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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090002260 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Νίκθσ 4   

Ρόλθ Ακινα  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 10563  

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ   

Κωδικόσ ΝUTS EL   

Τθλζφωνο 2103291660-661  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) gd-aeee@central.tee.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Νικόλαοσ Ραναγιωτόπουλοσ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) http://www.tee.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ιδρφκθκε το 1923, είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με 
αιρετι Διοίκθςθ. Κατά τουσ κανόνεσ τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ ωσ νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου 
εποπτεφεται τυπικϊσ από το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν.Το ΤΕΕ ανικει ςτα Νομικά 
Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, τα οποία περιλαμβάνονται ςτο Δθμόςιο Τομζα (Ρλθν Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ), κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1α του άρκρου 14 του ν. 4270/2014. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ Κφρια Δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εμπίπτει ςτο πεδίο ΛΑ. με τθν ζνδειξθ "Άλλεσ 
Δραςτθριότθτεσ", ςφμφωνα με τθν παρ. 1.5., Τμιμα Λ, Ραράρτθμα ΛΛ, του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2015/1986. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)  Οι  προςφορζσ  πρζπει  να  υποβάλλονται  θλεκτρονικά  ςτθν  διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ανακζτουςα Αρχι, με πόρουσ που 
προζρχονται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΣΑΤΑ 2022A04700008 ςτο 
πλαίςιο του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ «Ελλάδα 2.0» με τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ –NextGenerationEU. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ δθμιουργία ενόσ πολυλειτουργικοφ ςυνεργατικοφ δικτφου ςτο οποίο 
κα ςυμμετζχουν όλεσ οι Δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ τθσ Ελλάδοσ (Εκνικό Δίκτυο Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν). 
Σκοπόσ του είναι θ διευκόλυνςθ τθσ καταγραφισ του ζντυπου και ψθφιακοφ υλικοφ που διακζτουν οι 
βιβλιοκικεσ, θ εφαρμογι ενιαίων προτφπων για τθν επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ, θ δθμιουργία 
ανοιχτϊν δεδομζνων για εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με εκνικοφσ και διεκνείσ ςυςςωρευτζσ, θ βελτίωςθ 
του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ προσ όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και τουσ πολίτεσ και θ εφαρμογι 
μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ των λειτουργιϊν ϊςτε να αποφεφγεται θ πολλαπλι επανάλθψθ ίδιων 
εργαςιϊν.  Το δίκτυο κα είναι ανοιχτό προσ άλλα ομοειδι ςυςτιματα και κα κάνει πλιρθ αξιοποίθςθ 
των τελευταίων εξελίξεων των ΤΡΕ, προφζροντασ εφκολθ πρόςβαςθ προσ όλουσ με προςαρμογι ςτισ 
δυνατότθτεσ του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ (κινθτά, tablets, PC’s, ςυςκευζσ ΑΜΕΑ). 

Λδιαίτερθ μζριμνα κα λθφκεί για τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ (δεδομζνα)  κακϊσ και για το ςεβαςμό 
των πνευματικϊν δικαιωμάτων και τθν προςταςία τω προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR) όπου αυτό είναι 
απαραίτθτο.  

Στο πλαίςιο του ζργου κα αναπτυχκοφν καινοτόμεσ υπθρεςίεσ, εντόσ των Δθμοςίων Βιβλιοκθκϊν του 
Δικτφου, με ςτόχο τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθ διεφρυνςθ των παρεμβάςεϊν τουσ ςε κζματα 
κοινωνικισ υποςτιριξθσ ατόμων ςε κατάςταςθ αποκλειςμοφ, ενεργοφ υποςτιριξθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ ιδίωσ  τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και δθμιουργίασ μονάδων 
πλθροφόρθςθσ και ενεργοφ ςτιριξθσ δράςεων που αποςκοποφν ςτθν εδραίωςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν Agenda 2030 των Θνωμζνων Εκνϊν και επιδρά ςε 
πολλοφσ τομείσ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων. Οι παρεμβάςεισ κα γίνουν ςε επιλεγμζνεσ Δθμόςιεσ 
Βιβλιοκικεσ ςε όλθ τθσ χϊρα, ςε ζνα πλαίςιο που κα επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν και τον 
εμπλουτιςμό και τθ γενίκευςι τουσ ςτθ ςυνζχεια. 

Θ δομι του Ολοκλθρωμζνου Ψθφιακοφ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ  που αποτελεί αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουκα υποςυςτιματα: 

● Υποςφςτθμα Υλοποίθςθσ του Συνεργατικοφ Δικτφου (SaaS) με ςυμμετοχι όλων των μελϊν και 
υποςτιριξθ των λειτουργιϊν που περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Λ. 

● Υποςφςτθμα διευρυμζνθσ εφαρμογισ τεχνολογίασ ραδιοςυχνοτιτων (RFiD) ςε όλα τα μζλθ του 
δικτφου (ανάλογα με τισ ανάγκεσ) 

● Υποςφςτθμα δθμιουργίασ Εκνικοφ Ψθφιακοφ Κατακετθρίου και παραγωγισ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου. Ψθφιακι επιμζλεια/ ςυντιρθςθυλικοφ 

● Υποςφςτθμα Ανάπτυξθσ καινοτόμων υπθρεςιϊν εντόσ Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν του Δικτφου 
● Υποςφςτθμα BusinessIntelligence για τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργικότθτασ και του Δικτφου και 

των επιπτϊςεϊν του ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ 

Στα πλαίςια του ζργου περιλαμβάνονται  επίςθσ και δράςεισ εκπαίδευςθσ, δθμοςιότθτασ και διάχυςθσ 
τθσ πλθροφορίασ. 





 

 

Τα αναμενόμενα οφζλθ και πλεονεκτιματα του Συςτιματοσ ςυνοψίηονται ςε: 

● Αφξθςθ τθσ διακεςιμότθτασ και αξιοποίθςθσ του ζντυπου και ψθφιακοφ περιεχομζνου που 
διακζτουν οι Δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ και θ Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ 

● Βελτίωςθ και ςυντόμευςθ των διαδικαςιϊν καταγραφισ του ζντυπου και ψθφιακοφ 
περιεχομζνου των Βιβλιοκθκϊν του Δικτφου με αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ τυποποίθςθσ ςε 
όλα τα επίπεδα. 

● Μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ και δαπανϊν. 
● Ρροςφορά νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, ερευνθτζσ 

και πολίτεσ. 
● Αναβάκμιςθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν μζςω εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν (RFiD), βελτίωςθ τθσ 

αςφάλειασ, αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ςυνκθκϊν (π.χ. πανδθμία μζςω υλοποίθςθσ ανζπαφων 
ςυναλλαγϊν).  

● Ενίςχυςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ με άλλεσ εφαρμογζσ και πλατφόρμεσ που ςχετίηονται με τθν 
εκπαίδευςθ  

● Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται — όποτε το χρειάηονται, από 
οποιοδιποτε ςθμείο πρόςβαςθσ. 

● Ενίςχυςθ του κοινωνικοφ και εκπαιδευτικοφ ρόλου των Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν 
 

Λεπτομερήσ ανάλυςη των ςτόχων, των προδιαγραφϊν και των αναμενόμενων αποτελεςμάτων 
περιλαμβάνονται ςτο Παράρτημα Ι (αναλυτική περιγραφή του Φυςικοφ και Οικονομικοφ αντικειμζνου 
τησ Σφμβαςησ) και ςτο Παράρτημα ΙΙ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεϊςεων – Πίνακεσ τεχνικϊν 
χαρακτηριςτικϊν). 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

 72212160-8 - Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ βιβλιοκθκϊν 

 51611100-9 - Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ υλικοφ πλθροφορικισ 

 48160000-7 - Ρακζτα λογιςμικοφ βιβλιοκθκϊν 

 30238000-6 - Εξοπλιςμόσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ 

 30200000-1 - Εξοπλιςμόσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και προμικειεσ 

 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ζητοφμενων υπηρεςιών και όχι για μέροσ αυτών. H 
επιλογι αυτι επιβάλλεται από το γεγονόσ ότι όλα τα υποςυςτιματα που περιλαμβάνει το ζργο 
αλλθλοεπιδροφν και αλλθλοςυμπλθρϊνονται με αποτζλεςμα οποιαδιποτε αςτοχία ςε ζνα 
υποςφςτθμα να επθρεάηει τθν υλοποίθςθ των υπολοίπων και να επιδρά κακοριςτικά ςτθν 
ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.653.097,00€ πλζον ΦΡΑ 
1.836.743,28 €, ςυνολικά εννζα εκατομμφρια τετρακόςιεσ ογδόντα εννζα χιλιάδεσ οχτακόςια ςαράντα 
ευρϊευρϊ (9.489.840,28€). Το οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 





 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ 

Α/Α ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ Ραραδοτζα 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ 

1. Μελζτεσ (Εφαρμογισ,Αςφάλειασ,  
Λδιωτικότθτασ,  κλπ) 

Α/Μ 400.000,00 

2. Λογιςμικό 

Διαχείριςθσ Συνεργατικοφ Δικτφου (SaaS) 

Διαχείριςθσ ςυςτθμάτων ΕΒΕ  

Διαχείριςθσ Ψθφιακοφ Κατακετθρίου (SaaS) 

Διαδανειςμοφ 

Στατιςτικισ αξιολόγθςθσ (Businessintelligence) 

 
 

 
Αδειεσ 
λειτουργίασ 
(Ραράρτθμα  
Λ) 

915.705,00 

3. Εξοπλιςμόσ ςιμανςθσ και εξυπθρζτθςθσ 
ανζπαφων ςυναλλαγϊν τεχνολογίασ 
ραδιοςυχνοτιτων (RFiD). 
Ανάλυςθ μονάδων ςτο Ραράρτθμα Λ, Ρακζτο 
Εργαςίασ 8 και Ραράρτθμα ΛΛ 

Εξοπλιςμόσ 
για τισ 46 
βιβλιοκικεσ 
του Δικτφου 

1.815.085,00 

4. Υπθρεςίεσ Εκνικοφ Συνεργατικοφ Δικτφου 
Ραράρτθμα Λ Ρακζτα Εργαςίασ 4,5,6,7,9 και 
11 

 
Α/Μ 

2.300.000,00 

5. Συμπλθρωματικζσ Υπθρεςίεσ 

Ψθφιακι επιμζλεια και ςυντιρθςθ ευπακοφσ 
υλικοφ 

Ενεργοποίθςθ ςυςτιματοσ διαδανειςμοφ 

Ανάπτυξθ Ρφλθσ Εκνικοφ Συνεργατικοφ 
Δικτφου 

Ανάπτυξθ Συςτιματοσ επιχειρθςιακισ 
Ευφυίασ 

Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ υποςτιριξθσ 

Υπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ 

Ραράρτθμα Λ 
Ρακζτα Εργαςίασ 12,13, 15,16 και 17 

Α/Μ 1.150.000,00 

6. Αναβάκμιςθ του ρόλου των Δθμόςιων 
Βιβλιοκθκϊν ςτο πλαίςιο τθσ UNAgenda 
2030 

Κοινωνικι Agenda (5 Δ.Β.) 

Συνεργαςία Δ.Β. με ςχολικζσ μονάδεσ Α & 
Β εκπαίδευςθσ (5 Δ.Β.) 

Εξοπλιςμόσ 
και 
Υπθρεςίεσ 

1.072.307,00 





 

 

Agenda 2030  (3 Δ.Β.) 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  7.653.097,00 

 ΦΡΑ  1.836.743,28 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ  9.489.840,28 
 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τθν ορίηεται  ςε τριάντα ζξι (36) μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

1.4 Κεςμικό Ρλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και αναφζρονται αναλυτικά 
παρακάτω, κακϊσ και των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα 
ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, 
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1) Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου τθσ 8θσ Απριλίου 2022, για τθν τροποποίθςθ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 833/2014 ςχετικά με περιοριςτικά μζτρα λόγω ενεργειϊν τθσ ωςίασ 
που αποςτακεροποιοφν τθν κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία και ιδίωσ του άρκρου 5ια. 

2) Τον Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, Απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» (Α’ 36).    

3) Τον Ν. 4727/2020 «Κϊδικασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) -Κϊδικασ Θλεκτρονικϊν 
Επικοινωνιϊν (Ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ 
διατάξεισ» (Α’ 184). 

4) Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 (Α’ 127). 

5) Τον Ν. 4635/2019 «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167). 

6) Τον Ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων» (A’ 137), κακϊσ και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι 
τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία 
των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ. 

7) Τον Ν. 4623/2019 «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, διατάξεισ για τθν ψθφιακι 
διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα» (Αϋ134). 





 

 

8) Τον Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ133).  

9) Τον Ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 
16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθμόςιων 
ςυμβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 44). 

10) Τον Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, (Αϋ 147). 

11) Τον Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ 318/1992 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74). 

12) Τον Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143). 

13) Τον Ν. 4172/2013, το άρκρο 64 για τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ (Α’ 167). 

14) Τον Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 
(Α’ 120), όπωσ ιςχφει 

15) Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα Εφαρμογισ των Νόμων 4046/12,4093/12 και 4127/2013» 
και ειδικότερα τισ παραγράφου Η : Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ τθσ κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, όπωσ ιςχφει (Α’ 107).  

16) Τον Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» (Α’ 52). 

17) Τον Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρ. 10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρκρ. 61 παρ. 5 του ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), όπωσ ιςχφει (Α’ 204). 

18) Τον Ν. 3310/2005«Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή 
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», (Α’ 30), του Ρ.Δ. 
82/1996 «Ονομαςτικοποίηςη  μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δημόςιου τομζα (Α’ 66), τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των 
υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) 
των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό καθεςτϊσ» 

19) Τον  Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (Α’ 248)  

20) Τον Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45). 

21) Τον Ν. 2121 /1993 «Ρνευματικι ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα» (Α’  
25). 

22) Το Ρ.Δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπθρεςιϊν και Αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων και 
Μετονομαςία Γενικϊν Γραμματειϊν» (Αϋ3). 

23) Το Ρ.Δ. 40/2020 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ» (Α’85). 





 

 

24) Το Ρ.Δ. 81/2019 «Σφςταςθ ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και 
κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ –Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 
Υπουργείων», (Αϋ119). 

25) το Ρ.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου  τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», (Αϋ121). 

26) Το Ρ.Δ. 84/2019 «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων», (Αϋ123). 

27) Το Ρ.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», (Αϋ 64). 

28) Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 145). 

29) Το Ρ.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία», όπωσ ιςχφει (Αϋ 34). 

30) Το άρκρο 90 του Ρ.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν κυβζρνθςθ και τα 
κυβερνθτικά όργανα» (Α’ 98), όπωσ ιςχφει. 

31) Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 76928/09.07.2021 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Επικρατείασ με κζμα «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)» (Β’ 
3075).  

32) Τθν υπ’ αρικ. 64233/08.06.2021 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 
των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (Β’ 
2453). 

33) Τθν υπ’ αρικ. 63446/2021 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Επικρατείασ  με κζμα «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου, ςτο 
πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων» (Β’ 2338), ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

34) Τθν υπ’ αρικ. 60967 ΕΞ 2020  κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων, Εκνικισ Άμυνασ, Εςωτερικϊν, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν με κζμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηςη ςτο πλαίςιο των Δημόςιων Συμβάςεων 
δυνάμει του ν. 4601/2019» (Β 2425). 

35) Τθν Υ.Α. 40.4/163/2013 «υκμίςεισ για α) τθ διαδικαςία και τον τρόπο θλεκτρονικισ 
επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ και τθσ αςφαλοφσ χρονοςιμανςθσ, β) τισ προδιαγραφζσ και τα 
πρότυπα του ςυςτιματοσ για τθ γνωςτοποίθςθ εγγράφων ςε φυςικά πρόςωπα ι Ν.Ρ.Λ.Δ με 
χριςθ ΤΡΕ και γ) τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ φορζων του δθμοςίου τομζα 
και των φυςικϊν προςϊπων ι ΝΡΛΔ» (Β 401). 

36) τθσ από 13 Λουλίου 2021 εκτελεςτικισ απόφαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για 
τθν ζγκριςθ τθσ αξιολόγθςθσ του ςχεδίου ανάκαμψθσ και ανκεκτικότθτασ για τθν Ελλάδα (ST 
10152/21, ST 10152/21 ADD 1).του ν. 4822/2021 «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ 
μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Δανειακισ Σφμβαςθσ 
μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και των Ραραρτθμάτων τουσ 
και άλλεσ διατάξεισ για το Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ» (Αϋ 135) και ιδίωσ του 
άρκρου τρίτου αυτοφ.  

37) τθσ υπ’ αρικ. 119126/EΞ2021 (ΦΕΚ Β’4498/29-9-2021) υπουργικισ απόφαςθσ «Σφςτθμα 
Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Δράςεων και των ζργων του Ταμείου Ανάκαμψθσ και 
Ανκεκτικότθτασ».  





 

 

38) του εγκεκριμζνου Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν του ΤΑΑ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

39) Τθν υπ’αρικ. YPOIK 26/10/2022 Α.Ρ.: 157161 ΕΞ 2022 απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ Δράςθσ/Ζργου 
ςτο Ταμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ 

40) Το με αρικμό MIS 5174770 «Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ του Εκνικοφ δικτφου των Ελλθνικϊν 
Βιβλιοκθκϊν» Τεχνικό Δελτίο Εργου. 

41) Τθν με Αρικμ. 200 / 31-01-2022 Απόφαςθ του Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων με κζμα 
«Ρροςδιοριςμόσ φορζων υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των Δράςεων και Ζργων του Ταμείου 
Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων» 

42) Τθν με αρ. ΔΟΥ/766 / 26/07/2022  απόφαςθ ανάλθψθσ δζςμευςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του ΤΕΕ. 

43) Τθν με αρ. ΤΥΟΔΡΕ/ 635/5-8-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΔΣ46Ψ842-53Ξ) απόφαςθ τθσ Δ.Ε. του ΤΕΕ. 

44) Τθν με αρ. ΤΥΟΔΡΕ/ 674/25-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒΟ46Ψ842-1ΞΚ) τροποποιθτικι απόφαςθ τθσ 
Δ.Ε. του ΤΕΕ. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gov.gr) 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/12/2022 και ϊρα 15:00, 

ιτοι ςε προκεςμία που δεν κα είναι μικρότερθ των τριανταπζντε (35) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 

4412/2016. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και 

οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το 

ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 

4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 64233/08.06.2021 (Β’ 2453). 

 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν 19/12/2022 και ϊρα 

11:00 π.μ. από το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι 

τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ (εφεξισ 

«Επιτροπι Διαγωνιςμοφ») εφαρμόηοντασ όλεσ τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία 
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 31/10/2022 και ζλαβε τον προςωρινό αρικμό αναφοράσ 
ENOTICES-ECAS_n002fotv/2022-170641. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρίςτθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) 
http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  
175607 και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα: https://web.tee.gr/tm-
promitheion/diagonismoi/ 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ . 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://web.tee.gr/tm-promitheion/diagonismoi/
https://web.tee.gr/tm-promitheion/diagonismoi/




 

 

2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται αποκλειςτικά με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ 
οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ,ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθμζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 
ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) 
το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 
οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ 





 

 

από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

Σχετικά υποδείγματα παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ 

 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι 
ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το 
ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VII ςτθν 
παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ 
και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ 





 

 

εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει 
από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ 
ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ  απαλλαγισ 
του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςτο 
διαγωνιςμό, δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ, 
ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.6 τθσ παροφςασ.  

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, αξίασ ίςθ 
με το δφο επί τοισ εκατό (2%) του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ..  

Αναλυτικότερα για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ οι ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοί φορείσ κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αξίασ εκατόνεξιντα μιασ χιλιάδων 
διακοςίων ενενιντα ευρϊ και τριάντα δφο λεπτϊν (153.062,00€), θ οποία κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ 
κατά τα ουςιϊδθ ςθμεία με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να 
παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ 
θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 





 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά 
(παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ε) υποβάλει μθ 
κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν 
ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν 
από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 
ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 
390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 
23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 





 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 
187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα 

οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και 

εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 





 

 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 
τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι ωσ άνω υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 
ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο υποβάλλει ωσ προκαταρτικι 
απόδειξθ ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2.9.1. ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται 
εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ 
του. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3 ΔΕΝ ΕΦΑΜΟΗΕΤΑΛ 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο 
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  





 

 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 

ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5. i) Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν 

τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν 

ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ 

αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, 

β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ 

επενδφςεων (investmentfirms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fundmanagers) ι 

εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (privateequityfirms), υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το 

εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ 

Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

του Ο.Ο.Σ.Α. 

ii) Αποκλείεται από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία οικονομικόσ φορζασ ςτο πρόςωπο του οποίου 

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου τθσ 8θσ Απριλίου 2022, 

για τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 833/2014 ςχετικά με περιοριςτικά μζτρα λόγω 

ενεργειϊν τθσ ωςίασ που αποςτακεροποιοφν τθν κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία. 

 





 

 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που 
προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει 
λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι 
υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι 
διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε 
ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 





 

 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

Σε περίπτωςθσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από κάκε 
ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) 
τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων  ζτουσ  2019, 2020, 2021  κατ’ ελάχιςτον ίςο με 7.653.097,00 €. 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ 
χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον ίςο με 7.653.097,00 €. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ . 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ (ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ εταιρειϊν ςωρευτικά τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ) απαιτείται να διακζτουν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και 

αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ ςυναφϊν, προσ το υπό ανάκεςθ, ζργων. 

Ωσ ςυναφι ζργα νοοφνται ζργα αυτοματοποίθςθσ βιβλιοκθκϊν, ψθφιακϊν αποκετθρίων / 

κατακετθρίων,  καταλογογράφθςθσ / τεκμθρίωςθσ ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα και 

εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ με χριςθ τεχνολογίασ ραδιοςυχνοτιτων (RFiD). 

 

Ειδικότερα κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων ετϊν, από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ: 
 
 

• Κατϋελάχιςτο πζντε (5) ανεξάρτθτα ζργα, που περιλαμβάνουν  το προςφερόμενο λογιςμικό 

αυτοματοποιθμζνθσ διαχείριςθσ  βιβλιοκθκϊν, φψουσ τουλάχιςτον 1.000.000 ευρϊ 

ακροιςτικά 
 

• Κατϋελάχιςτο πζντε (5) εγκαταςτάςεισ ςυςτθμάτων αςφαλείασ βιβλιοκθκϊν με χριςθ 

τεχνολογίασ ραδιοςυχνοτιτων (RFiD) 

 
• Κατϋελάχιςτο ζργα πρωτότυπθσ καταλογογράφθςθσ ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα 

(UniMARC, MARC21)  τουλάχιςτον 150.000 εγγραφϊν  





 

 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να διακζτουν τα παρακάτω Ρρότυπα 
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ: 

 ISO 9001:2015 για τθ Διαχείριςθ τθσ Ροιότθτασ, ι ιςοδφναμο, εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό, για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ ζργων πλθροφορικισ 

 ISO 27001:2013 για τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριϊν ι ιςοδφναμο, εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό, για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ ζργων πλθροφορικισ. 

 Ριςτοποιθμζνο ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015, ι αντίςτοιχο 

 Ριςτοποιθμζνο ςφςτθμα επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ ΛSO 22301:2019 ι αντίςτοιχο. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

 
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ1. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ 
ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν 
τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ2. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

                                                           
 
 





 

 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 

οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 

φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο 

επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 

τθνςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 

απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.  

Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ 

νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν 
περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ 
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό 
(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ 
άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του 
ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, 
κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 

ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 

ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 

ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

 





 

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ 
παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡαράρτθμαIII,  το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του 
ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που 
παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ 
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ 
και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 





 

 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 
πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο 
ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά 
περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα 
ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ 
ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 





 

 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν 
ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ 
- μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 
για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ 
προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι 
κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία 
να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
από το Γ.Ε.Μ.Θ.. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 





 

 

ε) Για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ 

ςτ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.5 i) δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, που κακορίηονται 
κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι 
ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρείαι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί 
ςε ανϊνυμθ εταιρεία (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ 
ανωτζρω).   

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά 
τθν περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 i) βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 i), για τθν απόδειξθ του ελζγχου 
δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι 
διαφορετικι του προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ 
αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι 
κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ 
δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι 
οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.5 i). 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 
μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν 
κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων 
τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με 
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ 
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
τουσ είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 





 

 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου 
των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ 
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον 
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. 
Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που 
κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε 
ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. 
Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει τθν 
προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει 
ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.  

Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του 
κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 
3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία 
ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 
του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 
3310/2005. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, πζραν των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ονομαςτικοποίθςθσ,  οφείλει να 
προςκομίςει κατά το ςτάδιο κατακφρωςθσ υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εξωχϊρια εταιρεία, κατά 
τθν ανωτζρω ζννοια και δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & β του άρκρου 4 του Ν. 
3310/2005 όπωσ ιςχφει. 
 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.5. ii), οι 
προςφζροντεσ υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ με το κάτωκι περιεχόμενο: 

«Δθλϊνω υπεφκυνα ότι δεν υπάρχει ρωςικι ςυμμετοχι ςτον οικονομικό φορζα που εκπροςωπϊ και 
ςυμμετζχει ςτον Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 5ια του 
κανονιςμοφ του Συμβουλίου (ΕΕ) αρικ. 833/2014 τθσ 31θσ Λουλίου 2014 ςχετικά με περιοριςτικά μζτρα 
λόγω των ενεργειϊν τθσ ωςίασ που αποςτακεροποιοφν τθν κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία, όπωσ 
τροποποιικθκε από τον με αρικ. 2022/578 Κανονιςμό του Συμβουλίου (ΕΕ) τθσ 8θσ Απριλίου 2022. 
Συγκεκριμζνα δθλϊνω ότι:  





 

 

(α) ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ (και καμία από τισ εταιρείεσ που εκπροςωποφν μζλθ τθσ 
κοινοπραξίασ/ζνωςισ μασ) δεν είναι ϊςοσ υπικοοσ, οφτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι 
φορζασ εγκατεςτθμζνοσ ςτθ ωςία  

(β) ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ (και καμία από τισ εταιρείεσ που εκπροςωποφν μζλθ τθσ 
κοινοπραξίασ/ζνωςισ μασ) δεν είναι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζασ του οποίου τα δικαιϊματα 
ιδιοκτθςίασ κατζχει άμεςα ι ζμμεςα ςε ποςοςτό άνω του πενιντα τοισ εκατό (50%) οντότθτα 
αναφερόμενθ ςτο ςτοιχείο (α) παραπάνω  

(γ) οφτε ο υπεφκυνα δθλϊνων οφτε ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ δεν είμαςτε φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι όργανο που ενεργεί εξ ονόματοσ ι κατ’ εντολι οντότθτασ που 
αναφζρεται ςτα ςτοιχεία (α) ι (β) παραπάνω 

(δ) δεν υπάρχει ςυμμετοχι φορζων και οντοτιτων που απαρικμοφνται ςτα ανωτζρω ςτοιχεία α) ζωσ γ), 
άνω του 10 % τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ των υπεργολάβων, προμθκευτϊν ι φορζων ςτισ ικανότθτεσ των 
οποίων να ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ τον οποίον εκπροςωπϊ.» 

 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα 
που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ Ραραγράφου Α 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ  τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αναφερόμενα ςτον κατωτζρω πίνακα. 

1. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

απαιτείται να διακζτουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων 

διαχειριςτικϊν χριςεων (2019, 2020, 2021), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του και εφόςον είναι 





 

 

διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν, μεγαλφτερο 

από7.653.097,00 €). Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό 

διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται κα πρζπει να 

είναι μεγαλφτεροσ από 7.653.097,00 €). 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αποδείξουν το ανωτζρω κριτιριο ποιοτικισ 

επιλογισ υποβάλλοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

1.1 Λςολογιςμοφσ ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοι, των τελευταίων τριϊν (3) κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε  

περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν ι φορολογικά ζγγραφα για τθν  

επιβεβαίωςθ του  κφκλου εργαςιϊν του ι Ζνορκθ Βεβαίωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του 

ετιςιου  κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ 

Λςολογιςμϊν τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ 

φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ)  ι/και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, τα 

οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ,  ςτα κριτιρια οικονομικισ και 

χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχουν τεκεί ςτο άρκρο 2.2.5. 
 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 

ανωτζρω  δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

Β.4.Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί  φορείσ 

προςκομίηουν τα αναφερόμενα ςτον κατωτζρω πίνακα: 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 

διακζτουν τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα ςτθν 

υλοποίθςθ ζργων αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο ςφμφωνα με 

τθν παρ. 2.2.6 ςθμείο Α)  επαγγελματικι εμπειρία και δραςτθριότθτα ςτθν εκτζλεςθ ςυναφϊν, προσ 

το υπό ανάκεςθ, ζργων. 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αποδείξουν το ανωτζρω κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ υποβάλλοντασ 
τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 

Β4.1.Κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν ζργων που υλοποίθςε επιτυχϊσ ο οικονομικόσ φορζασ κατά 
τα πζντε (5) τελευταία ζτθ, ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα 

Α/Α Ρελάτθσ Σφντομθ 
περιγραφι 
του ζργου 

Διάρκεια 
εκτζλεςθσ 
του ζργου 

Ρροχπο 

λογιςμόσ 

Συνοπτικι 
περιγραφι 
ςυνειςφοράσ 
ςτο ζργο 
(αντικείμενο) 

Ροςοςτό 
ςυμμετοχισ ςτο 
ζργο 
(προχπολογιςμόσ) 

Στοιχείο 
τεκμθρίωςθσ 
(τφποσ & 
θμερομθνία) 

        





 

 

        

 

όπου «ΣΤΟΛΧΕΛΟ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ»: Αν οι παραλιπτεσ των ζργων είναι φορείσ του δθμοςίου τομζα, οι 

παροχζσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν αποδεικνφονται με ζγγραφο που ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν 

κατά περίπτωςθ Ανακζτουςα Αρχι. Εάν πρόκειται για ιδιωτικοφσ φορείσ, με βεβαίωςθ του αποδζκτθ ι 

ΥΔ του οικονομικοφ φορζα. 
 

 

Β5.Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 

2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αναφερόμενα κατωτζρω: 

1. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

απαιτείται να εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να διακζτουν 
 

 ISO 9001:2015 για τθ Διαχείριςθ τθσ Ροιότθτασ, ι ιςοδφναμο, εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό, για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ ζργων πλθροφορικισ 

 ISO 27001:2013 για τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριϊν ι ιςοδφναμο, εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό, για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ ζργων πλθροφορικισ. 

 Ριςτοποιθμζνο ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015, ι ιςοδφναμο 

 Ριςτοποιθμζνο ςφςτθμα επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ ΛSO 22301:2019 ι ιςοδφναμο. 
 

 

Β6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ: 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘπροςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 





 

 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά 
τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί 
εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και 
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 
που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ 
πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, 
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του 





 

 

αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει 
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ 
τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ 
ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ 
και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ 
που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ φορζασ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι 
κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που 
ςχετίηονται με τουσ ηθτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 
περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν 
ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ,δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα 
εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν3. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 





 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθστθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

ΚΛΤΘΛΟ 
(Κχ) 

ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ  

(ςi) 

ΟΜΑΔΑ Α:  Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

 
 

Κ1 

Κατανόθςθ περιβάλλοντοσ και ειδικϊν απαιτιςεων 

Θ κατανόθςθ των ειδικϊν απαιτιςεων του ζργου το οποίο καλείται να δθμιουργιςει ζνα 
λειτουργικό και επεκτάςιμο πλαίςιο λειτουργίασ των 46 Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν τθσ χϊρασ 
και παράλλθλα, μζςω αυτοφ να ειςαγάγει νζεσ δραςτθριότθτεσ και ςτόχουσ των 
ςυγκεκριμζνων πολιτιςτικϊν φορζων με κριτιρια βιωςιμότθτασ ςφμφωνα με τθν Agenda 
2030 των Θνωμζνων Εκνϊν. Θ αναγνϊριςθ και ανάλυςθ των ειδικϊν κεμάτων (κίνδυνοι-
κρίςιμοι παράγοντεσ) που ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο ζργο. 

 
20% 

 
 

Κ2 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ τθν ανάλυςθ των προςφερόμενων 
από τον Υποψιφιο Ανάδοχο προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Το επίπεδο ανάλυςθσ εργαςιϊν και παραδοτζων, θ ςαφινεια, επάρκεια – πλθρότθτα 

και θ ορκολογικότθτα των ςχετικϊν περιγραφϊν 

 
 

40% 

Κ3 

Οργάνωςθ διοίκθςθσ 

Σαφινεια, αποτελεςματικότθτα και αξιοπιςτία τθσ προςφοράσ ωσ προσ τθ 
μεκοδολογία και τα μζςα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Αποτελεςματικότθτα τθσ οργάνωςθσ και τθσ μεκοδολογίασ διοίκθςθσ κακϊσ και του 
τρόπου οργάνωςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου. Θ αποτελεςματικότθτα ωσ προσ τθν 
οργάνωςθ του διοικθτικοφ ςχιματοσ και τθσ υλοποίθςθσ των πακζτων εργαςίασ και 
των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ εξαρτάται από τον ορκό καταμεριςμό των ρόλων 
εντόσ τθσ Ομάδασ Ζργου, το κατάλλθλο προφίλ των ςτελεχϊν που απαιτοφνται 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα επιμζρουσ προςόντα αυτϊν και από τθν μεκοδολογία 
διαχείριςθσ των ενοτιτων εργαςιϊν όπωσ περιγράφονται ςτθ Μελζτθ (Ραράρτθμα Λ, 
κεφ.12). 

15% 

Άκροιςμα ςυντελεςτϊν Βαρφτθτασ ομάδασ Α 75% 

ΟΜΑΔΑ Β:  Οργάνωςθ Ομάδασ Ζργου  

Κ4 

Ομάδα Ζργου 

Ρροςόντα, Εμπειρία και Τεχνογνωςία των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου Σφμβαςθσ 
ςε ςχζςθ με τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

Θ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να καλφπτει το γνωςιακό και τεχνικό 
επίπεδο των απαιτιςεων και των προδιαγραφϊν όπωσ περιγράφονται ςτθ Μελζτθ 
(Ραράρτθμα Λ, κεφ.12). 

15% 





 

 

Κ5 

Τιρθςθ Χρονοδιαγράμματοσ 

Αναλυτικι περιγραφι των επιμζρουσ φάςεων κάκε Ενότθτασ Εργαςιϊν και των 
παραδοτζων αυτισ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτθ 
Μελζτθ (Ραράρτθμα Λ), ςε ςυνδυαςμό με το ακριβζσ Χρονοδιάγραμμα και τα 
Ραραδοτζα του Ζργου. 

10% 

Άκροιςμα ςυντελεςτϊν Βαρφτθτασ ομάδασ B 25% 

 ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 100% 

 

Κριτιριο Κ1: Αξιολογείται θ ςαφινεια και θ πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ με ςκοπό να εκτιμθκεί ο βακμόσ 
κατανόθςθσ του του περιβάλλοντοσ του ζργου, του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και των ιδιαιτζρων 
απαιτιςεων υλοποίθςισ του.  

