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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C1.  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης 

 

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 (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση 
εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό................... ∆ιακήρυξή 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.} 
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου 
ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 
δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της. 

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

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης 

 

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  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για 

σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 6 από 66 

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο 
(συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή 
όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή 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.  

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
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 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης 

 

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 ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του 
διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) 
…………. για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 
συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν 
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού των 
ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική 
επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 
καταλογισθούν σε 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. 
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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 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 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κρήτης 

 

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 
……………. ∆ιακήρυξη 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. 

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 ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
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    

Απασχόληση στο 

Έργο 
Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 

Ρόλος
1
 και Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) Περίοδος 

(από – έως) 
ΑΜ

2
 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

 

                                                      
1
   Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert 

κλπ. 
2
  Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε 

ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 

απασχόλησης στο έργο. 
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__ /__ / ___ 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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C3.Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε 

την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. 

C3.1 Πίνακας 1 Ψηφιοποίηση 

 

Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ 

 
 

Ελάχιστη ανάλυση και 
χρωµατικό βάθος 

 
 

1.  Παράδοση RAW αρχείων  300 dpi 24 bit ΝΑΙ  
2.  Παράδοση επεξεργασµένου 

ασυµπίεστου αρχείου TIFF 
300 dpi 24 bit ΝΑΙ  

3.  ∆ηµιουργία τριών (3) 
αντιγράφων σε JPEG µορφή 
για thumbnail, µέση 
ανάλυση και υψηλή 
ανάλυση 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

4.  Φωτοτυπηµένο υλικό 
(ασπρόµαυρο) 

200-300 dpi και  
8 bit γκρι  

ΝΑΙ  

5.  
Έντυπο υλικό (ασπρόµαυρο) 

400 dpi ή 4000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

6.  

Έντυπο υλικό (έγχρωµο) 
400 dpi ή 4000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 24 
bit 

ΝΑΙ  

7.  
Χάρτες και γραφικά 
(ασπρόµαυρα) 

300 dpi ή 4000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

8.  
Χάρτες και γραφικά 
(έγχρωµα) 

300 dpi ή 4000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 24 
bit 

ΝΑΙ  

9.  
Φωτογραφίες 
(ασπρόµαυρες) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

10.  
Φωτογραφίες (έγχρωµες) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 24 
bit 

ΝΑΙ  

11.  
Έργα τέχνης (ασπρόµαυρα) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι 

ΝΑΙ  

12.  
Έργα τέχνης, υφάσµατα 
(έγχρωµα) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
µεγαλύτερη διάσταση και 24 
bit 

ΝΑΙ  

13.  35mm slides, αρνητικά κλπ 
(ασπρόµαυρα) 

2400 dpi και 8 bit γκρι ΝΑΙ  

14.  35mm slides, αρνητικά κλπ 
(έγχρωµα) 

2400 dpi και24 bit ΝΑΙ  
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Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ 

 
 

Ελάχιστη ανάλυση και 
χρωµατικό βάθος 

 
 

15.  6cm X 6cm slides 
(ασπρόµαυρα) 

2000 dpi και 8 bit γκρι ΝΑΙ  

16.  6cm X 6cm slides 
(έγχρωµα) 

2000 dpi και 24 bit ΝΑΙ  

17.  Slides ή πλάκες από γυαλί 
(ασπρόµαυρα) 

600 dpi και 8 bit γκρι 
ΝΑΙ 

 

 

Πίνακας 2 Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Οπτική 

Αναγνώριση 

Χαρακτήρων 

(OCR) για 

υποστήριξη 

αναζήτησης και 

ευρετηρίασης 

του πλήρους 

κειμένου  

Παραγωγή αδιόρθωτου 

OCR για το σύνολο του 

προς ψηφιοποίηση 

έντυπου περιεχομένου 

ΝΑΙ 

  

2 Μορφή 

αποτελεσμάτων 

OCR 

Παράδοση αρχείων text 

και XML σε μορφή UTF8 

αδιόρθωτου OCR. Το text 

αρχείο πρέπει να 

βρίσκεται ξεχωριστό 

αρχείο τύπου 

κωδικοποίησης UTF-8 και 

να συμπεριλαμβάνει 

αλλαγές γραμμής και 

σελίδας. 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 

3 Μορφή 

αποτελεσμάτων 

OCR 

Σε αναλυτικό αρχείο στις 

πρότυπες μορφές μορφή 

ABBYY XML ή την ανοικτή 

μορφή hOCR, που 

περιλαμβάνουν στοιχεία 

θέσης για κάθε 

χαρακτήρα / λέξη του 

κειμένου και επιτρέπουν 

την παρουσίαση του 

κειμένου με εφαρμογή 

φυλλομέτρησης και με 

δυνατότητες αναζήτησης 

με hit highlighting. 

ΝΑΙ 

  

4 Παράδοση 

τελικού αρχείου 

Εφόσον απαιτείται 

παράδοση αρχείων σε 

μορφή PDF, ενσωμάτωση 

στο PDF αρχείο «Image 

PDF with hidden text» 

που επιτρέπει την 

αναζήτηση και επιλογή 

κειμένου  

ΝΑΙ   

 

C3.2 Πίνακας 3 Διαλειτουργικότητα  

 

Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    
1 ∆ιαλειτουργικότητ

α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
σύνταξης και 
δοµής 

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

ΝΑΙ   

4 ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
συστηµάτων 
αναζήτησης 

Πρέπει να υποστηρίζεται η 
ευρετηρίαση τουλάχιστον των 
µεταδεδοµένων από συνήθεις 
διαδικτυακές µηχανές αναζήτησης 

ΝΑΙ   
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Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    
(Google, Bing, Yahoo).  

5 ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
συστηµάτων 
ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται 
ανάκτηση των µεταδεδοµένων 
βάσει του πρωτοκόλλου OAI-PMH, 
έκδοση 2.0.  

ΝΑΙ   

6 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
σύνταξης και 
δοµής 
µεταδεδοµένων 
και δεδοµένων 

Θα πρέπει να παρέχεται από τον 
κάθε πάροχο περιεχοµένου προς 
το σύστηµα του ενιαίου 
κατάλογου / µητρώο 
περιεχοµένου η δυνατότητα  
απευθείας ανάκτηση του κάθε 
ψηφιακού αρχείου στη µέγιστη 
διαθέσιµη ανάλυση. 
Στα µεταδεδοµένα εγγραφής που 
διατίθενται για ενσωµάτωση στον 
ενιαίο κατάλογο µέσω OAI-PMH 
θα πρέπει για κάθε ένα από τα 
ψηφιακά αρχεία που συνδέονται 
µε την εγγραφή να περιέχεται 
λειτουργούσα διαδικτυακή 
διεύθυνση (URL) η οποία να 
επιτρέπει την ανάκτηση του κάθε 
αρχείου στη µέγιστη διαθέσιµη 
ανάλυση.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
δεν είναι εφικτή η παραπάνω 
προσέγγιση, θα υπάρχει η 
εναλλακτική τα ψηφιακά αρχεία 
να διατίθενται µαζικά για 
ανάκτηση µέσω HTTP server ή FTP 
server. Στην περίπτωση αυτή, τα 
ονόµατα των αρχείων θα πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να 
αναπαριστούν µοναδικό identifier 

ΝΑΙ   
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Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    
της αντίστοιχης εγγραφής 
µεταδεδοµένων, ώστε να είναι 
εφικτή η άµεση αντιστοίχιση 
ψηφιακών αρχείων µε εγγραφές 
µεταδεδοµένων.  
 

