   1   

3 Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου  1   

4 Λογισμικό Virtualization (+2y sw assurance) 1   

5 Άδεια Λογισμικού Σταθμών εργασίας 2   

6 
Άδεια  Λογισμικού πλατφόρμας διαχείρισης 
τεκμηρίων 

1   

 

C3.6 Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης 

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  
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό 
βάθος 

 
 

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  

C3.7 Υλικό Ψηφιοποίησης 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ποσότητα    

1 

271 πακέτα – φάκελοι με έγγραφα και 
αποκόμματα εφημερίδων μεγάλης ιστορική και 
πολιτιστικής αξίας, σχετικών με την πολιτική, 
πολιτιστική και θρησκευτική δραστηριότητα της 
ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής αλλά και της 
Ελλάδας, από τα τέλη του 19ου αιώνα 13550 

ΝΑΙ   

2 

34 πακέτα – φάκελοι με σελίδες ή αποκόμματα 
εφημερίδων γενικής θεματολογίας από τα τέλη 
του 19ου αιώνα 1700 

ΝΑΙ   

3 

58 πακέτα – φάκελοι με σελίδες ή αποκόμματα 
περιοδικού τύπου γενικής θεματολογίας από τα 
τέλη του 19ου αιώνα 2900 

ΝΑΙ   

4 

65 φάκελοι του αρχείο της οικογένειας 
Κότσιανου που περιλαμβάνουν έγγραφα, 
επιστολές με σαφείς αναφορές στην τοπική 
ιστορία από τα τέλη του 19ου αιώνα 3900 

ΝΑΙ   

5 

27 κουτιά  με άλλο έγγραφο υλικό, αταξινόμητες 
επιστολές και αποκόμματα εφημερίδων, 
προεκλογικές ομιλίες από τις αρχές και τα μέσα 
του 20ου αιώνα 10800 

ΝΑΙ   

6 

8 σειρές τοπικών περιοδικών εκδόσεων με 
διάφορη θεματολογία της ευρύτερης περιοχής 
της Χαλκιδικής από τις αρχές του 20ου αιώνα 2400 

ΝΑΙ   

7 
279 φάκελοι τοπικών νομικών υποθέσεων από 
τις αρχές του 20ου αιώνα 3000 

ΝΑΙ   

8 

Διάφορα αντικείμενα και σημεία από την οικία 
(ελαιοτριβείο, εξωτερική αυλή, υπόγεια κ.λπ). – 
υφιστάμενο υλικό 

150 

ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ποσότητα    

9 

Διάφορα αντικείμενα και σημεία από την οικία 
(ελαιοτριβείο, εξωτερική αυλή, υπόγεια κ.λπ). – 
υλικό που θα παραχθεί 

1500 

ΝΑΙ   

C3.8 Διαλειτουργικότητα  

 
Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
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 και 
δομής 

Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι 
διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε 
μορφή Dublin Core (ISO 15836:2009). 

ΝΑΙ   

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 

ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    

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.  
 

8 Διαλειτουργικότητα σε 
επίπεδο σύνταξης και 
δομής μεταδεδομένων 
και δεδομένων 

Στα μεταδεδομένα εγγραφής που 
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.  

ΝΑΙ   

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 

Δεσμευμένα λεξιλόγια, θησαυροί και 
συναφή εργαλεία ορολογίας που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο έργων θα 
πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    

σημασιολογικό 
επίπεδο. 

μορφή συμβατή με ένα από τα παρακάτω 
πρότυπα: 

- Simple Knowledge Organization 
System (SKOS) 

- ISO 2788 ISO 5964 

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 τους σε 
καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. 
geonames) ή/και θησαυρό. 

ΝΑΙ 

  

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 

  

C3.9 Διαλειτουργικότητα – Βιβλιοθήκες / Αρχεία 

 
Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

 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 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 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. 

NAI 

  

 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 

  

 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   

 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   

 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: 
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   
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής. 
 

Τα μεταδεδομένα του 
αποθετηρίου είναι διαθέσιμα για 
ανάκτηση (harvesting) μέσω του 
πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 
2.0 σε Qualified Dublin Core. 

NAI   

 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής. 
 

Τα μεταδεδομένα του 
αποθετηρίου είναι διαθέσιμα για 
ανάκτηση (harvesting) μέσω του 
πρωτοκόλλου OAI-PMH σε 
μορφή σύμφωνη με το MODS. 

NAI   

 Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
αναζήτησης και 
καταλόγων. 
Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Τα μεταδεδομένα του 
αποθετηρίου είναι διαθέσιμα ως 
Linked Data. 

NAI   

 

C3.10 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 

Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο 

Συμβατότητα 
μεταδεδομένων με το 
μοντέλο CIDOC-CRM.  