 

Κριτιριο Κ2: Αξιολογείται θ επάρκεια και θ καταλλθλότθτα τθσ ανάλυςθσ των 
προςφερομζνωνπροϊόντων (εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ) κακϊσ και των υπθρεςιϊν, δθλαδι θ 
πλθρότθτα και θ ςυμφωνία με τα ηθτοφμενα ςτουσ πίνακεσ απαραίτθτα τεχνικά χαρακτθριςτικά κακϊσ 
και θ λεπτομερισ καταγραφι  και ανάλυςθ των υπθρεςιϊν που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο των 
διαφόρων Υποςυςτθμάτων και Φάςεων του Ζργου. 

 
Κριτιριο Κ3: Αξιολογείται θ ςαφινεια, θ πλθρότθτα, θ εξειδίκευςθ και θ καταλλθλότθτα τθσ 
μεκοδολογίασ που κα εφαρμόςει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςε όλα τα ςτάδια εκτζλεςθσ του ζργου, θ 
καταλλθλότθτα και επάρκεια των περιεχομζνων των παραδοτζων, τόςο ςε εφροσ, όςο και ςε βάκοσ, 
κακϊσ και θ επάρκεια και καταλλθλότθτα του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματοσ και τθσ 
αλλθλοςυςχζτιςθσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων του Ζργου.  

 
Κριτιριο Κ4: Αξιολογείται θ καταλλθλότθτα και επάρκεια του ςυςτιματοσ ςυντονιςμοφ και διοίκθςθσ 
τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ςχζςθ με το αντικείμενο, τισ απαιτιςεισ και το χρονοπρογραμματιςμό του ζργου 
και των διαδικαςιϊν επικοινωνίασ τθσ Ομάδασ Ζργου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα Τμιματα/Μονάδεσ 
και ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλά και με τουσ λοιποφσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν 
υλοποίθςθ του Ζργου. 

 
Κριτιριο Κ5: Κρίνεται θ κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ του ζργου μζςα από τθν αλλθλουχία των πακζτων 
εργαςίασ και των παραδοτζων τουσ, ςε ςυνάρτθςθ με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ξεδιπλϊςει τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του ζργου ζτςι 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ λειτουργικότθτα και θ ομαλι εξζλιξθ με ςυμμετοχι όλων των φορζων που κα 
ςυμμετάςχουν ςτο ζργο. 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  





 

 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Τi= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν, όπου ςi = ο αντίςτοιχοσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ 
τιμι (Λi) τθσ ςχζςθσ: 

Λi = 80 x (Bi/Bmax) + 20 x (Kmin/Ki) 

 

όπου: 

Bi = Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, 

Bmax= Συνολικι βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

Kmin = τιμι χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ, 

Ki = τιμι οικονομικισ προςφοράσ, 

Λi: Τελικι βακμολογία τθσ Ρροςφοράσ i, θ οποία ςτρογγυλοποιείται ςε 2 δεκαδικά ψθφία. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ είναι  
θ προςφορά με το μεγαλφτερο Λi. Σε  περίπτωςθ ιςοψθφίασ, επικρατζςτερθ είναι  θ προςφορά με το 
μεγαλφτερο Βi (βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ υποψθφίου), ενϊ ςε περίπτωςθ πλιρουσ ιςοβακμίασ 
(Λi,Βi) διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ παρουςία όλων των ενδιαφερομζνων. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Λ και ΛΛ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ, για  όλα τα περιγραφόμενα προϊόντα και  υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Ρροςφορά για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν που προκθρφχκθκαν κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 





 

 

ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 
του ν.4412/2016 εκδοκείςαυπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ 
των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ»  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 
και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ 
με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ 
διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», 
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ 
τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 





 

 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω 
ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα 
θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 
προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
Επιπλζον, επιςυνάπτονται θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι 
και οικονομικι προςφορά) παραπζμποντασ,ςτα ςχετικά άρκρα ι παραρτιματατθσ διακιρυξθσ. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 
και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια 
θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 
τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ 
μορφι.Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  





 

 

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν 
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ 
νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ 
περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ 
ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ 
δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων 
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό 
δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ 
του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το 
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου 
ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί 
αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το 
εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του 
ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει 
τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 





 

 

Στον φάκελο με τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

 Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα από α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 
ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 
δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτα Ραραρτιματα Λ ωσ VII τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω 
Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

Επιπλεόν, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ 
αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.4.2.4, ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι 
προςφορά), παραπζμποντασ ςτα ςχετικά άρκρα ι παραρτιματα τθσ διακιρυξθσ. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
ιτοι τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 
τιμισ.  

Οι τιμζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν δίνονται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Θ οικονομικι  προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ και ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που παρζχεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ και υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ, ςτον Υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». 

Θ τιμι δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν 
επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχιςτο κεφάλαιο ....του 
Ραραρτιματοσ ...τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ 
που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 





 

 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 
τθν παρ. 3.1.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ .Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά 
μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 
ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα 
χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 





 

 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι 
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, 
ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 





 

 

3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, 
κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ωσ εξισ: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά», τθν Δευτζρα 19/12/2022 και ϊρα 11:00  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο 
ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, 
ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να 
ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) 
θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι 
δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το 
πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και 
για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ 
εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν 
ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ 





 

 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των 
προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των 
αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ 
παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από 
τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων 
που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά 
κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό 
επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσθ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων.  





 

 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςααρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, 
ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για 
υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου 
ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΕΑΔΘΣΥ  ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον 
καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων 
των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ 
και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά πουυπεβλικθκαν, 
θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 





 

 

αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ 
ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, 
ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι 
ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι 
αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 
και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ 
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για 
τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται 
θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ 
αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 





 

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των 
προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του 
προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ 
των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ , ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ  και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ , εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html - art372_4 4 του 
άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και 
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι 
τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ 
μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 
ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




 

 

από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει 
αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων 
ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να 
εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 
197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΑΔΘΣΥ) ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ν. 4912/2022, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, 
κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν 
τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν 
όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, 
όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι»ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 





 

 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 
. Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ 
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, 
μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, 
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε 
κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου 
να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του 
ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΔΘΣΥ , το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και 
τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν 
τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και τθν ακφρωςι 
τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου  Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ 
απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΕΑΔΘΣΥ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου 
βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΕΑΔΘΣΥκάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά 
και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν 





 

 

ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ ι το περιεχόμενο των 
αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΘΣΥ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου 
ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. 
Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ 
κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ 
νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που 
υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ 
άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά  Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε 
και θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 
του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο 
ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 





 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 
γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ 
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω 
μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:   

α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το 
ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 ,  

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,  

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 





 

 

4. ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  
και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 
προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ 
παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι 
γνωςτόσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VI 
τθσ Διακιρυξθσκαι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ είναι τουλάχιςτον κατά ζξι (6) μινεσ μεγαλφτερθ από 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% 
επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ. Θ προκαταβολι και θ 
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ 
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά 
από τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου. Αν οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, 
τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν 
που αναλογεί ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι 
αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν 
ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  





 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html" \l "pararthma_A_X. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό 
περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου 
αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ 
χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των 
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω 





 

 

ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ 
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 
του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει/ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν 
κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ 
πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 





 

 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν 
παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 





 

 

5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ δφο παρακάτω τρόπουσ 
πλθρωμισ: 

1οσ τρόποσ:  

Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν. 
4412/2016 και 4.1 Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν βρζκθκε.τθσ παροφςασ. Θ 
αραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα 
λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ 
που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ 
προκαταβολισ. 

Καταβολι του υπόλοιπου του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, αφοφ αφαιρεκεί : (i) το υπόλοιπο ποςοςτό τθσ 
χορθγθκείςασ προκαταβολισ (αναλογικι απόςβεςθ προκαταβολισ), και (ii) τόκοσ επί τθσ 
απομειωμζνθσ από τθν προθγοφμενθ πλθρωμι (γ) προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν 
θμερομθνία του υπολογιςμοφ τόκου τθσ προθγοφμενθσ τμθματικισ πλθρωμισ μζχρι τθν οριςτικι 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

2οσ τρόποσ:  

Καταβολι ποςοςτοφ δεκαπζντε επί τοισ εκατό (15%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των πακζτων εργαςίασ ΡΕ1, ΡΕ2 & ΡΕ3 τθσ ςφμβαςθσ. 

Καταβολι ποςοςτοφ δζκα επί τοισ εκατό (10%)του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
του 50% του εξοπλιςμοφ του πακζτου εργαςίασ ΡΕ8 τθσ ςφμβαςθσ. 

Καταβολι ποςοςτοφ δζκα επί τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του 100% του εξοπλιςμοφ του πακζτου εργαςίασ ΡΕ8 τθσ ςφμβαςθσ. 

Καταβολι ποςοςτοφ δεκαπζντε επί τοισ εκατό (15%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των πακζτων εργαςίασ ΡΕ5, ΡΕ6 & ΡΕ7 τθσ ςφμβαςθσ. 

Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 
ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ προκαταβολι, όπου προβλζπεται, δφναται να χορθγθκεί και τμθματικά.  

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να δθλϊςουν ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά τον τρόπο 
πλθρωμισ που επιλζγουν. Σε περίπτωςθ που δεν δθλϊνεται τρόποσ πλθρωμισ, τότε κεωρείται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ επιλζγει τον 2ο τρόπο πλθρωμισ.  

 





 

 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ωσ 
ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,1% επί όλων 
των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτο ν. 4412/2016, αξίασ άνω των χιλίων (1.000) ευρϊ, ανεξάρτθτα από 
τθν πθγι προζλευςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν κοινι υπουργικι 
απόφαςθ του πζμπτου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 7 του ν. 4912/2022. Θ κράτθςθ αυτι 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε  
ςυμπλθρωματικισ ι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται 
επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι ωσ άνω κρατιςεισ αναπροςαρμόηονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 &  άρκρο 7 παρ. 3 
 του Ν.4912/2022. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% για αγακά και 8% για υπθρεςίεσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

 
 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:  

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 
δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ 
ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και το Ραράρτθμα Λ τθσ 
παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ (γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 
διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν 
ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία  που κα 





 

 

τθν ορίςει με τθ ςχετικι πρόςκλθςθ, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να 
είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) 
θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω 
κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ 
του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, 
από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το 
ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα 
από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ δφναται να επιβλθκεί μετά τθν 
ζκδοςθ του προβλεπόμενου π.δ.) 

5.2.2Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων, χωρίσ 
ΦΡΑ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ 
αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  





 

 

 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. 
(Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ 
κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του 
άρκρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ 
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται 
ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται 
είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν 
αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 

 





 

 

6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1.Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα διενεργθκεί από Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 
και Ραραλαβισ (ΕΡΡ), που ςυγκροτείται ςφμφωνα με το άρκρο 221 του ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει και θ 
οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, μζςω τθσ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και 
Διοικθτικισ Μζριμνασ, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ / ςυντονιςτι με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται 
να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ 
φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε 
αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με 
ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ 
και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 36 μινεσ. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ιςχφουν οι προκεςμίεσ του 
Χρονοδιαγράμματοσ, όπωσ το ζχει προδιαγράψει θ ανακζτουςα αρχι - θ δε τιρθςι του αξιολογείται 
ωσ Κ5 "Τιρθςθ Χρονοδιαγράμματοσ Αναλυτικι περιγραφι των επιμζρουσ φάςεων κάκε Ενότθτασ 
Εργαςιϊν και των παραδοτζων αυτισ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτθ 
Μελζτθ (Ραράρτθμα Λ), ςε ςυνδυαςμό με το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα που δίδεται ςτθ ςχετικι 
Ρρόςκλθςθ και τα Ραραδοτζα που απαιτοφνται. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που 
δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ 
να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν παροφςα.  





 

 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ:  

α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου,  

β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4.  

Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να 
είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ 
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ 
τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 





 

 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 
και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

ΔΕΝ ΕΦΑΜΟΗΕΤΑΛ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΛΑΚΘΥΞΘ 

 

6.6 Ευκφνθ και Αςφάλεια 

Ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ κανάτου ι κάκωςθσ  μζλουσ ι 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τρίτων, κακϊσ και υλικισ ηθμίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν τα περιςτατικά οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλιψεισ του προςωπικοφ του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των κακϋ οιονδιποτε τρόπον μετϋ αυτοφ ςυνδεομζνων για τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ καμία ζννομθ ςχζςθ δεν δθμιουργείται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και του προςωπικοφ του αναδόχου που απαςχολείται με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

 

6.7 Εμπιςτευτικότθτα και Ρροςταςία Δεδομζνων 

Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ Σφμβαςθσ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ, που υπαγορεφονται από 

τισ Αρχζσ, π.χ. το Χρθματιςτιριο, και τθν τυχόν ςυμμετοχι του Αναδόχου ςε άλλουσ διαγωνιςμοφσ, 

οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

γραπτι του ςυναίνεςθ. 

Πλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του 

αναδόχου γραπτϊσ και προφορικϊσ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ κεωροφνται 

εμπιςτευτικά και δεν επιτρζπεται να γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν. Ενδεικτικά πλθροφορίεσ 

ςχετικζσ: με τθ λειτουργία των χϊρων και ςυςτθμάτων, τθν εςωτερικι οργάνωςθ, προςωπικά 

δεδομζνα υπαλλιλων, δεδομζνα επιχειριςεων, επαγγελματιϊν και γενικά οικονομικϊν και 

επαγγελματικϊν φορζων κα πρζπει να διατθροφνται εμπιςτευτικζσ. 

Ο ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κρατοφν μυςτικι κάκε πλθροφορία, που περιζρχεται ςτθν 

αντίλθψι τουσ από τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και δεν αποκαλφπτουν τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα 

πρόςωπα, ενϊ ο Ανάδοχοσ επιβάλλει αυτι τθν υποχρζωςθ ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ, κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο μετ’ αυτοφ, ςυνδεόμενουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 





 

 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ 

αςχολοφνται άμεςα με το περιεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ και διαςφαλίηουν ότι αυτοί οι υπάλλθλοι 

γνωρίηουν και δεςμεφονται με τισ υποχρεϊςεισ εχεμφκειασ. Ο ανάδοχοσ μεταφζρει αυτζσ τισ 

υποχρεϊςεισ ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ, κακ’ οιονδιποτε τρόπο μετ’ αυτοφ, ςυνδεόμενουσ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν, οι οποίεσ είναι 

εμπιςτευτικζσ και περιζχονται ςε κάκε είδουσ υλικό, που θ Ανακζτουςα Αρχι κα παραδϊςει ςτον 

Ανάδοχο, για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ του απορριτου των πλθροφοριϊν και τθν 

ακεραιότθτά τουσ, να τθρεί αυτζσ εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιονδιποτε τρίτο, 

οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ, που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. 

Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να μεταβάλλει, διαγράψει πλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ρθτι άδεια από τον Υπεφκυνο Ζργου και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 

Οργανικισ Μονάδασ Αςφάλειασ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ επιςτρζφει όλεσ τισ πλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ και διαγράφει αυτζσ από τα υπολογιςτικά ςυςτιματα και φορθτά αποκθκευτικά μζςα του. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί κάκε επιπλζον ζγγραφθ οδθγία ι ενθμζρωςθ για τθν 

αςφάλεια των πλθροφοριϊν που κα δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Επίςθσ κζτει ςτθ διάκεςθ του Υπευκφνου Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κάκε απαραίτθτθ 

πλθροφορία ςχετικά με τα μζτρα που λαμβάνει για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων που 

περιγράφονται ςτο άρκρο αυτό, επιτρζπει και διευκολφνει τουσ ελζγχουσ ςε οποιονδιποτε 

προςωπικό υπολογιςτι ι φορθτό αποκθκευτικό μζςο του που βρίςκεται ςτθν υπθρεςία για λόγουσ 

αςφαλείασ και προςταςίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των δεδομζνων τουσ. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθρεί όλεσ τισ προχποκζςεισ προςταςίασ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και οφείλει 

αποηθμίωςθ ςτθνΑνακζτουςα Αρχι για οποιαδιποτε ηθμία, κετικι ι αποκετικι άμεςθ ι ζμμεςθ 

προκφψει από τθν παράβαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει όλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία ςτουσ 

χϊρουσ, που κα προςδιορίηονται ςτθν Σφμβαςθ και ςτουσ ανκρϊπουσ, που αςχολοφνται με αυτι, 

αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα λαμβανόμενα, ςτθν κατεφκυνςθ αυτι μζτρα. 

Εάν οποιαδιποτε ςτιγμι, υπάρξουν ενδείξεισ ότι ζχουν διαρρεφςει ι πρόκειται να διαρρεφςουν 

πλθροφορίεσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει άμεςα, το αργότερο εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) 

ωρϊν, τον Υπεφκυνο Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ωσ εκτελϊν  

τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, να εκτελεί τθν εργαςία κατϋ εντολι τθσ 





 

 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ υπεφκυνου επεξεργαςίασ και βαρφνεται αναλόγωσ με όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 

του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία που προκφπτουν από τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ και Κοινοτικισ 

Νομοκεςίασ για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, (διατάξεισ Κανονιςμοφ (ΕΕ)  

2016/679 και του Ν. 4624/2019, εφόςον αυτζσ δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ ), όπωσ 

αυτι ιςχφει. Σε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των ωσ άνω υποχρεϊςεων του Αναδόχου, πζραν από τα 

ειδικά προβλεπόμενα ςτθ διακιρυξθ ι τθ Σφμβαςθ, ιςχφουν και οι κυρϊςεισ του ιςχφοντοσ νομικοφ 

πλαιςίου. 

Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ του 

Αναδόχου ι/και των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει 

χριςθ των διατάξεων «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ», να κοςτολογιςει και να απαιτιςει πλθρωμι για 

όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι αποκετικζσ ηθμιζσ, που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί, κακϊσ 

επίςθσ και να προβεί ςτθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, εξαιτίασ υπαιτιότθτασ του Αναδόχου, 

κθρφςςοντάσ τον ζκπτωτο.  

Οι όροι του παρόντοσ δεςμεφουν τον Ανάδοχο και μετά τθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ι τθν λφςθ για 

οποιονδιποτε λόγο τθσ ςφμβαςθσ.  

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Αναγκαιόηηηα – ζύνδεζη με ζηόσοςρ RRF 

ϑμφωνα με το πλϊνο για τον ψηφιακϐ μεταςχηματιςμϐ τησ Ελλϊδασ, θα αξιοποιηθοϑν 
Ευρωπαώκϊ κονδϑλια απϐ το ςχϋδιο ανϊκαμψησ (RRF) με δομημϋνο πλϊνο δρϊςησ, ςτο οπούο 
αποτυπώνονται οι κατευθυντόριεσ αρχϋσ αλλϊ και οι απαραύτητεσ βραχυπρϐθεςμεσ και 
μεςοπρϐθεςμεσ παρεμβϊςεισ που θα υλοποιόςουν με επιτυχύα το ελληνικϐ ϐραμα για την 
Χηφιακό Ελλϊδα. ε αυτϊ τα πλαύςια προτεραιϐτητα ϋχει  δοθεύ μεταξϑ ϊλλων τομϋων και ςτον 
τομϋα τησ Παιδεύασ και τησ παροχόσ ολοκληρωμϋνων υπηρεςιών πληροφϐρηςησ ςε κϊθε 
εκπαιδευτικό βαθμύδα και ςτην Κοινϐτητα. Η πρϐταςη αποτελεύ μϋροσ του ψηφιακοϑ 
μεταςχηματιςμοϑ τησ εκπαύδευςησ  και εντϊςςεται ςε μια ολοκληρωμϋνη ςτρατηγικό 
μεταρρϑθμιςησ για την καταγραφό και διϊθεςη τησ εκδοτικόσ παραγωγόσ και του πολιτιςτικοϑ 
ϋντυπου αποθϋματοσ, ϐπωσ κατατύθεται ςτην Εθνικό Βιβλιοθόκη και διατηρεύται ςτισ Δημϐςιεσ 
Βιβλιοθόκεσ, με ςτϐχο την παροχό ολοκληρωμϋνων ψηφιακών υπηρεςιών ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ 
εκπαύδευςησ και ςτουσ πολύτεσ. Απώτεροσ ςτϐχοσ εύναι η παροχό ολοκληρωμϋνησ 
πληροφϐρηςησ, διϊςωςησ και διϊδοςησ του πλοϑςιου εκδοτικοϑ και ιςτορικοϑ περιεχομϋνου και 
η ςυμβολό ςτην επύτευξη ενϐσ ψηφιακοϑ πολιτιςτικοϑ και εκπαιδευτικοϑ μοντϋλου χωρύσ 
αποκλειςμοϑσ ςτην Ελλϊδα, το οπούο αποτελεύ προϒπϐθεςη για την οικοδϐμηςη μιασ ανθεκτικόσ, 
εξωςτρεφοϑσ ελληνικόσ οικονομύασ μακροπρϐθεςμα.  

 

1.2 κοπόρ και ζηόσοι ηος έπγος 

Σο προτεινϐμενο ϋργο ϋχει Βαςικϐ ςτϐχο τη δημιουργύα ενϐσ πολυλειτουργικοϑ ςυνεργατικοϑ 
δικτϑου ςτο οπούο θα ςυμμετϋχουν ϐλεσ οι Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ τησ Ελλϊδοσ και ςτο οπούο 
κεντρικϐ ρϐλο θα ϋχει η Εθνικό Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ (Εθνικϐ Δύκτυο Δημϐςιων Βιβλιοθηκών). 
κοπϐσ του εύναι η διευκϐλυνςη τησ καταγραφόσ του ϋντυπου και ψηφιακοϑ υλικοϑ που 
διαθϋτουν οι βιβλιοθόκεσ, η εφαρμογό ενιαύων προτϑπων για την επύτευξη διαλειτουργικϐτητασ, 
η δημιουργύα ανοιχτών δεδομϋνων για εξαςφϊλιςη επικοινωνύασ με εθνικοϑσ και διεθνεύσ 
ςυςςωρευτϋσ, η βελτύωςη του επιπϋδου εξυπηρϋτηςησ προσ ϐλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ και 
τουσ πολύτεσ και η εφαρμογό μεθϐδων βελτιςτοπούηςησ των λειτουργιών ώςτε να αποφεϑγεται η 
πολλαπλό επανϊληψη ύδιων εργαςιών.  Σο δύκτυο θα εύναι ανοιχτϐ προσ ϊλλα ομοειδό ςυςτόματα 
και θα κϊνει πλόρη αξιοπούηςη των τελευταύων εξελύξεων των ΣΠΕ, προφϋροντασ εϑκολη 
πρϐςβαςη προσ ϐλουσ με προςαρμογό ςτισ δυνατϐτητεσ του χρηςιμοποιοϑμενου εξοπλιςμοϑ 
(κινητϊ, tablets, PC’s, ςυςκευϋσ ΑΜΕΑ). 

Ιδιαύτερη μϋριμνα θα ληφθεύ για την αςφϊλεια του ςυςτόματοσ (δεδομϋνα)  καθώσ και για το 
ςεβαςμϐ των πνευματικών δικαιωμϊτων και την προςταςύα τω προςωπικών δεδομϋνων (GDPR) 
ϐπου αυτϐ εύναι απαραύτητο.  

Θα ληφθεύ υπϐψη η διεθνόσ εμπειρύα ςε ανϊλογα ςυνεργατικϊ ςυςτόματα, ιδύωσ η Ευρωπαώκό, 
ϋτςι ώςτε να ελαχιςτοποιηθοϑν προβλόματα και αςτοχύεσ ςτην ςχεδύαςη και υλοπούηςη του 
δικτϑου. 

Σϋλοσ, ςτο ςχεδιαςμϐ θα ληφθεύ υπϐψη η παροϑςα κατϊςταςη των Δημϐςιων Βιβλιοθηκών και 
τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ τησ Ελλϊδοσ, ιδύωσ ωσ προσ τισ βαςικϋσ υπηρεςύεσ που παρϋχει ό οφεύλει 
να παρϋχει κϊθε Οργανιςμϐσ και το επύπεδο πληρϐτητασ αυτών (π.χ. επύπεδο και 





 

 

χαρακτηριςτικϊ/λειτουργύεσ του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ που διαθϋτει, επύπεδο καταγραφόσ τησ 
ςυλλογόσ και πληρϐτητα, εξοπλιςμϐσ πληροφορικόσ, εξοπλιςμϐσ RFiD, κλπ.) 

Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ  και οι ςτϐχοι του ςυνεργατικοϑ δικτϑου ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

 Ανϊπτυξη μιασ πλατφόρμασ υπηρεςιών βαςιςμϋνησ ςε ϋνα ολοκληρωμϋνο κεντρικϐ 

ςϑςτημα που θα εξυπηρετεύ το ςϑνολο των βιβλιοθηκών του δικτϑου προςφϋροντασ 

ςυνεργατικϋσ υπηρεςύεσ (SystemasaService – SaaS). To κεντρικϐ ςϑςτημα θα 

εγκαταςταθεύ ςτο Κυβερνητικϐ Νϋφοσ Σομϋα Ϊρευνασ και Εκπαύδευςησ (RE-Cloud) και θα 

εύναι υπϐ την εποπτεύα του Τπουργεύου Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Οι 

απαραύτητεσ υπηρεςύεσ που θα υποςτηρύζει το κεντρικϐ ςϑςτημα θα εύναι: 

 Τποςτόριξη τησ ςυνεργατικόσ περιγραφικόσ καταλογογρϊφηςησ (multi-tenacy) για 

ϐλα τα μϋλη του δικτϑου 

 Τποςτόριξη τησ θεματικόσ καταλογογρϊφηςησ αξιοποιώντασ και ςυμβϊλλοντασ 

ςτη δημιουργύα εννοιολογικοϑ καταλϐγου καθιερωμϋνων τϑπων 

(Authorityrecords) εφαρμϐζοντασ ςημαςιολογικό προςϋγγιςη μϋςω 

LinkedopenData, ακολουθώντασ τα πλϋον εξελιγμϋνα βιβλιοθηκονομικϊ πρϐτυπα 

και webservices 

 Τποςτόριξη διαδανειςμοϑ μεταξϑ των βιβλιοθηκών του δικτϑου 

 

 Δημιουργύα και υποςτόριξη τοπικών ςυςτημϊτων, ςυνδεδεμϋνων με υλοπούηςη πλόρουσ 

διαλειτουργικϐτητασ με την κεντρικό πλατφϐρμα, ϋτςι ώςτε: 

 Οι τοπικϋσ Δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ να αξιοποιοϑν το κεντρικϐ ςϑςτημα, αντλώντασ 

εγγραφϋσ (βιβλιογραφικϋσ και θεματικϋσ) και εντϊςςοντϊσ τισ κατ’ ευθεύαν ςτο 

τοπικϐ ςϑςτημα με αυτϐματη μετατροπό ςτο μορφϐτυπο που ϋχουν υιοθετόςει, 

ώςτε να μποροϑν να εξυπηρετόςουν ϊμεςα το τοπικϐ κοινϐ 

 Οι τοπικϋσ βιβλιοθόκεσ θα ςυμβϊλουν ςτην πληρϐτητα του κεντρικοϑ ςυςτόματοσ 

με εγγραφϋσ τουσ που δεν υπϊρχουν ς’ αυτϐ. την περύπτωςη αυτό το κεντρικϐ 

ςϑςτημα θα διαθϋτει διαδικαςύεσ ελϋγχου τησ πληρϐτητασ και ςυμβατϐτητασ 

 Η ϐλη διαδραςτικϐτητα θα υλοποιεύται μϋςω διεθνών προτϑπων, θα ελϋγχεται 

αυτϐματα ωσ προσ την ορθϐτητα  και θα εύναι ανεξϊρτητη του ςυςτόματοσ 

διαχεύριςησ των Βιβλιοθηκών που ςυμμετϋχουν ςτο ςϑςτημα 

 

 Τποςτόριξη ςυςτόματοσ διαδανειςμού και παρϊδοςησ/παραλαβόσ τεκμηρύων μεταξϑ των 

βιβλιοθηκών του δικτϑου (interlibraryloananddocumentdelivery), μϋςω τησ πλατφϐρμασ 

του κεντρικοϑ ςυςτόματοσ, ςϑμφωνα με τα διεθνό πρϐτυπα και πρωτϐκολλα. Ειδικό 

πρϐνοια θα πρϋπει να ληφθεύ για τα e-books. 

 

 Εγκατϊςταςη ολοκληρωμϋνου κεντρικού ςυςτόματοσ διαχεύριςησ ςτην Εθνικό 

Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ και ενοπούηςη ϐλων των εφαρμογών που ςυνιςτοϑν την Εθνικό 

Βιβλιογραφύα  ςε ενιαύα πλατφϐρμα, η οπούα θα υποςτηρύζει  ϐλα τα απαραύτητα 

πρϐτυπα και πρωτϐκολλα  για την υλοπούηςη του ςυνεργατικοϑ ςυςτόματοσ. Ειδικϐτερα: 





 

 

 Οι Βϊςεισ Δεδομϋνων τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ (Εθνικό Βιβλιογραφύα, Εθνικϊ 

Καθιερωμϋνα Αρχεύα) θα αποτελϋςουν τη Βϊςη του Κεντρικοϑ υςτόματοσ (SaaS) 

 Aν και ϐπου απαιτεύται θα γύνουν οι απαραύτητεσ ομογενοποιόςεισ και 

εμπλουτιςμϐσ των δεδομϋνων 

 Θα ολοκληρωθεύ η δημιουργύα τησ Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ εντϊςςοντασ την Εθνικό 

παραγωγό  μϋχρι την ημερομηνύα που το ςϑςτημα θα τεθεύ ςε παραγωγικό 

λειτουργύα 

 

 Διεύρυνςη τησ χρόςησ τησ τεχνολογύασ ςόμανςησ και αςφϊλειασ μϋςω ραδιοςυχνοτότων 

(RFiD) για ϐλεσ τισ βιβλιοθόκεσ που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο. Η τεχνολογύα RFiD θα 

αξιοποιηθεύ και ςτη διαδικαςύα διαδανειςμοϑ, εφ’ ϐςον επιτευχθεύ η χρόςη ενιαύασ κϊρτασ 

αναγνώςτη (το θϋμα θα μελετηθεύ ςε ςχϋςη και με τη δυνατϐτητα χρόςησ μοναδικοϑ 

προςωπικοϑ αριθμοϑ ταυτϐτητασ που θα υλοποιηθεύ ςε ϊλλεσ εφαρμογϋσ). Η Εθνικό 

Βιβλιοθόκη θα μεριμνόςει ώςτε η ςόμανςη των ςυλλογών ϐλων των βιβλιοθηκών που 

ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο να εύναι διακριτό και ςυμβατό (να διϋπεται απϐ τουσ ύδιουσ 

κανϐνεσ και πρϐτυπα) ώςτε να εύναι εφικτό η αναγνώριςη τησ κατεϑθυνςησ δανειςμοϑ ό 

διαδανειςμοϑ. 

 

 Ανϊπτυξη ενόσ Εθνικού Χηφιακού Καταθετηρύου (Χηφιακόσ Βιβλιοθόκησ) που θα 

ςυγκεντρώνει ψηφιακϋσ ςυλλογϋσ των Δημϐςιων Βιβλιοθηκών που ςυμμετϋχουν ςτο 

δύκτυο. Λϐγω του μεγϊλου ϐγκου των ψηφιακών τεκμηρύων η ςχεδύαςη τησ εφαρμογόσ 

θα βαςιςτεύ: 

 τη δημιουργύα τησ ψηφιακόσ βιβλιοθόκησ η οπούα θα περιλαμβϊνει τα 

μεταδεδομϋνα περιγραφόσ του ψηφιακοϑ τεκμηρύου και τη μοναδικό διεϑθυνςη 

του ψηφιακοϑ αντιγρϊφου (DOI)  

 Κϊθε Δημϐςια Βιβλιοθόκη που διαθϋτει τισ ψηφιακϋσ ςυλλογϋσ τησ ςτο Εθνικϐ 

Χηφιακϐ Καταθετόριο θα διατηρεύ την ατομικϐτητϊ τησ 

 Η πλατφϐρμα λογιςμικοϑ που θα χρηςιμοποιηθεύ Επιθυμητϐ να εύναι η ύδια με του 

SaaS για λϐγουσ  ευκολύασ ενημϋρωςησ κα αναζότηςησ, θα πρϋπει να υποςτηρύζει 

την ατομικϐτητα κϊθε Βιβλιοθόκησ και κϊθε Χηφιακόσ υλλογόσ τησ 

 

 Παραγωγό Χηφιακού Περιεχομϋνου.  Για την επιτϊχυνςη τησ παραγωγόσ ψηφιακοϑ 

περιεχομϋνου και την αντιμετώπιςη ιδιαιτεροτότων ωσ προσ τισ διαςτϊςεισ και τη φϑςη 

του υλικοϑ, θα γύνει ψηφιοπούηςη ςπϊνιου ιςτορικοϑ και πολιτιςτικοϑ περιεχομϋνου 

μεγϊλησ ςημαςύασ, με τη χρόςη απϐλυτα ειδικευμϋνου εξοπλιςμοϑ ψηφιοπούηςησ 

ιδιοκτηςύασ του. Ο εξοπλιςμϐσ θα αξιοποιηθεύ αφ’ ενϐσ για την ψηφιοπούηςη 

τεκμηρύων/εγγρϊφων τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ, αφ’ ετϋρου για την ψηφιοπούηςη 

απαιτητικών ςυλλογών ϊλλων Δημϐςιων Ιςτορικών Βιβλιοθηκών που ςυμμετϋχουν ςτο 

δύκτυο.  

 

 Τποδομό ψηφιακόσ επιμϋλειασ / ςυντόρηςησ και διατόρηςησ ψηφιακών ςυλλογών. 

Προμόθεια και εγκατϊςταςη κατϊλληλου ςυςτόματοσ (εξοπλιςμοϑ και λογιςμικοϑ) για 





 

 

την αςφϊλεια των ψηφιακών ςυλλογών, τϐςο των υφιςτϊμενων, ϐςο και αυτών που θα 

δημιουργηθοϑν ςτο πλαύςιο του  Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Αποθετηρύου. Θα αξιοποιηθεύ η 

διεθνόσ εμπειρύα και θα διατυπωθοϑν πρωτϐκολλα που θα τηροϑνται ςε κϊθε ςτϊδιο τησ 

διαδικαςύασ δημιουργύασ ψηφιακών ςυλλογών.  

 

 Καινοτόμεσ υπηρεςύεσ των Δημόςιων Βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθόκεσ ϋχουν ςημαντικϐ 

κοινωνικϐ και εκπαιδευτικϐ ρϐλο. Μϋςω των ενεργειών που περιλαμβϊνονται ςτο ϋργο 

επιχειρεύται να τονιςτεύ και να ενδυναμωθεύ ο χαρακτόρασ αυτϐσ των Δημϐςιων 

Βιβλιοθηκών ςυνδυϊζοντασ και εναρμονύζοντασ τισ υπηρεςύεσ τουσ προσ το κοινωνικϐ 

ςϑνολο με τουσ ςτϐχουσ και τισ κατευθϑνςεισ που ορύζονται απϐ την Agenda 2030 των 

Ηνωμϋνων Εθνών, ςυμβϊλλοντασ κατ’ αυτϐν τον τρϐπο ςτην επιτυχύα των ςτϐχων τησ 

βιώςιμησ ανϊπτυξησ (sustainability). 