8 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
σύνταξης και 
δοµής 
µεταδεδοµένων 
∆ιαλειτουργικότητ
α σε 

∆εσµευµένα λεξιλόγια, θησαυροί 
και συναφή εργαλεία ορολογίας 
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
έργων θα πρέπει να διατίθενται 
για εξαγωγή σε µορφή συµβατή 
µε ένα από τα παρακάτω πρότυπα: 

-   Simple Knowledge 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ 

 Τιτλος Περιγραφή    
σηµασιολογικό 
επίπεδο. 

Organization System 
(SKOS) 

- ISO 2788 ISO 5964 
12 ∆ιαλειτουργικότητ

α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 ∆ιαλειτουργικότητ
α 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 
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C3.3 Πίνακας 4 Διαλειτουργικότητα – Βιβλιοθήκες / Αρχεία 
Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 Τίτλος Περιγραφή    

1. ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
σύνταξης και 
δοµής 
µεταδεδοµένων 

Έντεκα (11) πεδία του 
Dublin Core θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά για κάθε 
εγγραφή: (πχ. title, 
creator, date, type, 
identifier). 

ΝΑΙ 

  

2. ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
συστηµάτων 
ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται 
η διάθεση των 
µεταδεδοµένων µέσω 
τουλάχιστον ενός 
πρωτοκόλλου διάθεσης / 
µετα-αναζήτησης, 
συγκεκριµένα ένα εκ των 
SRU/SRW, Ζ39.50. Η 
συγκεκριµένη λειτουργία 
θα πρέπει να διατίθεται 
δηµόσια, χωρίς 
περιορισµούς πρόσβασης. 

 

  

3. ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
σύνταξης και 
δοµής 
µεταδεδοµένων 
∆ιαλειτουργικότητ
α σε 
σηµασιολογικό 
επίπεδο. 

Στα Dublin Core 
µεταδεδοµένα εγγραφής 
που διατίθενται µέσω OAI-
PMH θα πρέπει να υπάρχει 
µόνο ένα πεδίο dc.date το 
οποίο θα πρέπει να αφορά 
την ηµεροµηνία έκδοσης 
του τεκµηρίου.  

ΝΑΙ 

  

4. ∆ιαλειτουργικότητ
α 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   

5. ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
σύνταξης και 
δοµής 
µεταδεδοµένων 
∆ιαλειτουργικότητ
α 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   
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

6. ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
συστηµάτων 
αναζήτησης και 
καταλόγων 

Θα πρέπει να ορίζονται µε 
τη µορφή OAI-PMH Sets 
και γίνονται διαθέσιµα για 
ανάκτηση µέσω OAI-PMH 
σε µορφή Dublin Core 
υποσύνολα των εγγραφών 
του αποθετηρίου, κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 
i. Το σύνολο των 

εγγραφών που 
περιέχουν πλήρες 
κείµενο. 

Από ένα σύνολο εγγραφών 
για κάθε διαφορετική τιµή 
του πεδίου dc.type, από 
αυτές που ακολουθούν την 
κωδικοποίηση για τύπους 
δηµοσίευσης του DRIVER 
Guidelines (σελ. 69). 

ΝΑΙ   

7. ∆ιαλειτουργικότητ
α 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   

8. ∆ιαλειτουργικότητ
α 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. 

   

9. ∆ιαλειτουργικότητ
α σε επίπεδο 
συστηµάτων 
αναζήτησης και 
καταλόγων. 
∆ιαλειτουργικότητ
α σε 
σηµασιολογικό 
επίπεδο. 

Τα µεταδεδοµένα του 
αποθετηρίου είναι 
διαθέσιµα ως Linked Data. 

NAI   

 

C3.4 Πίνακας 5 Συμβατότητα με Europeana 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Συµβατότητα 
µεταδεδοµένων 
µε Europeana 

Συµβατότητα µε 
πρότυπα και 
πρακτικές Europeana 
Europeana Data 
Model 5.2.3 (EDM 
5.2.3) 

ΝΑΙ 

  

2. ∆ιαλειτουργικότ
ητα σε 
σηµασιολογικό 
επίπεδο 

Συµβατότητα 
µεταδεδοµένων µε το 
µοντέλο CIDOC-CRM.  

NAI 

  

C3.5 Πίνακας 6 Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού 

πολιτιστικού αποθέματος 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 
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   

C3.6 Πίνακας 7 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού 

τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Εναπόθεση 
µεταδεδοµένων 
αποθετηρίων 
στο µητρώο 
ανοικτού 
τεκµηριωµένου 
περιεχοµένου  

Παροχή 
µηχανισµών 
ανταλλαγής 
δεδοµένων και 
µεταδεδοµένων µε 
τα πρότυπα: 
OAI-PMH 

ΝΑΙ 

  

2. Συλλογή 
ψηφιακών 
πόρων 
αποθετηρίων 
στο µητρώο 
ανοικτού 
τεκµηριωµένου 
περιεχοµένου  

OAI-ORE 
µηχανισµοί ή άλλοι 
τεκµηριωµένα 
αντίστοιχοι για 
µεταφόρτωση 
αντιγράφων 
ασφαλείας σε 
κεντρική υποδοµή 

ΝΑΙ 

  

3. Συλλογή 
ψηφιακών 
πόρων 
αποθετηρίων 
στο µητρώο 
ανοικτού 
τεκµηριωµένου 
περιεχοµένου 

Web service µε 
δυνατότητα 
authentication/acc
ess 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   

C3.7 Πίνακας 8 Συστήματα διάθεσης πόρων ψηφιακού πολιτιστικού 

αποθέματος – Κειμένων 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 
 Τίτλος Περιγραφή    
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 
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. 

∆υνατότητα 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.  
∆ιασύνδεση 
του υλικού 
από 
εξωτερικές 
πηγές. 

Οι σελίδες παρουσίασης 
του τεκµηρίου καθώς 
και οι ξεχωριστές 
σελίδες προβολής του 
(όπου υπάρχουν) είναι 
απευθείας 
προσπελάσιµες (deep 
linking) µέσω φιλικών 
προς το χρήστη 
διαδικτυακών 
διευθύνσεων (URL).  

ΝΑΙ 

  

4. ∆ιασύνδεση 
του υλικού 
από 
εξωτερικές 
πηγές. 

Οι διευθύνσεις των 
σελίδων παρουσίασης 
του τεκµηρίου 
διαθέτουν µοναδικούς, 
µόνιµους προσδιοριστές 
(persistent identifiers). 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 
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. Εύκολος 
εντοπισµός 
και ανάκτηση 
υλικού από το 
διαδικτυακό 
χρήστη. 

Αναζήτηση στο πλήρες 
κείµενο. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις τεκµηρίων 
που προέρχονται από 
σάρωση και δεν είναι 
εφικτό να 
πραγµατοποιηθεί οπτική 
αναγνώριση 
χαρακτήρων (OCR) µε 
υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας. 

ΝΑΙ 
εφόσον 
προβλέπ
εται 
οπτική 
αναγνώρ
ιση 
χαρακτή
ρων 
(OCR) 
στο 
Τ∆ΠΠ 

  

8. Ανοιχτά 
δεδοµένα 

Τα δεδοµένα διατίθενται 
σε µηχαναγνώσιµη και 
δοµηµένη µορφή, σε 
ανοιχτό µορφότυπο 
(π.χ. Σε cvs αντί xls) και 
γίνεται χρήση ανοιχτών 
προτύπων από το W3C 
(RDF και SPARQL) 
προκειµένου να γίνεται 
προσδιορισµός/ 
ταυτοποίηση των 
δεδοµένων 

ΝΑΙ   

 

C3.8 Πίνακας 9 Πολυκαναλικότητα 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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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. 