NAI 
  

C3.11 Λημματογράφηση στη Wikipedia 

 
Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 

Προπαρασκευαστικ
ές Εργασίες 

Ανάλυση των 
προτεινομένων 
θεμάτων και των 
άρθρων που ήδη 
υπάρχουν για την 
επιλογή των θεμάτων 
των λημμάτων 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

2 

Συγγραφή και 
επεξεργασία 
λημμάτων 
Wikipedia 

Συγγραφή και 
επεξεργασία ειδικών 
λημμάτων σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της 
Wikipedia 

200 

  

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 

12 

  

4 

Γενικές 
πληροφορίες 

Ώρες κατάρτισης σε 
θέματα που αφορούν 
γενικές πληροφορίες 
για τη Wikipedia  
(εισαγωγή) 

4 

  

5 

Δημιουργία 
επεξεργασία 
άρθρου 

Ώρες κατάρτισης σε 
θέματα που αφορούν 
την δημιουργία νέου 
άρθρου και 
επεξεργασία άρθρων 
που ήδη υπάρχουν 
(hands on workshop) 

8 

  

6 

Μορφοποίηση Ώρες κατάρτισης σε 
θέματα που αφορούν 
τη μορφοποίηση 
άρθρων (hands on 
workshop) 

6 

  

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 
  

10 

Προδιαγραφές 
προσφοράς 

Αναλυτική πρόταση, 
στην Τεχνική 
Προσφορά, του 
προγράμματος και στην 
Οικονομική Προσφορά, 
του κόστους 
κατάρτισης για τις 
παρεχόμενες 
υπηρεσίες 
εκπαίδευσης 

ΝΑΙ   
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C3.12 Προμήθεια και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας Τεκμηρίωσης και 
Εισαγωγή Δεδομένων 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Προμήθεια και παραμετροποίηση της πλατφόρμας διαχείρισης 

τεκμηρίων 
ΝΑΙ   

2 Εισαγωγή δεδομένων στην πλατφόρμα ΝΑΙ   

3 Φιλικότητα προς τον χρήστη. ΝΑΙ   

4 Ανοιχτή αρχιτεκτονική. ΝΑΙ   

5 

Επεκτασιμότητα, ακολουθώντας πάντα τις νέες τεχνολογίες 
ψηφιακής καταγραφής ψηφιακού υλικού περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

6 

Πλήρη υποστήριξη της συλλογής και ψηφιοποίησης του 
περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

7 Υποστήριξη κωδικοποίησης με barcode. ΝΑΙ   

8 

Την εισαγωγή, τη θεματική ευρετηρίαση και τη διαχείριση των 
ψηφιακών υποκατάστατων. 

ΝΑΙ   

9 

Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης (TIFF, Jpeg, GIF, 
RAW). 

ΝΑΙ   

10 

Αυτοματοποιημένη μεταφορά του ψηφιοποιημένου περιεχομένου 
που συλλέγεται σε οργανωμένες αποθήκες δεδομένων 
(Πολυμεσική Βάση δεδομένων). 

ΝΑΙ   

11 

Χαρακτηρισμό του περιεχομένου σε πρώτο επίπεδο (καταγραφή 
της πηγής, σύντομη περιγραφή) σύμφωνα με τις ανάγκες. 

ΝΑΙ   

12 

Οργάνωση των τεκμηρίων σε μία ή περισσότερες συλλογές που 
διαμορφώνονται από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

13 

Δυνατότητα εξαγωγής μεταδεδομένων – Διασύνδεση με άλλες 
εφαρμογές. Η εν λόγω ενέργεια, παρέχει στους χρήστες τη 
δυνατότητα να εξάγουν μεταδεδομένα από τη βάση μέσω 
πρωτοκόλλων XML, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την 
απαραίτητη διασύνδεση με άλλες εφαρμογές, καθώς επίσης και τη 
δυνατότητα προγραμματιστικής διεπαφής (API), που θα επιτρέπει 
την ανάπτυξη Web Services για τεκμήρια και μεταδεδομένα τα 
οποία θα μπορεί να επιλέξει ο διαπιστευμένος διαχειριστής 
συστήματος.  

ΝΑΙ   

14 

Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής Δεδομένων – Μεταδεδομένων. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια, αναφέρεται στην παροχή δυνατότητας 
εισαγωγής των ήδη υπαρχόντων δεδομένων από τα συστήματα. Η 
εισαγωγή γίνεται μέσω ενός απλού συστήματος φορμών και θα 
μπορεί να την κάνει μόνο κάποιος εγκεκριμένος χρήστης. Επίσης, 
ιδιαίτερης σημασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας εισαγωγής 
δεδομένων από άλλες εφαρμογές, όπως το MS Word, το MS Excel, 
το MS Access XML, καθώς και άλλες μορφές. 

ΝΑΙ   

15 Δυνατότητα επιλογής υλικού προς προβολή στο διαδίκτυο. ΝΑΙ   

16 Δυνατότητα απεριόριστων εσωτερικών χρηστών και χρηστών ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Internet 

17 Να μην υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των εγγραφών ΝΑΙ   

C3.13 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 

  

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   

C3.14 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 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

3 

Συλλογή ψηφιακών 
πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου 

Web service με 
δυνατότητα 
authentication/access 
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   

C3.15 Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Ο χάρτης πλοήγησης θα εμφανίζεται μόνο στην αρχική σελίδα και 
από εκεί και πέρα η πλοήγηση θα γίνεται είτε μέσα από 
εσωτερικούς υπερσυνδέσμους, είτε με την επιλογή “back”. 

ΝΑΙ   

2 

Θα γίνεται σαφές στους χρήστες για το πιο σημείο είναι επιλεγμένο 
(focused) 

ΝΑΙ   

3 

Θα προτιμάται οι χρήστες να εισάγουν πληροφορίες μέσα από 
επιλογές αντί να εισάγουν ελεύθερο κείμενο 

ΝΑΙ   

4 

Θα στέλνεται μόνο ο απαραίτητος όγκος πληροφορίας που είναι 
ικανός να απεικονισθεί σωστά. 