 

Σο ςϑνολο των εφαρμογών και των ψηφιακών λογικών υποδομών που θα δημιουργηθοϑν ό/και 
θα αναβαθμιςτοϑν ςτα πλαύςια υλοπούηςησ του ϋργου θα ςυναποτελοϑν ϋνα Ολοκληρωμϋνο 
Πληροφοριακϐ ϑςτημα το οπούο θα ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ λειτουργικόσ 
επεκταςιμϐτητασ. Σο ςϑςτημα θα αξιοποιεύ πλόρωσ τα κατϊλληλα κατϊ περύπτωςη διεθνό 
πρϐτυπα και πρωτϐκολλα για την οργϊνωςη και διϊθεςη των πληροφοριών, προςφϋροντασ 
πλόρη διαλειτουργικϐτητα με υφιςτϊμενεσ υπηρεςύεσ και πλατφϐρμεσ που ςχετύζονται με την 
εκπαύδευςη, την ϋρευνα και τη διϊςωςη και προβολό τησ πολιτιςτικόσ παραγωγόσ και 
παρϊδοςησ, ϐπωσ αυτό διαςώζεται ςτισ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ). 

Επιπλϋον θα ληφθεύ μϋριμνα το ολοκληρωμϋνο πληροφοριακϐ ςϑςτημα Διαχεύριςησ του Εθνικοϑ 
Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών, τουσ ςτϐχουσ του οπούου διατυπώςαμε ανωτϋρω, να παρϋχει 
εξελιγμϋνεσ υπηρεςύεσ BusinessIntelligence (ςτατιςτικϋσ αναλϑςεισ χρόςησ με ανϊλυςη κριτηρύων) 
που θα προςφϋρουν ςτην ηγεςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ την αναγκαύα πληροφϐρηςη για τη 
λόψη ςτρατηγικών αποφϊςεων για το ςυγκεκριμϋνο χώρο. 

 

 

  





 

 

2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Η ανϊλυςη που ακολουθεύ προςδιορύζει τισ βαςικϋσ απαιτόςεισ και τα αναγκαύα τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ για την υλοπούηςη του ϋργου. 

Οι  κατευθυντόριεσγραμμϋσεύναι: 

- Όλα τα ςυςτόματα και εφαρμογϋσ που θα αναπτυχθοϑν θα εντϊςςονται ςε ϋνα 
ολοκληρωμϋνο τεχνολογικϐ περιβϊλλον και θα επικοινωνοϑν μεταξϑ τουσ ςτο μϋγιςτο 
δυνατϐ βαθμϐ αξιοποιώντασ τεχνολογύεσ Web. 

- Η ολοκλόρωςη και διαλειτουργικϐτητα θα επιτυγχϊνεται μϋςω τησ υιοθϋτηςησ των 
κατϊλληλων κατϊ περύπτωςη διεθνών προτϑπων και τησ αξιοπούηςησ καθιερωμϋνων 
τεχνολογιών πληροφορικόσ  ςτον τομϋα του λογιςμικοϑ και των επικοινωνιών 
(πρωτϐκολλα επικοινωνύασ, πρϐτυπα καταχώρηςησ μεταδεδομϋνων, υπηρεςύεσ για 
ϐλουσ, κλπ.) 

- Η τεχνολογύα και οι εφαρμογϋσ θα υποςτηρύζουν την αρχό των ανοιχτών δεδομϋνων, 
ώςτε να μην υπϊρχουν περιοριςμού ςτην επαναχρηςιμοπούηςη των πληροφοριών που θα 
καταχωρηθοϑν 

- Όλεσ οι εφαρμογϋσ θα εύναι ανοιχτϋσ ςτο ευρϑ κοινϐ εξαςφαλύζοντασ ευκολύα πρϐςβαςησ 
και χρόςησ ςτη βϊςη τησ αρχόσ « πρϐςβαςη προσ ϐλουσ» 

- Όλα τα λογιςμικϊ που θα χρηςιμοποιηθοϑν θα εύναι διεθνώσ πιςτοποιημϋνα ςε 
περιβϊλλοντα ανϊλογων απαιτόςεων, τεχνολογικϊ ώριμα, ςϑμφωνα με τισ πλϋον 
πρϐςφατεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ ςτον τομϋα, ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η αςφαλόσ 
ανϊπτυξη, η τεχνολογικό υποςτόριξη και η βιωςιμϐτητα των προτεινϐμενων λϑςεων. 
Ειδικϊ τα λογιςμικϊ που θα υποςτηρύξουν το Κεντρικϐ υνεργατικϐ ϑςτημα (SaaS) και το 
Ολοκληρωμϋνο ϑςτημα τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ, πρϋπει να εύναι αναγνωριςμϋνα και 
δοκιμαςμϋνα εμπορικϊ ςυςτόματα, εγκατεςτημϋνα με επιτυχύα ςε ανϊλογουσ φορεύσ και 
εγκαταςτϊςεισ. Ιδύωσ θα πρϋπει να διαθϋτουν: 

o Σουλϊχιςτον πϋντε (5) εγκαταςτϊςεισ ςυνεργατικών ςυςτημϊτων (κονςϐρτια) 
διεθνώσ με περιςςϐτερεσ απϐ 10 ςυνεργαζϐμενεσ βιβλιοθόκεσ 

o Σουλϊχιςτον δϑο (2) εγκαταςτϊςεισ ςε Εθνικϋσ Βιβλιοθόκεσ 
o Σουλϊχιςτον δϑο (2) εγκαταςτϊςεισ με περιςςϐτερα απϐ 2.000.000 εγγραφϋσ  

- To ςϑςτημα θα διαθϋτει δικλεύδεσ αςφαλεύασ και θα μπορεύ να ενταχθεύ ςε περιβϊλλοντα 
πιςτοπούηςησ,  ϐπωσ το πρωτϐκολλο LDAP (πιςτοπούηςη usernames and passwords μϋςω 
ελεγχϐμενου ευρετηρύου) ό ϊλλο που υποςτηρύζεται απϐ το RE-Cloud. 

- Σϋλοσ το ϐλο λειτουργικϐ περιβϊλλον (εξοπλιςμϐσ, λογιςμικϐ και εφαρμογϋσ) θα εύναι 
επεκτϊςιμο,  ς’ ϐ,τι αφορϊ τη λειτουργικϐτητα, την αϑξηςη του ϐγκου δεδομϋνων, 
ανεξϊρτητα απϐ την κατηγορύα ςτην οπούα ανόκουν (ϋντυπο υλικϐ, ψηφιακϐ υλικϐ, 
χρόςτεσ, κλπ.) και την προςθόκη νϋων βιβλιοθηκών ό αρχεύων. Η μϐνη μεταβλητό που 
εύναι αποδεκτό εύναι ο εξοπλιςμϐσ και τα μϋςα αποθόκευςησ  

 

Όπωσ ϋχει αναφερθεύ ςτο ςϑςτημα θα ενταχθοϑν οι Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ που εποπτεϑονται 
απϐ το ΤΠΑΙΘ, μεταξϑ των οπούων και η Εθνικό Βιβλιοθόκη, 46 ςτο ςϑνολϐ τουσ, θα υπϊρχει ϐμωσ 
δυνατϐτητα διεϑρυνςησ των ςυνεργαςιών και με ϊλλεσ βιβλιοθόκεσ Οργανιςμών που 
εποπτεϑονται απϐ το Τπουργεύο.  τη ςυνϋχεια παραθϋτουμε οριςμϋνα ςτοιχεύα για την παροϑςα 
κατϊςταςη. Σα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι ελλιπό, ιδύωσ ωσ προσ την κατϊςταςη και τη ςϑνθεςη των 





 

 

ςυλλογών,  καθώσ και ωσ προσ το επύπεδο των παροχών προσ τουσ χρόςτεσ ό το περιεχϐμενο 
εξειδικευμϋνων πολιτιςτικών ςυλλογών.  

Για το ςκοπϐ αυτϐ θα προηγηθεύ μύα αναλυτικό μελϋτη/αποτϑπωςη τησ παροϑςασ κατϊςταςησ 
και τα ευρόματϊ τησ θα ληφθοϑν υπϐψη ςτην υλοπούηςη του ϋργου, χωρύσ ωςτόςο να 
επηρεϊςουν τουσ ςτόχουσ και τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ του. 

 

2.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ το ϋργο ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα ενϐσ πολυλειτουργικοϑ ςυνεργατικοϑ 
δικτϑου, του “Εθνικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών – Ε.Δ.Δ.Β.”, ςτο οπούο θα ςυμμετϋχουν 
ϐλεσ οι Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ τησ Ελλϊδοσ (ΕΒΕ) και ςτο οπούο κεντρικϐ ρϐλο θα ϋχει η Εθνικό 
Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ.  

Ο κεντρικϐσ ρϐλοσ τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ δικαιολογεύται για τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: 

- ϑμφωνα με τον Ιδρυτικϐ τησ Νϐμο, την πρϐςφατη Νομοθεςύα (Νόμοσ 3149/2003 και  
Nόμοσ 4452/2017)αλλϊ και τουσ διεθνεύσ κανϐνεσ, ϐπωσ εκφρϊζονται απϐ την Unesco 
(Guidelines for National Libraries, PGI-87/17, Paris 1987 και Guidelines for Legislation for National 
Library Services, GII-97/WS/7), οι Εθνικϋσ Βιβλιοθόκεσ παγκοςμύωσ, ϋχουν το βαςικϐ ρϐλο να 
ςυγκεντρώνουν, καταγρϊφουν και διαθϋτουν την εθνικό εκδοτικό παραγωγό. Η ΕΒΕ ϋχει 
λειτουργόςει υλοποιώντασ κατϊ το δυνατϐν αυτό τη βαςικό υποχρϋωςη (αποδϋκτησ τησ 
κατϊ Νϐμον κατϊθεςησ και πϊροχοσ του ISBN/ISDN) και κατϊ ςυνϋπεια, ϋχει δημιουργόςει 
ηλεκτρονικϐ κατϊλογο τησ Ελληνικόσ εκδοτικόσ παραγωγόσ (και ϐχι μϐνο) που καλϑπτει 
τα τελευταύα 150 χρϐνια περύπου.  

- Με δεδομϋνο ϐτι οι Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ (Δ.Β.) ϋχουν ςτϐχο τη διαφϑλαξη τησ τοπικόσ 
εκδοτικόσ παραγωγόσ αλλϊ και τησ δημιουργύασ μιασ ςϑγχρονησ ςυλλογόσ υλικοϑ ικανόσ 
να υποςτηρύξει τισ τοπικϋσ ανϊγκεσ καθώσ και την εκπαιδευτικό διαδικαςύα, μεγϊλο μϋροσ 
του υλικοϑ τουσ ταυτύζεται με το υλικϐ που όδη ϋχει καταχωρόςει η ΕΒΕ (πλόρησ 
βιβλιογραφικό επεξεργαςύα), κατϊ ςυνϋπεια, μϋςω ενϐσ λειτουργικοϑ δικτϑου, θα 
μποροϑςαν να κϊνουν χρόςη των καταχωρημϋνων εγγραφών και να αποφϑγουν το 
χρϐνο και το κϐςτοσ τησ βιβλιογραφικόσ επεξεργαςύασ. 

- Θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη  η υςτϋρηςη ςτην πλόρη βιβλιογραφικό επεξεργαςύα 
(καταλογογρϊφηςη και ςόμανςη με καθιερωμϋνουσ ϐρουσ) απϐ την ΕΒΕ τησ εκδοτικόσ 
παραγωγόσ των τελευταύων δϋκα ετών περύπου, γεγονϐσ που δημιουργεύ προβλόματα 
ςτισ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ οι οπούεσ οφεύλουν, για να διατηρόςουν το ενδιαφϋρον του 
κοινοϑ τουσ, να διαθϋτουν τισ πλϋον πρϐςφατεσ εκδϐςεισ. 

Επιπλϋον χαρακτηριςτικϊ τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ ςτισ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ, εύναι: 

- Οι Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ παρουςιϊζουν υςτϋρηςη ς’ ϐ,τι αφορϊ την απϐκτηςη και 
χρηςιμοπούηςη αυτοματοποιημϋνου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ (ILS) και κυρύωσ ςτην 
καταγραφό του υλικοϑ τουσ. χετικϊ με το ILS οι Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ ξεκύνηςαν να 
χρηςιμοποιοϑν το τοπικϐ ςϑςτημα ΑΒΕΚΣ την τελευταύα 25ετύα, το οπούο βοόθηςε 
ςημαντικϊ ςτην απϐκτηςη εμπειρύασ ενϐσ αυτοματοποιημϋνου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 
και εφαρμογόσ τυποπούηςησ ςτην καταγραφό των μεταδεδομϋνων περιγραφόσ 
(formatUnimarc). Οι περιοριςμϋνεσ δυνατϐτητεσ του ΑΒΕΚΣ και κυρύωσ η αδυναμύα του να 
εξελιχθεύ και να περιλϊβει ςϑγχρονεσ απαιτόςεισ, ςε ςυνδυαςμϐ με την περιοριςμϋνη 
τεχνικό υποςτόριξη,  δημιοϑργηςε ϋνα κενϐ που τα τελευταύα χρϐνια (5ετύα) προςπαθεύ 
να καλϑψει η ΕΒΕ προβϊλλοντασ τη χρόςη του ανοιχτοϑ λογιςμικοϑ ΚΟΗΑ, προσ 





 

 

αντικατϊςταςη του ΑΒΕΚΣ, ωσ μύα φθηνό και αρκετϊ πλόρη λϑςη ςυςτόματοσ 
διαχεύριςησ. 

- Η ειςαγωγό νϋων υπηρεςιών (διαδανειςμϐσ) νϋων τεχνολογιών (RFiD), ψηφιοπούηςησ και 
καταγραφόσ/προβολόσ αρχειακοϑ υλικοϑ εύναι πολϑ περιοριςμϋνη. 

τον πύνακα που ακολουθεύ γύνεται μια προςπϊθεια καταγραφόσ τησ παροϑςησ κατϊςταςησ απϐ 
την πλευρϊ τησ αυτοματοπούηςησ των Δ.Β.  

 

 

Ρίνακασ 1:    ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΔΘΜΟΣΛΩΝ  ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΩΝ  ΡΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

      

Α/Α ΤΛΤΛΟΣ/ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΣΥΛΛΟΓΘ 

ΛΣΤΟΛΚΟ 

ΑΧΕΛΟ RFiD 

            

1 

Εκνικι Βιβλιοκικθ Ελλάδασ -                         

Ρανεπιςτθμίου 32, Ακινα - 10672 KOHA   ΝΑΛ NAI 

2 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Αίγινασ -                              

Κυβερνείου 6 - Αίγινα 18010 KOHA       

3 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Αμφίκλειασ -                  

Αμφίκλεια – 35002 

Δεν εχει 

τιποτα       

4 

Δθμόςια Λςτορικι Βιβλιοκικθ Ανδρίτςαινασ - 

Ανδρίτςαινα - 27061 KOHA   NAI   

5 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Αρεόπολθσ -                   

Αρεόπολθ - 23062 KOHA       

6 

"Αιάντειοσ" Δθμόςια Βιβλιοκικθ Αταλάντθσ - 

Ρλ. Δθμαρχείου, Αταλάντθ - 35200 KOHA       

7 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Βζροιασ 

(Κεντρικι) - Ζλλθσ 8, Βζροια - 59100 V-SMART   

NAI, 

VSMART NAI 

8 Δθμόςια Βιβλιοκικθ Βυτίνασ - 22010 Εxcel       

9 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Γρεβενϊν - 

Ρλ.Ελευκερίασ, Γρεβενά - 51100 ΑΒΕΚΤ       

10 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Δελφϊν -                    

Βας.Ραφλου& Φρειδερίκθσ 40, Δελφοί - 33054 KOHA       

11 

Δθμόςια Λςτορικι Βιβλιοκικθ Δθμθτςάνασ - 

Δθμθτςάνα - 22007 KOHA   NAI   

12 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Δράμασ - 

Αγ.Βαρβαρασ 5, Δράμα - 66100 KOHA       

13 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Ζδεςςασ - 

Φιλίππου 32-34, Ζδεςςα - 58200 KOHA       





 

 

14 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ 

Ελευκεροφπολθσ - Ρλ.Αγ.Νικολάου, 

Ελευκεροφπολθ - 64100 KOHA       

15 

Δθμόςια Λςτορικι Βιβλιοκικθ Ηαγοράσ -    

Ηαγορά - 37001 KOHA   NAI ΝΑΛ 

16 

Δθμόςια Λςτορικι Βιβλιοκικθ Ηακφνκου- 

Ρλ.Διονυςίου Σολωμοφ, Ηάκυνκοσ - 29100 KOHA   NAI NAI 

17 

"Ηωςιμαία" Δθμόςια Κεντρικι Λςτορικι 

Βιβλιοκικθ Λωαννίνων -                  

Ελευκ.Βενιηζλου Μπότςαρθ, Λωάννινα - 45444 ΑΒΕΚΤ   NAI   

18 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Καλαμάτασ - 

Ρλατεία Υπαπαντισ - 24100 KOHA     NAI 

19 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Καρπενθςίου - 

Εκνικι Καρπενθςίου-Αγρινίου, Καρπενιςι - 

36100 KOHA       

20 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ - 

Αγγλ.Στρατϊνεσ, Κζρκυρα - 49100 ΚΟΘΑ       

21 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κιλκίσ -                 

Ρλ. ΔθμοτικισΑγοράσ, Κιλκίσ - 61100 KOHA       

22 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κόνιτςασ - 

Ρλ.Ελευκερίασ, Κόνιτςα - 44100 ABEKT       

23 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Λαμίασ - 

Αινιάνων 6, Λαμία - 35100 ABEKT       

24 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Λάριςασ 

"Κων/νοσΚοφμασ" -                                                                        

28θσ Οκτωβρίου 9, Λάριςα - 41110 KOHA     NAI 

25 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Λειβαδιάσ - 

Δαιδάλου & Κάδμου, Λειβαδιά - 32100 ABEKT       

26 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Λευκάδασ -         

οντογιάννθ 11, Λευκάδα - 31100 ΚΟΘΑ       

27 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Λθξουρίου - 

Αικατερίνθσ Τουλ 1, Λθξοφρι - 28200 ABEKT   NAI   

28 

Δθμόςια Λςτορικι Βιβλιοκικθ Μικυμνασ - 

Δ.Χατηθαποςτόλθ 18, Μικυμνα - 81108 

Δεν ζχει 

τιποτα       

29 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Μθλεϊν -                       

Μθλιζσ, Βόλου - 37010 Δεν ζχουν   NAI   





 

 

30 

Δθμόςια ουμάνειοσ Βιβλιοκικθ Μολάων - 

Μολάοι Λακωνίασ - 23052 ΚΟΘΑ       

31 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Μουηακίου -               

Μουηάκι Καρδίτςασ - 43060 ΚΟΘΑ       

32 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Μυτιλινθσ - 

Σμφρνθσ 11, Μυτιλινθ - 81100 ΑΒΕΚΤ       

33 

 'Ραπαχαραλάμπειοσ' Δθμόςια Κεντρικι 

Βιβλιοκικθ Ναυπάκτου -                                                     

Κοηϊνθ 7, Ναφπακτοσ - 30300 KOHA       

34 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Ναυπλίου - 

Κωλζττθ 3, Ναφπλιο - 21100 ΚΟΘΑ       

35 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ Ρεταλιδίου -                                            

Ρεταλίδι - 24005 

Δεν ζχει 

τίποτα       

36 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Ρφργου - 

Γερμανοφ Μυρτίλου, Ρφργοσ - 27100 KOHA       

37 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ εκφμνου - 

Αγ.Βαρβάρασ 26, ζκυμνο - 74100 KOHA   NAI   

38 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ όδου - 

Αριςτοτζλουσ 1, όδοσ - 85100 KOHA       

39 

Δθμόςια Κεντρικι Λςτορικι Βιβλιοκικθ Σάμου 

- Κεμ.Σοφοφλθ 47, Σάμοσ - 83100 V-SMART   

NAI, 

VSMART NAI 

40 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Σερρϊν - 

Ν.Νικολάου 2, Σζρρεσ - 62122 KOHA     ΝΑΛ 

41 

Δθμόςια Κεντρικι Λςτορικι Βιβλιοκικθ 

Σιάτιςτασ - Ρλ.Τςιςτοποφλου 3, Σιάτιςτα - 

50300 KOHA       

42 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Σπάρτθσ - 

Λυκοφργου 135, Σπάρτθ - 23100 KOHA       

43 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Τρίπολθσ - 

Δολιανϊν 1, Τρίπολθ - 22100 Εxcel       

44 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Φλϊρινασ - 

Αργυροκάςτρου 1, Φλϊρινα - 53100 Εxcel   ΝΑΛ ΝΑΛ 

45 

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Χαλκίδασ - 

Μ.Κακαρά 2, Χαλκίδα - 34100 KOHA       

45 

Δθμόςια Κεντρικι Λςτορικι Βιβλιοκικθ Χίου 

"Κοραισ" -                                                                 

Κοραι 2, Χίοσ - 82100 ABEKT   NAI   





 

 

 

Εύναι πολϑ δϑςκολο, χωρύσ ϋρευνα να διαπιςτωθεύ το υλικϐ που ϋχει υποςτεύ βιβλιογραφικό 
επεξεργαςύα  ςτισ Δ.Β. Ψςτϐςο, αν ληφθεύ υπϐψη ϐτι ο κατϊλογοσ τησ ΕΒΕ περιλαμβϊνει περύπου 
550 -600.000 εγγραφϋσ και μια πρϐςφατη καταγραφό τησ ΕΒΕ ςε 15 Δ.Β ϋδωςε ϋνα ςϑνολο 
550.000 εγγραφών περύπου, μποροϑμε να εκτιμόςουμε (κϊπωσ αυθαύρετα) ϐτι οι υπϐλοιπεσ 30 
Δ.Β διαθϋτουν περύπου 800.000 εγγραφϋσ. Υυςικϊ οι εγγραφϋσ των Δ.Β. αφοροϑν μϋροσ μϐνο τησ 
ςυλλογόσ τουσ. 

Κατϊ ςυνϋπεια θα μποροϑςε να θεωρηθεύ ϐτι το ςϑνολο των εγγραφών που θα περιλϊβει ςε 
πρώτη φϊςη το ςχεδιαζϐμενο υνεργατικϐ ϑςτημα, περιλαμβανομϋνων των εγγραφών τησ ΕΒΕ, 
ανϋρχεται ςε  2. 0 εκατ. περύπου, ϐπου κατ’ εκτύμηςη το 20-25% πρϐκειται περύ διπλοεγγραφών. 

 Η δεϑτερη μεγϊλη δρϊςη αφορϊ ςτην ειςαγωγό τησ τεχνολογύασ ραδιοςυχνοτότων ςτισ Δ.Β. για 
την αςφϊλεια του υλικοϑ αλλϊ και την καταγραφό/απογραφό του (απϐδοςη μοναδικοϑ id) 
ενϋργεια που θα βοηθόςει ςτη ςυνϋχεια ςτην αυτοματοπούηςη του δανειςμοϑ και ςτην αϑξηςη 
των ανϋπαφων ςυναλλαγών. 

Μϋχρι ςόμερα, απϐ τισ 46 Δ.Β. μϐνο οκτώ (8) ϋχουν ειςαγϊγει την τεχνολογύα RFiD ςε κϊποιο 
βαθμϐ, καθώσ και η Εθνικό Βιβλιοθόκη. Κατϊ ςυνϋπεια  μϋςω του ϋργου θα δοθεύ ςτισ Δ.Β. που 
δεν ϋχουν ανϊλογο ςϑςτημα, ο βαςικϐσ εξοπλιςμϐσ (ετικϋτεσ, ςταθμού 
προγραμματιςμοϑ/δανειςμοϑ και θϑρεσ αςφαλεύασ) προκειμϋνου να ξεκινόςει η ςόμανςη.  Ο 
ακριβόσ αριθμϐσ και η κατανομό των μονϊδων θα προκϑψει ςτο ςτϊδιο τησ μελϋτησ .    

 





 

 

3. ΒΑΙΚΑ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Όπωσ ϋχουμε προαναφϋρει, το ϋργο ςτοχεϑει ςε ϋνα ολοκληρωμϋνο, ςυνεργατικϐ δύκτυο, ϐπου 
τα διϊφορα αναγκαύα υποςυςτόματα θα διαλειτουργοϑν και θα ςυνεργϊζονται με 
ελαχιςτοπούηςη των επικαλϑψεων και επαναλόψεων. ’ αυτϐ το πλαύςιο  και αξιοποιώντασ τη 
διεθνό εμπειρύα απϐ ανϊλογα ςυςτόματα, διακρύνονται τα ακϐλουθα υποςυςτόματα. 

● Τποςύςτημα Τλοπούηςησ του υνεργατικού Δικτύου, το οπούο περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ 
απαραύτητεσ παρεμβϊςεισ, εφαρμογϋσ και υπηρεςύεσ προκειμϋνου: 

o Να αναπτυχθεύ μια ενιαύα, ολοκληρωμϋνη πλατφϐρμα, βαςιςμϋνη ςε ϋνα κεντρικϐ, 
διεθνώσ καταξιωμϋνο, ςϑςτημα διαχεύριςησ που θα εξυπηρετεύ το ςϑνολο των 46 
Δ.Β. του δικτϑου προςφϋροντασ ςυνεργατικϋσ υπηρεςύεσ (SystemasaService – 
SaaS)  

o Nα αναπτυχθοϑν τοπικϊ ςυςτόματα ςτισ Δ.Β. ό να ςυμπληρωθοϑν ϐπου όδη 
υπϊρχουν, και να διαςυνδεθοϑν λειτουργικϊ με την κεντρικό πλατφϐρμα 

o Να εγκαταςταθεύ ολοκληρωμϋνο κεντρικϐ ςϑςτημα διαχεύριςησ ςτην ΕΒΕ και να 
ολοκληρωθοϑν εργαςύεσ ενοπούηςησ διακριτών εφαρμογών, ομογενοπούηςησ 
δεδομϋνων και εμπλουτιςμοϑ τουσ, καθώσ και επϋκταςησ τησ βιβλιογραφικόσ 
επεξεργαςύασ μϋχρι ςόμερα, ώςτε να καλϑπτει πλόρωσ την εκδοτικό παραγωγό 
ςτη χώρα μασ. 

o Να υλοποιηθεύ πλόρωσ λειτουργικϐ ςϑςτημα διαδανειςμοϑ (ILL) που θα 
εξυπηρετεύ ϐλεσ τισ Δ.Β. που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο 

Όλεσ οι Δ.Β. θα ςυμμετϋχουν ιςϐτιμα ςτο Δύκτυο, ςυνειςφϋροντασ δεδομϋνα και 
αξιοποιώντασ το καταχωρημϋνο υλικϐ βελτιώνοντασ το επύπεδο των υπηρεςιών τουσ 
προσ το κοινϐ τουσ. Εξ ϊλλου, λϐγω του ϐτι το ςϑςτημα θα εύναι ανοιχτϐ και προςβϊςιμο, 
το ςϑνολο των πληροφοριών του θα εύναι διαθϋςιμο ςτο ευρϑ κοινϐ (εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ, ερευνητϋσ, μαθητϋσ ϐλων των βαθμύδων εκπαύδευςησ, απλού πολύτεσ. 

 

● Τποςύςτημα διευρυμϋνησ εφαρμογόσ τεχνολογύασ ραδιοςυχνοτότων (RFiD) ςε ϐλα τα μϋλη 
του δικτϑου, τα οπούα δεν ϋχουν ακϐμα ειςαγϊγει την τεχνολογύα  (ανϊλογα με τισ 
ανϊγκεσ) 
 

● Τποςύςτημα δημιουργύασ Εθνικού Χηφιακού Καταθετηρύου και παραγωγόσ ψηφιακοϑ 
περιεχομϋνου. Χηφιακό επιμϋλεια/ ςυντόρηςηυλικοϑ 
 

Σο υποςϑςτημα αυτϐ ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα τησ απαραύτητησ υποδομόσ δημιουργύασ 
και διαχεύριςησ ψηφιακοϑ υλικοϑ, ςϑμφωνα με τα ιςχϑοντα πρϐτυπα και τησ διϊθεςόσ 
του ςτο κοινϐ. ε πρώτο ςτϊδιο οι εργαςύεσ θα επικεντρωθοϑν ςε ςπϊνιο ψηφιακϐ υλικϐ 
που διαθϋτει ό θα δημιουργόςει η ΕΒΕ, αξιοποιώντασ τουσ ανεκτύμητουσ  ιςτορικοϑσ 
θηςαυροϑσ τησ. Ψςτϐςο, τϐςο η επιλογό του λογιςμικοϑ, ϐςο και η ανϊπτυξη τησ 
εφαρμογόσ θα γύνουν με γνώμονα τη δημιουργύα μιασ πλατφϐρμασ ικανόσ να υποςτηρύξει 





 

 

ϋνα Εθνικϐ Χηφιακϐ Καταθετόριο που θα περιλϊβει ψηφιακϐ περιεχϐμενο και απϐ ϊλλεσ 
Δ.Β. 

 

 Τποςϑςτημα Ανϊπτυξησ Καινοτόμων Τπηρεςιών εντόσ Δημοςύων Βιβλιοθηκών του 
Δικτύου. 
το κεφϊλαιο 5 περιγρϊφονται οι τρεισ βαςικϋσ κατευθϑνςεισ και οι δραςτηριϐτητεσ που 
αναμϋνεται να υλοποιηθοϑν ςτο πλαύςιο του ςυγκεκριμϋνου  υποςυςτόματοσ. 

 

● Τποςϑςτημα Business Intelligence για την αξιολϐγηςη τησ λειτουργικϐτητασ και του 
Δικτϑου και των επιπτώςεών του ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ 

Η υλοπούηςη του υποςυςτόματοσ αυτού, οι δυνατότητεσ και η ευελιξύα του λογιςμικού που θα 
προςφερθεύ ϋχει πολύ μεγϊλη ςημαςύα για την πορεύα του ϋργου. Θα δώςει ςτο Υπουργεύο 
αξιόπιςτα και αναλυτικϊ ςτοιχεύα που θα αξιοποιηθούν για την ενδυνϊμωςη τομϋων και τη 
χϊραξη νϋων κατευθύνςεων με ςτόχο τη διεύρυνςη τησ κυκλοφορύασ τησ γνώςησ, την αποφυγό 
επικαλύψεων και την προώθηςα τησ καινοτομύασ και τησ ϋρευνασ. 

Αντύςτοιχα θα αξιολογηθούν οι κοινωνικϋσ διαςτϊςεισ του ϋργου και θα δοθούν κατευθύνςεισ 
για την αύξηςη τησ ενεργού εμπλοκόσ των πολιτών, τησ μεύωςησ του αποκλειςμού κοινωνικών 
ομϊδων και εντϋλει τησ διαμόρφωςησ μιασ ςυμμετοχικόσ κοινωνύασ ςε ϋνα δημοκρατικό 
περιβϊλλον αλληλοςεβαςμού χωρύσ διακρύςεισ.  

Σϋλοσ ςτα πλαύςια του ϋργου περιλαμβϊνονται  επύςησ και δρϊςεισ εκπαύδευςησ, δημοςιϐτητασ 
και διϊχυςησ τησ πληροφορύασ. 

 

Η υλοπούηςη του ϋργου, όπωσ ςυνοπτικϊ αναλύθηκε ανωτϋρω θα ϋχει τα ακόλουθα οφϋλη και 
πλεονεκτόματα 

● Αϑξηςη τησ διαθεςιμϐτητασ και αξιοπούηςησ του ϋντυπου και ψηφιακοϑ περιεχομϋνου που 
διαθϋτουν οι Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ και η Εθνικό Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ 

● Βελτύωςη και ςυντϐμευςη  των διαδικαςιών καταγραφόσ του ϋντυπου και ψηφιακοϑ 
περιεχομϋνου των Βιβλιοθηκών του Δικτϑου με αϑξηςη τησ ποιϐτητασ και τησ τυποπούηςησ 
ςε ϐλα τα επύπεδα. 

● Μεύωςη λειτουργικοϑ κϐςτουσ και δαπανών. 
● Προςφορϊ νϋων ψηφιακών υπηρεςιών προσ εκπαιδευτικοϑσ ϐλων των βαθμύδων, 

ερευνητϋσ και πολύτεσ. 
● Αναβϊθμιςη ψηφιακών υπηρεςιών μϋςω εφαρμογόσ νϋων τεχνολογιών (RFiD), βελτύωςη 

τησ αςφϊλειασ, αντιμετώπιςη ϋκτακτων ςυνθηκών (π.χ. πανδημύα μϋςω υλοπούηςησ 
ανϋπαφων ςυναλλαγών).  

● Ενύςχυςη τησ διαλειτουργικϐτητασ με ϊλλεσ εφαρμογϋσ και πλατφϐρμεσ που ςχετύζονται 
με την εκπαύδευςη  

● Ενύςχυςη τησ πρϐςβαςησ ςτισ πληροφορύεσ που χρειϊζονται — ϐποτε το χρειϊζονται, απϐ 
οποιοδόποτε ςημεύο πρϐςβαςησ. 

● Παροχό διευκολϑνςεων ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ(ΑΜΕΑ) 





 

 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται τα απαραύτητα λειτουργικϊ και τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ που θα 
πρϋπει να διαθϋτει κϊθε υποςύςτημα, ώςτε να καλύπτεται το ςύνολο των λειτουργικών 
απαιτόςεων του δικτύου και να διαςφαλύζεται η βιωςιμότητϊ του.  





 

 

3.1 ΤΠΟΤΣΗΜΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ηος ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ (SaaS) 

Σο ςυνεργατικϐ Δύκτυο Δημϐςιων Βιβλιοθηκών αποτελεύ τον πυρόνα και τη βαςικό λειτουργικό 
υποδομό του ϋργου.  Περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη τησ βαςικόσ ςυνεργατικόσ πλατφϐρμασ και των 
Βϊςεων Δεδομϋνων (υνεργατικοϑ Καταλϐγου βιβλιοθηκονομικών εγγραφών και εγγραφών 
καθιερωμϋνων τϑπων), την αναβϊθμιςη του ςυςτόματοσ και των πληροφοριακών πϐρων τησ 
Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ τησ Ελλϊδοσ ώςτε να αποτελϋςουν τη Βϊςη του Πληροφοριακοϑ 
υςτόματοσ, την αναβϊθμιςη των τοπικών ςυςτημϊτων ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η 
διαλειτουργικϐτητα και η ςυνεργατικϐτητα του Δικτϑου και την υλοπούηςη διαδικαςιών που 
αξιοποιοϑν το δύκτυο, ϐπωσ εύναι ο διαδανειςμϐσ και η ενοποιημϋνη, ςυνολικό πληροφϐρηςη των 
ενδιαφερομϋνων.  

Σο Τποςϑςτημα περιλαμβϊνει: 

Α.    Ανάπηςξη ηηρ πλαηθόπμαρ ςπηπεζιών ηος ςνεπγαηικού Γικηύος Γημόζιυν 
Βιβλιοθηκών. 