   

2. Εφαρµογές 
(Apps) 

 
 

  

3. Native 
Εφαρµογή  

Συµβατή µε IOS, 
Android   

ΝΑΙ 
  

4. Αυτόµατη 
ενηµέρωση 
λογισµικού 
εφαρµογής 
(app)  

Συµβατή µε IOS, 
Android   

ΝΑΙ   

5. 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. 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

6. Mobile Web  Συμβατή με  

φορητές συσκευές  

ΝΑΙ   

7. Αυτόματη 

επικαιροποίηση 

περιεχομένου 

εφαρμογής 

(app) για online 

χρήση 

 ΝΑΙ   

8. Αυτόµατη 
επικαιροποίηση 
περιεχοµένου 
εφαρµογής 
(app) για offline 
χρήση. 

Συµβατή µε IOS, 
Android   

ΝΑΙ   
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C3.9 Πίνακας 10 Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
Η 

 Τίτλος Περιγραφή    
1. Βελτίωση 

εµπειρίας 
χρήστη. 

Μεγέθυνση / σµίκρυνση 
πολλών επιπέδων µε 
ταυτόχρονη δυνατότητα 
“pan”, όπου είναι εφικτό 
βάσει πνευµατικών 
δικαιωµάτων. Συνιστάται η 
ταυτόχρονη παρουσίαση 
στην ίδια σελίδα τόσο του 
µεγεθυµένου τµήµατος της 
εικόνας όσο και ολόκληρης 
της εικόνας. 

ΝΑΙ 

  

2. Βελτίωση 
εµπειρίας 
χρήστη. 

Περιστροφή τουλάχιστον 
τριών επιπέδων κατά βήµα 
90 µοιρών και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, όπου κρίνεται 
χρήσιµο για τους 
διαδικτυακούς χρήστες. 

 

  

3. Βελτίωση 
εµπειρίας 
χρήστη. 

Υπερ-σύνδεσµος για 
απευθείας προβολή της 
εικόνας στη µέγιστη 
ανάλυση που είναι διαθέσιµη 
στο ∆ιαδίκτυο. 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 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
Η 

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   

7. Βελτίωση 
εµπειρίας 
χρήστη. 

Περιστροφή τουλάχιστον 

τριών επιπέδων κατά βήμα 

90 μοιρών και προς τις δύο 

κατευθύνσεις, όπου κρίνεται 

χρήσιμο για τους 

διαδικτυακούς χρήστες. 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για 

σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 29 από 66 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
Η 

8. 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   

9. Επικαιροποίη

ση 

περιεχομένου 

εφαρμογών 

Η εφαρμογή θα πρέπει να 

υποστηρίζει σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου 

ΝΑΙ   
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C3.10 Πίνακας 11 Υποχρεωτική τήρηση διαδικασίας πιστοποίησης 

προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    
1. Αρχικός έλεγχος Έλεγχος των 

τεχνικών 
προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας 
και ανοιχτών 
δεδοµένων (Πίνακες 
συµµόρφωσης  
C3.1-C3.10) κατά τη 
δοκιµαστική 
λειτουργία του 
λογισµικού σταθερής 
διάθεσης (από το 
ΕΚΤ).  

ΝΑΙ 

  

2. Ενδιάµεσος 
έλεγχος 

Ολοκλήρωση 
ενδιάµεσου ελέγχου 
των τεχνικών 
προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας 
και ανοιχτών 
δεδοµένων (Πίνακες 
συµµόρφωσης C3.1-
C3.10) (από το 
ΕΚΤ). 

ΝΑΙ 

  

3. Τελικός έλεγχος Τελική πιστοποίηση 
ελέγχου των 
τεχνικών 
προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας 
και ανοιχτών 
δεδοµένων (Πίνακες 
συµµόρφωσης C3.1-
C3.10) (από το 
ΕΚΤ). 

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ   
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C3.11 Πίνακας 12 Λημματογράφηση στη Wikipedia 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 
 Τίτλος Περιγραφή    
1. Προπαρασκευασ

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

ΝΑΙ 

  

2. Συγγραφή και 
επεξεργασία 
ληµµάτων 
Wikipedia 

Συγγραφή και 
επεξεργασία 
ειδικών ληµµάτων 
σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της 
Wikipedia 

ΝΑΙ 10 

  

3. Γενικές 
πληροφορίες 

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

ΝΑΙ 10 ώρες 

  

4. ∆ηµιουργία 
επεξεργασία 
άρθρου 

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

ΝΑΙ 10 ώρες 

  

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

ΝΑΙ 10 ώρες 

  

6. Μεθοδολογία Να κατατεθεί η 
σχετική 
µεθοδολογία που 
θα ακολουθηθεί. 

ΝΑΙ 

  

7. Πρόγραµµα Αναλυτική 
περιγραφή 
προγράµµατος 
εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ 

  

8. Εκπαιδευτικό 
υλικό 

Παράδοση 
εκπαιδευτικού 
υλικού στην 
ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ

Η 
9. Προδιαγραφές 

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

ΝΑΙ   

 

 

 

C3.12 ψηφιοποίηση υλικού  

 

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 
Γενικά: 

1. 

Βασικά βήµατα της διαδικασίας: 
• Προετοιµασία 
• Σάρωση 
• Επεξεργασία της εικόνας 

(διόρθωση χρωµάτων, γεωµετρίας, 
διαχωρισµός δύο σελίδων, 
αποµάκρυνση µαύρων περιθωρίων 
κ.λπ.) 

• Ποιοτικός Έλεγχος 
• Εξαγωγή Αρχείων. Έκτος από το 

ψηφιακό υποκατάστατο και σε  
άλλες τρεις εκδοχές του: µια 
εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση 
από το διαδίκτυο, µια εικόνα για 
πρόσβαση τοπικά από υπολογιστή, 
και µια εικόνα σε σµίκρυνση για 
προεπισκόπηση 

• Τεκµηρίωση του ψηφιοποιηµένου 
υλικού. 

 

ΝΑΙ   

2. 

 Αυτόµατη Οπτική Αναγνώριση των 
ψηφιακών εικόνων χωρίς διόρθωση 
και εξαγωγή των αρχείων σε µορφή 
Pdf/A text under image 

ΝΑΙ   

3. Η οµάδα ψηφιοποίησης που θα ΝΑΙ   
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χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα 
πρέπει να ανήκει στο µόνιµο 
προσωπικό του Αναδόχου. 

4. 

Τήρηση διαδικασιών ασφάλειας µε 
σκοπό το µηδενισµό του κινδύνου 
ολικής ή µερικής απώλειας του 
ψηφιοποιηµένου υλικού. 

ΝΑΙ   

5. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει 
στην προσφορά του  τη δυνατότητα 
άµεσης εγκατάστασης του 
εξοπλισµού για την ψηφιοποίηση και 
έναρξη της διαδικασίας 
ψηφιοποίησης αµέσως µε την 
υπογραφή της σύµβασης 

ΝΑΙ   

6. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
καλή χρήση του εξοπλισµού που θα 
εγκαταστήσει, την τακτική 
συντήρησή του και την 
αντικατάσταση τµήµατος ή του 
συνόλου σε περίπτωση φθορά και 
καταπόνησης, η οποία επιδρά 
αρνητικά στην ποιότητα και την 
ποσοτική παραγωγή 

ΝΑΙ   

7. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να 
χρησιµοποιήσει για την ψηφιοποίηση 
κατάλληλο εξοπλισµό και λογισµικό. 
Ο τρόπος επεξεργασίας ιδιαίτερα 
ευπαθών αντικειµένων, πρέπει να 
περιγραφεί ρητά από τον Ανάδοχο, 
για την αποφυγή φθορών και 
καταστροφών. 

ΝΑΙ   

8. 