ΝΑΙ   

5 

Το κουμπί “Back” θα είναι διαθέσιμο σε εμφανές σημείο σε κάθε 
σελίδα. 

ΝΑΙ   

6 

Η κανονικοποίηση των δικτυακών τόπων θα γίνεται βάσει των 
βασικών λειτουργιών των προτύπων w3c. 

ΝΑΙ   

 

C3.16 Διαδικτυακή Πύλη 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Θα ακολουθηθούν όλοι οι κανόνες προσβασιμότητας (Web Content 

Accessibility Guidelines) υιοθετώντας έτσι την αρχή «Σχεδιάζοντας 
ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

για όλους» και εντάσσοντας τις προϋποθέσεις και τους όρους 

προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία 

2 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες θα αναπτυχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις 

Οδηγίες Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού 2.0 (W3C WCAG 

2.0), στον ανώτατο βαθμό συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ) 

ΝΑΙ   

3 
Θα υποστηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση, για την εξυπηρέτηση 
των ΑΜΕΑ το απλό κείμενο (plain text)  

ΝΑΙ   

4 

Θα υποστηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση, για την εξυπηρέτηση 

των ΑΜΕΑ το μορφοποιημένο περιεχόμενο ιστοσελίδας (accessible 

markup) 

ΝΑΙ   

5 

Θα υποστηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση, για την εξυπηρέτηση 

των ΑΜΕΑ το μορφοποιημένο περιεχόμενο PDF 
ΝΑΙ   

6 

Θα υποστηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση, για την εξυπηρέτηση 

των ΑΜΕΑ η μεγαλογράμματη γραφή 
ΝΑΙ   

7 

Θα υποστηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση, για την εξυπηρέτηση 

των ΑΜΕΑ η ηχητική απόδοση με ηχογράφηση εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμη 

ΝΑΙ   

8 

Θα παρέχονται υπηρεσίες Πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
θέματα πρόσβαση, ανάκτηση και χρήση του διατιθέμενου 
πολιτιστικού υλικού 

ΝΑΙ   

9 
Θα παρέχονται προσωποποιημένες Υπηρεσίες πρόσβασης στο 
ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό 

ΝΑΙ   

10 
Θα παρέχονται προσωποποιημένες Υπηρεσίες ανάκτησης 
ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού 

ΝΑΙ   

11 

Θα παρέχονται προσωποποιημένες Υπηρεσίες ανάρτησης 
προσωπικού υλικού προσαρμοσμένο στις απαιτούμενες 
προδιαγραφές. 

ΝΑΙ   

12 
Θα παρέχονται προσωποποιημένες Υπηρεσίες υποβολής και 
παρακολούθησης αιτημάτων 

ΝΑΙ   

13 

Θα παρέχονται υπηρεσίες Κατάρτισης του κοινού σε θέματα 
τήρησης των προδιαγραφών ψηφιοποίηση, τεκμηρίωσης και 
απόθεσης πολιτιστικού υλικού, με στόχο τη διευκόλυνσή τους κατά 
την ανάρτηση προσωπικού υλικού. 

ΝΑΙ   

14 
Θα παρέχεται υπηρεσία Διαχείριση Δεδομένων Εγγεγραμμένων 
Χρηστών 

ΝΑΙ   

15 

Θα παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης Γενικών Ανακοινώσεων 
για τα πολιτιστικά θέματα που αφορούν στο φορέα. 
 

ΝΑΙ   

16 

Θα παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης Ψηφιακού Υλικού (σε 
μορφή, υπερμεσικών, πολυμεσικών ή άλλων αρχείων) σχετικού με 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικά 
βίντεο με οδηγίες σε θέματα εφαρμογής των προδιαγραφών 
ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης. Για το σκοπό αυτό θα 

ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

δημιουργηθεί ειδική ενότητα πολυμέσων. Θα δίνεται η δυνατότητα 
αναπαραγωγής βίντεο, οποιασδήποτε ευρέως χρησιμοποιούμενης 
κωδικοποίησης, είτε αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο στο server, είτε 
αυτό βρίσκεται σε κάποιο σημείο του διαδικτύου (youtube, google 
video, κλπ.). Αντίστοιχα θα υπάρχουν και μηχανισμοί 
αναπαραγωγής εικόνων, είτε μεμονωμένων, είτε ομαδοποιημένων 
(album). 

17 

Θα παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης χρήσιμων 
Υπερσυνδέσμων σε διάφορα websites ευρωπαϊκού ή/και 
παγκοσμίου επιπέδου (π.χ. Europeana, DRIVER κ.λπ). 

ΝΑΙ   

18 

Θα παρέχεται η δυνατότητα Αναζήτησης Πληροφοριών στον 
Ιστοτόπο μέσω εσωτερικού μηχανισμού αναζήτησης με βάσει τα 
κριτήρια που θέτει ο χρήστης όπως: α) Ευφυής εννοιολογική 
αναζήτηση, β) Αναζήτηση με χρήση μέτρων ομοιοτήτων, γ) 
Δυνατότητα αναζήτησης ελεύθερου κειμένου (για Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα κατ’ ελάχιστο) του περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

ΝΑΙ   

19 
Στο περιεχόμενο θα περιληφθούν και λίστες µε Συχνές Ερωτήσεις 
(FAQs) για την ενημέρωση των πολιτών/ επισκεπτών. 