Σα βόματα για την υλοπούηςη του δικτϑου εύναι: 

 Αποτϑπωςη τησ παροϑςησ κατϊςταςησ κϊθε μϋλουσ του Δικτϑου (Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ, 

Εθνικό Βιβλιοθόκη) ςχετικϊ με: 

o Σο διαθϋςιμο ςϑςτημα αυτοματοπούηςησ και του ακολουθοϑμενουσ κανϐνεσ 

καταγραφόσ και διαχεύριςησ του υλικοϑ 

o Σοδιαθϋςιμο εξοπλιςμϐ 

o Σο μϋγεθοσ των τοπικών βϊςεων δεδομϋνων 

o Σισ πρϐςθετεσ ανϊγκεσ 

 Αναλυτικό περιγραφό τησ λειτουργικϐτητασ του δικτϑου, των απαραύτητων αλγορύθμων 

διαχωριςμοϑ των διπλών εγγραφών (deduplication), επιλογόσ τησ βϋλτιςτησ εγγραφόσ ςε 

περύπτωςη πολλών καθώσ και τουσ κανϐνεσ ςυγχώνευςησ ομοειδών εγγραφών, καθώσ 

και τησ προςθόκησ των τοπικών ςτοιχεύων κϊθε βιβλιοθόκησ που διαθϋτει ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο τεκμόριο 

 Αναλυτικό περιγραφό των βημϊτων ενημϋρωςησ του ςυνεργατικοϑ καταλϐγου 

(προςθόκη νϋων εγγραφών, διϐρθωςη/μεταβολό, προςθόκη αντιτϑπου ςε όδη 

υπϊρχουςα εγγραφό , κλπ.) 

 Αναλυτικό περιγραφό τησ αξιοπούηςησ του υνεργατικοϑ Καταλϐγου απϐ τισ Δημϐςιεσ 

Βιβλιοθόκεσ που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο, ςτο επύπεδο των τοπικών καταλϐγων 

(ανϊκτηςη εγγραφών και ϋνταξη ςτον τοπικϐ Κατϊλογο,  τοπικϊ ςτοιχεύα, διατόρηςη η 

τροποπούηςη μορφοτϑπου, κλπ.)  

 Εγκατϊςταςη τησ Πλατφϐρμασ διαχεύριςησ του υνεργατικοϑ Δικτϑου, κατϊλληλα 

προγραμματιςμϋνησ και να ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ που ϋχουν καταγραφεύ, ςτισ 

υποδομϋσ του Κυβερνητικοϑ  Νϋφουσ Σομϋα Ϊρευνασ και Εκπαύδευςησ (RE-Cloud). 

 ταδιακό ενςωμϊτωςη των τοπικών καταλϐγων και του Καταλϐγου τησ ΕΒΕ ςτο 

υνεργατικϐ ϑςτημα, ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ ταυτοπούηςησ, ςόμανςησ και επιλογόσ 

που ϋχουν αποφαςιςτεύ. 

 Δοκιμαςτικό λειτουργύα, βελτιώςεισ, εμπλουτιςμϐσ 

 





 

 

Αναλυτικϊ ςε κϊθε βόμα θα γύνουν οι ακϐλουθεσ ενϋργειεσ: 

 

a1. Μελζτθ: Αποτφπωςθ τθσ παροφςθσ κατάςταςθσ 
και των απαιτιςεων  των Δ.Β. του δικτφου. Η Μελϋτη 

θα ϋχει τουσ ακϐλουθουσ ςτϐχουσ: 

- Καταγραφό του λογιςμικοϑ διαχεύριςησ που χρηςιμοποιεύται (λογιςμικϐ, ϋκδοςη, 
πρϐςθετεσ υλοποιόςεισ, κλπ.) και του επιπϋδου λειτουργικϐτητασ αυτοϑ που αξιοποιεύται 
απϐ τη βιβλιοθόκη (καταλογογρϊφηςη ϋντυπου υλικοϑ, ενςωμϊτωςη ό μη ψηφιακών, 
αποθετόριο ψηφιακοϑ υλικοϑ, δανειςμϐσ, παρακολοϑθηςη περιοδικών και πολϑτομων, 
δημϐςιοσ κατϊλογοσ, κλπ.) 

- Φρηςιμοποιοϑμενοσ μορφϐτυποσ (format) καταχώρηςησ των βιβλιογραφικών 
μεταδεδομϋνων 

- Φρηςιμοποιοϑμενοσ μορφϐτυποσ (format) καταχώρηςησ των αρχειακών/ψηφιακών 
μεταδεδομϋνων 

- Αριθμϐσ τεκμηρύων τησ ςυλλογόσ τησ Δ.Β. που ϋχει καταλογογραφηθεύ, καθιερωμϋνα 
αρχεύα και αριθμϐσ καθιερωμϋνων ϐρων 

- Αριθμϐσ/ϐγκοσ ιςτορικών τεκμηρύων που ϋχει ψηφιοποιηθεύ, τεκμηριωθεύ, ποιοτικό 
αξιολϐγηςη 

- ϑνολο τεκμηρύων τησ ςυλλογόσ τησ Δ.Β. που δεν ϋχει καταλογογραφηθεύ. Κατϊ το 
δυνατϐν ανϊλυςη των χαρακτηριςτικών αυτοϑ του υλικοϑ (παλαιϐτητα, παλαύτυπα, με ό 
χωρύσ πνευματικϊ δικαιώματα, κλπ.) 

- Αντύςτοιχα για το ιςτορικϐ αρχεύο που φιλοξενεύ η βιβλιοθόκη. Ενδεικτικϋσ 
προτεραιϐτητεσ αξιοπούηςησ (ποςοτικϊ και ποιοτικϊ ςτοιχεύα) 

- Ανϊγκη για ςυντόρηςη υλικοϑ. Καταγραφό με ποςοτικϊ και ποιοτικϊ ςτοιχεύα (π.χ. πϐςα 
τεκμόρια εύναι υπερβολικϊ φθαρμϋνα, πϐςα χρόζουν βιβλιοδεςύασ, κλπ.) 

- Δανειςμϐσ υλικοϑ. Γύνεται μϋςω του λογιςμικοϑ? Διατηρεύται ηλεκτρονικϐ Αρχεύο 
χρηςτών? Διαθϋτουν κϊρτα δανειςμοϑ, ποιασ μορφόσ και τϑπου. 

- Δυνατϐτητα λόψησ ςτατιςτικών δεδομϋνων  ςχετικϊ με το περιεχϐμενο τησ ςυλλογόσ, 
τουσ δανειςμοϑσ, τισ αγορϋσ, κλπ., ετόςια και διαχρονικϊ. 

- Καταγραφό του χρηςιμοποιοϑμενου εξοπλιςμοϑ πληροφορικόσ. Η Δ.Β. διαθϋτει 
εξυπηρετητό (server)? Σϑποσ και δυναμικϐτητα (τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ), αξιολϐγηςη, 
επεκταςιμϐτητα. Υιλοξενύα ςε εξωτερικϐ server, χαρακτηριςτικϊ, δυνατϐτητεσ. 
Εςωτερικϐ δύκτυο (αριθμϐσ ςταθμών εργαςύασ, βοηθητικοϑ εξοπλιςμοϑ, δυνατϐτητεσ 
ψηφιοπούηςησ τοπικϊ, κλπ.) 

- Σαξινϐμηςη και ςόμανςη του υλικοϑ (ταξινομικϐ ςϑςτημα, χρόςη barcodes, τϑποσ 
barcodes, αριθμϐσ ειςαγωγόσ, ενιαύα ςόμανςη ό διαφοροπούηςη κατϊ χρονικϋσ περιϐδουσ, 
κλπ.) 

- Φρηςιμοποιοϑμενο ςϑςτημα αςφαλεύασ (μαγνητικϊ strips, θϑρεσ αςφαλεύασ)  
- ϑςτημα αςφαλεύασ και ςόμανςησ τεχνολογύασ ραδιοςυχνοτότων: εγκατεςτημϋνεσ 

μονϊδεσ, επύπεδο ςόμανςησ τησ ςυλλογόσ, πρϐςθετεσ απαιτόςεισ για ολοκλόρωςη 
ςόμανςησ, ανϊγκη υλοπούηςησ ανϋπαφων ςυναλλαγών (ςε ςυνϊρτηςη με το πλόθοσ των 
δανειςμών και το μϋγεθοσ τησ ςυλλογόσ) 

- Τπϊρχουν αιτόματα διαδανειςμοϑ? πώσ υλοποιοϑνται? 





 

 

- Καταγραφό των κυριϐτερων προβλημϊτων, δυςλειτουργιών που αντιμετωπύζει η Δ.Β. με 
αξιολϐγηςη προτεραιοτότων, αντύςτοιχα καταγραφό των προτϊςεων/λϑςεων που θεωρεύ 
ςημαντικϋσ για τη βελτύωςη των υπηρεςιών τησ. 

Εννοεύται ϐτι η μελϋτη θα περιλϊβει και ϐςα ϊλλα ςτοιχεύα θεωρεύ ςημαντικϊ και κατϊ την 
εκτύμηςό τησ επηρεϊζουν την υλοπούηςη του υνεργατικοϑ Δικτϑου Δ.Β. 

Η μελϋτη θα ςυγκεντρώςει ςτοιχεύα απϐ το ςϑνολο των 46 Δ.Β. (τησ ΕΒΕ ςυμπεριλαμβανομϋνησ). 

Η αξιολϐγηςη των ςτοιχεύων που θα προκϑψουν απϐ τη μελϋτη θα δώςει ακριβό δεδομϋνα για 
την επικαιροπούηςη των τεχνικών παραμϋτρων και τη ςυμπλόρωςη των λειτουργικών 
χαρακτηριςτικών που θα διαμορφωθοϑν ςτο ςτϊδιο τησ ανϊπτυξησ τησ εφαρμογόσ. 

 

a2. Χαρακτθριςτικά λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ του Συνεργατικοφ Δικτφου Δ.Β. 

Σο ςϑςτημα που θα κληθεύ να υποςτηρύξει τη λειτουργύα του υνεργατικοϑ Δικτϑου (SaaS) θα 
πρϋπει να διαθϋτει το ςϑνολο των λειτουργιών ενϐσ Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Διαχεύριςησ 
Βιβλιοθόκησ καθώσ και πρϐςθετεσ δυνατϐτητεσ που θα εξαςφαλύζουν τη δημιουργύα, διαχεύριςη 
και αξιοπούηςη των Δεδομϋνων του δικτϑου απϐ ϐλα τα ςυμμετϋχοντα μϋλη, με πληρϐτητα και 
αςφϊλεια, ςϑμφωνα με τισ τελευταύεσ εξελύξεισ και δυνατϐτητεσ που παρϋχουν οι ΣΠΕ.  Σα 
εντελώσ απαραύτητα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊτου αναλϑονται ςτηςυνϋχεια. 

 Τποςτόριξη των ακϐλουθων απαραύτητων λειτουργιών: 
o Καταλογογρϊφηςη ςε standardμορφϐτυπο (Marc21, Unimarc, RDA, DublinCore) 
o Διαχεύριςη καθιερωμϋνων αρχεύων και διαςυνδϋςεων (Marc21, IFLA-LRM/FRBR,  

LinkData) 
o Διαχεύριςη περιοδικώνεκδϐςεων/πολϑτομων 
o Διαδανειςμϐσ, ςϑμφωνα με το ISOILL (10160 – 10161) 
o Δημϐςιοσ Κατϊλογοσ (ενιαύα αναζότηςη, περιοριςμϐσ ανϊ Δ.Β) ϐλεσ οι 

δυνατϐτητεσ (απλό αναζότηςη, ςϑνθετη αναζότηςη, browse, facetedsearch)  χωρύσ 
περιοριςμϐ ςτα ευρετόρια, τισ φαςϋτεσ, κλπ. 

o Διαχεύριςη χρηςτών, ιδύωσ ςτην περύπτωςη εφαρμογόσ ενιαύου αριθμοϑ μητρώου 
o Διατόρηςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων και ϋκδοςη ενημερωτικών καταςτϊςεων ςε 

ποικύλεσ μορφϋσ με αξιοπούηςη των διαθϋςιμων παραμϋτρων και ςτοιχεύων 
o Εξαγωγό ςτατιςτικών δεδομϋνων για δευτερογενό επεξεργαςύα 
o Αςφϊλεια πρϐςβαςησ, υποςτόριξη ςχετικών πρωτοκϐλλων ϐπωσ εφαρμϐζονται 

απϐ το RE-Cloud. 
o Διαςφϊλιςη προςωπικών δεδομϋνων, ςυμβατϐτητα GDPR  

 

 Πρϐτυπα καταχώρηςησδεδομϋνων. Τποςτηρύζονται: 
o Μορφϐτυποι καταχώρηςησ δεδομϋνων. Σο ςϑςτημα εύναι multiformat και 

υποςτηρύζει τουλϊχιςτον τα: Marc 21, Unimarc, DublinCore, RDA, ISAD(G), IFLA-
LRM/FRBR, ISBD) κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με τη φϑςη των δεδομϋνων. 

o Μορφϐτυποι καταχώρηςησ καθιερωμϋνων τϑπων και holdings: Marc21/H, Z39.71 
o Πρϐτυπαανταλλαγών: ISO2709, MarcXML, DC-XML, MarcXchange, RIS, RSS 





 

 

o OpenAIRE format γιααποθετόρια (literature repositories) 
o PDF, ePub, MPEG, MP3 για προβολό ψηφιακοϑ οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ 

 
 Πρϐτυπα/πρωτϐκολλα επικοινωνύασ και διαλειτουργικϐτητασ 

o Z39.50 
o SRU/SRW 
o OAI-PMH 
o SIP2 
o Open Access (OpenURL) and Open Science (real time υποςτόριξη Digital Object 

Identifier-DOI καιCrossref -ISSN) 
o UNICODE  

Η υποςτόριξη των ανωτϋρω εύναι απαραύτητη προκειμϋνου να ςχεδιαςτεύ και να υλοποιηθεύ το 
ςυνεργατικϐ δύκτυο που αποτελεύ τον πυρόνα του ϋργου. Εύναι επύςησ ςημαντικϐ και θα ςυμβϊλει 
ςτην διαφϊνεια και ταχϑτητα ολοκλόρωςησ των διαδικαςιών, αν το Λογιςμικϐ Διαχεύριςησ που 
θα αντικαταςτόςει τα υπϊρχοντα ςυςτόματα τησ ΕΒΕ διαθϋτει τα ύδια χαρακτηριςτικϊ, ώςτε να 
διευκολϑνεται η ϊμεςη ενημϋρωςη του δικτϑου απϐ τον Κατϊλογο τησ ΕΒΕ, καθώσ αυτϐσ θα 
αποτελεύ τον κϑριο  φορϋα παραγωγόσ νϋων εγγραφών και εμπλουτιςμοϑ του ςυςτόματοσ 
(SaaS). 

 

a3. Δθμιουργία Κεντρικοφ Συνεργατικοφ Καταλόγου- 
Αρχικοποίθςθ του Συςτιματοσ 

Ο Κεντρικϐσ υνεργατικϐσ Κατϊλογοσ (Κ..Κ.) θα προκϑψει απϐ τη ςυγκϋντρωςη και ενοπούηςη 
βϊςει κανϐνων των βιβλιογραφικών Βϊςεων Δεδομϋνων (Καταλϐγων) ϐλων των Δ.Β. που 
ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο. Δεδομϋνου ϐτι θα χρειαςτεύ να ληφθοϑν ςημαντικϋσ αποφϊςεισ που θα 
αφοροϑν τη δομό και τη χρηςτικϐτητα το Δικτϑου, θα ενεργοποιηθεύ μια Επιςτημονικό Επιτροπό 
(Ε.Επ.) υπϐ την προεδρύα του ΤΠΑΙΘ, που θα αξιολογόςει τισ διαθϋςιμεσ λϑςεισ και θα λϊβει τισ 
ςχετικϋσ αποφϊςεισ. την Επιτροπό αυτό θα πρϋπει απαραύτητα να ςυμμετϋχουν ωσ φορεύσ 
τουλϊχιςτον δϑο Δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ που ϋχουν να επιδεύξουν ςημαντικϐ ϋργο ςτον τομϋα τησ 
αυτοματοπούηςόσ τουσ, το Εθνικϐ υμβοϑλιο Βιβλιοθηκών καθώσ και μϋλη  ϊλλων ςυναφών 
φορϋων ό/και τεχνικϐσ ςϑμβουλοσ τησ επιλογόσ του ΤΠΑΙΘ.   

Σα ςημαντικϊ βόματα για τη δημιουργύα του Κ..Κ. εύναι: 

 Η οριςτικοποίηςη του format που θα έχουν οι εγγραφέσ ςτον Κ.Σ.Κ. 
Όπωσ προαναφϋρθηκε, το λογιςμικϐ που θα επιλεγεύ θα πρϋπει να υποςτηρύζει τα δϑο 
επικρατοϑντα διεθνώσ formats, το Marc21 και το Unimarc. Κατϊ ςυνϋπεια, απϐ την πλευρϊ 
του ςυςτόματοσ δεν θα πρϋπει να υπϊρχει πρϐβλημα. Η απϐφαςη για το format θα 
ληφθεύ απϐ την Ε.Επ. και  θα πρϋπει να λϊβει υπϐψη τησ: 

o Σο format του καταλϐγου τησ ΕΒΕ, που θα αποτελϋςει τη Βϊςη του ςυςτόματοσ 
o Σο format που επικρατεύ ςτουσ καταλϐγουσ των υπϐλοιπων Δ.Β., ϐπωσ θα ϋχει 

καταγραφεύ με βεβαιϐτητα απϐ τη Μελϋτη 
o Σηςκοπιμϐτητα αλλαγόσ format 
o Σα προβλόματα και τισ δυςκολύεσ που θα προκϑψουν απϐ μια αλλαγό απϐ το 

επικρατοϑν format, ιδύωσ ςτο επύπεδο των Δ.Β. εκτϐσ τησ ΕΒΕ (περιοριςμϋνο 





 

 

προςωπικϐ με γνώςεισ βιβλιοθηκονομύασ, ανϊγκεσ εκπαύδευςησ ςε νϋο format, 
κλπ.) 

o Σισ επιπτώςεισ ςε ϊλλεσ εφαρμογϋσ που ςυνδϋονται με το υπϊρχον ςϑςτημα τησ 
βιβλιοθόκησ (π.χ. ειδικϋσ ςυλλογϋσ, προβολό μϋςω ςυςτόματοσ ενοποιημϋνησ 
αναζότηςησ, κ.ϊ) 
 

 Η ομογενοποίηςη των εγγραφών των επί μέρουσ καταλόγων, ςτο format που έχει 
αποφαςιςθεί για τον Κ.Σ.Κ. 

Η ομογενοπούηςη προϒποθϋτει την ανϊπτυξη ειδικοϑ λογιςμικοϑ μετατροπόσ 
(conversionroutines) που θα πρϋπει να ςχεδιαςτεύ με τρϐπο ώςτε να εξυπηρετεύ και 
μελλοντικϊ ανϊγκεσ μετατροπόσ. Για παρϊδειγμα, αν μύα Δ.Β. χρηςιμοποιεύ το 
formatUnimarc και αποφαςιςθεύ ο Κ..Κ. να εφαρμϐςει το formatMarc21, θα πρϋπει να 
γύνει μετατροπό των εγγραφών Unimarc ςε Marc21, προκειμϋνου να ενταχθοϑν ςτον 
Κ..Κ.  H Δ.Β. μπορεύ να επιλϋξει να διατηρόςει τοπικϊ το formatUnimarc διϐτι το γνωρύζει 
καλϊ και εύναι απλοϑςτερο απϐ το Marc21. την περύπτωςη αυτό, με δεδομϋνο ϐτι ςτο 
ςτϊδιο τησ παραγωγικόσ λειτουργύασ του Κ..Κ. θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται η αμφύδρομη 
μεταφορϊ δεδομϋνων, θα πρϋπει το λογιςμικϐ μετατροπόσ να καλϑπτει και τισ δϑο 
περιπτώςεισ με δυνατϐτητα επιλογόσ (Unimarc-to-Marc21  Marc21-to-Unimarc). 

 

 H αρχική Δημιουργία του Κεντρικού Συνεργατικού Καταλόγου (Κ.Σ.Κ) 

Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ ο Κ..Κ. αποτελεύ το κϋντρο του  υνεργατικοϑ Δικτϑου Δ.Β. και 
του υςτόματοσ Διαχεύριςησ (SaaS). Η αρχικό δημιουργύα του Κ..Κ. θα προκϑψει απϐ την 
ενοπούηςη των καταλϐγων ϐλων των Δ.Β. (46).  Λϐγω του μεγϋθουσ του, ο Κατϊλογοσ τησ 
Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ θα αποτελϋςει τον πυρόνα του Κ..Κ και οι κατϊλογοι των 
υπϐλοιπων Δ.Β. θα ενςωματωθοϑν ς’ αυτϐν.  

Η μεθοδολογύα ενςωμϊτωςησ εύναι αρμοδιϐτητα τησ Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ (Ε.Επ.) η 
οπούα θα καθορύςει με ςαφόνεια, τουλϊχιςτον τα ακϐλουθα: 

o Μϋθοδοσ εντοπιςμοϑ διπλοεγγραφών. Όπωσ αναφϋρθηκε ςτα προηγοϑμενα, 
(κεφ. 2.1) τουλϊχιςτον ϋνα ποςοςτϐ 20-25% των εγγραφών των Δ.Β. ςυμπύπτουν. Η 
ςϑμπτωςη των εγγραφών θα προκϑπτει απϐ τη ςυςχϋτιςη με βϊςη τα 
βιβλιοθηκονομικϊ κριτόρια που θα προςδιορύςει η Ε.Επ. , τα οπούα θα ληφθοϑν 
υπϐψη απϐ το λογιςμικϐ ςτο ςτϊδιο τησ προςθόκησ κϊθε καταλϐγου Δ.Β. ςτο 
Κ..Κ. Αποφϊςεισ που θα υλοποιόςει το ςϑςτημα αφοροϑν επύςησ τα ακϐλουθα: 

o ε περύπτωςη ςϑμπτωςησ εγγραφών ποια απϐ τισ εγγραφϋσ θεωρεύται 
επικρατοϑςα. Δεδομϋνου ϐτι όδη υπϊρχει η εγγραφό που προϋρχεται απϐ τον 
Κατϊλογο τησ ΕΒΕ, αν υποτεθεύ ϐτι  η προσ ειςαγωγό εγγραφό απϐ περιφερειακό 
Δ.Β. εύναι βιβλιοθηκονομικϊ πληρϋςτερη αυτόσ τησ ΕΒΕ, θα πρϋπει να αποφαςιςτεύ 
ποια υπεριςχϑει. Σο κριτόριο αυτϐ θα επηρεϊςει και ϐλεσ τισ μελλοντικϋσ 
ενημερώςεισ του Κ..Κ. 

o Επϐμενο θϋμα που θα επηρεϊςει τη μετϊπτωςη αφορϊ τουσ καθιερωμϋνουσ 
ϐρουσ. Καύτοι η ΕΒΕ ϋχει την ευθϑνη διαμϐρφωςησ των καθιερωμϋνων αρχεύων, 
ενδϋχεται οι εγγραφϋσ περιφερειακών Δ.Β. να διαθϋτουν πλουςιϐτερη θεματικό 
επεξεργαςύα. Σο ςϑςτημα θα πρϋπει να γνωρύζει πώσ θα διαχειριςτεύ τισ 
περιπτώςεισ αυτϋσ 





 

 

o Κϊθε εγγραφό καταλϐγου περιφερειακόσ Δ.Β. θα καταγρϊφεται ςτον Κ..Κ. εύτε 
ωσ πρωτεϑουςα, βϊςει των κριτηρύων που προαναφϋραμε, εύτε ωσ αντύτυπο με τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ τοπικόσ βιβλιοθόκησ. το ςτϊδιο αυτϐ θα πρϋπει να εύναι 
οριςτικοποιημϋνοσ ο κωδικϐσ τησ βιβλιοθόκησ καθώσ και η δομό του κωδικοϑ που 
θα λϊβει το τεκμόριο αναφορϊσ ςτον Κ..Κ.  υνόθωσ η μοναδικϐτητα του 
τεκμηρύου ςε μια ςυλλογό προςδιορύζεται απϐ τον αριθμϐ του (id) που εκφρϊζεται 
ςε Barcode. Ο αριθμϐσ αυτϐσ θα πρϋπει να παραμεύνει, με πρϐθεμα τον κωδικϐ 
βιβλιοθόκησ, ώςτε να διατηρηθεύ η αντιςτοιχύα με τον τοπικϐ κατϊλογο, ςτοιχεύο 
απαραύτητο για τη λειτουργύα του διαδανειςμοϑ. 

o το ςτϊδιο τησ μετϊπτωςησ εύναι επύςησ να αναγκαύο να γνωρύζει το ςϑςτημα 
(λογιςμικϐ) αν και ςε ποιο βαθμϐ θα διατηρόςει ψηφιακϐ περιεχϐμενο που 
ςυνοδεϑει τισ βιβλιογραφικϋσ εγγραφϋσ (εξώφυλλο, περιεχϐμενα, κλπ) 

o Σο λογιςμικϐ που θα διαχειρύζεται τη μετϊπτωςη (ςε αμφύδρομη κατεϑθυνςη) θα 
πρϋπει να υλοποιεύ τισ ανωτϋρω αποφϊςεισ με τρϐπο αυτϐματο και αςφαλό, και 
ςε οποιαδόποτε περύπτωςη υπϊρχει απϐκλιςη απϐ τα κριτόρια αποδοχόσ που 
ϋχουν τεθεύ, να δύνει ενημερωτικϐ μόνυμα και πλόρη ςτοιχεύα τησ αςυμβατϐτητασ 
ό  του λϊθουσ.  

 

a4.    Ρλαίςιο λειτουργίασ των τοπικϊν ςυςτθμάτων 
των Δ.Β. και ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτο    Κεντρικό 

Συνεργατικό Σφςτθμα (SaaS) 

 

τη διαδικαςύα τησ Μελϋτησ ϋχουν οριςτικοποιηθεύ τα δεδομϋνα των 46 βιβλιοθηκών που 
ςυμμετϋχουν ςτο ςϑςτημα ςτο επύπεδο λειτουργικϐτητασ των τοπικών ςυςτημϊτων, ςτο 
επύπεδο βιβλιογραφικόσ καταγραφόσ των ςυλλογών τουσ και ςτο επύπεδο τοπικόσ υποδομόσ. 

Ανϊλογα με το επύπεδο ςυμβατϐτητασ των τοπικών ςυςτημϊτων με το ςϑςτημα διαχεύριςησ του 
ςυνεργατικοϑ δικτϑου (ανοιχτϐ ςϑςτημα, υποςτόριξη προτϑπων και πρωτοκϐλλων 
διαλειτουργικϐτητασ ϐπωσ Ζ39.50 και OAI-PMH) θα γύνει αντικατϊςταςη των τοπικών 
ςυςτημϊτων με ςυμβατϐ ςϑςτημα διαχεύριςησ και η μετϊπτωςη των βιβλιογραφικών και των 
διαχειριςτικών δεδομϋνων τουσ ςτο νϋο αυτϐ ςϑςτημα. Επύςησ θα εγκαταςταθοϑν και θα 
ενεργοποιηθοϑν ϐλεσ οι ρυθμύςεισ που εύναι απαραύτητεσ για την ιςϐτιμη ςυμμετοχό ςτο 
ςυνεργατικϐ ςϑςτημα και τα ειδικϊ λογιςμικϊ (ρουτύνεσ, API’s) που υλοποιοϑν την αμφύδρομη 
επικοινωνύα και ανταλλαγό δεδομϋνων με το Κεντρικϐ υνεργατικϐ ϑςτημα. 

Εκ πρώτησ ϐψεωσ, εκτϐσ αν οι ενδιαφερϐμενεσ Δ.Β. αποφαςύςουν διαφορετικϊ, το ϋργο θα λϊβει 
υπϐψη του τα ακϐλουθα: 

- Βιβλιοθόκεσ που διαθϋτουν ωσ ςϑςτημα διαχεύριςησ το Koha, μποροϑν να το διατηρόςουν 
- Βιβλιοθόκεσ που διαθϋτουν ωσ ςϑςτημα διαχεύριςησ το VSmart, μποροϑν να το 

διατηρόςουν. 

Σα ανωτϋρω ςυςτόματα διαθϋτουν κατ’ αρχόν ικανοποιητικό πληρϐτητα και υποςτηρύζουν 
τα πρωτϐκολλα διαλειτουργικϐτητασ. 





 

 

- Δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ που λειτουργοϑν με OpenABEKT, ABEKT ό ϊλλα ςυςτόματα που 
ϋχουν αναπτυχθεύ τοπικϊ (π.χ. excel. Access, κλπ) θα πρϋπει να μεταφερθοϑν ςε πλϋον 
ολοκληρωμϋνο ςϑςτημα. Σο ςϑςτημα αυτϐ θα εύναι εύτε το Koha εύτε το ςϑςτημα που θα 
επιλεγεύ για τη διαχεύριςη του Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ υςτόματοσ. 

- Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπϐψη του αυτό την ιδιαιτερϐτητα και να 
προτεύνει κατϊλληλη λϑςη 

- Σο θϋμα τησ φιλοξενύασ των ςυςτημϊτων (πλόρουσ βιβλιοθηκονομικόσ και διαχειριςτικόσ 
επεξεργαςύασ) τησ τελευταύασ αυτόσ κατηγορύασ βιβλιοθηκών θα πρϋπει να 
αντιμετωπιςθεύ εύτε με τοπικό εγκατϊςταςη, εύτε με τη δημιουργύα μιασ εικονικόσ 
εγκατϊςταςησ ςτον υπολογιςτικϐ χώρο (server ό cloud) που θα φιλοξενηθεύ το Κεντρικϐ 
υνεργατικϐ ϑςτημα. 

ε κϊθε περύπτωςη και ανεξϊρτητα απϐ τον υπολογιςτικϐ χώρο που φιλοξενεύται το Λογιςμικϐ 
Διαχεύριςησ κϊθε Δ.Β. οι λειτουργύεσ που θα πρϋπει να υποςτηρύζει, αυτϐνομα ό ςε ςχϋςη με τον 
Κ..Κ. εύναι οι ακϐλουθεσ: 

 Σο Λογιςμικϐ Διαχεύριςησ θα εξαςφαλύζει ςε κϊθε Δ.Β. πλόρη κϊλυψη των 
βιβλιοθηκονομικών και διαχειριςτικών λειτουργιών τησ, ότοι θα διαθϋτει: 

o Τποςϑςτημα περιγραφικόσ καταλογογρϊφηςησ 
o Τποςϑςτημα θεματικόσ καταλογογρϊφηςησ 
o Τποςϑςτημα δανειςμοϑ 
o Τποςϑςτημα διαχεύριςησ περιοδικών εκδϐςεων και πολϑτομων 
o Τποςϑςτημα προβολόσ Δημϐςιου Καταλϐγου (WebOPAC) 
o Τποςϑςτημα διαχεύριςησ χρηςτών 
o Τποςϑςτημα διαχεύριςησ προςκτόςεων 
o Τποςϑςτημα εκτυπώςεων και ϋκδοςησ ςτατιςτικών ςτοιχεύων 

Επύ πλϋον για την εξαςφϊλιςη διαλειτουργικϐτητασ με το Κ..Κ. 

o ΤποςτόριξηUnicode 
o Τποςτόριξη Ζ39.50 
o ΤποςτόριξηOAI-PMH 
o Τποςτόριξη πρωτοκϐλλουSIP2 

 

H λϑςη που θα προταθεύ για το Κεντρικϐ υνεργατικϐ ϑςτημα (SaaS) και τη διαχεύριςησ του 
Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου, θα λϊβει υπϐψη τησ ϐλεσ τισ ιδιαιτερϐτητεσ και θα 
προδιαγρϊψει μια ςυνολικό, ολοκληρωμϋνη και λειτουργικό λϑςη που θα καλϑπτει τισ απαιτόςεισ 
που περιεγρϊφηκαν τϐςο για τη λειτουργύα, ενημϋρωςη και αξιοπούηςη του Κ..Κ. ϐςο και για την 
αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ ϐλων των Δ.Β. Βιβλιοθηκών που ςυμμετϋχουν ςτο Δύκτυο.   

 

a5.   Υποςτιριξθ ςυςτιματοσ Διαδανειςμοφ  και 
παράδοςθσ/παραλαβισ τεκμθρίων 

 

Ϊνα απϐ τα βαςικϊ πλεονεκτόματα του Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ υςτόματοσ (SaaS) εύναι η 
διευκϐλυνςη του διαδανειςμοϑ μεταξϑ βιβλιοθηκών.  





 

 

Oι βαςικϋσ λειτουργύεσ του ςυςτόματοσ εύναι: ο ενδιαφερϐμενοσ χρόςτησ εντοπύζει τα τεκμόρια 
που τον ενδιαφϋρουν, ςτο ςυνεργατικϐ κατϊλογο, καθώσ και ποια βιβλιοθόκη τα διαθϋτει. 
Τποβϊλει το αύτημα ςτη βιβλιοθόκη τησ οπούασ εύναι αναγνώςτησ και αυτό, αξιοποιώντασ το 
ςϑςτημα εντοπύζει την πλϋον κοντινό βιβλιοθόκη που διαθϋτει το τεκμόριο και τοποθετεύ αύτημα 
δανειςμοϑ (ωσ βιβλιοθόκη) και με ποιο τρϐπο επιθυμεύ να γύνει η αποςτολό (ταχυδρομεύο, 
courier, κλπ) καθώσ και ο τρϐποσ πληρωμόσ των εξϐδων ό ϊλλων χρεώςεων.  

Η διαχεύριςη του διαδανειςμοϑ θα πρϋπει να γύνεται μϋςω του Λογιςμικοϑ Διαχεύριςησ του Κ..Κ. 

Για το ςκοπϐ αυτϐ το προςφερϐμενο λογιςμικϐ θα πρϋπει να υποςτηρύζει το πρϐτυπο 
διαδανειςμοϑ το ISOILL (10160 – 10161), ϐπωσ ϋχει αναφερθεύ ςτην παρϊγραφο a2. 

Για την πλόρη, αυτϐματη ενεργοπούηςη και υλοπούηςη του διαδανειςμοϑ θα πρϋπει ϐλα τα 
ςυςτόματα διαχεύριςησ των βιβλιοθηκών που ςυμμετϋχουν ςτο Δύκτυο, να υποςτηρύζουν το ύδιο 
πρωτϐκολλο.  ε διαφορετικό περύπτωςη θα πρϋπει να διαμορφωθεύ κατϊλληλη λϑςη 
διαχεύριςησ και δρομολϐγηςησ/αντιμετώπιςησ των αιτόςεων, η οπούα θα αξιοποιεύ το κεντρικϐ 
λογιςμικϐ ILL για την υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ ςε ϐλεσ τισ Δ.Β. που ςυμμετϋχουν ςτο Δύκτυο.  

 

τον πύνακα που ακολουθεύ περιλαμβϊνονται οι υπηρεςύεσ προσ τουσ χρόςτεσ και τισ Δ.Β. μϋλη,  που 

θα παρϋχει το Δύκτυο Δημϐςιων Βιβλιοθηκών 

 

 

Πύνακασ 2:   Τπηρεςύεσ Κεντρικού υνεργατικού Καταλόγου 

 

 

 

 

 

 

Διαθϋςιμεσ 

πηγϋσ 

πληροφοριών 

 

Αναζότηςη: 

 ςτο Δημϐςιο κατϊλογο που περιλαμβϊνει το ςϑνολο των εγγραφών, 

ϐπωσ ϋχουν μεταφερθεύ απϐ τον Κατϊλογο τησ ΕΒΕ και των Δ.Β. που 

ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο, 

 ςε βϊςεισ δεδομϋνων, δωρεϊν ό με αντύτιμο (πληρωμό απϐ το ΤΠΑΙΘ), οι 

οπούεσ διατύθενται ςτο ευρϑ κοινϐ ςε επύπεδο πληροφϐρηςησ,  χωρύσ 

διαδικαςύεσ νϋασ εγγραφόσ, με δυνατϐτητα ϊμεςησ μετϊβαςησ ςτο site του 

προμηθευτό, 

 ςτο Εθνικϐ Χηφιακϐ Καταθετόριο, ϐπου ϋχει ενςωματωθεύ ψηφιακϐ 

υλικϐ απϐ τισ βιβλιοθόκεσ που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο και ςε Χηφιακϊ 

Αποθετόρια που διανϋμονται μϋςω τησ Πϑλησ του Δικτϑου. 