Στην προσφορά που θα υποβάλουν 
οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να 
περιγραφούν επακριβώς τόσο τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του 
εξοπλισµού όσο και ο συνολικός 
προγραµµατισµός των εργασιών 
ψηφιοποίησης µε βάση το 
χρονοδιάγραµµα του έργου 

ΝΑΙ   

 

 

 

C3.13 Κοινές προδιαγραφές συστήματος – λογισμικού εφαρμογών 

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    
1.  Συµµόρφωση µε τις λειτουργικές και 

τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα 
υποσυστήµατα και τις εφαρµογές που 
περιγράφονται στην παρούσα. 
Ανάλυση, σχεδιασµός & προσαρµογή 
τους σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

οργανισµού και ειδικότερα µε τις 
προδιαγεγραµµένες εφαρµογές του 
έργου. 

 Άδειες Χρήσης    
2.  Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης 

πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση του 
συστήµατος και των εφαρµογών από 
απεριόριστο αριθµό επισκεπτών και 
εγγεγραµµένων χρηστών 

ΝΑΙ   

3.  Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης 
πρέπει να επιτρέπουν  την 
µελλοντική επέκταση των 
προδιαγεγραµµένων στο παρόν έργο 
εφαρµογών καθώς και την ανάπτυξη 
νέων. 

ΝΑΙ   

 Φιλικότητα    
4.  Πλήρης πρόσβαση µέσω διεπαφής 

web και των κοινών web browsers σε 
όλες τις λειτουργίες του συστήµατος.  

ΝΑΙ   

5.  Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει 
πλήρως την πολυγλωσσικότητα και 
να παρέχει εξ ορισµού τουλάχιστον 
τις γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά. 

ΝΑΙ   

6.  Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει 
την Ευχρηστία (Usability): Εύχρηστο 
και φιλικό περιβάλλον για το χρήστη.  

ΝΑΙ   

7.  Υποστήριξη λειτουργιών drag and 
drop 

ΝΑΙ   

8.  ∆υνατότητα δηµιουργίας ρόλων 
χρηστών µε συγκεκριµένες εργασίες 
και καθήκοντα ώστε ανά χρήστη να 
εµφανίζονται µονάχα οι λειτουργίες 
του συγκεκριµένου ρόλου στον οποίο 
ανήκει. 

ΝΑΙ   

9.  Περιβάλλον εργασίας διαµορφούµενο 
σύµφωνα µε τα δικαιώµατα 
ασφαλείας του  χρήστη  

ΝΑΙ   

10.  ∆υνατότητες πλοήγησης (navigation) 
µεταξύ λειτουργιών µε εύκολο 
τρόπο. 

ΝΑΙ   

11.  Υποστήριξη προσωποποιηµένων 
οθονών και ιστοτόπων σύµφωνα µε 
τις οµάδες αποδεκτών των 
υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

 Ασφάλεια    
12.  Όλοι οι χρήστες του συστήµατος θα 

πρέπει να εισέρχονται στο σύστηµα 
µέσω διαδικασίας ταυτοποίησης 
προκειµένου να πιστοποιηθεί η 
ταυτότητά τους (Authentication) και 
δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
δεδοµένα χωρίς εξουσιοδότηση. 

ΝΑΙ   

13.  Υποστήριξη διαδικασιών τήρησης ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησή 
τους (backup και recovery) για όλα 
τα δεδοµένα της Βάσης ∆εδοµένων 

14.  Ύπαρξη ρόλων χρηστών που 
καθορίζουν τι µπορεί ο χρήστης ενός 
ρόλου να προβάλλει, προσθέτει, 
αλλάζει ή διαγράφει µέσα στο 
σύστηµα 

ΝΑΙ   

15.  Υποστήριξη µηχανισµών 
διαθεσιµότητας (availability) ώστε τα 
δεδοµένα να είναι διαθέσιµα στους 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες, στον 
κατάλληλο χρόνο και µε την 
κατάλληλη µορφή. 

ΝΑΙ   

16.  Για τα δεδοµένα που χαρακτηρίζονται 
ως προσωπικά, το σύστηµα να 
εξασφαλίζει ότι δεν µπορεί να γίνει 
προβολή τους από άλλον χρήστη 
πλην τον κάτοχό τους, εκτός αν ο 
ίδιος δώσει αντίστοιχο δικαίωµα. 

ΝΑΙ   

17.  Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει 
δυνατότητες διαχείρισης χρηστών και 
ρόλων για όλα τα υποσυστήµατα. 

ΝΑΙ   

18.  Υποστήριξη της δυνατότητας ένας 
χρήστης να έχει παραπάνω από έναν 
ρόλο 

ΝΑΙ   

19.  Ο διαχειριστής του συστήµατος 
µπορεί να καθορίσει αναλυτικά τα 
δικαιώµατα πρόσβασης στο σύστηµα 
για κάθε χρήστη. 

ΝΑΙ   

20.  Το περιβάλλον του χρήστη 
προσαρµόζεται αυτόµατα µε βάση τα 
δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη. 

ΝΑΙ   

21.  Ο διαχειριστής του συστήµατος 
µπορεί να ορίσει οµάδες χρηστών και 
να καθορίσει δικαιώµατα πρόσβασης 
για τα µέλη µιας οµάδας χρηστών. 

ΝΑΙ   

22.  Ο διαχειριστής του συστήµατος 
µπορεί να καθορίσει δικαιώµατα 
πρόσβασης ανά ρόλο.  

ΝΑΙ   

23.  Χρήση πρωτοκόλλου Transport Layer 
Security (TSL v1.1) ή Secure 
Sockets Layer (SSL v3.0) και 
Hypertext Transfer Protocol Secure 
(HTTPS) κατά την πρόσβαση στους 
εξυπηρετητές παγκόσµιου ιστού 

ΝΑΙ   

 Ολοκλήρωση – ενοποίηση 
συστήµατος 

   

24.  Λειτουργία ενός ενιαίου 
πληροφοριακού συστήµατος, το 
οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις 
λειτουργίες που περιλαµβάνονται 
στην περιγραφή των υποσυστηµάτων 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

25.  Θα αξιολογηθεί θετικά η βέλτιστη 
αξιοποίηση και εξέλιξη της 
υφιστάµενης δικτυακής πύλης. Να 
περιγραφούν τα µέτρα που λαµβάνει 
ο Ανάδοχος προς αυτή τη 
κατεύθυνση 

   

26.  Το σύστηµα θα διασφαλίζει την 
ενιαία  πρόσβαση του χρήστη µέσα 
από κοινό περιβάλλον εργασίας σε 
όλες τις εφαρµογές που 
περιγράφονται στην παρούσα. Το 
σύστηµα θα εξασφαλίζει την 
πρόσβαση του χρήστη µόνο στις 
εφαρµογές, τις λειτουργίες και τα 
δεδοµένα για τα οποία είναι 
διαπιστευµένος  

ΝΑΙ   

27.  Υποστήριξη λειτουργίας Single Sign 
On (SSO) όσον αφορά την 
αυθεντικοποίηση (authentication) και 
την εξουσιοδότηση (authorisation) 
των τελικών χρηστών του 
συστήµατος. Για την χρήση του 
συνόλου των εφαρµογών οι οποίες 
απαιτούν διαπίστευση, ο χρήστης θα 
πρέπει να διαπιστεύεται µόνο µία 
φορά. 

ΝΑΙ   

28.  Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί 
σε πραγµατικό χρόνο (real time) και 
οι καταχωρήσεις σε ένα υποσύστηµα 
να άµεσα ορατές από όλα τα 
υποσυστήµατα. 