ΝΑΙ   

20 

Θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Ιδιωτικών Περιοχών 
Πρόσβασης από τους επισκέπτες με στόχο την παροχή όλων των 
προσωποποιημένων υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

21 

Θα παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας τυποποιημένου 
ερωτηματολογίου - quiz, το οποίο θα καλείται να απαντήσει 
(προαιρετικά) ο επισκέπτης, προκειμένου να πιστοποιήσει την 
πληρότητα της γνώσης του σε θέματα που αφορούν στο υλικό και 
στη βιογραφία του Στέφανου Κότσιανου. Το ερωτηματολόγιο θα 
διαθέτει παραμετροποιήσιμες, (από το διαχειριστή του 
συστήματος) ως προς το πλήθος, το περιεχόμενο και το βαθμό 
δυσκολίας, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα πρέπει 
να απαντηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με την 
ολοκλήρωση του quiz, ο επισκέπτης θα μπορεί να δει τα στατιστικά 
του (σωστές/λάθος απαντήσεις, χρόνος κ.λπ), αλλά και την 
κατάταξή του στο σύνολο των συμμετεχόντων. Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή θα διατίθεται και σε application για έξυπνες συσκευές
  

ΝΑΙ   

22 
Θα παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης δυναμικού ημερολογίου για 
την παρουσίαση πολιτιστικών γεγονότων. 

ΝΑΙ   

23 
Θα υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της δομής της πύλης (site 
map). 

ΝΑΙ   

  

C3.17 Εφαρμογή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για την οικία Στέφανου 
Κότσιανου 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Ανάπτυξη τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων των χώρων 

του κτηρίου 
ΝΑΙ   

2 Θα προσφέρεται ελεύθερη περιήγηση στον χώρο ΝΑΙ   

3 Θα φέρνει σε επαφή το κοινό με την αρχιτεκτονική του χώρου ΝΑΙ   

4 
Θα δίνει δυνατότητα αλληλεπίδρασης (φωτογραφίες, βίντεο, 
τρισδιάστατο μοντέλο) με τα αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο 

ΝΑΙ   

 

C3.18 Συμμετοχική εφαρμογή προβολής και ανάκτησης επιλεγμένου 
υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Δυνατότητα πρόσβασης, προβολής και ανάκτησης του ψηφιακού 

υλικού 
ΝΑΙ   

2 Σχόλια και αναρτήσεις επισκεπτών μέσω διαδικτύου ΝΑΙ   

3 

Διάθεση της εφαρμογής και στο διαδίκτυο και σε application για 

έξυπνες συσκευές 
ΝΑΙ   

 

C3.19 Εφαρμογή προβολής άλμπουμ πολιτιστικού υλικού με δυνατότητα 
λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Οργανωμένη και κατηγοριοποιημένη παρουσίαση όλου του 

ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού (φωτογραφίες, έγγραφα, 

αντικείμενα κ.λπ) που είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων 

ΝΑΙ   

2 

Δυνατότητα εύκολης περιήγησης στο υλικό με ταυτόχρονη 

πρόσβαση στην αναζήτηση της πληροφορίας σε κάθε σημείο της 
ΝΑΙ   

3 

Αναζήτηση μέσω εσωτερικού μηχανισμού αναζήτησης με βάσει τα 

κριτήρια που θέτει κάθε φορά ο επισκέπτης 
ΝΑΙ   

4 Ευφυής εννοιολογική αναζήτηση,  ΝΑΙ   

5 Αναζήτηση με χρήση μέτρων ομοιοτήτων,  ΝΑΙ   

6 
Δυνατότητα αναζήτησης ελεύθερου κειμένου (για Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα κατ’ ελάχιστο). 

ΝΑΙ   
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C3.20 Εφαρμογή ανάρτησης από τον επισκέπτη πολυμεσικού 
περιεχομένου με γεωγραφική ή/και χρονική αναφορά, με δυνατότητα 
λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Ανάρτηση ψηφιακό υλικό από την προσωπικού του συλλογή, με 

συγκεκριμένη θεματική αντιστοίχηση 
ΝΑΙ   

2 Η εφαρμογή θα διατίθεται και σε application για έξυπνες συσκευές ΝΑΙ   

C3.21 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 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

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   

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 

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   

 

C3.22 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 e-book readers, 
tablets, smart phones. 

ΝΑΙ 

  

2 Mobile Web   ΝΑΙ   

3 Εφαρμογές (Apps)     
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

4 

Εφαρμογές για e-
readers 

Δυνατότητα ανάγνωσης 
του κειμένου μέσω 
κατάλληλης εφαρμογής 
φυλλομέτρησης / 
παρουσίασης ως flip 
book. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται 
δυνατότητες μεγέθυνσης 
σε επίπεδο που η 
ανάγνωση να είναι άνετη 
για τους διαδικτυακούς 
χρήστες ενώ δεν θα 
πρέπει να προτιμάται η 
υλοποίηση της 
λειτουργίας μέσω 
κλειστών εξωτερικών, 
από τον browser, 
συστημάτων. 