 

 

 

 

 

 

 

Παρεχϐμενεσ 

υπηρεςύεσ 

ςτουσ χρόςτεσ 

 Online υπηρεςύεσ, διαδικτυακϊ ό εντϐσ τησ βιβλιοθόκησ 

 Δυνατϐτητα εφ΄ϊπαξαυτοεγγραφόσ  ό προεγγραφόσ online, προκειμϋνου να 

αποκτόςει πρϐςβαςη ςτισ υπηρεςύεσ , 

 Αποςτολό ειδοποιόςεων για την αποςτολό τεκμηρύων ςτον τϐπο (Δ.Β.) απϐ τον 

οπούο ϋγινε η αύτηςη, 

 Λόψη αποτελεςμϊτων απϐ το ςϑνολο των εγγραφών που ϋχουν 

περιληφθεύ ςτο Κ..Κ (απϐ ϐλεσ τισ Δ.Β. που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο). 

Δυνατϐτητα κατϊθεςησςχολύωνγια τα τεκμόρια πουτονενδιαφϋρουν , 

 Δανειςμϐσ e-books, 

 Ανανϋωςη δανειςμοϑ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ηλεκτρονικών βιβλύων e-

books), ενημϋρωςη μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου, ό SMS, ςχετικϊ με την 

ημερομηνύα επιςτροφόσ ό τη διαθεςιμϐτητα ενϐσ τεκμηρύου , 

 Τπηρεςύεσ διαδανειςμοϑ.  Δυνατϐτητα τοποθϋτηςησ αύτηςησ δανειςμοϑ με 

αποςτολό ςε μια απϐ τισ βιβλιοθόκεσ του δικτϑου, 

 Εξαγωγό των βιβλιογραφικών εγγραφών που τον ενδιαφϋρουν ςε ϋνα 

λογιςμικϐ διαμϐρφωςησ βιβλιογραφύασ (Endnote, Zotero,  refworks, κλπ) 
 

 

Παρεχϐμενεσ 

υπηρεςύεσ ςτισ 

βιβλιοθόκεσ 

(μϋλη και 

τρύτεσ) 

 Online εργαςύεσ καταλογογρϊφηςησ 

 Ανϊκτηςη εγγραφών για ϋνταξη ςτον τοπικϐ κατϊλογο με αυτϐματη 

μετατροπό μορφϐτυπου (format), ουςιαςτικό μεύωςη του χρϐνου 

καταχώρηςησ νϋων τύτλων 

 Ανϊκτηςη καθιερωμϋνων ϐρων για χαρακτηριςμϐ του τοπικοϑ υλικοϑ, 

ουςιαςτικό ςυνειςφορϊ ςτην τυποπούηςη και ομοιογϋνεια των δεικτών 

(indexes) 

 Προβολό (μεμονωμϋνα και ςυνολικϊ) του υλικοϑ  τουσ. Διεϑρυνςη του 

κϑκλου χρηςτών που απευθϑνονται, οργανωμϋνη ςυμμετοχό ςε εθνικοϑσ 

και διεθνεύσ ςυςςωρευτϋσ (Δ.Β. μϋλη) 

 Online πρϐςβαςη ςτο ςϑνολο του διαθϋςιμου ςτον Κ..Κ υλικοϑ 

 Τπηρεςύεσ διαδανειςμοϑ 

 Τπηρεςύεσ πιςτοπούηςησ χρηςτών  (αν εφαρμοςτεύ Εθνικϐ Μητρώο) 

 Σεχνικό υποςτόριξη 

 Εκπαύδευςη ςε νϋεσ υπηρεςύεσ, τεχνικϋσ, τεχνολογικϋσ εξελύξεισ 
 

 

Β. Ολοκληπυμένο  Κενηπικό ύζηημα ηηρ  Δθνικήρ Βιβλιοθήκηρ ηηρ Δλλάδορ. 

Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ, ο ρϐλοσ τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ τησ Ελλϊδοσ (EBE) ςτο υνεργατικϐ 
δύκτυο εύναι κομβικϐσ, Κατϊ ςυνϋπεια τη  βϊςη του ςυνεργατικοϑ καταλϐγου και των αρχεύων 
καθιερώςεων θα αποτελϋςουν τα αντύςτοιχα Αρχεύα και Βϊςεισ Δεδομϋνων τησ Εθνικόσ 
Βιβλιοθόκησ. Αυτϋσ οι Βϊςεισ Δεδομϋνων θα ςυμπληρωθοϑν με τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα των 
Δημϐςιων βιβλιοθηκών με τη μεθοδολογύα και τουσ κανϐνεσ που ϋχουν τεθεύ, ϐπωσ περιγρϊψαμε 
ςτισ παραγρϊφουσ a2, a3 και a4 ανωτϋρω.  

Οι ενϋργειεσ που θα περιλϊβει η ενϐτητα αυτό εύναι: 

 





 

 

b1. Ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία Ολοκληπυμένος ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ 

που θα υποςτηρύζει  πλόρωσ και ςυνεκτικϊ το ςϑνολο των εφαρμογών που ςυνιςτοϑν  

υποχρϋωςη τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ βϊςει τησ ιςχϑουςασ Νομοθεςύασ. Όπωσ προςδιορύζεται απϐ 

την  Unesco (Gudelines for national libraries, PGI-87/WS/17  και Guidelines for Legislation for National 

Library Services, CII-97/WS/7) οι κϑριεσ υποχρεώςεισ μιασ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ εύναι: 

- Η υλοπούηςη τησ υποχρϋωςησ που απορρϋει απϐ την κατϊ Νϐμο κατϊθεςη τησ εθνικόσ 

εκδοτικόσ δραςτηριϐτητασ (legaldeposit) και η ανϊπτυξη,  διαχρονικϊ, τησ Εθνικόσ 

Βιβλιογραφύασ NationalBibliography).  

- H διαχεύριςη των δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ 

- Η ςυγκϋντρωςη ξενϐγλωςςων εκδϐςεων που αφοροϑν τη χώρα 

- Η αναδρομικό ςυγκϋντρωςη εθνικών εκδϐςεων (μϋςω αγορών) 

- Η διατόρηςη χειρϐγραφων τεκμηρύων, 

- κ.ϊ. 

Η Εθνικό Βιβλιοθόκη ςόμερα διαθϋτει μια ςυλλογό 600.000 περύπου τεκμηρύων που προϋρχονται 

κατϊ κϑριο λϐγο απϐ την κατϊ Νϐμον κατϊθεςη και δωρεϋσ. Απϐ αυτϊ περύπου 500.000 ϋχουν 

καταλογογραφηθεύ ςε formatUnimarc και το λογιςμικϐ διαχεύριςησ ςόμερα, μετϊ απϐ διαδοχικϋσ 

μεταπτώςεισ απϐ ϊλλα βιβλιοθηκονομικϊ ςυςτόματα,  εύναι το Koha.  Παρϊλληλα διατηροϑνται 

βϊςεισ δεδομϋνων καθιερωμϋνων αρχεύων, που επύςησ ςυντηροϑνται μϋςω του Koha καθώσ και 

Βϊςη δεδομϋνων διαχεύριςησ ISBN/ISSN για την οπούα υπϊρχει ανεξϊρτητη εφαρμογό Koha. Ωλλεσ 

εφαρμογϋσ διαχεύριςησ μικρών ςυλλογών ϋχουν επύςησ αναπτυχθεύ με χρόςη του Koha. 

Βαςικό ανϊγκη για την υποςτόριξη του υνεργατικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών εύναι η 

δημιουργύα μιασ ολοκληρωμϋνησ, ςυνεκτικόσ και πλόρουσ Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ, ςυνοδευϐμενησ 

απϐ καθιερωμϋνα αρχεύα αντύςτοιχησ πληρϐτητασ και ορθϐτητασ, προκειμϋνου να επωφεληθοϑν 

ϐλεσ οι Δ.Β. και να αποφεϑγεται η επανειλημμϋνη βιβλιοθηκονομικό επεξεργαςύα των ύδιων 

τεκμηρύων , καθώσ και η ανεξϋλεγκτη χρόςη μη τυποποιημϋνων καθιερωμϋνων ϐρων. 

Σο νϋο ςϑςτημα θα πρϋπει πρωτύςτωσ να καλϑπτει τισ απαιτόςεισ δημιουργύασ και διαχεύριςησ τησ 

Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ και των καθιερωμϋνων αρχεύων. τη βϊςη αυτών των αναγκών και με 

δεδομϋνο ϐτι ο Κατϊλογοσ τησ Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ και τα καθιερωμϋνα αρχεύα θα 

αποτελϋςουν τη βϊςη για τη δημιουργύα του Εθνικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου, τα ελϊχιςτα 

χαρακτηριςτικϊ του ςυςτόματοσ Διαχεύριςησ τησ ΕΒΕ εύναι: 

 Εκτεταμϋνεσ δυνατϐτητεσ διαχεύριςησ 

o Σο ςϑςτημα θα πρϋπει να μπορεύ να διαχειρύζεται ςε μύα εγκατϊςταςη πολλϋσ 

διαφορετικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων 

o Θα μπορεύ να υποςτηρύζει βϊςεισ δεδομϋνων με διαφορετικϊ formats 

o Θα διαθϋτει ενςωματωμϋνη (integrated) αξιϐπιςτη δυνατϐτητα διαχεύριςησ και 

αξιοπούηςησ αρχεύων καθιερωμϋνων ϐρων 

o Θα διαθϋτει διαχειριςτικϋσ δυνατϐτητεσ ϐπωσ global changes, conversion on the fly, 

unlimited indexes 

 





 

 

 Πλόρησ κϊλυψη των βιβλιοθηκονομικών και διαχειριςτικών λειτουργιών τησ βιβλιοθόκησ, 
ότοι θα διαθϋτει: 

o Τποςϑςτημα περιγραφικόσ καταλογογρϊφηςησ 
o Τποςϑςτημα θεματικόσ καταλογογρϊφηςησ 
o Τποςϑςτημα δανειςμοϑ/διαδανειςμοϑ 
o Τποςϑςτημα διαχεύριςησ περιοδικών εκδϐςεων και πολϑτομων 
o Τποςϑςτημα προβολόσ Δημϐςιου Καταλϐγου (WebOPAC) 
o Τποςϑςτημα διαχεύριςησ χρηςτών 
o Τποςϑςτημα διαχεύριςησ προςκτόςεων 
o Τποςϑςτημα εκτυπώςεων και  
o Τποςϑςτημα ϋκδοςησςτατιςτικών ςτοιχεύων 

 

Ειδικϐτερα τα ανωτϋρω υποςυςτόματα θα διαθϋτουν τα ακϐλουθα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ:  

 

 Τποςτόριξη των ακϐλουθων απαραύτητων λειτουργιών: 
o Καταλογογρϊφηςη ςε standardμορφϐτυπο (Marc21, Unimarc, RDA, DublinCore, 

IFLA-LRM/FRBR) 
o Διαχεύριςη καθιερωμϋνων αρχεύων και διαςυνδϋςεων (Marc21, LinkData) 
o Διαδανειςμϐσ, ςϑμφωνα με το ISOILL (10160 – 10161) 
o Δημϐςιοσ Κατϊλογοσ (ενιαύα αναζότηςη, περιοριςμϐσ ανϊ Δ.Β) ϐλεσ οι 

δυνατϐτητεσ (απλό αναζότηςη, ςϑνθετη αναζότηςη, browse, facetedsearch)  χωρύσ 
περιοριςμϐ ςτα ευρετόρια, φαςϋτεσ, κλπ. 

o Διατόρηςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων και ϋκδοςη ενημερωτικών καταςτϊςεων ςε 
ποικύλεσ μορφϋσ με αξιοπούηςη των διαθϋςιμων παραμϋτρων και ςτοιχεύων 

o Εξαγωγό ςτατιςτικών δεδομϋνων για δευτερογενό επεξεργαςύα 
o Αςφϊλεια πρϐςβαςησ, υλοπούηςη πρωτοκϐλλουLDAP 
o Διαςφϊλιςη προςωπικών δεδομϋνων, ςυμβατϐτητα GDPR  

 
 Πρϐτυπα καταχώρηςησδεδομϋνων. Τποςτηρύζονται: 

o Μορφϐτυποι καταχώρηςησ δεδομϋνων. Σο ςϑςτημα εύναι multiformat και 
υποςτηρύζει τουλϊχιςτον τα: Marc 21, Unimarc, DublinCore, RDA, IFLA-LRM/FRBR) 

o Μορφϐτυποι καταχώρηςησ καθιερωμϋνων τϑπων και holdings: Marc21/H, Z39.71 
o Πρϐτυπαανταλλαγών: ISO2709, MarcXML, DC-XML, MarcXchange, RIS, RSS 
o OpenAIRE format γιααποθετόρια (literature repositories) 
o PDF, ePub, MPEG, MP3 για προβολό ψηφιακοϑ οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ 

 
 

 Πρϐτυπα/πρωτϐκολλα επικοινωνύασ και διαλειτουργικϐτητασ (με τον Κ..Κ. και εθνικοϑσ 
και διεθνεύσ ςυςςωρευτϋσ)   

o Z39.50 
o SRU/SRW 
o OAI-PMH 
o SIP2 
o Open Access (OpenURL) and Open Science (real time υποςτόριξη Digital Object 

Identifier-DOI καιCrossref -ISSN) 
o UNICODE  





 

 

b2. Δπικαιποποίηζη/ολοκλήπυζη ηηρ Δθνικήρ Βιβλιογπαθίαρ 

 

Ϊνα απϐ τα βαςικϊ καθόκοντα τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ μιασ χώρασ εύναι η ϋγκαιρη καταγραφό 

και πλόρησ (περιγραφικό και θεματικό)  καταλογογρϊφηςη τησ ϋντυπησ και ηλεκτρονικόσ 

παραγωγόσ βιβλύων, περιοδικών και εφημερύδων  και γενικϊ κϊθε μορφόσ ϋκδοςησ (ϋντυπησ ό 

ηλεκτρονικόσ) βϊςει των προτεραιοτότων που ϋχουν τεθεύ. Η πρϐςβαςη ςτην πλόρη 

καταλογογρϊφηςη των τελευταύων εκδϐςεων αποτελεύ πϊγιο αύτημα των Ελληνικών Δημϐςιων 

και Δημοτικών Βιβλιοθηκών και ϐχι μϐνο.  Με δεδομϋνο ϐτι το υνεργατικϐ Δύκτυο ς’ αυτϐ 

ακριβώσ ςτοχεϑει, δηλαδό ςτην παροχό κατ’ αρχόν, ςτισ 45 Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ, 

πιςτοποιημϋνων βιβλιογραφικών εγγραφών (χαρακτηρύζονται απϐ ορθϐτητα και πληρϐτητα με 

βϊςη τουσ διεθνεύσ κανϐνεσ) η ολοκλόρωςη τησ Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ αποτελεύ προτεραιϐτητα 

για την Εθνικό Βιβλιοθόκη. 

Κατϊ ςυνϋπεια, ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ ϋργου θα πρϋπει: 

 Να ολοκληρωθεύ η πλόρησ, περιγραφικό και θεματικό, καταλογογρϊφηςη τησ εκδοτικόσ 

παραγωγόσ ςτη χώρα μασ, μϋχρι ςόμερα, ό τουλϊχιςτον μϋχρι το τϋλοσ του 2021, οπϐτε 

θεωροϑμε ϐτι ϋχει ολοκληρωθεύ η παραλαβό των νϋων εκδϐςεων, βϊςει τησ κατϊ νϐμο 

κατϊθεςησ (Legaldeposit).  Εκτιμϊται ϐτι η υςτϋρηςη ανϋρχεται ςε 7 χρϐνια, οπϐτε, αν 

θεωρηθεύ ϐτι η μϋςη εκδοτικό παραγωγό, ϐπωσ κατατύθεται ςτην ΕΒΕ, ανϋρχεται ςε 

10.000 τεκμόρια/ϋτοσ, κατϊ μϋςον ϐρο, το ςϑνολο των τεκμηρύων που θα πρϋπει να 

υποςτοϑν επεξεργαςύα θα εύναι περύπου 70.000. 

 

 Να γύνει επικαιροπούηςη και αναδιοργϊνωςη των καθιερωμϋνων αρχεύων που αποτελεύ 

επύςησ κϑρια αρμοδιϐτητα τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ. Σα καθιερωμϋνα αρχεύα αποτελοϑν 

βαςικϐ βοόθημα για τισ Δημϐςιεσ και γενικϊ για τισ βιβλιοθόκεσ ϐλησ τησ χώρασ και ϋχουν 

μεγϊλη ςημαςύα διϐτι αξιοποιοϑνται ςτο επύπεδο των αναζητόςεων διαςφαλύζοντασ την 

ορθϐτητα των αποτελεςμϊτων. Η εφαρμογό ςϑγχρονων  προτϑπων ςτη διαμϐρφωςη 

των καθιερωμϋνων αρχεύων (ϐπωσ LinkOpenData) θα βελτιώςει τισ υπηρεςύεσ web προσ 

τουσ τελικοϑσ χρόςτεσ. 

 

 Λαμβανομϋνησ υπϐψη τησ ςυνθετϐτητασ των υπηρεςιών του υνεργατικοϑ Δικτϑου και 

τησ πρώτιςτησ απαύτηςησ για ϊμεςη ενςωμϊτωςη των νϋων εγγραφών (περιγραφικόσ και 

θεματικόσ καταλογογρϊφηςησ) θα πρϋπει να αξιολογηθεύ θετικϊ η χρηςιμοπούηςη του 

ύδιου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ τϐςο για το Κεντρικϐ ϑςτημα τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ, ϐςο 

και για το υνεργατικϐ ςϑςτημα (SaaS), ώςτε να ελαχιςτοποιηθοϑν οι εργαςύεσ 

μετϊπτωςησ και να αξιοποιηθοϑν οι εγγραφϋσ τησ ΕΒΕ ωσ μητρικϋσ εγγραφϋσ ςτον 

Κεντρικϐ υνεργατικϐ Κατϊλογο. 

 
 





 

 

3.2 ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΧΝ (RFiD) 

Η ςόμανςη του υλικοϑ των βιβλιοθηκών (ϋντυπα τεκμόρια) με ετικϋτεσ RFiD, εκτϐσ απϐ την 
αςφϊλεια που προςφϋρει, εξαςφαλύζει επύςησ ϋνα μοναδικϐ κωδικϐ αναγνώριςησ (id) ςε κϊθε 
τεκμόριο, διευκολϑνοντασ κατ’ αυτϐν τον τρϐπο ϊλλεσ λειτουργύεσ, ϐπωσ ο δανειςμϐσ, ο 
διαδανειςμϐσ, η απογραφό, κλπ.  

H Εθνικό βιβλιοθόκη και μερικϋσ ακϐμη Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ (περύπου 10, ϐπωσ ςυνϊγεται απϐ 
τον πύνακα 1) ϋχουν όδη εγκαταςτόςει ςυςτόματα ςόμανςησ και αςφϊλειασ τεχνολογύασ RFiD. 
Κατϊ ςυνϋπεια ϐπωσ ϋχουμε όδη αναφϋρει, εύναι ςκϐπιμο η Μελϋτη που θα προηγηθεύ να 
καταγρϊψει την παροϑςα κατϊςταςη, και να δώςει μια ακριβό επιμϋτρηςη και κατανομό των 
αναγκών. υγκεκριμϋνα θα πρϋπει να δοθεύ ϋμφαςη ςτισ ανϊγκεσ των Δημϐςιων Βιβλιοθηκών 
που δεν διαθϋτουν τεχνολογύα RFiD και τισ ϊμεςεσ ανϊγκεσ τουσ, καθώσ και ςε πρϐςθετεσ 
ανϊγκεσ βιβλιοθηκών που όδη αξιοποιοϑν την τεχνολογύα. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ η προμόθεια θα επικεντρωθεύ ςτισ βαςικϋσ απαιτόςεισ για τη ςόμανςη του 
υλικοϑ και την εξαςφϊλιςη τησ αςφϊλειϊσ του και θα περιλϊβει τον ακϐλουθο βαςικϐ εξοπλιςμϐ: 

 Ετικϋτεσ RFiD για τη ςόμανςη του υλικοϑ για τισ βιβλιοθόκεσ που δεν ϋχουν υιοθετόςει 

αυτόν την τεχνολογύα. Προτεραιϐτητα θα δοθεύ ςτη ςόμανςη του όδη 

καταλογογραφημϋνου υλικοϑ, ώςτε να διευκολυνθεύ η διαδικαςύα δανειςμοϑ και 

διαδανειςμοϑ ςε εθνικϐ επύπεδο 

 ταθμοϑσ εργαςύασ τεχνολογύασ RFiD, για τον προγραμματιςμϐ των ετικετών και την 

υποςτόριξη του δανειςμοϑ ςε τοπικϐ επύπεδο (τουλϊχιςτον 2 ανϊ βιβλιοθόκη) 

 Θϑρεσ αςφαλεύασ μονοϑ ό διπλοϑ διαδρϐμου για τον ϋλεγχο τόσ νομιμϐτητασ εξϐδου 

δανειςμϋνου υλικοϑ απϐ τη βιβλιοθόκη 

 ταθμοϑσ Αυτοεξυπηρϋτηςησ χρηςτών ςυνοδευϐμενουσ απϐ ϋξυπνο κϊδο με θϑρα RFiD 

 Κϊρτεσ αναγνωςτών τεχνολογύασ RFiD (mifare ό ϊλλεσ) 

 Ειδικοϑσ εκτυπωτϋσ για την ϋκδοςη καρτών δανειςμοϑ 

Όλεσ οι ςυςκευϋσ θα ςυνοδεϑονται απϐ το κατϊλληλο λογιςμικϐ 

 

ημειώνουμε ςτο ςημεύο αυτϐ την απαύτηςη ο εξοπλιςμϐσ RFiD που θα προςφερθεύ να 
υποςτηρύζεται πλόρωσ απϐ το λογιςμικϐ διαχεύριςησ τϐςο του Κ..Κ (SaaS) ϐςο και τησ Εθνικόσ 
Βιβλιοθόκησ. Σο λογιςμικϐ και ςτισ δϑο περιπτώςεισ θα πρϋπει να μπορεύ να υποςτηρύξει 
επεκτϊςεισ τησ χρόςησ τησ τεχνολογύασ RFiD ςτισ βιβλιοθόκεσ του δικτϑου, εύτε για την υλοπούηςη 
ανϋπαφων ςυναλλαγών εύτε για την εγκατϊςταςη και διαχεύριςη απομακρυςμϋνων ςταθμών 
δανειςμοϑ (lendingkiosks).  Να δοθεύ περιγραφό των πρϐςθετων απαιτόςεων για την υλοπούηςη 
αυτών των επεκτϊςεων. 

 

Με βϊςη τισ ανωτϋρω παραδοχϋσ μια πρώτη εκτύμηςη των απαιτόςεων ςε εξοπλιςμϐ RFiD για τισ 
βιβλιοθόκεσ που δεν διαθϋτουν αντύςτοιχη τεχνολογύα, ςυνοψύζονται ςτον ακϐλουθο πύνακα. 

 

Α/Α Κατηγορύα εξοπλιςμοϑ για 35 Δ.Β. βιβλιοθόκεσ Μ.Ο. /βιβλιοθόκη ϑνολο 





 

 

1 Ετικϋτεσςόμανςησ RFiD 40.000 1.400.000 

2 ταθμού εργαςύασRFiD 2 70 

3 Θϑρεσ αςφαλεύασ ενϐσδιαδρϐμου 1 35 

4 ταθμϐσ Αυτοεξυπηρϋτηςησ χρηςτών με 
ϋξυπνο κϊδο 

1 45 

4 Κϊρτεσχρηςτών 8.000 280.000 

5 Εκτυπωτόσ καρτών χρηςτών (RFiD, mifare) 1 45 

Όλεσ οι ςυςκευϋσ και οι ετικϋτεσ θα πληροϑν τα διεθνώσ καθιερωμϋνα πρϐτυπα και πρωτϐκολλα 
ώςτε να διαςφαλύζεται η επικοινωνύα και η διαλειτουργικϐτητα. 

Ειδικϐτερα τα πρϐτυπα που θα υποςτηρύζονται εύναι: 

ΕτικϋτεσRFiD 

- Σϑποσ: HF 
- υχνϐτητα: 13,56 Mhz 
- Standard ISO 15693 
- Standard ISO 18000-3 
- Microchip: NXP Icode SLIX2 
- Memory: 2528 bit  
- pH Neutral   
- Security EAS and AFI 
- Διαςτϊςεισ: ϋντυπο υλικϐ 50Φ80mm, 50Φ50mm, CD/DVD διϊμετροσ 17mm, 40Φ40 mm  η 

ετικϋτα 
- Certificates: CE, FCC 

 

ταθμού εργαςύασ RFiD 

- Αναγνώριςη και επεξεργαςύα ετικετών RFiD τϑπου HF 
- υχνϐτητα 13,56 Mhz 
- RFID Standards: ISo 15693, ISo 18000-3.1 
- Security: RFID EAS and AFI 
- Anticollision algorithm  
- Barcode or RFID membership card support 
- Operating system: Windows 7 Pro or 10 IoT Enterprise  
- Connections: USB and TCP/I 
- RFID Data Models: Danish Data Model (DDM) 
- Λογιςμικϐ προγραμματιςμοϑ  ετικετών και διαχεύριςησ δανειςμοϑ  
- Εξαςφϊλιςη ςυνεργαςύασ με τα τοπικϊ ςυςτόματα και το ςϑςτημα Κ..Κ. 
- Certificates: CE, FCC 

ΘϑρεσΑςφαλεύασ 

- Αναγνώριςη και επεξεργαςύα ετικετών RFiD τϑπου HF 





 

 

- υχνϐτητα 13,56 Mhz 
- RFID Standards: ISo 15693, ISo 18000-3.1 
- Security: RFID EAS and AFI 
- Security, alarm με φωτεινό και ηχητικό ϋνδειξη 
- Σαχϑτατοσ ϋλεγχοσμε 3D ανύχνευςη 
- ϑνδεςη και πρωτϐκολλα TCP/IP, LMS: SIP 1, SIP 2  
- RFID Data Models: DDM, TechLogic, 3M  
- Μϋγιςτο πλϊτοσ πϑλησ ενϐσ διαδρϐμου (1.0 – 1.30m) 
- Δυνατϐτητα προςθόκησ διαδρϐμων (περιςςϐτεροι απϐ ϋνασ διϊδρομοι) 
- Κατϊλληλο λογιςμικϐ αναγνώριςησ:  πρϐγραμμα αναφορϊσ ανύχνευςησ λαθών, 

επιμϋτρηςη επιςκεπτών, κλπ. 
- Certificates: CE, FCC 

 

ϑςτημα Αυτοεξυπηρϋτηςησ Φρηςτών με ϋξυπνο κϊδο 

- Αναγνώριςη και επεξεργαςύα ετικετών RFiD τϑπου HF 
- υχνϐτητα 13,56 Mhz 
- RFiD Standards: ISo 15693, ISo 18000-3.1 
- Security: RFID EAS and AFI 
- RFiD Data Models: ISO 28560, DDM, 3M 
- ΑναγνώριςηΚαρτών: Barcode, Mifare, RFiD, Smartphone, QR Code 
- ϑνδεςη και πρωτϐκολλα TCP/IP, LMS: SIP 1, SIP 2  
- Οθϐνη αφόσ: 19” 
- ΘερμικϐσΕκτυπωτόσ Αποδεύξεων 
- Ϊξυπνοσ κϊδοσ με θϑρα αςφαλεύασ αςφαλεύασRFiD, με εςωτερικϐ τροχόλατο κϊδο 

χωρητικϐτητασ 100 βιβλύων που υποςτηρύζει ϐλα τα παραπϊνω πρϐτυπα και ςυνδϋεται 
ϊμεςα με το ςταθμϐ αυτοξυπηρϋτηςησ χρηςτών 

 

Κϊρτεσ αναγνωςτών (RFiD, mifare) 

- iCode SLI: ISO 15693 chip 
- υχνϐτητα: 13,56 MHz HF RFID 

 

Εκτυπωτόσ καρτών αναγνωςτών 

- Οθϐνη LCD 
- Δυνατϐτητα εκτϑπωςησ μονόσ και διπλόσ ϐψησ 
- Σαχϑτητα εκτϑπωςησ 200 κϊρτεσ/ώρα μονόσ ϐψησ, ϋγχρωμησ εκτϑπωςησ 
- 300dpi with Edge to Edge printing 
- ϑνδεςη ςε θϑρα USB και προαιρετικϊ Ethernet 
- Τποςτηριζϐμενεσ πλατφϐρμεσ: MSWindows, MacOS, Linux 

 

To ϋργο θα περιλϊβει επύςησ τον προγραμματιςμϐ των ετικετών RFiD που θα διανεμηθοϑν ςε 
κϊθε βιβλιοθόκη. Ο προγραμματιςμϐσ  θα ακολουθόςει τη δομό του DataModel που ϋχει 
υιοθετόςει η Εθνικό Βιβλιοθόκη (DanishDataModel) και η ταυτϐτητα των βιβλιοθηκών θα 
χαρακτηρύζεται απϐ το ISILcode που θα δοθεύ επύςησ απϐ την Εθνικό Βιβλιοθόκη. 





 

 

ε κϊθε ετικϋτα θα καταχωρεύται ο αριθμϐσ του τεκμηρύου ςτην τοπικό ςυλλογό, ο οπούοσ 
ςυνόθωσ εύναι ςτην ετικϋτα barcode που εύναι επικολλημϋνη ςτο τεκμόριο. Σαυτϐςημοι αριθμού 
barcode ςτον Κ..Κ. θα διαφοροποιοϑνται απϐ τον ISILcode.  

Θα πρϋπει ωςτϐςο να ληφθεύ υπϐψη το γεγονϐσ ϐτι ϐλεσ οι ςυλλογϋσ Δ.Β. δεν χρηςιμοποιοϑν 
barcode (δεν διαθϋτουν ςόμανςη ό η ςόμανςη επιτυγχϊνεται με τον αριθμϐ ειςαγωγόσ. την 
περύπτωςη αυτό θα πρϋπει να επιλεγεύ και να ςυμφωνηθεύ μϋθοδοσ ςόμανςησ ςυμβατό με αυτό 
που ακολουθεύται απϐ το ςϑνολο. 

Σϋλοσ, εύναι πιθανϐν να υπϊρξει ζότημα ςυμβατϐτητασ με τισ βιβλιοθόκεσ που ϋχουν όδη 
προχωρόςει ςτη ςόμανςη τησ ςυλλογόσ τουσ με ετικϋτεσ RFiD. Αν δεν υπϊρχει διαφοροπούηςη 
του id μϋςω του ISILcode, θα πρϋπει να αναζητηθεύ μϋθοδοσ ταυτοπούηςησ των εγγραφών τουσ 
ςτον Κ..Κ.  

Για την διαδικαςύα του δανειςμοϑ εύτε ςε τοπικϐ εύτε ςε ευρϑτερο εθνικϐ επύπεδο, απαιτεύται οι 
χρόςτεσ να εύναι εφοδιαςμϋνοι με κϊρτα αναγνώςτη, μϋςω τησ οπούα ςυνδϋονται με το μοναδικϐ 
λογαριαςμϐ τουσ. Ο λογαριαςμϐσ κϊθε αναγνώςτη τηρεύται και ενημερώνεται ςυνόθωσ απϐ την 
τοπικό βιβλιοθόκη ςτην οπούα εύναι εγγεγραμμϋνοσ, η οπούα ελϋγχει και τη ςυνϋπειϊ του ωσ προσ 
τισ υποχρεώςεισ του (ϋγκαιρη επιςτροφό βιβλύων, φθορϋσ λϐγω κακόσ χρόςησ, υποβολό και 
εύςπραξη προςτύμων, ςυνδρομϋσ, ϐταν υπϊρχουν ςτην πολιτικό τησ βιβλιοθόκησ, κλπ.).   

Η λειτουργύα ςυνεργατικοϑ δικτϑου δεν επηρεϊζει τισ τοπικϋσ διαχειριςτικϋσ λειτουργύεσ κϊθε 
βιβλιοθόκησ. Εν τοϑτοισ εύναι εφικτϐ να δημιουργηθεύ ϋνα κεντρικϐ ςϑςτημα απϐδοςησ κωδικοϑ 
αναγνώςτη, που θα περιϋχει κατϊλληλο αναγνωριςτικϐ τησ τοπικόσ βιβλιοθόκησ με την οπούα 
ςυνδϋεται, η οπούα και θα διαχειρύζεται τη μερύδα του. Η δημιουργύα κεντρικοϑ μητρώου 
αναγνωςτών θα μελετηθεύ ςτο πλαύςιο του ϋργου και θα δοθοϑν κατϊλληλεσ κατευθϑνςεισ 
υλοπούηςησ. Και ςτο θϋμα αυτϐ θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ο τρϐποσ λειτουργύασ των Δ.Β. που 
χρηςιμοποιοϑν κϊρτεσ αναγνωςτών RFiD ό mifare. 





 

 

3.3 ΤΠΟΤΣΗΜΑ  ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΚΑΣΑΘΔΣΗΡΙΟΤ 

Οι ενϋργειεσ που περιλαμβϊνονται ςτο υποςϑςτημα αυτϐ κατατϊςςονται ςε τρεισ ενϐτητεσ που 
ςτοχεϑουν:  

Α. ςτη δημιουργύα τησ κατϊλληλησ υποδομόσ δημιουργύασ και διαχεύριςησ του Χηφιακοϑ 
Καταθετηρύου,  

Β. ςτην ψηφιοπούηςη, τεκμηρύωςη και ειςαγωγό ςτο ςϑςτημα ψηφιακοϑ περιεχομϋνου και 

Γ. ςτην ψηφιακό επιμϋλεια και ςυντόρηςη του ευπαθοϑσ υλικοϑ πριν απϐ την ψηφιακό 
επεξεργαςύα του.  

Η διαδικαςύα δημιουργύασ του Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου (ό Εθνικόσ Χηφιακόσ 
Βιβλιοθόκησ) θα ακολουθόςει τισ διεθνεύσ και  εθνικϋσ καλϋσ πρακτικϋσ (ΕΚΣ) ψηφιοπούηςησ, 
διατόρηςησ και τεκμηρύωςησ ψηφιακοϑ περιεχομϋνου ϐπωσ καταγρϊφονται απϐ Οργανιςμοϑσ 
ϐπωσ η Unesco (Preservation and concervation of Cultural Heritage) η IFLA (Preservation of Digital 
Heritage guide) αλλϊ και πρακτικϋσ Εθνικών Χηφιακών Καταθετηρύων που υλοποιοϑνται απϐ 
Εθνικϋσ Βιβλιοθόκεσ.   