ΝΑΙ   

29.  ∆υνατότητα δηµιουργίας εγγραφών 
δεδοµένων σε µορφή αρχείου XML ή 
plain text για ενοποίηση µε 
εφαρµογές τρίτων 

ΝΑΙ   

30.  Κεντρική καταχώρηση και διαχείριση 
της εισαγόµενης πληροφορίας στο 
σύστηµα έτσι ώστε η ίδια 
πληροφορία να µην απαιτείται να 
επανεισαχθεί σε κανένα άλλο σηµείο 

ΝΑΙ   

 Αρχιτεκτονική    
31.  Υποστήριξη N-tier αρχιτεκτονικής ΝΑΙ   
32.  Η αρχιτεκτονική της προτεινόµενης 

λύσης θα έχει την δυνατότητα για 
εξασφάλιση υψηλής διαθεσιµότητας 
του συστήµατος  

ΝΑΙ   

33.  Υποστήριξη διαδεδοµένων 
αρχιτεκτονικών υλοποίησης 
εφαρµογών (J2EE ή ισοδύναµη) 

ΝΑΙ   

34.  Υποστήριξη προγραµµατιστικής 
διεπαφής εφαρµογών (Application 
Programming Interface, ΑΡΙ) ώστε 
να είναι δυνατή επέκταση της 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

εφαρµογής από προγραµµατιστές του 
∆ήµου ή την Ανοιχτή Κοινότητα 

35.  Υποστήριξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών 
και προτύπων για διασύνδεση, 
επικοινωνία και διαλειτουργικότητα:  
- ∆ιαλειτουργικότητα µε τρίτα 

συστήµατα µέσω υποστήριξη των 
πρωτοκόλλων SOAP, WSDL και 
UUDI 

- Υποστήριξη πρωτοκόλλων 
τεχνολογίας TCP/IP σε επίπεδο 
δικτύου και εφαρµογής (IP v4, 
DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, 
POP3, IMAP, LDAP v3) 

- ∆ιανοµή περιεχοµένου µέσω RSS 

ΝΑΙ   

 ∆ιαθεσιµότητα    
36.  Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει 

το σύνολο των εξουσιοδοτηµένων 
εσωτερικών χρηστών των ψηφιακών 
υπηρεσιών σε ικανοποιητικούς 
χρόνους απόκρισης. 

ΝΑΙ   

37.  Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει 
την ταυτόχρονη πρόσβαση για όλους 
τους δυνητικούς χρήστες µε 
ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης.  

ΝΑΙ   

38.  Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει 
την Κλιµάκωση (Scalability): η 
ποιότητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται από την σύνδεση νέων 
µελών στο σύστηµα. 

ΝΑΙ   

39.  Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει 
τη ∆ιαχειρισιµότητα (manageability): 
κεντρική και εύκολη διαχείριση 
κατανεµηµένου περιβάλλοντος για 
εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία των 
εφαρµογών 

ΝΑΙ   

 Προσβασιµότητα    
40.  Προκειµένου να διασφαλίζεται η 

πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία 
στο σύνολο των προσφερόµενων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το 
ηλεκτρονικό περιεχόµενο της 
διαδικτυακής πλατφόρµας και των 
εφαρµογών του έργου η κατασκευή 
της διαδικτυακής πλατφόρµας και 
των διαδικτυακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε 
τις ελέγξιµες Οδηγίες για την 
Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου 
του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο 
τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level 
AA). 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

41.  Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 
εφαρµογών που δεν εµπίπτουν στην 
κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, 
είναι απαραίτητη αναλυτική 
τεκµηρίωση από τον Ανάδοχο στη 
φάση της µελέτης εφαρµογής της 
εξασφάλισης της προσβασιµότητας 
βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών 
προσβασιµότητας και ευχρηστίας 
εφαρµογών πληροφορικής.  

ΝΑΙ   

 

 

C3.14 Διαδικτυακή Πύλη  

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

 Ανάπτυξη Βάσης ∆εδοµένων 

1 Ανεξαρτησία από πλατφόρµα NAI   

2 ∆ιαχωρισµός µηχανής αποθήκευσης 

από τον κυρίως εξυπηρετητή 

NAI   

3 Query Caching NAI   

4 Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε 

πλήρες κείµενο (Full-text indexing 

and searching) 

NAI   

5  Ευέλικτο σύστηµα ασφάλειας και 

υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για 

κρυπτογράφηση των δεδοµένων 

NAI   

6 ∆υνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων 

σε διαφορετικές γλώσσες 

NAI   

7 Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων µε 

πλήρη υποστήριξη Unicode 

δεδοµένων 

NAI   

8 Υποστήριξη Υποερωτηµάτων NAI   

9 Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη 

χρήση 

NAI   

10 Τεχνολογία ανοικτού κώδικα NAI   

11 ∆υνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη 

αρχιτεκτονική, Client/Server, 3-tier ή 

NAI   
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άλλο 

 Ανάπτυξη CMS – ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
12 Ανεξαρτησία από πλατφόρµα NAI   

13 ∆υνατότητα αποθήκευσης 

περιεχοµένου σε βάση δεδοµένων ή 

στο file  system 

NAI   

14 Έλεγχο εκδόσεων (versioning) NAI   

15 ∆υνατότητες διαχείρισης αρχείων και 

καταλόγων (δηµιουργία, 

επεξεργασία, διαγραφή) 

NAI   

16 Ενσωµατωµένο φυλλοµετρητή 

αρχείων και καταλόγων 

NAI   

17 Ενσωµατωµένο WYSIWYG (What You 

See Is What You Get) HTML Editor 

NAI   

18 ∆υνατότητα αναζήτησης στο σύνολο 

του περιεχοµένου της πλατφόρµας 

ΝΑΙ   

19 Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη 

χρήση 

NAI   

20 Κεντρική ταυτοποίηση χρηστών 

(Single Sign On) 

NAI   

21 Προσωρινή αποθήκευση 

περιεχοµένου (Caching) 

NAI   

22 Αυτόµατη εγκατάσταση νέων 

λειτουργιών χωρίς να απαιτείται 

επανεκκίνηση ή διακοπή της 

λειτουργίας του συστήµατος 

NAI   

23 Πλήρως λειτουργική διαχείριση 

χρηστών µε οµάδες και ρόλους 

NAI   

24 Καθορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης 

για χρήστες  σε  επίπεδο σελίδων, 

οµάδων σελίδων και εφαρµογών 

NAI   

25 ∆υνατότητα ενσωµάτωσης 

εφαρµογών (µέσω portlets) 

NAI   

26 ∆υνατότητα ενσωµάτωσης άλλων 

web sites ή µέρος αυτών είτε ως 

NAI   
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portlet είτε µέσω internal frames 

27 Ανοιχτή αρχιτεκτονική της πύλης και  

υποστήριξη για όλα τα καθιερωµένα 

πρότυπα 

NAI   

28 ∆υνατότητα ενσωµάτωσης Web2.0 

εφαρµογών και εφαρµογών 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Facebook applications) 

NAI   

29 ∆υνατότητα εξαγωγής δεδοµένων και 

περιεχοµένου δυναµικά µε χρήση 

καθιερωµένων σηµασιολογικών 

προτύπων 

NAI   

 ∆ιαδικτυακής πύλη – Γενικές απαιτήσεις 

30 ∆υνατότητα πραγµατοποίησης απλής 

και διευρυµένης αναζήτησης µε βάση 

πολλαπλά κριτήρια στο περιεχόµενο 

της πύλης 

NAI   

31 ∆υνατότητα εγγραφής χρήστη - 

δηµιουργίας λογαριασµού στη 

διαδικτυακή πύλη.  