NAI 

  

5 

Αυτόματη 
ενημέρωση 
λογισμικού 
εφαρμογής (app)  

 ΝΑΙ   

6 

Αυτόματη 
επικαιροποίηση 
περιεχομένου 
εφαρμογής (app) 
για online χρήση 

 ΝΑΙ   

7 

Αυτόματη 
επικαιροποίηση 
περιεχομένου 
εφαρμογής (app) 
για offline χρήση. 

 ΝΑΙ   

C3.23 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 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

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   

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   
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

7 

Επικαιροποίηση 
περιεχομένου 
εφαρμογών 

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου 

ΝΑΙ   

C3.24 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 
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 
(από το ΕΚΤ). 

ΝΑΙ 

  

3 

Τελικός έλεγχος Τελική πιστοποίηση 
ελέγχου των τεχνικών 
προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας και 
ανοιχτών δεδομένων 
(από το ΕΚΤ). 

ΝΑΙ 

  

4 

Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση 
μεταδεδομένων και 
αντιγράφων ασφαλείας 
του ψηφιακού 
περιεχομένου στον 
κατάλογο και υποδομή 
ανοικτού ψηφιακού 
τεκμηριωμένου του ΕΚΤ. 

ΝΑΙ   

C3.25 Πιλοτική λειτουργία και Εκπαίδευση 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με την 
εισαγωγή σε πρότυπα τεκμηρίωσης 

ΝΑΙ   

2 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με τους 
θησαυρούς ορολογίας 

ΝΑΙ   

3 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με τις 
διαδικασίες τεκμηρίωσης 

ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

4 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με τις 
τεχνικές οπτικής ψηφιοποίησης – χρήση υποσυστήματος 

ΝΑΙ   

5 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με τη 
χρήση συστήματος τεκμηρίωσης  

ΝΑΙ   

6 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με τις 
αναζητήσεις και πρόσβαση στο υλικό 

ΝΑΙ   

7 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με τη 
διαχείριση συστήματος 

ΝΑΙ   

8 
Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με την 
πολιτική ασφάλειας δεδομένων 

ΝΑΙ   

9 

Θα εκπαιδευτούν μέλη – εθελοντές του Συλλόγου σχετικά με τις 

επεκτάσεις και μελλοντικές δυνατότητες 
ΝΑΙ   

10 

Ελάχιστος αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε στελέχη της Δημοτικής 

Αρχής 
30   

C3.26 Ενέργειες Ευαισθητοποίησης 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

Θα δημιουργηθούν οι απαιτούμενοι λογαριασμοί και σε σελίδες 

(facebook page) 
ΝΑΙ   

2 

Θα παρασχεθούν υπηρεσίες παρακολούθησης των παραπάνω 

λογαριασμών για ένα έτος. 
ΝΑΙ   

3 

Θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των μελών, 

φίλων, επισκεπτών και του στελεχειακού δυναμικού του φορέα, 

αναφορικά με το διατιθέμενο ψηφιακό υλικό και τις δυνατότητες 

όλων των διαδικτυακών εφαρμογών 

ΝΑΙ   

4 

Θα εκδοθεί αφίσα σε 1000 τεμάχια (50Χ70 τετραχρωμία – μια 

όψη). 
ΝΑΙ   
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C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 
C4.1.1 Εξοπλισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΦΠ
Α 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΦΠ
Α 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.1.3 Εφαρμογή/ές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΦΠ
Α 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    
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C4.1.4 Υπηρεσίες  

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 
ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 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)    
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5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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C4.4 Σχέδιο Σύμβασης 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ .......................................... ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ" 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ …………… € ΜΕ ΦΠΑ 23% 
 

Συμβατικό τίμημα (χωρίς ΦΠΑ): ………. 
Κωδικός MIS:……… 

ΣΑΕ: ………… 
  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 72262000-9, 32522000-8 
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Στη ................. σήμερα την …../../2012, ημέρα …………., μεταξύ αφενός της .................... που 
εδρεύει στην ..............εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..................... και στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με 
την επωνυμία ………………………. που εδρεύει στ… ………………………………….. εκπροσωπείται 
νόμιμα από τ.. …………………………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 
Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
Σε συνέχεια του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα 
Αρχή με την ……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον 
Ανάδοχο με την …………………. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ», σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Σύμβασης. 
 
 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο 
παρόν άρθρο: 
  
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 
 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
 
Έργο: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη και στο εγκεκριμένο 
ΤΔΠΠ. 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
 

Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE): ομάδα προσώπων που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του και την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από 

τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 
 
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 
Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την 
επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 
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Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν 
να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 
Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη 
εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
 
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη 
για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με τα 
παραρτήματά της 
 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  
 
Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του 
πολιτιστικού υλικού του φορέα, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και 
προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών 
υπηρεσιών (web services), που θα αναπτυχθούν. Στο πλαίσιο της πράξης πρόκειται να 
υλοποιηθούν τα παρακάτω πακέτα ενεργειών: 

 Προκαταρκτικές Ενέργειες που θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της μεθοδολογίας 
ψηφιοποίησης, τον Καθορισμό κατηγοριών υλικού και μεταδεδομένων, την 
εκπόνηση σχεδίου ψηφιακής διατήρησης και διαχείρισης κινδύνου για το σύνολο 
των πληροφοριακών τεκμηρίων, την ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών 
διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την ανάπτυξη κύκλου 
μαθημάτων για τους εμπλεκόμενους με την διατήρηση ψηφιακών υπηρεσιών και 
ψηφιακού υλικού μετά την ολοκλήρωση της πράξης και την πραγματοποίηση 
workshop για λημματογράφηση (wikipedia). 

 Ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού 

 Ενέργειες Ψηφιοποίησης Υλικού που θα περιλαμβάνουν τη συλλογή υλικού, την 
επιλογή υλικού και την επεξεργασία και επιμέλεια υλικού. 

 Ενέργειες Τεκμηρίωσης Υλικού που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
μεταδεδομένων, την τεκμηρίωση του υλικού, τη δημιουργία επιστημονικού 
περιεχομένου περιγραφής του υλικού και τη Λημματογράφηση (wikipedia). 

 Ενέργειες για την προμήθεια/παραμετροποίηση της πλατφόρμας διαχείρισης 
τεκμηρίων που θα περιλαμβάνουν την προμήθεια και παραμετροποίηση της 
πλατφόρμας διαχείρισης τεκμηρίων και την εισαγωγή δεδομένων στην πλατφόρμα. 

 Ενέργειες ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία καθετοποιημένης θεματικής διαδικτυακής πύλης προβολής του υλικού, 
τη δημιουργία εφαρμογής τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για την οικία Στέφανου 
Κότσιανου, συμμετοχικής εφαρμογής προβολής και ανάκτησης επιλεγμένου υλικού 
με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές, εφαρμογής προβολής άλμπουμ 
πολιτιστικού υλικού με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές, εφαρμογής 
ανάρτησης από τον επισκέπτη πολυμεσικού περιεχομένου με γεωγραφική ή/και 
χρονική αναφορά, με δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές. 
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 Ενέργειες εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν την εκτέλεση εκπαιδευτικών κύκλων 
μαθημάτων αναφορικά με την παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, και απόθεση 
υλικού καθώς και τη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών. 

 Ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίηση που θα περιλαμβάνουν την κοινωνική 
δικτύωση μέσω social networks και τη διοργάνωση ημερίδας και την έκδοση 
αφίσας. 

 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα.  Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα 
συνοδεύει. 
 
Άρθρο 4. ΙΣΥΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

- του ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ 11/1980 τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» 

- της ερμηνευτικής ανακοίνωσης της Επιτροπής 2006/C 179/02 σχετικά με το κοινοτικό 

δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτουν ή 

καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. 

- του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» 

ως ισχύει. 

- του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ως ισχύει. 

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως ισχύει. 

- του Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις ως ισχύουν. 

- Του Ν. 4024/2012, Άρθρο 26 και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ως ισχύει. 

- του  Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον από τον Ν.3471/2006 «Προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006), τον Ν.3783/2009: Ταυτοποίηση 

των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες 

διατάξεις και τον Ν. 3917/2011: Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή 

υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση 

συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους 

χώρους και συναφείς διατάξεις και τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 

- του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 

- του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3 ως ισχύει. 

- του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267, 3/12/2007) άρθρο 25 παράγραφος 1 ως ισχύει. 
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- της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας 

εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών 

υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης». 

- της ΥΑ Υπ. Αν. Π1/2941/10-09-2009 «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας 

ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β’ 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. Π1/3889/28.5.2010 

Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β’ 

936/2010)». 

- του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 

- του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267, 3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» ως ισχύει. 
- του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/31-3-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 

- την αριθ. 151.449/ΨΣ.5846-13/11-04-13 Απόφαση Ένταξης της πράξης στα πλαίσια, 

του Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του  Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση ως ισχύει  

- το φάκελο του έργου (Τεχνικό Δελτίο, Απόφαση Ένταξης, Διακήρυξη, Αποφάσεις 

Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου). 

- τον προσυμβατικό έλεγχο της Σύμβασης 

 

Άρθρο 5. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Κατά την ιεράρχηση της νομικής ισχύος των κειμένων, το κείμενο της σύμβασης κατισχύει 
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και 
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, πλην 
όμως σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του 
διαγωνισμού έχει χαραχτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσμεύει με τους όρους 
τους οποίους περιέχει τόσο  το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ, που διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και 
τους διαγωνιζόμενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την 
διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται 
μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. 
Οι όροι της σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία 
και τα τεύχη δημοπράτησης. Εφαρμοστέο δε σε κάθε περίπτωση είναι και το κοινοτικό 
δίκαιο. 
 
Άρθρο 6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 
τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 
 
Για την Αναθέτουσα Αρχή:   Δήμος Πολύγυρος 
Ταχ. Δ/νση : ________    
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Τηλέφωνο :  ________ 
E-mail : ________ 
 
Για τον Ανάδοχο:  ……………………………… 
……………………………………… 
Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  …………….. 
Τηλ………………..   fax: …………………… 

   
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 
 
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 
 
Άρθρο 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.1 Η  ΕΠΠΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και τiς ανατίθενται 
με την απόφαση συγκρότησής της. 
7.2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική 
του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 
7.3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή 
εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση 
οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η 
ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των 
αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. 
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα 
πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της ΕΠΠΕ. 
Παρ’ όλα αυτά: 
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου 
Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή 
και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών 
του  
β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων 
του εκπροσώπου της. 
 