Σα δεδομϋνα για τη δημιουργύα του Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου (Ε.Χ.Κ) δεν εύναι τϐςο 

ξεκϊθαρα, ϐςο ςτο υποςϑςτημα τησ δημιουργύασ του Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ υςτόματοσ 

(Κ..Κ.) και τοϑτο διϐτι πολϑ λύγεσ βιβλιοθόκεσ ϋχουν δημιουργόςει ψηφιακϋσ ςυλλογϋσ κα αυτϋσ 

ςε μικρό κλύμακα και χωρύσ να ϋχει προηγηθεύ η διαμϐρφωςη κανϐνων και ελϊχιςτων τεχνικών 

προδιαγραφών ςυμμϐρφωςησ. Κατϊ ςυνϋπεια η δημιουργύα του Ε.Χ.Κ. θα λειτουργόςει και ωσ 

κινητόριοσ μοχλϐσ για τη διαμϐρφωςη μιασ ενιαύασ πολιτικόσ οργϊνωςησ, ψηφιοπούηςησ και 

τεκμηρύωςησ ϋντυπου ωσ επύ το πλεύςτον υλικοϑ το οπούο διαθϋτουν κυρύωσ οι Δημϐςιεσ 

Ιςτορικϋσ Βιβλιοθόκεσ (Ζακϑνθου, Ρεθϑμνου, Ζαγορϊσ, ϊμου, κ.ϊ.) και η Εθνικό Βιβλιοθόκη 

(ΕΒΕ). 

Για να μπορεύ να γύνει ϋνασ ρεαλιςτικϐσ προγραμματιςμϐσ θα πρϋπει ό να γύνει ανεξϊρτητη 

μελϋτη, ό η μελϋτη που θα προηγηθεύ του πρώτου Τποϋργου (αποτϑπωςη τησ παροϑςασ 

κατϊςταςησ), να περιλϊβει και την καταγραφό του ιςτορικοϑ υλικοϑ που θα μποροϑςε να 

ψηφιοποιηθεύ και να περιληφθεύ ςτο Ε.Χ.Κ (καταγραφό  ϐγκων, διαμϐρφωςη προτεραιοτότων). 

 ε κϊθε περύπτωςη η μελϋτη θα πρϋπει να καταγρϊψει: 

- Σο υλικϐ τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ που εύναι όδη ψηφιοποιημϋνο, καθώσ και ςημαντικόσ 

πολιτιςτικόσ και ιςτορικόσ αξύασ υλικοϑ που πρϋπει να ψηφιοποιηθεύ ςτο πλαύςιο του 

ϋργου.  

- Σα  ψηφιακϊ αρχεύα που λειτουργοϑν όδη ςε ϊλλεσ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ, το εϑροσ τουσ 

και τα εργαλεύα (λογιςμικϊ) δημιουργύασ και διαχεύριςησ.  

- Ση λειτουργικϐτητα (διαθϋςιμα ςτο Web), την τυποπούηςη (πρϐτυπα, μεταφερτϐτητα, 

διαλειτουργικϐτητα) και τισ πρϐςθετεσ ανϊγκεσ για ψηφιοπούηςη και τεκμηρύωςη υλικοϑ.  

- Σισ ςυλλογϋσ ςπϊνιου, ευαύςθητου, αναξιοπούητου πολιτιςτικοϑ υλικοϑ που εύναι ςκϐπιμο 

να περιληφθεύ ςτο Εθνικϐ Χηφιακϐ Καταθετόριο, εύτε ςτην αρχικό φϊςη εύτε αργϐτερα. 

 





 

 

Με τον τρϐπο αυτϐ θα δοθοϑν επαρκό ςτοιχεύα για το διαθϋςιμο ψηφιακϐ υλικϐ (Εθνικό 

Βιβλιοθόκη και Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ) την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται καθώσ και μια πρώτη 

αξιολϐγηςη τησ πολιτιςτικόσ αξύασ του όδη ψηφιοποιημϋνου υλικοϑ. Σα υπϊρχοντα ψηφιακϊ 

αποθετόρια θα αποτελϋςουν την πρώτη ϑλη και θα περιληφθοϑν ςτο υπϐ ανϊπτυξη Ε.Χ.Κ.  

 

Α.  Γημιοςπγία ηηρ καηάλληληρ ςποδομήρ δημιοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Δθνικού 
Φηθιακού Καηαθεηηπίος (Δ.Φ.Κ.) 

 

Σο Ε.Χ.Κ. θα φιλοξενηθεύ ςτισ υποδομϋσ Cloud του Δημοςύου. Σο παρϐν ϋργο θα προμηθεϑςει μια 
ολοκληρωμϋνη πλατφϐρμα δημιουργύασ, διαχεύριςησ και προβολόσ του με αξιοπούηςη ΣΠΕ, 
παρϋχοντασ ϐλεσ τισ δυνατϐτητεσ που θα εξαςφαλύςουν την επεκταςιμϐτητα, τη 
διαλειτουργικϐτητα και τη βιωςιμϐτητα τησ εφαρμογόσ. 

Σο λογιςμικϐ που θα αξιοποιηθεύ για την ανϊπτυξη τησ εφαρμογόσ διαχεύριςησ του Χηφιακοϑ 

Καταθετηρύου,  θα διαθϋτει τισ ακϐλουθεσ ελϊχιςτεσ δυνατϐτητεσ: 

 Δυνατϐτητα υποςτόριξησ ψηφιακών πϐρων προερχϐμενων απϐ διαφορετικϋσ πηγϋσ και 

διαφορετικόσ φϑςεωσ τεκμόρια, με διατόρηςη τησ ακεραιϐτητασ κϊθε ςυλλογόσ και 

αξιοπούηςησ των κατϊλληλων κατϊ περύπτωςη μεταδεδομϋνων. 

 Δυνατϐτητα εμφϊνιςησ των ψηφιακών μεταδεδομϋνων και τεκμηρύων (αντιγρϊφων) με 

τρϐπο που να αναδεικνϑει την ιδιαιτερϐτητϊ τουσ, εμφανύζοντασ τα κατϊλληλα ςτοιχεύα 

με ςωςτό ςϑνθεςη  (π.χ. ςυγγραφϋασ ό καλλιτϋχνησ, ό ζωγρϊφοσ, ό χαρϊκτησ, ό ςυνθϋτησ, 

κλπ. ςτην εμφϊνιςη των μεταδεδομϋνων του δημιουργοϑ).  

 Ευϋλικτη και προςαρμοςμϋνη δυνατϐτητα εμφϊνιςησ και προβολόσ του ψηφιακοϑ 

αντιγρϊφου επιτρϋποντασ περιόγηςη ς’ αυτϐ, μεγϋθυνςη, παρϊθεςη η εναλλαγό ςελύδων, 

ηχητικό μετϊδοςη ό παρακολοϑθηςη video. H αξιοπούηςη τησ οπτικόσ αναγνώριςησ 

χαρακτόρων (OCR) εύναι απαραύτητο να αξιοποιεύται ςτην αναζότηςη, ϐταν το επιτρϋπει 

το ψηφιοποιημϋνο κεύμενο. 

 Δυνατϐτητα υποςτόριξησ τησ δενδρικόσ δομόσ των περιςςϐτερων ιςτορικών αρχεύων, 

τϐςο ςτην καταχώρηςη ϐςο και ςτην εμφϊνιςη του ψηφιακοϑ υλικοϑ (ςχϋςη 

πατϋρασ/παιδύ) 

 Σο λογιςμικϐ θα πρϋπει να υποςτηρύζει τα διεθνώσ καθιερωμϋνα αρχειακϊ πρϐτυπα, τϐςο 

ςτο επύπεδο τησ οργϊνωςησ (π.χ. ISAD (G), ϐςο και ςτο επύπεδο τησ τεκμηρύωςησ 

DublinCore ό ϊλλο, καθώσ και τα πρϐτυπα και πρωτϐκολλα επικοινωνύασ, ανταλλαγών και 

εν γϋνει διαλειτουργικϐτητασ 

 Σϋλοσ, το ςϑςτημα θα εύναι webbased και responsive, επιτρϋποντασ πρϐςβαςη μϋςω 

ϋξυπνων κινητών, tablets, PC’s  και θα μπορεύ να εγκαταςταθεύ ςε τοπικϐ περιβϊλλον  

(server, δύκτυο, NAS) ό ςε περιβϊλλον Cloud.  

 

Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του ςυςτόματοσ αναλϑονται ςτη ςυνϋχεια. 

 Τποςτόριξη των ακϐλουθων απαραύτητων λειτουργιών: 





 

 

o Επιςτημονικό τεκμηρύωςη του υλικοϑ ςε standardμορφϐτυπο (DublinCore, Marc, 
CIDOC/CRM) 

o Διαχεύριςη καθιερωμϋνων αρχεύων και διαςυνδϋςεων (Lists, authorityrecords, key-
words, indexes, κλπ) 

o Δημϐςιοσ Κατϊλογοσ (ενιαύα αναζότηςη, περιοριςμϐσ ανϊ Υορϋα/υλλογό) ϐλεσ οι 
δυνατϐτητεσ (απλό αναζότηςη, ςϑνθετη αναζότηςη, browse, facetedsearch)  χωρύσ 
περιοριςμϐ ςτα ευρετόρια, φαςϋτεσ, κλπ. 

o Εξαγωγό ςτατιςτικών δεδομϋνων για δευτερογενό επεξεργαςύα 
o Κριτόρια και περιοριςμού προςβαςιμϐτητασ (απϐδοςη δικαιωμϊτων) 
o Αςφϊλεια πρϐςβαςησ (LDAP) 

 

 Πρϐτυπα καταχώρηςησδεδομϋνων. Τποςτηρύζονται: 
o Μορφϐτυποι καταχώρηςησδεδομϋνων: Dublin Core, Marc ,RDA, ISAD(G), IFLA-

LRM/FRBR) 
o Μορφϐτυποι καταχώρηςησ καθιερωμϋνων τϑπων και holdings:  Z39.71 
o Πρϐτυπα ανταλλαγών: ISO2709, MarcXML, DC-XML, MarcXchange, METS/ALTO 

(MetadataEncondingforDigitalLibraryObjects,  ϋνα XMLdocumentformat, κατϊλληλο 
για την περιγραφό ςϑνθετων τεκμηρύων μιασ ψηφιακόσ βιβλιοθόκησ) 

o OpenAIRE format γιααποθετόρια (literature repositories) 
o MODS (MetadataObjectDescriptionSchema – πρϐτυπο βιβλιογραφικών 

μεταδεδομϋνων εκφραςμϋνων ςε XML,  που περιλαμβϊνει ϋνα υποςϑνολο των 
ςτοιχεύων του formatMARC) 

o PDF, ePub, MPEG, MP3 για προβολό ψηφιακοϑ οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ 
 

 
 Πρϐτυπα/πρωτϐκολλα επικοινωνύασ και διαλειτουργικϐτητασ 

o SRU/SRW 
o OAI-PMH 
o Open Access (OpenURL) and Open Science (real time υποςτόριξη Digital Object 

Identifier-DOI καιCrossref -ISSN) 
o UNICODE  

 

Β. Φηθιοποίηζη, ζπάνιος πολιηιζηικού ςλικού για ηη δημιοςπγία ηος ςζηήμαηορ 
Φηθιακού Καηαθεηηπίος 

 

Ο ανϊδοχοσ θα αναλϊβει ςτο πλαύςιο του ϋργου την ψηφιοπούηςη αρχειακοϑ υλικοϑ υψηλόσ 
ιςτορικόσ και πολιτιςτικόσ ςημαςύασ. Ειδικϐτερα: 

 

B1. Τπηπεζίερ Φηθιοποίηζηρ  ςλικού Δθνικού Γικηύος Γημόζιυν Βιβλιοθηκών 

το πλαύςιο του παρϐντοσ ϋργου θα γύνει ψηφιοπούηςη και τεκμηρύωςη υλικοϑ προερχϐμενου 
απϐ την Εθνικό Βιβλιοθόκη και τισ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο. 
Κατ΄εκτύμηςη θα γύνει ψηφιοπούηςη  50.000 τεκμηρύων, εκ των οπούων 45.000 αφοροϑν τεκμόρια 
τησ ΕΒΕ και 5.000 τεκμόρια των Δ.Β. 





 

 

Σο ςϑνολο των ςελύδων που θα ψηφιοποιηθοϑν ανϋρχεται ςε 400.000 περύπου ενώ οι εγγραφϋσ 
τεκμηρύωςησ που θα προκϑψουν ανϋρχονται ςε περύπου 50.000. 

Η ψηφιοπούηςη θα γύνει με κατϊλληλο εξοπλιςμϐ που θα διαθϋςει ο ανϊδοχοσ με απϐλυτο 
ςεβαςμϐ ςτην παλαιϐτητα και την κατϊςταςη του υλικοϑ του πρωτϐτυπου τεκμηρύου.  
Απαγορεϑεται η χρόςη ψηφιοποιητό (scanner) με τροφοδϐτη καθώσ και η απϐ-βιβλιοδϋτηςη ό με 
οποιοδόποτε τρϐπο φθορϊ του πρωτοτϑπου ενώ η διαχεύριςό του θα γύνει απϐ εξειδικευμϋνο 
προςωπικϐ ςε κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ και με τη δϋουςα προςοχό (χρόςη γαντιών, αποφυγό 
ϑπαρξησ υγρών ό τροφύμων ςτο χώρο, κλπ). Η εργαςύα θα γύνει ςτουσ χώρουσ που θα διαθϋςει η 
Εθνικό Βιβλιοθόκη. 

Θα γύνει πλόρησ ψηφιακό επεξεργαςύα των ψηφιακών αντιγρϊφων, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ 
καλϋσ πρακτικϋσ, ϐπωσ ϋχουν διατυπωθεύ απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ για πολιτιςτικϊ 
δεδομϋνα, (Βαςικϋσ προδιαγραφϋσ διαλειτουργικϐτητασ για την ϋνταξη ςυλλογών ςτον Εθνικϐ 
υςςωρευτό Χηφιακών Πολιτιςτικών Πϐρων, Οκτώβριοσ 2020)  και ςτο ψηφιακϐ αντύτυπο που 
θα προορύζεται για το Δημϐςιο Κατϊλογο θα τοποθετηθεύ κατϊλληλο υδατογρϊφημα. Όπου εύναι 
εφικτϐ και με απϐλυτο ςεβαςμϐ ςτα πνευματικϊ δικαιώματα, θα γύνει οπτικό επεξεργαςύα (OCR) 
ςτο αντύγραφο PDF. 

Οι μϋθοδοι ψηφιοπούηςησ  θα πρϋπει να προςαρμϐζονται ςτη φϑςη και τη μορφό του υλικοϑ.  

Σο υλικϐ που θα ψηφιοποιηθεύ κατϊ κατηγορύα περιλαμβϊνεται ςτον ακϐλουθο πύνακα. 

 

ΕΙΔΟ ΣΙΣΛΟΙ/ 

ΣΕΚΜΗΡΙΑ 

ΕΛΙΔΕ ΜΟΡΥΗ 

Μονογραφύεσ- παλαιϊ βιβλύα 12.000 350.000 Ϊντυπη, Α4, Α3 

Εγγραφα 36.000 48.000 Ϊντυπη, Α4 

Φϊρτεσ, γκραβοϑρεσ, κλπ 500 500 Α3+ 

Υωτογραφύεσ 1.500 1500  

ΤΝΟΛΑ (Σεκμηρύωςησ/Χηφιοπούηςησ) 50.000 400.000  

 

Η κατανομό αυτό θα επικαιροποιηθεύ ςτο ςτϊδιο τησ αποτϑπωςησ τησ παροϑςησ κατϊςταςησ, 

ςτη μελϋτη υλοπούηςησ.  

Οι εργαςύεσ τησ ψηφιοπούηςησ/ψηφιακόσ φωτογρϊφηςησ, χαρακτηριςμοϑ και ηλεκτρονικόσ 

αρχειοθϋτηςησ, του ανωτϋρω υλικοϑ περιλαμβϊνουν τα ακϐλουθα: 

 

- τη μετατροπό του φυςικοϑ αρχεύου ςε ψηφιακϊ αντύγραφα ςτισ μορφϋσ που 
προςδιορύζονται ςτη ςυνϋχεια (πύνακασ που ακολουθεύ) 
 

- την καταγραφό των ψηφιακών μεταδεδομϋνων (τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ), 
 

- την αποθόκευςη των ψηφιακών αρχεύων  ςε κατϊλληλα αποθηκευτικϊ μϋςα.  





 

 

 
Η ψηφιοπούηςη θα γύνεται ςτη μϋγιςτη ανϊλυςη που δύνει ικανοποιητικϐ αποτϋλεςμα για το κϊθε 

τεκμόριο και θα ακολουθεύ τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ, ϐπωσ εμφανύζονται και ςτον επϐμενο 

πύνακα. 

 

 
Χηφιακϊ αντύγραφα (master 

image files) 

Αρχεύα 

προβολόσ 

(webimagefiles) 

Αρχεύα 

προεπιςκόπηςησ 

(thumbnails) 

ΜορφόΑρχεύου TIFF JPEG JPEG 

Ανϊλυςηψηφιοπούηςησ 

Έντυπα: Αςπρϐμαυρα-

ϋγχρωμα: 400 dpi 

Υωτοτυπημϋνο υλικό: 

Αςπρϐμαυρα – ϋγχρωμα: 

300 dpi 

Υωτογραφύεσ: Αςπρϐμαυρα 

– ϋγχρωμα: 600 dpi 

Φϊρτεσ & γραφικϊ: 

Αςπρϐμαυρα – ϋγχρωμα: 

300 dpi 

~ 150 dpi 

 

 

 

 

~ 72 dpi 

 

 

Βϊθοσχρώματοσ 
8 bit grayscale ό 24 bit 

ϋγχρωμο 

8 bit grayscale ό 

24 bit ϋγχρωμο 

8 bit grayscale ό 

24 bit ϋγχρωμο 

Διαςτϊςεισ εικόνασ 

100% του πρωτοτϑπου 100% του 

πρωτοτϑπου 

~200 pixels 

ςτημεγαλϑτερη 

διϊςταςη 

 

Η επεξεργαςύα επιδιϐρθωςησ που θα πραγματοποιηθεύ ςτο ψηφιακϐ υποκατϊςτατο που θα 

προκϑψει απευθεύασ απϐ το ςαρωτό θα εύναι η ελϊχιςτη δυνατό και θα εύναι προσ την 

κατεϑθυνςη τησ επύτευξησ τησ μϋγιςτησ δυνατόσ ομοιϐτητασ με το πρωτϐτυπο τεκμόριο. Σο 

εξειδικευμϋνο λογιςμικϐ του ςαρωτό μπορεύ να εκτελϋςει ςυμπληρωματικϋσ εργαςύεσ ϐπωσ: 

 Διϐρθωςη των χρωμϊτων ώςτε να προςομοιώνουν καλϑτερα ςτο πρωτϐτυπο. 

 Αποκοπό των περιθωρύων γϑρω απϐ το τεκμόριο 

 Αλλαγό προςανατολιςμοϑ 

 Περιοριςμϐσ τησ κϑρτωςησ λϐγω τησ βιβλιοδεςύασ  

 ϑςτημα εξιςορρϐπηςησ των πλευρών του βιβλύου για επύπεδο αποτϋλεςμα 

 Despeckle (καθαριςμϐσ εντϑπου απϐ κουκκύδεσ) 

 Καθαριςμϐσ εντϑπου απϐ ςκουρϐτητα, κιτρύνιςμα κλπ. 

 Deskewing (ευθυγρϊμμιςη τησ ςαρωμϋνησ εικϐνασ) 





 

 

 Cropping (αποθόκευςη ωφϋλιμησ εικϐνασ, μεταβλητϊ περιθώρια κλπ.) 

 

ε οριςμϋνεσ υλλογϋσ, για λϐγουσ αςφαλεύασ και διαφϑλαξησ τησ ιδιοκτηςύασ, ϐπωσ 

προαναφϋραμε, θα τοποθετηθεύ υδατογρϊφημα ςτο αρχικϐ ψηφιακϐ αντύγραφο (tiff), το οπούο 

θα επιλϋξει  η Αναθϋτουςα Αρχό.  

Κατϊ τη διαδικαςύα ψηφιοπούηςησ και προκειμϋνου να υπϊρχει ςϑνδεςη μεταξϑ των αρχεύων που 

θα προκϑψουν και των πρωτοτϑπων, θα χρηςιμοποιηθεύ, εκτϐσ απϐ τον κωδικϐ τησ βιβλιοθόκησ 

προϋλευςησ, ο κωδικϐσ του τεκμηρύου (ταξινομικϐσ αριθμϐσ, χαρακτηριςτικϐσ κωδικϐσ, αριθμϐσ 

ειςαγωγόσ, κωδικϐσ φακϋλου, αριθμϐσ αντικειμϋνου,, φωτογραφύασ, κλπ) που θα ςυνοδεϑςει το 

κϊθε ψηφιοποιημϋνο τεκμόριο. Παρϊλληλα, τολογιςμικϐ θα τεκμηριώνει αυτϐματα τα ακϐλουθα 

ςτοιχεύα: 

 Αριθμϐσςελύδων 

 Ημερομηνύα ςϊρωςησ 

 Φειριςτόσ 

 Όνομα ψηφιακοϑ αρχεύου 

 Ανϊλυςηςϊρωςησ (dpi) 

 Σελικό ανϊλυςη (dpi) 

Η ςϊρωςη ευαύςθητου υλικοϑ πρϋπει να γύνει με ιδιαύτερη προςοχό και ςϑμφωνα με τισ τεχνικϋσ 

δυνατϐτητεσ των bookscanners ώςτε να εξαςφαλύζεται η  αποφυγό φθορών, ό η επιβϊρυνςη όδη 

υπαρχουςών φθορών, τϐςο ςτο ϋγγραφο/ϋντυπο ϐςο και ςτισ ςταχώςεισ. 

 

Σα ιςτορικϊ ϋγγραφα, ανϊλογα με την κατϊςταςη και τισ διαςτϊςεισ τουσ, μποροϑν να 

ψηφιοποιηθοϑν εύτε με τη μϋθοδο ςϊρωςησ με υπερκεύμενο ςαρωτό  (bookscanner) εύτε με τη 

μϋθοδο τησ φωτογρϊφηςησ,  εφϐςον δεν υπϊρχει κύνδυνοσ  για δημιουργύα ό επιβϊρυνςη των 

όδη υπαρχουςών φθορών. την περύπτωςη των παλαιϐτερων εξαιρετικϊ ευαύςθητων εγγρϊφων, 

ενδεύκνυται η μϋθοδοσ ψηφιοπούηςησ μϋςω φωτογρϊφηςησ, εφϐςον ελαχιςτοποιοϑνται οι 

κύνδυνοι προκλόςεωσ φθορών.  

Κατϊ την ψηφιοπούηςη απαραύτητη εύναι η διϊκριςη κϊθε εγγρϊφου, ανεξϊρτητα απϐ τον αριθμϐ 

ψηφιακών λόψεων που καταλαμβϊνει.  

 

Βαςικό αρχό για την τεκμηρύωςη και ςτη ςυνϋχεια για την εξαγωγό οποιαςδόποτε πληροφορύασ 

εύναι η ςϑνδεςη των  ψηφιοποιημϋνων λόψεων κϊθε εγγρϊφου με το αντύςτοιχο «ατομικϐ» 

αρχεύο μεταδεδομϋνων που το ςυνοδεϑει. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι με τα αποτελϋςματα κϊθε 

αναζότηςησ πληροφορύασ, ο χρόςτησ πρϋπει να ϋχει τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςτισ ψηφιακϋσ 

λόψεισ κϊθε εγγρϊφου. 

 





 

 

Η ψηφιοπούηςη θα γύνει ςτη μϋγιςτη ανϊλυςη και χρωματικϐ βϊθοσ λαμβϊνοντασ υπϐψη το 

ςϑνολο των ενδεικνυϐμενων παραμϋτρων ψηφιακόσ αποτϑπωςησ, επεξεργαςύασ και 

αποθόκευςησ. Σο ψηφιακϐ αντύγραφο θα εύναι υψηλόσ ποιϐτητασ ώςτε να αποφευχθεύ η 

επανϊληψη τησ διαδικαςύασ ψηφιοπούηςησ του ύδιου αντικειμϋνου ςτο μϋλλον. 

 

Σα ψηφιακϊ ϋγγραφα θα αποτελοϑν ακριβό αντύτυπα (1:1) των πρωτϐτυπων τεκμηρύων 

ανεξϊρτητα απϐ το μϋγεθϐσ τουσ, το εύδοσ χαρτιοϑ, το χρωματιςμϐ τουσ, διπλϋσ ϐψεισ, 

βιβλιοδεςύεσ, μικρογραφύεσ κλπ.  

 

Οι τϑποι των αρχεύων ςτουσ οπούουσ θα αποθηκεϑονται τα ψηφιακϊ αντύγραφα θα βαςύζονται ςε 

πρϐτυπα ςυμβατϊ με ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερεσ πλατφϐρμεσ και ευρϋωσ διαδεδομϋνεσ μορφϋσ 

αρχεύων (PDF, TIFF, JPEG, JPEG-2000, κ.α.).  

 

Επύςησ, πϋρα απϐ το ψηφιακϐ υποκατϊςτατο θα δημιουργοϑνται τουλϊχιςτον ϊλλεσ δϑο εκδοχϋσ 

του: μια εικϐνα κατϊλληλη για πρϐςβαςη απϐ το διαδύκτυο (αρχεύο προβολόσ) και μια εικϐνα ςε 

ςμύκρυνςη (αρχεύα προεπιςκϐπηςησ). Σο ψηφιακϐ υποκατϊςτατο απαιτεύται να αποθηκεϑεται ςε 

μορφό TIFF, οι εικϐνεσ που εξυπηρετοϑν την πρϐςβαςη απϐ το διαδύκτυο ςε JPEG, PNG ό PDF  και 

οι ςμικρϑνςεισ ςε JPEG ό GIF, χωρύσ να αποκλεύονται και ϊλλοι τϑποι αρχεύων. 

 

Η ψηφιοπούηςη θα γύνει με τόρηςη των απαιτοϑμενων διαδικαςιών αςφϊλειασ με ςκοπϐ το 

μηδενιςμϐ του κινδϑνου ολικόσ ό μερικόσ απώλειασ του ψηφιοποιημϋνου υλικοϑ. 

Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τα μϋτρα που λαμβϊνει για την 
εξαςφϊλιςη τησ προςταςύασ, τησ ακεραιϐτητασ  τησ και αςφϊλειασ του υλικοϑ. 

 

B2. Τπηπεζίερ Δπιζηημονικήρ ηεκμηπίυζηρ ςλικού Δθνικού Γικηύος Γημόζιυν 
Βιβλιοθηκών και εμπλοςηιζμόρ Δθνικού Φηθιακού Καηαθεηηπίος 

 

Η ενϐτητα αυτό περιλαμβϊνει την επιςτημονικό τεκμηρύωςη του ψηφιοποιημϋνου υλικοϑ και τη 

δημιουργύα εγγραφών μεταδεδομϋνων ςτο Εθνικϐ Χηφιακϐ Καταθετόριο. Η τεκμηρύωςη θα γύνει 

ςϑμφωνα με το πρϐτυπο καταγραφόσ  που θα επιλεγεύ (Dublin, Core, Marc, κλπ.) και θα αξιοποιεύ 

τη φϑςη και την κατηγορύα του ψηφιοποιημϋνου τεκμηρύου (φωτογραφύεσ, ϋγγραφα, 

πολυςϋλιδα τεκμόρια, δομημϋνα αρχεύα, κλπ.). Κϊθε εγγραφό τεκμηρύωςησ θα ςυνδϋεται με το 

ψηφιακϐ αντύγραφο του τεκμηρύου που θα δοθεύ προσ δημϐςια χρόςη (εμφϊνιςη ςτο web). 

Η κωδικοπούηςη θα λϊβει υπϐψη τησ την εθνικό διϊςταςη του καταθετηρύου και θα διατηρόςει 
την πηγό προϋλευςησ (Δ.Β., ΕΒΕ) τω τεκμηρύων.  





 

 

Παρϊλληλα με την τεκμηρύωςη του υλικοϑ που θα ψηφιοποιηθεύ ςτο πλαύςιο του ϋργου, θα γύνει 
μετϊπτωςη των ψηφιακών βϊςεων που ϋχουν όδη αναπτϑξει  Δ.Β (ϐςεσ ϋχουν αναπτϑξει) ςτο 
Ε.Χ.Κ. 

Για τισ ανϊγκεσ τησ αρχικόσ μετϊπτωςησ ςτο ςτϊδιο του εμπλουτιςμοϑ του Ε.Χ.Κ. θα 
αναπτυχθοϑν κατϊλληλεσ ρουτύνεσ μετϊπτωςησ (API’s)  που θα ϋχουν ςτϐχο τη μεταφορϊ των 
τοπικών δεδομϋνων τεκμηρύωςησ ςτο Κεντρικϐ Χηφιακϐ Αποθετόριο (Κ.Χ.Α,) , με τη δομό και 
παραμετροπούηςη που ϋχει η κεντρικό εφαρμογό και ςτο μορφϐτυπο (format) που ϋχει 
υλοποιηθεύ.  

Η ενημϋρωςη του Κ.Χ.Α. ςτη ςυνϋχεια θα γύνεται μϋςω OAI-PMH, εφϐςον και οι δϑο 
ςυνεργαζϐμενοι φορεύσ υποςτηρύζουν το αντύςτοιχο πρωτϐκολλο. ε διαφορετικό περύπτωςη θα 
αξιοποιοϑνται και μελλοντικϊ οι ρουτύνεσ που θα αναπτυχθοϑν για την αρχικό μετϊπτωςη. 

Σα ψηφιακϊ αρχεύα των ψηφιακών αποθετηρύων των Δ.Β. θα παραμεύνουν ςτισ τοπικϋσ υποδομϋσ 
και η πρϐςβαςη θα γύνεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ τουσ διεϑθυνςησ (OpenURL).  

H βϋλτιςτη λϑςη εύναι να αποκτόςει το δύκτυο μοναδικοϑσ ψηφιακοϑσ κωδικοϑσ για κϊθε 
ψηφιακϐ τεκμόριο (DOI – DigitalObjectIdentifiers) ώςτε να διατηρεύται ςταθερό η διεϑθυνςη Url 
του ψηφιακοϑ αντιγρϊφου, ανεξϊρτητα απϐ οποιαδόποτε αλλαγό ςτα τοπικϊ ό και ςτο κεντρικϐ 
ςϑςτημα. Όπωσ ϋχουμε αναφϋρει ςτην προδιαγραφό τησ εφαρμογόσ διαχεύριςησ του Κ.Χ.Α. το 
λογιςμικϐ που θα χρηςιμοποιηθεύ θα πρϋπει να υποςτηρύζει το μηχανιςμϐ DOI. 

 

Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τϐςο ςτη διαδικαςύα ψηφιοπούηςησ, ϐςο και ςτην τεκμηρύωςη και 

δημιουργύα του Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου εύναι ο ςεβαςμϐσ του νϐμου περύ πνευματικόσ 

ιδιοκτηςύασ και ο ςεβαςμϐσ τησ ιδιωτικϐτητασ (προςωπικϊ δεδομϋνα – GDPR).  

το ςτϊδιο τησ παραμετροπούηςησ του λογιςμικοϑ διαχεύριςησ θα προςδιοριςτοϑν τα 

δικαιώματα πρϐςβαςησ των χρηςτών ςτο καταχωρημϋνο ψηφιακϐ περιεχϐμενο. Οι περιοριςμού 

θα μποροϑν να εύναι ςε επύπεδο ςυλλογόσ, κατηγορύασ χρηςτών αλλϊ και τεκμηρύου κα να 

αφοροϑν κυρύωσ ςτο δικαύωμα πρϐςβαςησ ςτο πλόρεσ ψηφιακϐ περιεχϐμενο.  

 

Γ.  Φηθιακή επιμέλεια και ζςνηήπηζη ηος εςπαθούρ ςλικού ππιν από ηην τηθιακή 
επεξεπγαζία ηος. 

ημαντικϐ πρϐβλημα ιδύωσ για τισ Ιςτορικϋσ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ, οι οπούεσ διαθϋτουν τεκμόρια 
(βιβλύα, ϋγγραφα, ειδικϋσ εκδϐςεισ) εύναι η φθορϊ του υλικοϑ και η επιτακτικό ανϊγκη 
ςυντόρηςόσ του. 

Σο παρϐν ϋργο ϋχει επύ πλϋον ςτϐχο, υλικϐ υψηλόσ πολιτιςτικόσ αξύασ το οπούο ϋχει υποςτεύ 

φθορϋσ και διατρϋχει κύνδυνο καταςτροφόσ να ςυντηρηθεύ επαγγελματικϊ.  

Η ςυντόρηςη μπορεύ να γύνει ςε διϊφορα επύπεδα, ανϊλογα με τισ φθορϋσ και να περιλαμβϊνει 

εργαςύεσ απϐ απλό βιβλιοδεςύα ό επιδιϐρθωςη τησ βιβλιοδεςύασ και την απεντϐμωςη, ϋωσ 

εργαςύεσ αναπλόρωςησ φθορών του υλικοϑ με χρόςη εξειδικευμϋνων υλικών και τεχνικών 

ϋμπειρων ςυντηρητών. Βαςικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ θα αποτελϋςουν κατϊλληλοι οδηγού 

διεθνών Οργανιςμών, ϐπωσ τησ IFLA  (Preserving Cultural Heritage  Guide) και του ειδικοϑ 





 

 

Οργανιςμοϑ τησ UnescoICCROM  (International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property). 

Προτεραιϐτητα ςυντόρηςησ θα δοθεύ ςε πολιτιςτικϐ υλικϐ (βιβλύα, ϋγγραφα, κλπ.) το οπούο θα 

ψηφιοποιηθεύ ςτο πλαύςιο του ϋργου. Δεδομϋνου ϐτι δεν εύναι γνωςτϐ το εϑροσ των τεκμηρύων 

που θα ςυντηρηθοϑν, οϑτε το επύπεδο τησ απαιτοϑμενησ επεξεργαςύασ και των υλικών που θα 

χρειαςτοϑν,  εκτιμϊται ϐτι ςτο πλαύςιο του ϋργου θα γύνει ςυντόρηςη τουλϊχιςτον 5.000 

φθαρμϋνων τεκμηρύων. 

Η προςφορϊ θα περιλαμβϊνει τα απαραύτητα για τη ςυντόρηςό υλικϊ και υπηρεςύεσ, καθώσ και 

ϋνα ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ και τεκμηρύωςησ των εργαςιών ςυντόρηςησ. 

Διεθνώσ, κϊθε ςπϊνιο υλικϐ που ειςϊγεται ςε διαδικαςύα ςυντόρηςησ καταγρϊφεται ςε ειδικϐ 

ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ. Κατϊ ςυνϋπεια, ςε επύπεδο Εθνικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών, 

θα αναπτυχθεύ ειδικό web εφαρμογό που θα χρηςιμοποιηθεύ απϐ ϐλουσ τουσ ςυντηρητϋσ που θα 

ςυμμετϊςχουν ςτο ϋργο.  Η εφαρμογό αυτό θα  διατηρεύ βϊςη δεδομϋνων ςτην οπούα θα 

καταχωρεύται το τεκμόριο που ςυντηρόθηκε, τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του, καθώσ και η 

μϋθοδοσ και τα υλικϊ που χρηςιμοποιόθηκαν για τη ςυντόρηςό του. Υωτογραφικϐ υλικϐ και 

επεξηγηματικϋσ ςημειώςεισ, ϐταν χρειϊζονται θα ςυμπληρώνουν την εικϐνα. Με τον τρϐπο αυτϐ 

θα δημιουργηθεύ ϋνα ιςτορικϐ ςυντόρηςησ ευαύςθητου υλικοϑ, μϋςω του οπούου θα αντλοϑνται 

πληροφορύεσ για νεϐτερη επεξεργαςύα ςυντόρηςησ ό για χρηςιμοπούηςη των ύδιων μεθϐδων και 

υλικών για τη ςυντόρηςη παρϐμοιων τεκμηρύων ςτο μϋλλον. 