NAI   

32 Σελίδας επικοινωνίας NAI   

33 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον 

εναρµονισµένο µε την αισθητική και 

το περιεχόµενο µίας πολιτιστικής 

πύλης 

NAI   

34 Εύχρηστους και κατανοητούς 

µηχανισµούς πλοήγησης για την 

περιήγηση του χρήστη στις σελίδες 

NAI   

35 Χάρτης  σελίδων που θα δείχνει την 

θεµατική οργάνωση του δικτυακού 

τόπου 

NAI   

36 Υποστήριξη τουλάχιστον δύο 

γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) ενώ 

θα υπάρχει πρόβλεψη για την 

NAI   
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υποστήριξη και άλλων γλωσσών 

αργότερα 

37 Προσβάσιµη σε όλους τους χρήστες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες  

NAI   

38 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν 

τις κατάλληλες µέτα-ιδιότητες 

(metadata attributes) έτσι ώστε να 

µπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις 

µηχανές αναζήτησης 

NAI   

39 Αδιάλειπτη λειτουργία κόµβου που 

θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) 

και χωρίς προβλήµατα, πρόσβαση 

των χρηστών στις παρεχόµενες 

υπηρεσίες 

NAI   

40 Αξιοπιστία και απόδοση NAI   

41 ∆ιασφάλιση συστήµατος πρόσβασης 

από τρίτους 

NAI   

42 Επεκτασιµότητα: το σύστηµα θα 

µπορεί να υποστηρίξει ενδεχόµενη 

διεύρυνση παρεχόµενων υπηρεσιών 

και επέκταση της δικτυακής 

υποδοµής 

NAI   

43 Ποιότητα των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να 

επηρεάζεται από την σύνδεση νέων 

µελών στους δικτυακούς τόπους 

NAI   

44 Παρουσίαση περιεχοµένου σε 

πραγµατικό χρόνο 

NAI   

45 Συνεχή ενηµέρωση του περιεχοµένου 

της δικτυακής πύλης. 

NAI   

C3.15 Online Κοινότητα Χρηστών με Θέμα την Σπηλαιολογία 

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

1 Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση 

και η χρονολογία διάθεσης του 

προσφερόµενου λογισµικού. 

ΝΑΙ   

2 Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του 

µε το portal  

ΝΑΙ   

3 Το λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει 

το σύνολο των προδιαγραφόµενης 

λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα της προκήρυξης 

ΝΑΙ   

4 Ενσωµάτωση Εργαλείων ∆ηµόσιας 

Συζήτησης και αλληλεπίδρασης. Να 

περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

α) Blog 

β) προσωπικός τοίχος (wall) 

γ) τοίχος (wall) κοινότητας 

δ) σχόλια και βαθµολόγηση 

τεκµηρίων 

ε) κριτικές (reviews)  σε επιλεγµένα 

τεκµήρια 

ΝΑΙ   

5 Ηλεκτρονικός Χώρος Συνεργασίας 

που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

α) Wiki 

β) Ηµερολόγιο 

γ) Βιβλιοθήκη Εγγράφων  

δ) εφαρµογή Ανταλλαγής Ιδεών 

σχετικά µε στοχευµένα θεµατικά 

αντικείµενα. 

ΝΑΙ   

6 Εργαλεία mashup για τη συλλογή 

πληροφοριών από το διαδίκτυο 

ΝΑΙ   

7 ∆υνατότητα χαρακτηρισµού (µέσω 

tags) και βαθµολόγησης του 

περιεχοµένου που δηµοσιεύεται σε 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

κάθε κοινότητα 

8 ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσκοπήσεων (Polls) 

ΝΑΙ   

9 ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών 

Ερωτηµατολογίων 

ΝΑΙ   

10 Υπηρεσίες ειδοποίησης και 

ενηµέρωσης µέσω RSS και 

Newsletters 

ΝΑΙ   

11 Υπηρεσίες πληροφοριακής 

υποστήριξης χρηστών 

ΝΑΙ   

12 ∆ηµιουργία και διαχείριση 

αυτοδιαχειριζόµενων Ηλεκτρονικών 

Κοινοτήτων  

ΝΑΙ   

13 ∆ηµιουργία και διαχείριση Ατοµικών 

Προφίλ Χρηστών µε δυνατότητα 

προσθαφαίρεσης λειτουργικών 

οντοτήτων µέσω drag & drop 

ΝΑΙ   

14 Υπηρεσίες χειροκίνητου και 

ηµιαυτόµατου σηµασιολογικού 

σχολιασµού (semantic annotation) 

και διασύνδεσης (linking) του 

περιεχοµένου  

ΝΑΙ   

15 Υπηρεσίες σηµασιολογικής 

αναζήτησης στα σηµασιολογικά 

σχολιασµένα µεταδεδοµένα του 

περιεχόµενου  

ΝΑΙ   

16 Υπηρεσία αποθήκευσης δεδοµένων 

προερχόµενων από την 

δραστηριότητα των χρηστών της 

κοινότητας σε σηµασιολογική 

µορφή (RDF). Η Β∆ που θα 

φιλοξενεί τα δεδοµένα αυτά θα 

πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

Α) Να είναι triple store ή να 

υποστηρίζει rdf . 

Β) Ισχυρή κλιµάκωση (scaling) 

σε πλήθος δεδοµένων της τάξης 

δισεκατοµµυρίων. 

Γ) Υποστήριξη clustering για 

δυνατότητα επέκτασης. 

∆) Υποστήριξη δυνατότητας 

inference για την επεξεργασία 

δεδοµένων. 

Ε) Υποστήριξη named graphs για 

την οργάνωση των δεδοµένων . 

ΣΤ) Υποστήριξη γλώσσας 

επερωτήσεων SPARQL 1.1.  

Ζ) Πολύ γρήγορο χρόνο απόκρισης 

για αποδοτική χρήση του 

συστήµατος.  

17 Γραφικό περιβάλλον (dashboard) 

ελεγχόµενης πρόσβασης στην 

ανάλυση των δεδοµένων της 

κοινότητας. Θα περιλαµβάνει κατ’ 

ελάχιστο την ακόλουθη 

λειτουργικότητα: 

ΝΑΙ   

18 Λειτουργικότητα κατηγοριοποίησης 

χρηστών σύµφωνα µε τα 

ενδιαφέροντα τους, τη 

δραστηριότητά τους και την 

επιρροή τους (influence). Να 

παρουσιαστούν οι σχετικές 

µετρικές. 

ΝΑΙ   

19 Λειτουργικότητα κατηγοριοποίησης 

χρηστών σύµφωνα µε τα 

δηµογραφικά στοιχεία τους 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για 

σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 45 από 66 

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

20 Λειτουργικότητα κατηγοριοποίησης 

περιεχοµένου σύµφωνα µε την 

δηµοφιλία του και την 

αλληλεπίδραση (engagement) που 

προκαλεί. Να παρουσιαστούν οι 

σχετικές µετρικές. 

ΝΑΙ   

21 Λειτουργικότητα παρουσίασης της 

εξέλιξης της κοινότητας σε χρήστες, 

περιεχόµενο και δραστηριότητα. Να 

παρουσιαστούν οι σχετικές 

µετρικές. 