Άρθρο 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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). 
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Ειδικότερα:  

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. 

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 είναι 
εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για 
τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

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. 

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. 

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.  

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 καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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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. 

 
Άρθρο 9. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
9.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα ή 
προμηθευτή της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε Χώρες Μέλη της 
Ε.Ε. και της ΣΔΣ του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 
Εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης θα συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, θα 
χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική 
απόφαση/ συναίνεση της αναθέτουσας Αρχής. Η τελευταία θα γνωστοποιεί τυχόν 
εκχώρηση-μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.  
9.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 
Άρθρο 10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
10.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 
10.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
10.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
10.4 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 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. 

10.5 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την 
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο 
που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο 
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. H Αναθέτουσα 
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Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός 10 (δέκα) ημερών για τη συμφωνία ή μη αναφορικά με 
την αλλαγή του υπεργολάβου. Αν δεν απαντήσει ο Ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στην 
αλλαγή του υπεργολάβου.  
10.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, 
κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των 30 
ημερών. Ο αντικαταστάτης θα πληροί τα κριτήρια που θέτει η Διακήρυξη του παρόντος 
έργου. 
10.7 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με προηγούμενη όχληση είκοσι (20) εργασίμων 
ημερών να ζητήσει από τον Ανάδοχο να ματαιώσει τη συγκεκριμένη υπεργολαβία εντός του 
ως άνω χρονικού διαστήματος και εφόσον ο Ανάδοχος δεν προβεί στη ματαίωση αυτή, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Άρθρο 11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 
 
Άρθρο 12. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και 
δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 
12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου 
με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
 
Άρθρο 13. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
13.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους 
τους χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση 
που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός 
εργασίμων ημερών και ωρών. 
13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 
υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 
 
Άρθρο 14. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα 
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 
 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Άρθρο 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
15.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με 
τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. 
15.2 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση συμμόρφωσης στις 
διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 
Άρθρο 16  Υπηρεσίες Εγγύησης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης  για τον εξοπλισμό και τις 
εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
1. To Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 
συντήρησης) του εξοπλισμού και του λογισμικού μετά την οριστική παραλαβή του έργου 
(περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). Τόσο ο εξοπλισμός του συστήματος που 
προσφέρεται όσο και το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτεται από ένα (1) χρόνο εγγύησης 
καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Όσον αφορά στο είδος 
και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, 
ισχύουν οι όπως περιγράφονται παρακάτω και παρέχονται δωρεάν. 
1. 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 από το Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιλύει τα προβλήματα εντός τριών (3) ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά 
δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων 

 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος και 
εφαρμογών. 

 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 Δήμου. 

 
Άρθρο 17. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
 
17.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει 
το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής 
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά .... μήνες τουλάχιστον και επιστρέφεται μετά την 
οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλομένους.  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

 

Σελίδα 50 από 60 

 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
17.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογισμικού Εφαρμογών κατά το χρονικό 

διάστημα της δωρεάν συντήρησής του (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

μετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται 

στο 2,5% της συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη 

συμβατική  περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα. 
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) 
Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος 
δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  Η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης 

 

17.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσιών προληπτικής λειτουργίας 
του εξοπλισμού και των εφαρμογών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την 
επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης καλής λειτουργίας, να καταθέσει εγγύηση που να 
καλύπτει το 10% της ετήσιας αξίας της συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση  αυτή θα αναπροσαρμόζεται, όταν 
και εφ’ όσον αυτό απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει, σε κάθε περίπτωση, το 10% της 
εκάστοτε ετήσιας αμοιβής συντήρησης, χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
18.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε 
πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 
Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
18.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 
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18.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
 
Άρθρο 19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
19.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων 
από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, 
η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 
19.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 
ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 
19.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους 
του αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
20.1 Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της 
Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι 
πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 
20.2 Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται 
εντός …………………. ημερών ήτοι μέχρι την ……………………,  να έχει ολοκληρώσει το σύνολο 
του έργου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας 
και περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 
α) τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών διαστημάτων 
υλοποίησης. 
β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών 
προϊόντων του Έργου 
γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη  
εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου 
δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η ΕΠΠΕ 
Η έγκριση του προγράμματος από την ΕΠΠΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 
20.3 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 
ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 
ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το 
αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 
 
Άρθρο 21. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
21.1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του 
Έργου,. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συντάσσει περιοδικές εκθέσεις ενημέρωσης επί της 
πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες υποβάλλει, κάθε δέκα (10) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, στην ΕΠΠΕ. Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές 
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εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες 
τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης. 
21.2 Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της 
Σύμβασης, και επιτρέπει στην ΕΠΠΕ να επιθεωρεί, κατόπιν συνεννοήσεως, το αρχείο και 
τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 

 
Άρθρο 22. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης 
και διαρκεί για ………… Μήνες. 
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στη Σύμβαση απεικονίζει την προθεσμία του Έργου 
και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων ή του συνόλου του 