 
 
 





 

 

4. ΠΤΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ 

Για την προβολό των ψηφιακών υπηρεςιών και των δεδομϋνων που θα οργανωθοϑν 

επιςτημονικϊ και θα καταγραφοϑν ςϑμφωνα με τουσ ιςχϑοντεσ κανϐνεσ και πρϐτυπα που 

ιςχϑουν κατϊ κατηγορύα και υποςτηρύζονται απϐ τισ ΣΠΕ, θα αναπτυχθεύ Πϑλη Προβολόσ ςτην 

οπούα θα ϋχουν πρϐςβαςη τϐςο οι ενδιαφερϐμενοι  (προςωπικϐ Δ.Β., εκπαιδευτικού ϐλων των 

βαθμύδων, ςπουδαςτϋσ και ερευνητϋσ)  ϐςο και το ευρϑ κοινϐ. 

Η Πϑλη θα αναπτυχθεύ με ςεβαςμϐ την αρχό «ιςϐτιμη πρϐςβαςη προσ ϐλουσ» (βλϋπε ςτη 

ςυνϋχεια το κεφϊλαιο: Διαλειτουργικϐτητα ςε επύπεδο Εθνικόσ Χηφιακόσ Πολιτικόσ) και θα 

παρϋχει πρϐςβαςη με κϊθε μϋςον (βλϋπε ςτη ςυνϋχεια το κεφϊλαιο: Πολυκαναλικό Προςϋγγιςη), 

θα εύναι responsive , και θα εξαςφαλύζει εϑκολη και φιλικό πρϐςβαςη, παρϋχοντασ οδηγύεσ για 

κϊθε περύπτωςη.  Σο ϊνοιγμα ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ θα ςυμβϊλει ςτην επικοινωνύα και 

τη ςτοχευμϋνη διϊδοςη επικοινωνιακοϑ υλικοϑ. 

Πρϐςθετα χαρακτηριςτικϊ τησ Πϑλησ θα εύναι: 

 Η εξαςφϊλιςη ςυνολικόσ και εξατομικευμϋνησ προβολόσ των υπηρεςιών και των φορϋων 

που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο. Αυτϐςημαύνει: 

o Οι χρόςτεσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να επιλϋξουν πρϐςβαςη και περιόγηςη ςτο 

ςϑνολο κϊθε υπηρεςύασ (Εθνικϐσ υνεργατικϐσ Κατϊλογοσ-Ε..Κ., Εθνικϐ Χηφιακϐ 

Καταθετόριο – Ε.Χ.Κ. )  

o Ϋ ςτον Κατϊλογο και το Χηφιακϐ Αποθετόριο μιασ ςυγκεκριμϋνησ Δ.Β. 

 Η δυνατϐτητα ενιαύασ αναζότηςησ ςε ϐλεσ τισ υπηρεςύεσ που φιλοξενεύ το Εθνικϐ Δύκτυο 

Δημϐςιων Βιβλιοθηκών. την περύπτωςη αυτότο αποτϋλεςμα τησ αναζότηςησ: 

o Θα εμφανύζει το ςϑνολο των εγγραφών που ανταποκρύνονται ςτα κριτόρια τησ 

αναζότηςησ με ϋνδειξη τησ προϋλευςόσ τουσ 

o Θα εμφανύζει τη διαθεςιμϐτητα των τεκμηρύων, ιδύωσ των βιβλιοθηκών, τα οπούα 

δανεύζονται 

o Θα προςαρμϐζει την αναλυτικό εμφϊνιςη κϊθε εγγραφόσ ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ 

κατηγορύασ υλικοϑ ςτην οπούα ανόκει 

o Θα παρϋχει κριτόρια για διεϑρυνςη ό περιοριςμϐ τησ αναζότηςησ (facets) 

o Θα προτεύνει τεκμόρια που ενδεχομϋνωσ θα ενδιϋφεραν το χρόςτη (morelikethis) 

o την περύπτωςη αναζότηςησ/περιόγηςησ ςτο Ε.Χ.Κ. θα αξιοποιοϑνται 
δυνατϐτητεσ εμφϊνιςησ κϊθε τϑπου ψηφιακοϑ αρχεύου μϋςω κατϊλληλου  viewer 
(jpeg, thumbnail, PDF, ePub, MPEG, MP3) 

o Αναζότηςη freetext ςε PDF που ϋχει υποςτεύ επεξεργαςύα OCR 

o Τπογρϊμμιςη των ϐρων αναζότηςησ που εντοπύζονται ςε ελεϑθερο κεύμενο 

o Εμφϊνιςη τησ δομόσ μια ςϑνθετησ εγγραφόσ τεκμηρύωςησ (father/child) με 

δυνατϐτητα πλοόγηςησ μϋςα ςτην εγγραφό (π.χ. εμφϊνιςη των κεφαλαύων ενϐσ 

ψηφιακοϑ βιβλύου και δυνατϐτητα επιλογόσ και μετϊβαςησ) 

Επιπλϋον 





 

 

 Η υλοπούηςη τησ πολιτικόσ πρϐςβαςησ ςε κϊθε κατηγορύα τεκμηρύων για κϊθε εφαρμογό 

 Η υλοπούηςη τησ πολιτικόσ ςεβαςμοϑ των προςωπικών δεδομϋνων (GDPR) 

 Εξαςφϊλιςη πρϐςβαςησ ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ, ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ 

προςβαςιμϐτητασ του Περιεχομϋνου του Ιςτοϑ, ϋκδοςη 2.0 

(WebContentAccessibilityGuidelines 2.0) του διεθνό οργανιςμοϑ WorldWideWebConsortium 

(W3C), ςε επύπεδο προςβαςιμϐτητασ “ΑΑΑ”. 

 Πρϐςβαςη μϋςω ϋξυπνων κινητών, tablets, κλπ με κατϊλληλη προςαρμογό τησ οθϐνησ 

και του τρϐπου λειτουργύασ τησ αναζότηςησ και εμφϊνιςησ των αποτελεςμϊτων 

(responsive) 

 ϑνδεςη / πρϐςβαςη ςε εξωτερικϋσ πηγϋσ, ςυνδρομητικϋσ ό μη, τουλϊχιςτον ςε επύπεδο 

αναζότηςησ/ϋρευνασ πληροφοριών 

 ϑνδεςημεμϋςα κοινωνικόσδικτϑωςησ 

To ςχόμα που ακολουθεύ δύνει μια γενικό εικϐνα του Εθνικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών, 

των ςυνιςτωςών του και των βαςικών λειτουργιών του. 

 

 

 

 





 

 

5. ΤΠΟΤΣΗΜΑ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΝΣΟ 
ΓΗΜΟΙΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ. 

 

τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου υποςυςτόματοσ εύναι η ανϊληψη εκ μϋρουσ των Δημϐςιων 

Βιβλιοθηκών ενϐσ πιο ενεργοϑ ρϐλου ςτην κοινωνύα των πολιτών αναπτϑςςοντασ δρϊςεισ 

κοινωνικόσ υποςτόριξησ, διεϑρυνςησ των μαθηςιακών δυνατοτότων και ςυμμετοχόσ ςτη 

δημιουργύα τησ κοινωνύασ του αϑριο μϋςω τησ ςυμβολόσ τουσ ςτην επιτυχύα βιώςιμησ ανϊπτυξησ. 

Για τη διαμϐρφωςη του προτεινϐμενου πλαιςύου δρϊςεων ελόφθηςαν, μεταξϑ πολλών ϊλλων, 

υπϐψιν: 

 η Ατζϋντα 2030 για τη Βιώςιμη Ανϊπτυξη (SDG 2030), η οπούα εύναι μια διεθνόσ ςυμφωνύα 

που ςτϐχο ϋχει να δημιουργόςει ϋναν κϐςμο πιο δύκαιο, πιο ειρηνικϐ και ευημεροϑντα, ςε 

ϋναν υγιό πλανότη. Προτεύνει μια ςτροφό ςτον τρϐπο με τον οπούο ςκεφτϐμαςτε γϑρω 

απϐ την ανϊπτυξη, πϋρα απϐ οικονομικϊ κριτόρια και η υλοπούηςό τησ απαιτεύ 

καινοτϐμεσ ςυν δημιουργικϋσ λϑςεισ μεταξϑ θεςμικών και επιχειρηματικών φορϋων, 

αλλϊ και τησ κοινωνύασ των πολιτών. Η πολιτιςτικό κληρονομιϊ, ϊυλη και μη, καθώσ και η 

δημιουργικϐτητα αποτελοϑν πϐρουσ οι οπούοι μποροϑν να λειτουργόςουν ωσ καταλϑτεσ 

για την επύτευξη των SDGs, και για τη δημιουργύα πϐλεων βιώςιμων, δύκαιων, ανοικτών 

και καινοτϐμων. 

 Ο οδηγϐσ τησ IFLA για τη ςυμμετοχό και τισ δρϊςεισ που μποροϑν να αναλϊβουν ςτο 

πλαύςιο τησ UN 2030 Agenda (Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 

Agenda, August 2017, rev.) 

 Προτϊςεισ δημιουργικών δρϊςεων των δημϐςιων βιβλιοθηκών μϋςα απϐ ςχετικϋσ 

μελϋτεσ και ιδύωσ του The Aspen Institute (Rising to the Challenge, Re-envisioning Public 

Libraries, Oct. 2014) 

 

Οι Βιβλιοθόκεσ ϋχουν ξεχωριςτό θϋςη ςτη ςχεδύαςη και υλοπούηςη τησ Ατζϋντασ 2030 . Όπωσ 

διατυπώνεται ςτο κεύμενο τησ ατζϋντασ « οι βιβλιοθήκεσ παίζουν ςημαντικό ρόλο ςτην προςπάθεια 

προώθηςησ τησ βιώςιμησ ανάπτυξησ προσ όφελοσ των πολιτών και του πλανήτη, παρέχοντασ 

πρόςβαςη ςτην πληροφόρηςη , πρόςβαςη του κοινού ςτισ ΤΠΕ, βοηθώντασ τουσ πολίτεσ να 

αναπτύξουν δεξιότητεσ για επωφελή χρήςη τησ τεχνολογίασ και διαςώζοντασ τισ πληροφορίεσ και 

γνώςεισ  για χρήςη και αξιοποίηςη από τισ επόμενεσ γενιέσ». 

 

Αξιολογώντασ προτϊςεισ και δρϊςεισ απϐ το διεθνό χώρο και εςτιϊζοντασ ςτισ δυνατϐτητεσ των 

ελληνικών Δ.Β. το υποςϑςτημα αυτϐ ςτοχεϑει να δώςει τη δυνατϐτητα, αρχικϊ ςε επιλεγμϋνεσ 

Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ, και αργϐτερα ςε ϐλεσ,  να αποκτόςουν  την κατϊλληλη υποςτηρικτικό 

υποδομό και τεχνογνωςύα, προκειμϋνου να ςυνειςφϋρουν: 

 ε επύπεδο κοινωνικϐ παρϋχοντασ ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ (ανϊπηρουσ, ηλικιωμϋνουσ, χρϐνια 

πϊςχοντεσ, αςθενεύσ, πρϐςφυγεσ και μετανϊςτεσ, κλπ) τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε 





 

 

πληροφοριακϐ υλικϐ, ςε τεκμόρια τησ βιβλιοθόκησ και ςε υπηρεςύεσ, ιδύωσ του Δημϐςιου 

τομϋα, ςτισ οπούεσ δυςκολεϑονται να ϋχουν πρϐςβαςη ό να ςυνδιαλλαγοϑν. Για τοςκοπϐ 

αυτϐ: 

 Θα δημιουργηθοϑν θυρύδεσ πληροφϐρηςησ και διανομόσ βιβλύων (ϋντυπων ό e-

books) ςε περιοχϋσ και χώρουσ ϐπου η ϊμεςη πρϐςβαςη ςτη βιβλιοθόκη εύναι 

δϑςκολη (π.χ. Νοςοκομεύα,  Ιδρϑματα για ϊτομα με προβλόματα κινητικϐτητασ, 

χρϐνια πϊςχοντεσ, απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ) 

 Θα δοθεύ η δυνατϐτητα εξ αποςτϊςεωσ δανειςμοϑ (κρατόςεισ) με παρϊδοςη ςε 

εγγϑσ χώρουσ  

 Θα οργανωθοϑν δρϊςεισ πληροφϐρηςησ και προβολόσ των δυνατοτότων και 

υπηρεςιών που προςφϋρει το Δύκτυο Δημϐςιων Βιβλιοθηκών ςε  ςυνϊρτηςη και με 

αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών (ΣΠΕ) 

 ε επύπεδο εκπαύδευςησ θα δημιουργηθοϑν ςχϋςεισ υποςτόριξησ των ςχολικών δομών 

αξιοποιώντασ: 

 Σισ δυνατϐτητεσ δικτϑωςησ των ςχολικών μονϊδων με τισ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ και 

αξιοπούηςησ του πλοϑτου που διαθϋτουν 

 Σην καταγραφό των βιβλύων των ςχολικών βιβλιοθηκών αξιοποιώντασ τισ 

διαχειριςτικϋσ υποδομϋσ τησ Δ.Β. και εξαςφαλύζοντασ πρϐςβαςη ςε ευρϑτερο 

γνωςτικϐ περιεχϐμενο, ςε ευρϑτερο κοινϐ και με ευκολϐτερο τρϐπο 

 Σην οργϊνωςη ενημερωτικών δρϊςεων πληροφοριακόσ παιδεύασ, ώςτε οι μαθητϋσ 

να μποροϑν να αναζητόςουν τισ κατϊλληλεσ πηγϋσ πληροφϐρηςησ και να 

διεξαγϊγουν πληροφοριακό ϋρευνα με τρϐπο ακριβό και αποτελεςματικϐ 

 ε επύπεδο ενεργητικόσ πληροφϐρηςησ προκειμϋνου να υπϊρξει ουςιαςτικό ενημϋρωςη, 

ςυμμετοχό και αποδοχό των αναγκών για υιοθϋτηςη καλών πρακτικών βιώςιμησ 

ανϊπτυξησ (sustainability) ϐπωσ διατυπώνονται ςτην Agenda 2030 των Ηνωμϋνων Εθνών. 

Για τοςκοπϐ αυτϐ: 

 Θα δημιουργηθοϑν «πρϊςινα» εργαςτόρια εντϐσ των Δ.Β. με ςτϐχο την πληρϋςτερη 

ενεργητικό πληροφϐρηςη των πολιτών ςε θϋματα περιβϊλλοντοσ κα βιώςιμησ 

ανϊπτυξησ 

 Θα αναπτυχθεύ εξειδικευμϋνη βιβλιογραφύα, προςανατολιςμϋνη ςτισ τοπικϋσ 

ιδιαιτερϐτητεσ 

 Θα αναπτυχθοϑν ςυνϋργειεσ με εξειδικευμϋνουσ φορεύσ και εργαςτόρια, ιδύωσ ςτο 

χώρο των ΑΕΙ, που ϋχουν προςανατολιςμϐ ςε θϋματα περιβϊλλοντοσ, γεωργύασ,  

διατόρηςησ υδϊτινων πϐρων, διαχεύριςησ απορριμμϊτων , κλπ., ώςτε μϋςω 

ςτοχευμϋνων παρεμβϊςεων, παρουςιϊςεων και εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων να 

υπϊρχει διαρκόσ ενημϋρωςη και διϊχυςη τησ γνώςησ  

Ειδικϐτερα ςτο πλαύςιο του ϋργου θα αναπτυχθοϑν οι ακϐλουθεσ δραςτηριϐτητεσ ςϑμφωνα με 
τισ ανωτϋρω κατηγορύεσ. 

 





 

 

5.1 Τποζηήπιξη ζε εςπαθείρ κοινυνικέρ ομάδερ – Κοινυνική Agenda 

Οι ενϋργειεσ που προβλϋπονται ς’ αυτό την ενϐτητα θα υλοποιηθοϑν απϐ πϋντε (5) Δημϐςιεσ 
Βιβλιοθόκεσ που θα επιλεγοϑν με κριτόρια: 

- Σισ δυςκολύεσ πρϐςβαςησ πολιτών ςτισ υπηρεςύεσ τησ βιβλιοθόκησ 
- Σην αδυναμύα πρϐςβαςησ ςε ςτοιχειώδεισ υπηρεςύεσ Δημϐςιων Υορϋων (ϋλλειψη 

δικτυακόσ επικοινωνύασ, ψηφιακϐσ αναλφαβητιςμϐσ, αδυναμύα επικοινωνύασ ςτην 
ελληνικό γλώςςα (μετανϊςτεσ, αναλφϊβητοι)  

Για την αντιμετώπιςη των αναγκών αυτών  

 Θα δημιουργηθοϑν “ϋξυπνεσ” θυρύδεσ πληροφϐρηςησ και διανομόσ βιβλύων 

(ϋντυπων ό e-books) ςε περιοχϋσ και χώρουσ ϐπου η ϊμεςη πρϐςβαςη ςτη 

βιβλιοθόκη εύναι δϑςκολη (π.χ. Νοςοκομεύα,  Ιδρϑματα για ϊτομα με προβλόματα 

κινητικϐτητασ, χρϐνια πϊςχοντεσ, απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ). 

Οι θυρύδεσ αυτϋσ θα επικοινωνοϑν με το ςϑςτημα διαχεύριςησ τησ βιβλιοθόκησ μϋςω 

δικτϑου, θα εύναι αςφαλεύσ (αποφυγό βανδαλιςμών, αςφϊλεια του υλικοϑ που 

τοποθετεύται ς’ αυτϋσ ) και θα ενημερώνουν αυτϐματα το ςϑςτημα τησ βιβλιοθόκησ 

μϋςω τεχνολογύασ ραδιοςυχνοτότων.  

 

 Θα δοθεύ η δυνατϐτητα εξ αποςτϊςεωσ δανειςμοϑ (κρατόςεισ) με παρϊδοςη ςε 

εγγϑσ χώρουσ αξιοποιώντασ τη δυνατϐτητα των “ϋξυπνων”  θυρύδων. 

 

 Θα δημιουργηθεύ ϋνα γραφεύο πληροφϐρηςησ/εξυπηρϋτηςησ των πολιτών που 

ανόκουν ςτισ κατηγορύεσ που προαναφϋραμε, με κατϊλληλο εξοπλιςμϐ 

(ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό ςυνδεδεμϋνο ςτο διαδύκτυο και εκτυπωτό), καθώσ και ϋνα 

εκπαιδευμϋνο χειριςτό που θα μπορεύ να ανταποκρύνεται ςτα αιτόματα των 

ενδιαφερϐμενων πολιτών. Η ςτελϋχωςη και η λειτουργύα του γραφεύου θα γύνει 

ανϊλογα με το κοινϐ ςτο οπούο απευθϑνεται η Δ.Β.  (τα ςτοιχεύα θα προκϑψουν απϐ 

την αρχικό Μελϋτη Αποτϑπωςησ  τησ Παροϑςησ Κατϊςταςησ) 

 

 Θα οργανωθοϑν δρϊςεισ πληροφϐρηςησ και προβολόσ των δυνατοτότων και 

υπηρεςιών που προςφϋρει το Δύκτυο Δημϐςιων Βιβλιοθηκών ςε  ςυνϊρτηςη και με 

αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών (ΣΠΕ) 

Για την υλοπούηςη των ανωτϋρω ςτϐχων ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςφϋρει: 

 Πϋντε (5) κλειςτϋσ μονϊδεσ δανειςμοϑ, κινητϋσ, που θα ςυνδϋονται ςτο διαδύκτυο, θα 
επικοινωνοϑν με το ςϑςτημα τησ βιβλιοθόκησ μϋςω τεχνολογύασ RFiD και των 
κατϊλληλων πρωτοκϐλλων διαςϑνδεςησ. Σα χαρακτηριςτικϊτωνμονϊδων 
περιλαμβϊνονται ςτουσ πύνακεσ τεχνικών χαρακτηριςτικών. 

 Πϋντε (5) πλόρεισ ςταθμοϑσ εργαςύασ για τη ςτελϋχωςη των γραφεύων πληροφϐρηςησ 
ςτισ βιβλιοθόκεσ που θα επιλεγοϑν. Σα χαρακτηριςτικϊ των ςταθμών εργαςύασ  
περιλαμβϊνονται ςτουσ πύνακεσ τεχνικών χαρακτηριςτικών. 





 

 

 Πϋντε (5) ϊτομα, με πολϑ καλό γνώςη τησ χρόςησ ηλεκτρονικών υπολογιςτών, πολϑ καλό 
αντύληψη των λειτουργιών τησ δημϐςιασ διούκηςησ και γνώςη τουλϊχιςτον μιασ ξϋνησ 
γλώςςασ, κατϊ προτύμηςη τησ αγγλικόσ. Σα ϊτομα αυτϊ δεν θα αποτελοϑν μϋλη των 
ομϊδων εργαςύασ για την υλοπούηςη του ϋργου, αλλϊ θα επιλεγοϑν ςε ςυνεργαςύα με τισ 
βιβλιοθόκεσ που υλοποιόςουν τισ δρϊςεισ, κατϊ προτύμηςη απϐ το τοπικϐ περιβϊλλον.  

 

5.2 Τποζηήπιξη ππυηοβάθμιαρ  και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

Θα δημιουργηθεύ η κατϊλληλη υποδομό υποςτόριξησ των ςχολικών δομών και ανϊπτυξησ 

ςυνεργειών που υποςτηρύζουν και ενδυναμώνουν τουσ ςτϐχουσ τησ πρωτοβϊθμιασ κυρύωσ 

εκπαύδευςησ, αλλϊ και τησ δευτεροβϊθμιασ, ιδύωσ των τριών πρώτων ετών μαθητεύασ. Οι 

δραςτηριϐτητεσ που προβλϋπονται θα αναπτυχθοϑν ςε πϋντε (5) Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ που θα 

επιλεγοϑν, ϐπωσ και ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα, ςτο ςτϊδιο τησ Μελϋτησ Αποτϑπωςησ τησ 

Παροϑςα Κατϊςταςησ. Η δρϊςη αυτό αποβλϋπει: 

 

 την πρϐςβαςη των ςχολικών μονϊδων ςτο πληροφοριακϐ υλικϐ των Δημϐςιων 

Βιβλιοθηκών και των πηγών πληροφϐρηςησ με τισ οπούεσ ςυνεργϊζονται. Μϋςω τησ 

πρϐςβαςησ αυτόσ θα διευρυνθοϑν οι πηγϋσ για τα γνωςτικϊ αντικεύμενα που 

διδϊςκονται και ςε ςυνεργαςύα των Δ.Β. με τουσ διδϊςκοντεσ θα μπορεύ να 

αξιοποιηθεύ βιβλιογραφύα και υλικϐ που δεν διαθϋτουν οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ. 

 Οι μαθητϋσ θα μποροϑν να αποκτόςουν κϊρτα αναγνώςτη τησ βιβλιοθόκησ και να 

επωφελοϑνται μϋςω δανειςμοϑ απϐ το υλικϐ τησ. 

 Με δεδομϋνο ϐτι πολλϋσ ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν ϋχουν καταγρϊψει το υλικϐ τουσ  

ό δεν διαθϋτουν δυνατϐτητα προβολόσ του, η ςυνεργαςύα με τισ Δ.Β. και η φιλοξενύα 

τουσ ςτον Δημϐςιο Κατϊλογο θα ςυμβϊλει ςτην εξωςτρϋφειϊ τουσ. 

 Οι υποδομϋσ τησ Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ μποροϑν να εμπλουτιςθοϑν με κατϊλληλα 

προγρϊμματα δημιουργύασ εκπαιδευτικών video ό εικαςτικών αναρτόςεων που θα 

αξιοποιοϑνται για εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ.  Αξιοποιώντασ τισ υπολογιςτικϋσ  

υποδομϋσ τησ Δ.Β. και επιλϋγοντασ ειδικϊ λογιςμικϊ ανοιχτοϑ κώδικα 

εξυπηρετοϑνται πολλαπλού ςτϐχοι, ϐπωσ η εξοικεύωςη των μαθητών με την 

τεχνολογύα, αλλϊ η ανϊπτυξη ςυνεργαςιών μϋςω ομϊδων διαφορετικών ςχολικών 

μονϊδων.  

 Η οργϊνωςη ενημερωτικών δρϊςεων πληροφοριακόσ παιδεύασ, και η ανϊπτυξη 

εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών οδηγών με εϑληπτο περιεχϐμενο, θα δώςε ώθηςη ςτισ 

ανωτϋρω δραςτηριϐτητεσ καθώσ οι μαθητϋσ θα μποροϑν να αναζητόςουν τισ 

κατϊλληλεσ πηγϋσ πληροφϐρηςησ, να διεξαγϊγουν πληροφοριακό ϋρευνα και να 

αναπτϑξουν ςυνεργαςύεσ με ϊτομα ό ομϊδεσ ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον με κοινϊ 

ενδιαφϋροντα. 

Για την επιτυχύα των ςτϐχων αυτόσ τησ ενϐτητασ θα πρϋπει ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ να περιλϊβει 
ςτην προςφορϊ του: 





 

 

 Δϑο (2) πλόρεισ ςταθμοϑσ εργαςύασ ανϊ ςχολικό μονϊδα που θα αξιοποιηθοϑν για την 
πρϐςβαςη των μαθητών ςτο Δημϐςιο Κατϊλογο τησ βιβλιοθόκησ και ςτο ςϑνολο των 
πληροφοριακών πϐρων που διαθϋτει ό θα αναπτυχθοϑν. Οι ςταθμού αυτού θα 
χρηςιμοποιοϑνται εντϐσ τησ ςχολικόσ βιβλιοθόκησ και αποτελεύ τη ςυνειςφορϊ του 
παρϐντοσ ϋργου. Για τισ ςχολικϋσ αυτϋσ μονϊδεσ θα δοθεύ η δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςτο 
ςϑςτημα  τησ βιβλιοθόκησ,  ϐλων των ςταθμών εργαςύασ που διαθϋτουν. Σα 
χαρακτηριςτικϊ των ςταθμών εργαςύασ  περιλαμβϊνονται ςτουσ πύνακεσ τεχνικών 
χαρακτηριςτικών. 

 Eνασ απϐ τουσ ανωτϋρω ςταθμοϑ εργαςύασ (PC) ανϊ ςχολικό μονϊδα, θα αξιοποιηθεύ για 
το δανειςμϐ του υλικοϑ τησ ςχολικόσ βιβλιοθόκησ και θα περιλαμβϊνει αναγνώςτη 
Barcode, ςταθμϐ αναγνώριςησ RFiD και εκτυπωτό αποδεύξεων. 

 ε κϊθε Δημϐςια Βιβλιοθόκη που ςυμμετϋχει ςτη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη θα μποροϑν να 
ςυνδεθοϑν/ςυνεργαςτοϑν ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ ϋργου, ωσ τρεισ (3) ςχολικϋσ 
μονϊδεσ. ε επϐμενο ςτϊδιο θα εύναι δυνατό η ϋνταξη και ϊλλων μονϊδων. 

 Ενταξη του υλικοϑ τησ ςχολικόσ βιβλιοθόκησ ςτον Κατϊλογο τησ Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ. Η 
ϋνταξη αυτό θα ϋχει τα ακϐλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

o Αν η ςχολικό βιβλιοθόκη ϋχει καταγρϊψει ηλεκτρονικϊ το υλικϐ τησ 
ακολουθώντασ τα κατϊλληλα πρϐτυπα καταλογογρϊφηςησ και ταξινϐμηςησ, οι 
εγγραφϋσ αυτϋσ θα μεταφερθοϑν (μετϊπτωςη-migration) ςτη Βϊςη Δεδομϋνων 
τησ Βιβλιοθόκησ 

o Ο κατϊλογοσ τησ ςχολικόσ Βιβλιοθόκησ θα παραμεύνει διακριτϐσ ςτο ςϑςτημα 
διαχεύριςησ και προβολόσ (Δημϐςιοσ κατϊλογοσ) τησ Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ 

o Θα δοθοϑν εξουςιοδοτόςεισ ςτο προςωπικϐ τησ ςχολικόσ βιβλιοθόκησ ώςτε να 
ενημερώνει τον κατϊλογϐ τησ με νϋα βιβλύα 

o ε περύπτωςη που η ςχολικό βιβλιοθόκη δεν ϋχει καταγρϊψει (καταλογογραφόςει/ 
ταξινομόςει) το υλικϐ τησ, ο ανϊδοχοσ θα αναλϊβει το ϋργο τησ 
καταλογογρϊφηςησ αυτοϑ ςτο ϑςτημα τησ Δ.Β. τηρώντασ τισ προϒποθϋςεισ που 
αναφϋρθηκαν 

o Σο υλικϐ τησ ςχολικόσ βιβλιοθόκησ θα ταξιθετηθεύ ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα και θα 
ςημανθεύ με ετικϋτεσ RFiD 

 Eνεργοπούηςη του δανειςμοϑ για τουσ μαθητϋσ και το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ, ώςτε να μποροϑν να δανεύζονται ςυςτηματικϊ και ελεγχϐμενα τϐςο 
απϐ τη ςχολικό, ϐςο και απϐ την Δημϐςια Βιβλιοθόκη. Αυτϐςυνεπϊγεται: 

o Σην ϋκδοςη κϊρτασ δανειςμοϑ για κϊθε μαθητό και για το εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ 

o Ση διαμϐρφωςη ειδικών κανϐνων δανειςμοϑ για τα ϊτομα με ςχολικό κϊρτα 
o Σην εξαςφϊλιςη πρϐςβαςησ και δανειςμοϑ ςε ϐλα τα ϊτομα με ςχολικό κϊρτα απϐ 

το ςϑνολο του υλικοϑ (ςχολικόσ βιβλιοθόκησ και Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ) 

Κατ’ εκτύμηςη τα μεγϋθη που θα λϊβει υπϐψη του ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ για τισ ανωτϋρω 
εργαςύεσ εύναι:  

- Εξοπλιςμϐσ  για τη ςϑνδεςη μϋχρι τριών (3) ςχολικών βιβλιοθηκών ανϊ δημϐςια 
Βιβλιοθόκη που ςυμμετϋχει ςτη δρϊςη: 

o 30 προςωπικού υπολογιςτϋσμεοθϐνη 
o 15 ςταθμού εργαςύασ RFiD 
o 15 αναγνώςτεσBarcode 
o 15 θερμικούεκτυπωτϋσ 





 

 

- Ϊνταξη ςτη Βιβλιογραφικό Βϊςη Δεδομϋνων και ςτο Δημϐςιο Κατϊλογο τησ Δημϐςιασ 
Βιβλιοθόκησ, με τουσ τρϐπουσ που προαναφϋραμε, ωσ 200 εγγραφών/τύτλων βιβλύων 
ανϊ ςχολικό βιβλιοθόκη. ϑνολοωσ 3.000 εγγραφϋσ  

- Πρϐβλεψη για ςόμανςη με ετικϋτεσ RFiD των ανωτϋρω βιβλύων: 3.000 ετικϋτεσ RFiD 
- Κϊρτεσ δανειςμοϑ μαθητών και εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, τουλϊχιςτον 1000 κϊρτεσ 

για ϐλα τα ςχολεύα. 
 

 Ανϊπτυξη μαθημϊτων πληροφοριακόσ παιδεύασ ςε ηλεκτρονικό μορφό για την 
καθοδόγηςη των μαθητών ςτην πρϐςβαςη και ϋρευνα ςτον κατϊλογο τησ  βιβλιοθόκησ 
και τισ πληροφοριακϋσ πηγϋσ που διαθϋτει.  Σα μαθόματα θα ϋχουν διαφορετικό 
προςϋγγιςη, κατϊλληλη για κϊθε ςχολικό βαθμύδα και θα ςυνοδεϑονται με εποπτικϐ 
υλικϐ ό video για καλϑτερη κατανϐηςη. Επύςησ θα μποροϑν να αξιοποιηθοϑν 
μϋςωϋξυπνων κινητών. 

 Οργϊνωςη εκπαιδευτικών ςεμιναρύων δια ζώςησ, για την ενημϋρωςη των μαθητών 
ςχετικϊ με το περιεχϐμενο και τισ δραςτηριϐτητεσ τησ Δ.Β. καθώσ και τισ δυνατϐτητεσ που 
παρϋχονται για την υποςτόριξη των μαθημϊτων. 
 

5.3 Πληποθόπηζη ζσεηικά με ηην ςιοθέηηζη ππακηικών βιώζιμηρ ανάπηςξηρ 
(sustainability) βάζει ηυν απσών ηηρ Agenda 2030 ηυν Ηνυμένυν Δθνών. 

ε τρεισ (3) Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ που θα επιλεγοϑν με βϊςη τισ δυνατϐτητϋσ του και τισ επιδϐςεισ 
τουσ ςε πρωτοποριακϋσ δρϊςεισ, θα δημιουργηθοϑν εργαςτόρια προβολόσ τησ βιώςιμησ 
ανϊπτυξησ με ϋμφαςη ςε προβλόματα που αντιμετωπύζει η ςυγκεκριμϋνη γεωγραφικό περιοχό 
τησ ϋδρασ τησ Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ. Π.χ. αντιμετώπιςη μϐλυνςησ των ακτών, διατόρηςησ του 
θαλϊςςιου πλοϑτου, αξιοπούηςη προώϐντων τησ θϊλαςςασ ςε ςχϋςη με τη διατροφό ςε μια 
νηςιωτικό περιοχό; ρϑπανςη πϐςιμων καταθετόρων νεροϑ, αξιοπούηςη βρϐχινου νεροϑ, 
βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ, διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, η τεχνολογύα ςτην υπηρεςύα τησ γεωργύασ, κλπ. 
ςε περιοχό αγροτικό; πλεονεκτόματα του δϊςουσ, αξιοπούηςη δαςικών περιοχών, προςταςύα 
των δαςών, αποφυγό ρϑπανςησ, μικροκαλιϋργειεσ, χλωρύδα και πανύδα, κλπ . 

Η δρϊςη αυτό αποςκοπεύ  ςτην ευαιςθητοπούηςη των πολιτών κϊθε ηλικύασ παρϋχοντασ γνώςεισ 
και πρακτικϋσ που θα ςυμβϊλουν ςτη βελτύωςη τησ καθημερινϐτητασ, ςτην υιοθϋτηςη 
οικολογικών μεθϐδων, ςτην εφαρμογό πρακτικών οικιακόσ και κοινωνικόσ οικονομύασ, με 
απώτερο ςτϐχο τη ςυμβολό ςτην επιτυχύα βιώςιμησ ανϊπτυξησ, τη διαφϑλαξη τησ 
βιοποικιλϐτητασ του πλανότη και την αξιοπούηςη τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ με τρϐπουσ 
που ςυνϊδουν με τουσ ςτϐχουσ τησ Agenda 2030. 

το πλαύςιο τησ δρϊςησ αυτόσ θα γύνουν 

 Δημιουργύα ειδικοϑ γραφεύου, εντϐσ του χώρου των βιβλιοθηκών που θα επιλεγοϑν, που 
θα δημιουργόςει και θα ςυντηρεύ μια ςυλλογό ϋντυπου, ψηφιακοϑ και εποπτικοϑ υλικοϑ, 
ςχετικοϑ με τα θϋματα που ϋχουν επιλεγεύ, ςϑμφωνα με τισ γενικϋσ κατευθυντόριεσ 
γραμμϋσ που αναφϋραμε ανωτϋρω.  