ΝΑΙ   

 

C3.16 Online Εκπαιδευτική Εφαρμογή 

 

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

1.  Η εφαρµογή θα χρησιµοποιεί 

ψηφιοποιηµένο και τεκµηριωµένο 

υλικό από τις πρώτες φάσεις του 

έργου 

ΝΑΙ   

2. 2 Η εφαρµογή θα περιέχει 

εκπαιδευτικές εφαρµογές  σχετικά 

µε τα σπήλαια  

ΝΑΙ   

3. 3 Η εφαρµογή θα δίνει την 

δυνατότητα ο χρήστης να 

παρακολουθεί πολυµεσικό υλικό 

από το ψηφιοποιηµένο και 

τεκµηριωµένο περιεχόµενο της 

πύλης 

ΝΑΙ   
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C3.17 Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντη
ση 

Παραποµπή 

 Εκπαίδευση 

11 Υπηρεσίες εκπαίδευσης NAI   

12 Τεκµηρίωση των συστηµάτων / 
εφαρµογών (χρήση + διαχείριση) 

NAI   

13 ∆οκιµαστικές εκδόσεις συστηµάτων 
(παροχή και διαδικασίες ελέγχου) 

NAI   

 Υποστήριξη - Ασφάλεια 

14 Υπηρεσίες δωρεάν υποστήριξης  
λογισµικού 

36 µήνες   

15 Χρήση µεταδεδοµένων για την 
περιγραφή των πνευµατικών 
δικαιωµάτων 

ΝΑΙ   

 Μεθοδολογία Υλοποίησης 

16 Αναλυτική περιγραφή της 
προτεινόµενης µεθοδολογίας 

ΝΑΙ   

17 Σαφή αναφορά στον 
προγραµµατισµό ολοκλήρωσης και 
παράδοσης των παραδοτέων 

ΝΑΙ   

 Οµάδα υποέργου 

18 Αναλυτική περιγραφή των ρόλων 
των στελεχών της οµάδας 
υποέργου 

ΝΑΙ   

19 Αναλυτικά βιογραφικά των 
στελεχών της οµάδας υποέργου 

ΝΑΙ   
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C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 

C4.1.1 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α 3.3) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.1.2 Εφαρμογή/ές (βλ. Α 3.3) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.1.3 Υπηρεσίες (βλ. Α3.1 - Α3.3, Α4.1 - Α4.3) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 

Υπηρεσίες 

Τεκμηρίωσης 

υλικού 

     

2 

Υπηρεσίες 

Ψηφιοποίησης 

Υλικού 

     

3 
Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες 
     

4 

Προδιαγραφές 

Λειτουργικών 

Ενοτήτων 

Υποσυστημάτων, 

Εφαρμογών 

     

5 
Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης 
     

6 

Υπηρεσίες 

Πιλοτικής και 

Δοκιμαστικής 

Παραγωγικής 

Λειτουργίας 
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7 

Υπηρεσίες 

Εγγύησης «Καλής 

Λειτουργίας» 

     

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.4 Άλλες δαπάνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

C4.1.5 Υποστήριξη κατά τη Δοκιμαστική Λειτουργία σε πραγματικές 

επιχειρησιακές συνθήκες (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. Α 4.2) 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] 
ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 
Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Χρηστών 
   

2 

Μεταφορά 

Τεχνογνωσίας / on the 

job training 

   

5 
Υπηρεσίες συντήρησης 

εφαρμογής/ών 
   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:    

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:      

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για 

σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 49 από 66 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

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)    

5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    

6 

Υποστήριξη κατά τη Δοκιμαστική Λειτουργία 

σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες 

(Πίνακας C4.1.6) 

   

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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C4.4 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο  
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C4.4.1 Σχέδιο Σύμβασης 

Στο Ηράκλειο σήµερα την …../../2014, ηµέρα …………., µεταξύ αφενός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας 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 διεθνή ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή µε την ……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την …………………. απόφαση κατακύρωσης («η 

Κατακύρωση») η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την ………….., ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υλοποίηση του Υποέργου 1 του ΕΠ ΨΣ 2007-2013, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα 

στο παρόν άρθρο: 

∆ιοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Υποέργου. 

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. 

Υποέργο: Το υποέργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης.  

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

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 Υποέργου. 

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. 
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Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία µε τα παραρτήµατά της που συνάπτουν και 

υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Υποέργου, όπως είναι 

δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του 

Υποέργου.  

 

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η πράξη µε τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστηµονικού υλικού για 

σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας» περιλαµβάνει ένα (1) 

Υποέργο µε τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστηµονικού υλικού για 

σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας».  

Το Έργο αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση υλικού που αφορά στα σπήλαια 

και τις λοιπές καρστικές µορφές (φαράγγια, γλυφές, καταβόθρες κ.ά.) σε όλη την 

Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού 

(Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας), όντας αναπόσπαστο 

κοµµάτι της πολιτισµικής κληρονοµιάς της χώρας µας. 

Το Έργο αφορά τη δηµιουργία για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, ενιαίου 

ηλεκτρονικού αρχείου για τα σπήλαια και άλλες καρστικές µορφές της Ελλάδας, τα 

οποία συνιστούν αναπόσπαστο και πολύ ιδιαίτερο κοµµάτι της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της χώρας.  

Ειδικότερα το έργο αφορά: 

Α. τη συγκέντρωση όλου του καταγραφικού, χαρτογραφικού, αρχειακού και 

εποπτικού υλικού που υπάρχει για τα σπήλαια της Κρήτης και της Ελλάδας, 

Β. την ψηφιοποίηση του παραπάνω υλικού, 

Γ. την ψηφιοποίηση και παρουσίαση του µουσειακού υλικού της συλλογής-

Πλυµάκη 

∆. την επεξεργασία και καταχώρηση του υλικού στη βάση δεδοµένων που θα 

κατασκευαστεί για τον ιστοχώρο, 

Ε. τη δηµοσιοποίηση του υλικού και της δράσης. 

  

Το έργο στοχεύει στο να µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να έχει ανά πάσα στιγµή 

πρόσβαση σε υπάρχον αρχειακό υλικό που αφορά κάθε είδους καρστική µορφή της 

Ελλάδος (υπόγειες και επιφανειακές καρστικές µορφές όπως σπήλαια, βάραθρα, 

σπηλαιοβάραθρα, υπόγεια ποτάµια, καταβόθρες, αλλά και οροπέδια-πόλγες, 

δολίνες, περιοχές µε ενδιαφέροντα καρστικά πεδία / σχηµατισµούς).  

Είναι η πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα που 20 φορείς θα συνεργαστούν για 

τη δηµιουργία ενός ενιαίου αρχείου που ουδέποτε άλλοτε έχει δηµιουργηθεί, ενώ η 
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ανάγκη για τη δηµιουργία του είναι καταγεγραµµένη και αναφέρεται σε κάθε 

ετήσια πανελλήνια σπηλαιολογική συνάντηση. 

  

Αναλυτικά περιγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης αυτής. 

 

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. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών για την υλοποίηση του Υποέργου και κατισχύει κάθε άλλου 

εγγράφου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην απόφαση κατακύρωσης του 

υποέργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του 

αναδόχου. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

(έγγραφα, διοικητικές εντολές) πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, ταχυδροµικά, 

τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Για τον Ανάδοχο: ……………………………… 

∆ιεύθυνση: ………………………………………………, ………………………….. 

Τηλ.: ……………………………., Fax: …………………………….,, Email: ……………………………., 

 

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, 
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η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή 

απόφαση θα είναι γραπτή. 

 

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη (και για 5 έτη) ή λύση 

αυτής, 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 µη 

γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Υποέργου που θα εκτελέσει χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Ειδικότερα: 

6.1 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν 

στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Υποέργου αυτού 

θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 

δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε πληροφορία που 

περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και δεν 

αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει 

την υποχρέωση αυτή στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για 

την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου. 

6.2 Ο Ανάδοχος µπορεί να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και 

διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις 

υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. 

6.3 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των 

πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε 

τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Υποέργου, οι οποίες είναι 

εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Υποέργου αυτού. 

Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε 

τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

6.4 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη 

όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και 

στους ανθρώπους που ασχολούνται µε το Υποέργο, αποκλειόµενης της διαφυγής, 

διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς 

την κατεύθυνση αυτή. 
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6.5 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα 

οφείλεται στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση 

των διατάξεων "περί πνευµατικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζηµίωση για όλες 

τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά 

περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε 

υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

 

Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για 

µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά 

ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης 

και για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που 

έχει ήδη εκτελεστεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 

7.2 Η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως 

αιτιολογηµένη τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και ως προς την 

απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, τυχόν πράξη 

υποκατάστασης θα κοινοποιείται µε ευθύνη και µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής 

στην αρµόδια ∆ιαχειριστική και Χρηµατοδοτική του υποέργου Αρχή. Τέλος, τυχόν 

εκχώρηση υποκατάσταση θα γίνεται µόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται 

αντίστοιχη τροποποίηση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, θα χρησιµοποιήσει τους 

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση 

αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα του Υποέργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των 

υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για 

τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων 

του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ 

όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 

ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει 

σχετικό αίτηµα στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 ηµερών από την πρόθεση του για 
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σύναψη νέας υπεργολαβίας και να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής η 

οποία θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί εντός 10 ηµερών αντίστοιχα διαφορετικά µε 

την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. Τα 

τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του 

υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε έγγραφη 

τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος 

ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

Σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Υποέργου 

που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Υποέργου, 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. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 9. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία µε το Φορέα του Έργου θα διαθέσει το 

προσωπικό που απαιτείται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας 

υλοποίησης του Υποέργου. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

10.1 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 

Υποέργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. 

10.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω 

παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Υποέργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λύση της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε 

όλους τους χώρους υλοποίησης του υποέργου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της 

Σύµβασης και εκτός εργασίµων ηµερών και ωρών. 
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11.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις 

ήδη υπάρχουσες υποδοµές της που έχουν συνάφεια µε το Υποέργο. 

 

Άρθρο 12. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 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. 

 

Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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. 

Θεωρείται δεδοµένη η υποχρέωση συµµόρφωσης του Αναδόχου και της 

Αναθέτουσας Αρχής 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 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

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 τρεις (3) µήνες τουλάχιστον 

και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.  

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. 

 

Άρθρο 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

15.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε 
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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 προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του 

Υποέργου από τον ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη αυτών. 

15.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το 

προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Υποέργου και µέριµνα, όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. Ο 

Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζηµία που 

ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Υποέργου. 

 

Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

16.1 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων 

από την εκτέλεση του Υποέργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών 

σηµάτων εκ µέρους του. 

16.2 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική 

ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Υποέργου. 

16.3 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. 

 

Άρθρο 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1 Εντός δεκαπέντε (15) 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 Υποέργου και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και 

λήξης τους. 

17.2 Θα πρέπει να οριστεί από την πλευρά του Αναδόχου ο Υπεύθυνος 

Υποέργου, ο οποίος θα συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παρακολούθησης – 

Παραλαβής του Υποέργου (ΕΠΠ), για τον καθορισµό προτεραιοτήτων και τη 

διατύπωση των απαιτήσεων κατά την εξέλιξη του υποέργου, καθώς και την 

υποβολή λεπτοµερών χρονοδιαγραµµάτων µαζί µε εκτιµήσεις του κόστους των επί 

µέρους ενεργειών. 
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Άρθρο 18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η προθεσµία εκτέλεσης του Υποέργου, αρχίζει από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της 

Σύµβασης και διαρκεί για ΧΧ µήνες. 

Το χρονοδιάγραµµα που εµφανίζεται στην προσφορά του Αναδόχου απεικονίζει 

την προθεσµία του Υποέργου και κάθε επί µέρους τµήµατός του, µε την επιφύλαξη 

των εποµένων άρθρων. 

 

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

19.1 Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου θα 

συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του Υποέργου (ΕΠΠ). 

19.2 Η ΕΠΠ προβαίνει σε παραλαβές των επιµέρους παραδοτέων του έργου οι 

οποίες συνδέονται και µε τις φάσεις πληρωµής του Αναδόχου. 

19.3 Η ΕΠΠ έχει προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 

από τον Ανάδοχο της ολοκλήρωσης του υποέργου για να προβεί σε έγγραφες 

παρατηρήσεις της για τις αποκαταστάσεις και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υποέργου.  

19.4 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. 

19.5 Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει τα αναφερόµενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος (π.χ. 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. 

19.6 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου θα διενεργεί 

ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του υποέργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν 

αποκλίσεις στους όρους της σύµβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας 

Αρχής, τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών 

για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει 

πλήρως το αντικείµενο της σύµβασης στην τιµή της προσφοράς, σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης, και να παραδώσει το υποέργο εµπρόθεσµα, άρτιο και σε 

πλήρη λειτουργία. 
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19.7 Τροποποιήσεις οι αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται εφόσον δεν 

αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και 

πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών η οποία θα 

αποτελεί παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. 

 

Άρθρο 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

20.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή µέρος του Υποέργου εντός της 

προθεσµίας ή των προθεσµιών που ορίζονται στη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώµατα που της παρέχει η 

Σύµβαση, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

20.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόµενη 

Συµβατική Αποζηµίωση ανέρχεται σε ποσοστό 4% 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. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Υποέργου καθώς και κάθε 

οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν 

έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 21. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

21.1 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. 

21.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή, θα πρέπει να 

υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα 

αναγράφεται η περιγραφή 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 22. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22.1 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 
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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. 

22.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισµού, εγκαταστάσεων, 

µέσων, υλικών κ.λπ. µέχρι την ηµεροµηνία τµηµατικής και σε κάθε περίπτωση 

οριστικής παραλαβής του Υποέργου, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

22.3 Με την οριστική παραλαβή του Υποέργου 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 

Υποέργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

22.4 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. 

22.5 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. 

22.6 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 
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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 23. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Υποέργο θα εκτελεσθεί 

σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες 

και τα διεθνώς 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 24. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

24.1 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 Υποέργου 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 Υποέργου, 

δ) τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

24.2 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. 

24.3 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 
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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 25. ΤΙΜΗΜΑ 

25.1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Υποέργου από τον Ανάδοχο, 

ανέρχεται στο ποσό των ………………………………………… ευρώ (…..,..€). 

25.2 Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής, που αφορούν την παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 26. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος του υποέργου στον Ανάδοχο θα γίνει µετά 

την πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης των πακέτων εργασίας όπως περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και σύµφωνα µε τα  παραδοτέα. Ο τρόπος πληρωµής θα 

καθοριστεί ανάλογα από την επιλογή που θα κάνει ο ανάδοχος από τους 

προτεινόµενους τρόπους στην παράγραφο Β5.2. 

 

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 27. 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 Υποέργου, η οποία πιστοποιείται από την 

οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή τµήµατος ή µέρους του Υποέργου εκ 

µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Υποέργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, 

παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 
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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, 

δ) εκδίδεται αµετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 

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. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της 

Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του 

Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία 

καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς 

εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Άρθρο 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

29.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 

συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται 

σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

29.2 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 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. 

 

Άρθρο 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
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30.1 Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

30.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει 

µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 

Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

30.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε 

χρονική προθεσµία δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή 

διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και επιλύεται διαιτητικώς, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ΚΠολ∆ (άρθρα 867 επ.), οι δε αποφάσεις του ∆ιαιτητικού 

∆ικαστηρίου ρητά συµφωνείται να είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους. 

 

Άρθρο 31. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

31.1 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. 

31.2 Ο ως άνω περιορισµός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις 

που έχουν τελεσθεί µε δόλο ή βαρεία αµέλεια. 

 

Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους. 
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