έργου προβλέπονται ποινικές ρήτρες για τον Ανάδοχο, το ύψος των οποίων καθορίζεται 

από το άρθρο ….της παρούσας και από την κείμενη νομοθεσία 
 
 
Άρθρο 23. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα … 
ημερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον 
Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 
λόγους ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος, εντός … ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει 
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της 
προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή 
στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά – εάν 
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. 
Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι 
δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που 
ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την 
αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα 
επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με 
την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των 
σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων 
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Άρθρο 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
24.1Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού 
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 
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24.2 Η τυχόν τροποποίηση σύμβασης γνωστοποιείται στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». 
 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Άρθρο 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
25.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Η ΕΠΠ προβαίνει σε φάσεις παραλαβής σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα 
(10) ημερών θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει άμεσα το 
σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής. 
Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα 
αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (20 μέρες) και να 
ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η 
Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός μηνός 
εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις 
σχετικές παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνει άπαξ όλες τις 
παρατηρήσεις της και δεν μπορεί να επανέλθει με νέες παρατηρήσεις. 
 
25.2. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός μηνός θεωρείται ότι δεν 
υπάρχουν τέτοιες οπότε η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει άμεσα το σχετικό πρακτικό 
οριστικής παραλαβής. Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αποκαταστήσει τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος (μέγιστο 1 μήνας) και να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής 
παραλαβής το αργότερο εντός μηνός, εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση εκ μέρους του 
Αναδόχου των σχετικών απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις σχετικές 
παρατηρήσεις. 
 
Άρθρο 26. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
26.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας 
ή των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 23, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα 
δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
26.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική 
Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
 
Άρθρο 27. Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

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: 
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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.  

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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

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 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. 

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. 

Άρθρο 28. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
28.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν 
στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να 
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης. 
28.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται 
αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή 
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των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και 
ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  
 
Άρθρο 29.  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
29.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
29.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μέσων, 
υλικών κλπ. μέχρι την ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής 
του Έργου, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
29.3 Με την οριστική παραλαβή του Έργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του 
λογισμικού) μεταβιβάζεται αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό. 
29.4 Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά με την οριστική παραλαβή την μη 
αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του έτοιμου λογισμικού που ο Ανάδοχος 
εγκαθιστά στον εξοπλισμό στην έκταση και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο 
αντίστοιχος κατασκευαστής έχει νόμιμα θέσει στην αντίστοιχη άδεια χρήσης του 
λογισμικού αυτού. Η κυριότητα του λογισμικού αυτού παραμένει στους νόμιμους 
δικαιούχους. 
29.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη 
ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων 
προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η 
Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης 
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και 
λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 
αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε 
περίπτωση που αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι υπαίτιος για την 
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος 
αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή 
εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική 
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 
μέσου.  
 
Άρθρο 30. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 
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αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες 
τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται 
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή 
κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 
λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη 
και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 
 
Άρθρο 31. 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 ττης 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 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. 

Άρθρο 32. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ 

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. 
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6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
Άρθρο 33. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
33.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη 
όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και 
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του 
Έργου έξοδα, όπως: 
α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας 
συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση 
προϊόντων.  
β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 
γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
Έργου 
δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 
Σημειώνεται ότι η απαρίθμηση των δαπανών είναι ενδεικτική. 
 
33.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, 
παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που 
πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 
33.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της 
έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 34. ΤΙΜΗΜΑ 
34.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των ………………………………………… ευρώ (…..,..€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
34.2 Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 35. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει με τον εξής τρόπο: 

1.  Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

2.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού 
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, 
έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα 
με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη Όπως 
εκάστοτε ισχύει "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 
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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. 

3.  Α) Ποσοστό δέκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την 
παραλαβή της Φάσης 2. 

B) Ποσοστό 45 τοις εκατό (45%) του συμβατικού τιμήματος μετά την ολοκλήρωση της 
Φάσης 4 

Γ) Το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την 
οριστική παραλαβή του Έργου. 

 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 
 
Άρθρο 36. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου 
όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή 
μερών του Έργου, η οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή 
τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

7. ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Άρθρο 37. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
37.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Η διαδικασία αυτή 
θέτει σε κίνδυνο την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης 
δ) παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης. 
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37.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο 
της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
37.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως 
οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
37.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
37.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
που δεν έχει ακόμα πληρώσει.  
37.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής 
Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω 
πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 
 
Άρθρο 38. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
38.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, 
για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 
38.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 
προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 
 
Άρθρο 39. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
39.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 
39.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
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αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
 

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Άρθρο 40. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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. 

Άρθρο 41. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
41.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του ετέρου 
συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης για την 
ανόρθωση της αποθετικής του ζημίας, παραιτουμένων των μερών με την παρούσα 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή τους για την ανόρθωση κάθε αποθετικής 
ζημίας τους. 
41.2 Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που 
έχουν τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 
41.3 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική μόνο ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, και 
μόνο μέχρι το 100% του ποσού της αμοιβής του. 
 
 
 
 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή                                             Για τον Ανάδοχο 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

  