 Εξαςφϊλιςη βαςικοϑ εξοπλιςμοϑ λειτουργύασ του γραφεύου που θα περιλαμβϊνει ϋνα 
ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό, εκτυπωτό και ςϑνδεςη ςτο διαδύκτυο. υνολικϊ θα 
προςφερθοϑν τρύα (3) set εξοπλιςμοϑ πληροφορικόσ (PC με οθϐνη, εκτυπωτόσ laser). 

 Δημιουργύα ςυλλογόσ εξειδικευμϋνησ θεματικόσ  βιβλιογραφύασ, η οπούα θα ενταχθεύ ωσ 
ξεχωριςτό ςυλλογό ςτον Κατϊλογο τησ Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ και θα εύναι διαθϋςιμη 
ςτουσ αναγνώςτεσ με βϊςη την πολιτικό τησ βιβλιοθόκησ. Εκτιμϊται ϐτι θα γύνει 





 

 

προμόθεια τουλϊχιςτον 300 τύτλων εξειδικευμϋνησ βιβλιογραφύασ, ϋντυπησ και ψηφιακόσ, 
ανϊ μονϊδα, ότοι ςϑνολο  περύπου 1000 τεκμηρύων ςυνολικϊ 

 Επιλογό ηλεκτρονικών πηγών πληροφϐρηςησ ελεϑθερησ πρϐςβαςησ ό με ςυνδρομό, για 
τα θϋματα του γραφεύου 

 Δημιουργύα ειδικόσ ιςτοςελύδασ ςτο πλαύςιο τησ ιςτοςελύδασ τησ βιβλιοθόκησ 
(ηλεκτρονικό θυρύδα) ϐπου θα δύδονται πληροφορύεσ για τισ πηγϋσ, το διαθϋςιμο υλικϐ, 
τον τρϐπο πρϐςβαςησ, καθώσ και θα γύνονται ανακοινώςεισ για δρϊςεισ ενημερωτικϋσ 
που ςυνδϋονται με τα θϋματα που εξυπηρετεύ το γραφεύο 

 Οργϊνωςη ενημερωτικών δρϊςεων, ημερύδων, διαλϋξεων απϐ ειδικοϑσ , κλπ ςε 
ςυνεργαςύα με τη Δημϐςια Βιβλιοθόκη που φιλοξενεύ το γραφεύο. 
Σουλϊχιςτοντρεισεκδηλώςειστουτϑπου αυτοϑ κατ’ ϋτοσ. 

 Διϊθεςη ενϐσ ατϐμου, κατϊ προτύμηςη  με γνώςεισ   ςτο αντικεύμενο, για διϊςτημα ενϐσ 
ϋτουσ, για τισ ανϊγκεσ του ϋργου. Σο κϐςτοσ του ςυγκεκριμϋνου ατϐμου για το διϊςτημα 
αυτϐ θα καλυφθεύ απϐ τον ανϊδοχο. τη ςυνϋχεια και ανϊλογα με την επιτυχύα τησ 
δρϊςησ, και την αξιολϐγηςη τησ ανϊγκησ ςυνϋχιςόσ τησ, το κϐςτοσ λειτουργύασ του 
γραφεύου θα αναλϊβει η Δημϐςια Βιβλιοθόκη. 

 

Η ανωτϋρω δρϊςη θα εξελιχθεύ απϐ το δεϑτερο χρϐνο υλοπούηςησ το ϋργου και ςτη ςυνϋχεια. 
Επειδό εύναι δϑςκολο να προβλεφθεύ η βιωςιμϐτητα των γραφεύων, κρύνεται ςκϐπιμη η 
χρηματοδϐτηςη τησ δρϊςησ για ϋνα χρϐνο. ε κϊθε περύπτωςη η επϋνδυςη εύτε θα ςυνεχιςτεύ απϐ 
τη Δ.Β. ςτη μορφό που περιγρϊψαμε, εύτε θα απορροφηθεύ απϐ τη βιβλιοθόκη ςτο πλαύςιο των 
δραςτηριοτότων τησ ώςτε να μη χαθεύ  η υλικό επϋνδυςη και η εμπειρύα που αποκτόθηκε. 

Σο επύπεδο ανϊληψησ κϐςτουσ απϐ τον ανϊδοχο του ϋργου για την οργϊνωςη και λειτουργύα των 
τριών γραφεύων για ϋνα χρϐνο δεν θα πρϋπει να εύναι μικρϐτερο των 80.000,0€ ανϊ γραφεύο/Δ.Β. 

  





 

 

6. ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΤΦΤΙΑ (BUSINESS 
INTELLIGENCE) 

Η δημιουργύα του υνεργατικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών (SaaS) θα ςυγκεντρώςει για 
πρώτη φορϊ δεδομϋνα απϐ τισ 45 Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ και την Εθνικό Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ. 
Με τον τρϐπο που εύναι ςχεδιαςμϋνο και εκτιμϊται ϐτι θα υλοποιηθεύ, θα αποτελϋςει μια 
δεξαμενό ςτοιχεύων, μϋςω των οπούων, ύςωσ για πρώτη φορϊ ςε τϐςο μεγϊλο βαθμϐ, το 
Τπουργεύο Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων θα ϋχει τη δυνατϐτητα να αξιολογόςει το ρϐλο των 
Δημϐςιων Βιβλιοθηκών και τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ ςτην εκπαύδευςη ϐλων των βαθμύδων, ςτην 
μελϋτη και ϋρευνα και γενικϐτερα ςτο πολιτιςτικϐ και μορφωτικϐ επύπεδο του πληθυςμοϑ που 
ϋχει πρϐςβαςη ςτουσ ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ. 

Ειδικϐτερα το Τπουργεύο θα μπορεύ να ϋχει πληροφϐρηςη ςχετικϊ με: 

- Ση ςϑνθεςη των υλλογών των βιβλιοθηκών που μετϋχουν ςτο δύκτυο, ςυνολικϊ και 

μεμονωμϋνα 

- Σα διαθϋςιμα τεκμόρια με αναγωγό ςτον πληθυςμϐ τησ Κοινϐτητασ 

- Ση χρόςη τησ υλλογόσ (δανειςμϐσ) και ποιοτικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ κατηγορύεσ που 

ζητοϑνται και την ηλικιακό κατανομό των χρηςτών 

- Σισ ανϊγκεσ ανταλλαγών και διαδανειςμοϑ τεκμηρύων μεταξϑ βιβλιοθηκών 

- Σην πολιτικό αγορών και εμπλουτιςμοϑ των ςυλλογών ςυνολικϊ και μεμονωμϋνα 

Με τη γνώςη αυτό το Τπουργεύο Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων θα μπορεύ με μεγαλϑτερη αςφϊλεια 
και ακρύβεια να ςχεδιϊςει δρϊςεισ για τισ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ, και να κατευθϑνει τισ 
δραςτηριϐτητϋσ τουσ ςε τομεύσ που θα ϋχουν μεγαλϑτερη επύπτωςη και ωφϋλεια για την 
εκπαύδευςη και τον πολιτιςμϐ. 

Σο υποςϑςτημα επιχειρηματικόσ ευφυϏασ θα βαςιςτεύ ςε ϋνα ϋξυπνο ςϑςτημα ςτατιςτικόσ 
ανϊλυςησ των ςυλλογών και των διαχειριςτικών μεταδεδομϋνων των Βιβλιοθηκών του δικτϑου 
και παρουςύαςόσ τουσ μϋςω ενϐσ  γραφικοϑ και φιλικοϑ περιβϊλλοντοσ, (πύνακεσ, γραφόματα 
piecharts, ιςτογρϊμματα) που θα ςυνδυϊζουν επιθυμητϋσ παραμϋτρουσ ςε βϊθοσ χρϐνου. 

Σα ελϊχιςτα χαρακτηριςτικϊ του υςτόματοσ τατιςτικόσ επεξεργαςύασ, το οπούο εύναι 
επιθυμητϐ να περιλαμβϊνεται ςτην Πλατφϐρμα Διαχεύριςησ τϐςο του Ε..Κ. ϐςο και του 
υςτόματοσ διαχεύριςησ υλικοϑ τησ Ε.Β.Ε εύναι:  

 Δυνατότητα παραμετροπούηςησ και Αςφϊλειασ  

 Επιλογό κριτηρύων ςυςχϋτιςησ 

 Αςφϊλεια (οι βιβλιοθόκεσ/χρόςτεσ μποροϑν να βλϋπουν μϐνο τα ςτοιχεύα για τα οπούα 
εύναι εξουςιοδοτημϋνεσ) 
o ςε λειτουργικϐ επύπεδο (π.χ. μϐνο ςτατιςτικϊ δανειςμοϑ) 
o ςε τοπικϐ επύπεδο (μϐνο ςτατιςτικϊ τησ ςυγκεκριμϋνησ Δ.Β.) 
o ςε επύπεδο εντϑπου (π.χ. μϐνο ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ) 
o μεςυνδυαςμϐ των ανωτϋρωκριτηρύων 

 

 Επιλογό περιόδου για ϋκδοςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων 

 τιγμιϐτυπα απϐ περιοδικϋσ καταςτϊςεισ 

 Ανϊημϋρα, μόνα, τετρϊμηνο, ϋτοσ 





 

 

 Ακολουθύα ημερών, μηνών, τετραμόνων, ετών 

 ϑγκριςη των ςτοιχεύων μηνών μεταξϑ διαφορετικών ετών 

 Διϊφοροι  οριςμού ϋτουσ (ημερολογιακϐσ, οικονομικϐσ , ....) 
 

 Ευκολύα χρόςησ 

 Θα μπορεύ να διαμορφωθεύ ϋνα ϋναstandardset πινϊκων/ 
Εκτυπώςεων που θα αξιοποιεύται απϐ τα μϋλη του δικτϑου (profiles) 

 Επιλογό παραμϋτρων απϐ καταλϐγουσ κριτηρύων και δημιουργύα νϋων πινϊκων,    
βϊςειτων επιλογών 

 Προγραμματιςμϐσ τησ δημιουργύασ και ενημϋρωςησ των εκτυπώςεων ςε  
προεπιλεγμϋνεσ ημερομηνύεσ και χρϐνουσ  

 

H ϋκδοςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων θα πρϋπει να αφορϊ τουλϊχιςτον τισ ακϐλουθεσ λειτουργύεσ του 
ςυςτόματοσ: 

 

 ϑνθεςη τησ ςυλλογόσ (Κ..Κ, ςυλλογϋσ Δ.Β., Ε.Β.Ε.) 

 Δανειςμϐσ (δανειςμού, κρατόςεισ, κλπ) 

 Σην κύνηςη μϋςω τησ Πϑλησ (ςυχνϐτητα πρϐςβαςησ, προτιμώμενεσ ςελύδεσ, δημοφιλεύσ 

αναζητόςεισ, διϊρκεια παραμονόσ, χαρακτηριςτικϊ χρηςτών, κλπ) 
 

Σο ςϑςτημα θα παρϋχει δυνατϐτητεσ παρουςύαςησ των δεδομϋνων με μορφό ιςτογρϊμματοσ ό 
γραφικό απεικϐνιςη  (barcharts, piecharts, γραμμικό απεικϐνιςη,  διαςπορϊ), καθώσ και τη  
δυνατϐτητα εξαγωγόσ των δεδομϋνων  ςε Excel (CSV) , ςε HTML  και ςε εκτυπωτό.  

 

 

  





 

 

7. ΤΠΗΡΔΙΔ 

7.1 Τπηπεζίερ Δκπαίδεςζηρ 

το πλαύςιο τησ υλοπούηςησ του Ϊργου, θα παραςχεθοϑν ικανοποιητικϋσ υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ 
του προςωπικοϑ των Δ.Β.,  ϐλων των βαθμύδων που ςυμμετϋχουν ςτην αξιοπούηςη και τη 
λειτουργύα των ςυςτημϊτων και εφαρμογών, που  θα ϋχουν ωσ ςτϐχο την μεταφορϊ 
τεχνογνωςύασ ςτα ςτελϋχη των βιβλιοθηκών, ϋτςι ώςτε: 

 Να κατανοόςουν τισ λειτουργύεσ των ςυςτημϊτων, των εφαρμογών,  των υπηρεςιών και 
των ςυνοδευτικών εργαλεύων διαχεύριςησ 

 Να αποκτόςουν πρακτικό εμπειρύα ανϊλογα με το επιχειρηςιακϐ τουσ ρϐλο 

 Να αποκτόςουν πρακτικό εμπειρύα ςτη χρόςη εγχειριδύων και ϊλλων βοηθητικών υλικών 
που απαιτοϑνται για την ςυντόρηςη, διαχεύριςη και εϑρυθμη λειτουργύα των εφαρμογών 
και ςυςτημϊτων 

 

Οι υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ θα εύναι ανϊ ειδικϐτητα χρόςτη των ςυςτημϊτων και των εφαρμογών 
και υπηρεςιών που περιλαμβϊνει το ϋργο. 

Ο ακριβόσ αριθμϐσ των εκπαιδευομϋνων για κϊθε ςεμινϊριο θα καθοριςτεύ κατϊ την υλοπούηςη 
του Ϊργου. 

Θα δοθεύ επύςησ εκπαύδευςη για τουσ διαχειριςτϋσ των ςυςτημϊτων/εφαρμογών που θα αφορϊ 
κατ’ ελϊχιςτο: 

 την αρχιτεκτονικό και ςτο ςχεδιαςμϐ του ςυνολικοϑ ςυςτόματοσ που ϋχει παραδοθεύ. 

 τη λειτουργύα και ςτον ϋλεγχο τησ ϊρτιασ λειτουργύασ των ςυςτημϊτων και εφαρμογών 
που ϋχουν εγκαταςταθεύ. 

 το περιεχϐμενο των βϊςεων δεδομϋνων που ϋχουν αναπτυχθεύ. 

 την εκπαύδευςη για τη διαχεύριςη/ χρόςη του ςυςτόματοσ 

 

Η εκπαύδευςη θα πρϋπει να γύνει απϐ κατϊλληλουσ, ϋμπειρουσ εκπαιδευτϋσ, να προγραμματιςτεύ 
ςωςτϊ ςϑμφωνα με το ρυθμϐ παρϊδοςησ και λειτουργύασ των ςυςτημϊτων και εφαρμογών και 
να ςυνοδεϑεται  με τα απαραύτητα βοηθόματα (εγχειρύδια). 

Σο γενικϐ πρϐγραμμα ςεμιναρύων θα περιλαμβϊνει τισ παρακϊτω πληροφορύεσ:  

• Περιγραφό του ςεμιναρύου.  

• Διϊρκεια ςε ημϋρεσ.  

• Αντικειμενικού ςκοπού.  

• Γλώςςα Διδαςκαλύασ.  





 

 

• Σϐποσ (Περιφϋρεια, Αθόνα)  

• Απαιτοϑμενεσ γνώςεισ και εμπειρύα (προαπαιτοϑμενα).  

Η εκπαύδευςη μπορεύ να γύνει δια ζώςησ ό και διαδικτυακϊ. Ο τϐποσ που θα επιλεγεύ για την 
υλοπούηςη ςεμιναρύων δια ζώςησ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐσ, δεδομϋνησ τησ κατανομόσ των Δ.Β. 
ςε ϐλη τη χώρα.  Ηλεκτρονικϐ εκπαιδευτικϐ υλικϐ, το οπούο θα αναρτηθεύ ςτην Πϑλη 
πληροφϐρηςησ, θα διευκολϑνει ιδιαύτερα.  

Η γλώςςα των ςεμιναρύων, των βιβλύων και βοηθημϊτων τουσ θα εύναι η ελληνικό.  

 
Ο ελϊχιςτοσ χρϐνοσ εκπαύδευςησ που θα υλοποιηθεύ, θα καθοριςτεύ με βϊςη τισ ανϊγκεσ που θα 
προκϑψουν, ςτο ςτϊδιο μελϋτησ τησ εφαρμογόσ. ε κϊθε περύπτωςη δεν μπορεύ να εύναι 
μικρϐτεροσ απϐ 4 μόνεσ. Η κατανομό των ωρών και ο τρϐποσ διενϋργειασ των μαθημϊτων θα 
καθοριςτοϑν ςε ςυνεργαςύα με την Αναθϋτουςα Αρχό. 

Εκτϐσ των εξειδικευμϋνων εκπαιδευτικών ςεμιναρύων, το Ϊργο θα περιλαμβϊνει και τουλϊχιςτον 
τϋςςερισ  (4) μόνεσ υποςτόριξησ  υπηρεςιών onthejobtraining κατϊ τη διϊρκεια τησ πιλοτικόσ 
λειτουργύασ εντϐσ του ϋργου.  

 

7.2 Τπηπεζίερ Πιλοηικήρ Λειηοςπγίαρ 

Οι υπηρεςύεσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ αφοροϑν ςτην υποςτόριξη τησ λειτουργύα των επύ μϋρουσ  
ςυςτημϊτων  και των χρηςτών κϊτω απϐ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ εξαςφαλύζοντασ 
την απαιτοϑμενη διαθεςιμϐτητα.  

Η υποςτόριξη για κϊθε εφαρμογό, και ιδιαύτερα για τισ εφαρμογϋσ Εθνικοϑ υνεργατικοϑ 
Καταλϐγου, Ολοκληρωμϋνου Κεντρικοϑ υςτόματοσ ΕΒΕ, υςτόματοσ διαδανειςμοϑ και Εθνικοϑ 
υνεργατικοϑ Καταθετηρύου κατϊ την πιλοτικό λειτουργύα του ςυςτόματοσ, θα ϋχει διϊρκεια 
τεςςϊρων (4) μηνών/ςϑςτημα και θα  περιλαμβϊνει: 

 

 Επύλυςη προβλημϊτων – υποςτόριξηχρηςτών 

 υλλογό παρατηρόςεων απϐ τουσχρόςτεσ 

 Διϐρθωςη / Διαχεύριςη λαθών (bugfixing) 

 Τποςτόριξητησλειτουργύασ των Servers (backup / disaster recovery policy / security). 

 On the job training 

 

Η πιλοτικό λειτουργύα θα κατανεμηθεύ ςτο ςυνολικϐ χρϐνο του ϋργου, ανϊλογα με το χρϐνο 
παρϊδοςησ κϊθε ςυςτόματοσ. το προτεινϐμενο χρονοδιϊγραμμα θα προβλεφθεύ ο χρϐνοσ 
πιλοτικόσ λειτουργύασ αντύςτοιχα για κϊθε εφαρμογό. 





 

 

Επύςησ θα προςδιοριςτοϑν τα μϋςα που θα διατεθοϑν εκ μϋρουσ του αναδϐχου (ϊτομα, helpdesk, 
χρϐνοι ανταπϐκριςησ, επιτϐπια παρϋμβαςη, κλπ.). Ειδικϐτερα ςτη διϊρκεια τησ πιλοτικόσ 
περιϐδου θα περιλαμβϊνονται τουλϊχιςτον οι ακϐλουθεσ υπηρεςύεσ: 

 υντόρηςηλογιςμικοϑ και εφαρμογών 

 Εντοπιςμϐσ αιτιών βλαβών/ δυςλειτουργιών και αποκατϊςταςη (bugfixing), 

 Παρϊδοςη – εγκατϊςταςη τυχϐν νϋων εκδϐςεων λογιςμικοϑ  

 ε περύπτωςη που η εγκατϊςταςη νϋασ ϋκδοςησ των ϋτοιμων πακϋτων λογιςμικοϑ, 
ςυνεπϊγεται την ανϊγκη επεμβϊςεων ςτισ εφαρμογϋσ, ο Ανϊδοχοσ θα πραγματοποιόςει 
τισ επεμβϊςεισ αυτϋσ χωρύσ πρϐςθετη επιβϊρυνςη.  

 Εξαςφϊλιςη ορθόσ λειτουργύασ ϐλων των customizations, διεπαφών με ϊλλα ςυςτόματα, 
κλπ., με τισ νεϐτερεσ εκδϐςεισ. 

 Διενϋργεια ρυθμύςεων / παραμετροποιόςεων / προςαρμογών / τροποποιόςεων κρύνονται 

απαραύτητεσ για τη βελτύωςη τησ απϐδοςησ του υςτόματοσ (finetuning), 

 Παροχό υπηρεςιών  onthejobtraining ςτουσ χρόςτεσ 

 Παρϊδοςη αντιτϑπων ϐλων των μεταβολών ό των επανεκδϐςεων ό τροποποιόςεων των 
εγχειριδύων λογιςμικοϑ (Επικαιροπούηςη τησ τεκμηρύωςησ του ςυςτόματοσ) . 

 Σεχνικό υποςτόριξη 

 Τπηρεςύεσ Σεχνικόσ Τποςτόριξησ μϋςω Λειτουργύασ Helpdesk. 

 Onsite υποςτόριξη. Όταν τα αναφερϐμενα προβλόματα δεν μποροϑν να επιλυθοϑν 
απευθεύασ και οριςτικϊ απϐ το πρώτο επύπεδο παρϋμβαςησ (Helpdesk), πρϋπει να 
προωθοϑνται ςε ειδικοϑσ οι οπούοι θα δύνουν την απαιτοϑμενη λϑςη επιτϐπου. 

 

Η Περύοδοσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ αρχύζει μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη ϐλων των δοκιμών 

ελϋγχου και την εκπαύδευςη του προςωπικοϑ. 

τη Υϊςη τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ θα γύνει και επικαιροπούηςη των Μελετών αφοροϑν την 
Αρχιτεκτονικό και Αςφϊλεια του ςυςτόματοσ, ϐπωσ αναφϋρεται ςτη ςυνϋχεια, και ςυγκεκριμϋνα 
των: 

 Μελϋτη Εκτύμηςησ Επικινδυνϐτητασ,  

 Μελϋτη Ιδιωτικϐτητασ,  

 χϋδιο Ανϊκαμψησ απϐ Καταςτροφϋσ  και  

  χϋδιο Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ   

 

ε περύπτωςη που κατϊ την περύοδο Πιλοτικόσ Λειτουργύασ, εμφανιςθοϑν προβλόματα ό 

διαπιςτωθεύ ϐτι δεν πληροϑνται κϊποιεσ απϐ τισ προδιαγραφϐμενεσ απαιτόςεισ, ο Ανϊδοχοσ 

οφεύλει να προβαύνει ϊμεςα ςτισ απαραύτητεσ βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ και αναπροςαρμογϋσ, 

ώςτε το ϑςτημα, μετϊ το πϋρασ τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ, να εύναι ϋτοιμο για παραγωγικό 

εκμετϊλλευςη. 

 





 

 

7.3 Τπηπεζίερ ΔΓΓΤΗΗ, ςνηήπηζηρ και Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ 

το πλαύςιο του Ϊργου ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςφϋρει Τπηρεςύεσ Εγγϑηςησ καλόσ λειτουργύασ 
για δϑο (2) τουλϊχιςτον ϋτη απϐ την ημερομηνύα ϋναρξησ του Ϊργου, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν  
και τισ  Τπηρεςύεσ υντόρηςησ και Σεχνικόσ Τποςτόριξησ, ϐπωσ περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 

Οι Τπηρεςύεσ αυτϋσ πρϋπει να περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα: 

 

 Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ και αποκατϊςταςησ βλαβών που πρϋπει να περιλαμβϊνουν: 
o Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα ενεργειών προληπτικόσ ςυντόρηςησ, που υποβϊλλεται με 

την ϋναρξη τησ ςχετικόσ περιϐδου 
o Αναλυτικό Καταγραφό Πεπραγμϋνων υντόρηςησ (Σακτικών – Ϊκτακτων 

Ενεργειών) 
o Σεκμηρύωςηςφαλμϊτων 
o Παρϊδοςη αντιτϑπων ϐλων των μεταβολών ό επανεκδϐςεων ό τροποποιόςεων 

των εγχειριδύων του εξοπλιςμοϑ, ϋτοιμου λογιςμικοϑ  
o Σεκμηρύωςη εγκαταςτϊςεων νϋων εκδϐςεων ϋτοιμου λογιςμικοϑ  
o Ϊκθεςη αξιολϐγηςησΠεριϐδου 

Οι υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα: 

 

 Διαςφϊλιςη καλόσ λειτουργύασ των ςυςτημϊτων 

 Εντοπιςμϐσ αιτιών βλαβών/ δυςλειτουργιών και αποκατϊςταςη 

 Κατϐπιν τεκμηριωμϋνησ ειδοπούηςησ απϐ την αναθϋτουςα αρχό, ο Ανϊδοχοσ θα εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να επιλϑει τα προβλόματα εντϐσ ςυγκεκριμϋνου χρονικοϑ διαςτόματοσ. Η 
επύλυςη των προβλημϊτων γύνεται υπϐ ςυνθόκεσ Εγγυημϋνου Επιπϋδου Τπηρεςιών.  

 Παρϊδοςη – εγκατϊςταςη τυχϐν νϋων εκδϐςεων λογιςμικών, μετϊ απϐ ϋγκριςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ  

 Εξαςφϊλιςη ορθόσ λειτουργύασ ϐλων των customizations με τισ νεϐτερεσ εκδϐςεισ 

 Παρϊδοςη αντιτϑπων ϐλων των μεταβολών ό των επανεκδϐςεων ό τροποποιόςεων των 
εγχειριδύων λογιςμικοϑ και εφαρμογών 

 ε περύπτωςη που η εγκατϊςταςη νϋασ ϋκδοςησ ςυνεπϊγεται την ανϊγκη επεμβϊςεων 
ςτισ εφαρμογϋσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να πραγματοποιόςει τισ επεμβϊςεισ 
αυτϋσ χωρύσ πρϐςθετη χρηματικό επιβϊρυνςη.  

 Για την ςυνολικό υπηρεςύα HelpDesk θα πρϋπει να γύνει χρόςη κατϊλληλησ μεθοδολογύασ 
και ειδικοϑ ςυςτόματοσ για: 

o καταγραφό του ςυνϐλου των ςυμβϊντων και παρακολοϑθηςησ τησ πορεύασ 
αντιμετώπιςόσ τουσ  

o διαχεύριςη και τεκμηρύωςη αλλαγών του ςυςτόματοσ 
o παρακολοϑθηςη τησ ύδιασ τησ υπηρεςύασ HelpDesk και των επιπϋδων 

ανταπϐκριςόσ τησ  

 Οριςμού προςυμφωνημϋνου επιπϋδου υπηρεςιών αποκατϊςταςησ προβλημϊτων ευθϑνησ 
Αναδϐχου: 

o Εργϊςιμεσ Ημϋρεσ: Οι καθημερινϋσ, εκτϐσ αββϊτου και Κυριακόσ, ημϋρεσ τησ 
εβδομϊδασ, εκτϐσ Αργιών. Ψσ μη εργϊςιμεσ ημϋρεσ ορύζονται το ϊββατο και η 
Κυριακό, καθώσ και οι αργύεσ. 





 

 

o Κανονικϋσ Ώρεσ Κϊλυψησ (ΚΨΚ): Οι ώρεσ απϐ 07:00 ϋωσ 17:00 των Εργϊςιμων 
Ημερών. Ψσ μη εργϊςιμεσ ώρεσ ορύζονται οι ώρεσ απϐ 00:00 ϋωσ 07:00 και οι απϐ 
17:00 ϋωσ 24:00. 

o Μϋςοσ Φρϐνοσ απϐ την Αναγγελύα Προβλόματοσ μϋχρι την Αποκατϊςταςη του 
(MΦΑΠΑ) ορύζεται ο χρϐνοσ που μεςολαβεύ απϐ την ανϊληψη τησ ευθϑνησ 
επύλυςησ προβλόματοσ που αναγγϋλθηκε μϋχρι την αποκατϊςταςη του.  

o Ο ΜΦΑΠΑ ορύζεται ςε μύα (1) ώρα για τισ αναλόψεισ ευθϑνησ που 
πραγματοποιόθηκε εντϐσ εργϊςιμων ημερών και ωρών για τον εξοπλιςμϐ και τισ 
εφαρμογϋσ του ϋργου 

 

7.4 Server Consolidation, Virtualization, CloudComputing 

Σο παρϐν ϋργο ϋχει ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να λαμβϊνει πλόρωσ υπϐψη τισ ςϑγχρονεσ πρακτικϋσ 

server και storagevirtualization και consolidation. Όλεσ οι προτεινϐμενεσ πλατφϐρμεσ θα 

λειτουργόςουν ςε εικονικϋσ μηχανϋσ. Επιπλϋον για να εξαςφαλιςτεύ η απρϐςκοπτη λειτουργύα 

των ςυςτημϊτων εύναι απαραύτητη η δημιουργύα ολοκληρωμϋνησ πολιτικόσ διαςφϊλιςησ 

λειτουργύασ και αςφαλεύασ (Failover&Backuppolicy). Όπωσ ϋχει αναφερθεύ τα ςυςτόματα θα 

φιλοξενηθοϑν ςτο Κυβερνητικϐ Νϋφοσ Σομϋα Ϊρευνασ και Εκπαύδευςησ (RE-Cloud). Ανεξϊρτητα 

απϐ την φυςικό υποδομό που θα φιλοξενόςει τισ προτεινϐμενεσ πλατφϐρμεσ, (cloud) θα πρϋπει 

να εξαςφαλιςτεύ η διαχειριςτικό ολοκλόρωςη τουσ ώςτε να υπϊρξουν ουςιαςτικό οικονομύα 

πϐρων.  

Παρϊλληλα θα εκπονηθεύ απϐ τον ανϊδοχο και μια πολιτικό λειτουργύασ - υποςτόριξησ – 

αναβϊθμιςησ προώϐντων και υπηρεςιών ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η αξιϐπιςτη λειτουργύα τουσ 

τουλϊχιςτον ςε ϋναν κϑκλο ζωόσ 6 – 8 ετών. 

Εθνικό Ψηφιακό Στρατηγικό: Προτεραιότητα 5.2: Αξιοπούηςη υποδομών νϋφουσ (Cloud), Προτεραιότητα 7.1: 

Θεςμοθϋτηςη και εφαρμογό πολιτικών αςφϊλειασ και προςταςύασ τησ ιδιωτικότητασ και Προτεραιότητα 7.2: 

Υιοθϋτηςη πιςτοποιητικού προςταςύασ δεδομϋνων για υπηρεςύεσ υπολογιςτικού νϋφουσ που ςτεγϊζουν 

υπηρεςύεσ του δημοςύου. 

  





 

 

8. ΔΞΑΦΑΛΙΗ  ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟΤ 
ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ 

Η ϑπαρξη διαλειτουργικϐτητασ ς’ ϐ,τι αφορϊ το υνεργατικϐ Δύκτυο Δημοςύων Βιβλιοθηκών ϋχει 
τονιςτεύ πολλϋσ φορϋσ ςτα προηγοϑμενα και αποτελεύ ςημαντικϐ παρϊγοντα τησ 
λειτουργικϐτητασ του Δικτϑου. Διακρύνουμε: 

 Σην εςωτερικό διαλειτουργικϐτητα, δηλαδό τη διαλειτουργικϐτητα μεταξϑ των τοπικών 

ςυςτημϊτων και εφαρμογών των βιβλιοθηκών που μετϋχουν ςτο δύκτυο, η οπούα 

επιτυγχϊνεται μϋςω ανοιχτών δεδομϋνων, εφαρμογόσ των ύδιων προτϑπων και 

υποςτόριξησ κοινών πρωτοκϐλλων 

 Ση διαλειτουργικϐτητα των βαςικών εφαρμογών που αναπτϑςςονται εντϐσ του Δικτϑου, 

δηλ.  του Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου και των ςυνδεδεμϋνων αρχεύων, του 

Καταλϐγου Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ και καθιερωμϋνων αρχεύου, του Εθνικοϑ Χηφιακοϑ 

Καταθετηρύου,   του ςυςτόματοσ υποςτόριξησ Επιχειρηςιακόσ Ευφυύασ και τϋλοσ 

 Ση διαλειτουργικϐτητα των εφαρμογών του υνεργατικοϑ δικτϑου   Κεντρικοϑ 

υνεργατικοϑ Καταλϐγου και Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου) με ομϐλογα εθνικϊ και 

διεθνό ςυςτόματα και εθνικοϑσ και διεθνεύσ ςυςςωρευτϋσ.  

Κατϊ ςυνϋπεια τα λογιςμικϊ που θα αποκτηθοϑν και οι εφαρμογϋσ που αναπτυχθοϑν θα 
επιτρϋπουν την παροχό δεδομϋνων απϐ και προσ οποιοδόποτε ϊλλο πληροφοριακϐ ςϑςτημα τα 
χρειϊζεται, με οργανωμϋνο και αυτϐματο τρϐπο. Οι διϊφορεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ θα πρϋπει 
να λειτουργοϑν ωσ αυτϐνομα ςτοιχεύα λογιςμικοϑ που επιτρϋπουν την απευθεύασ ανταλλαγό 
δεδομϋνων μεταξϑ ςυςτημϊτων με τη χρόςη ανοικτών προτϑπων και πρωτοκϐλλων. ημαντικϐ 
πλεονϋκτημα των διαδικτυακών αυτών υπηρεςιών εύναι ϐτι θα μποροϑν να εύναι 
επαναχρηςιμοποιόςιμεσ, προςαρμϐςιμεσ και επεκτϊςιμεσ. 

’ αυτϐ το πλαύςιο θα παρϋχεται ϋνα πλϋγμα διαδικτυακών υπηρεςιών ςε μορφό RESTAPI που θα 
επιτρϋπουν τη δημιουργύα, ενημϋρωςη και ϊντληςη των επιθυμητών δεδομϋνων. Ϊτςι οι 
υπηρεςύεσ αυτϋσ θα μποροϑν να αξιοποιηθοϑν απϐ ϐλεσ τισ υφιςτϊμενεσ εφαρμογϋσ ανεξαρτότωσ  
τεχνολογύασ και βϊςησ δεδομϋνων που χρηςιμοποιοϑν. Εύναι επομϋνωσ αναγκαύο το λογιςμικϐ 
που θα χρηςιμοποιηθεύ και οι εφαρμογϋσ που θα υλοποιηθοϑν να παρϋχουν ϋτοιμουσ 
μηχανιςμοϑσ για τη διαλειτουργικϐτητα με ανϊλογα ςυςτόματα τρύτων φορϋων – οργανιςμών με 
ςτϐχο την ηλεκτρονικό ανταλλαγό των δεδομϋνων 

 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Σο ςϑνολο των εφαρμογών και ςυςτημϊτων που θα αναπτυχθοϑν ςτο πλαύςιο τησ επϋνδυςησ θα 
εγκαταςταθοϑν και θα λειτουργόςουν ςτο Κυβερνητικϐ Νϋφοσ Σομϋα Ϊρευνασ και Εκπαύδευςησ 
(RE-CLOUD). τα πλαύςια αυτϊ οι εφαρμογϋσ και τα ςυςτόματα θα αναπτυχθοϑν ώςτε να εύναι 
πλόρωσ ςυμβατϋσ με το Κυβερνητικϐ Νϋφοσ Σομϋα Ϊρευνασ και Εκπαύδευςησ (RE-CLOUD) και να 
εκμεταλλεϑονται ςτο ϋπακρο τουσ μηχανιςμοϑσ αςφαλεύασ που αυτϐ παρϋχει. 

 

Eνϐψει των μεταβαλλϐμενων υπηρεςιακών αναγκών, τησ ςυμμϐρφωςησ με το Γενικϐ Κανονιςμϐ 
Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων, αλλϊ και το Ν. 4577/2018, ςχετικϊ με την αςφϊλεια δικτϑου 





 

 

και πληροφοριών (NIS), απαιτεύται να γύνει μελϋτη ςχετικϊ με την αςφϊλεια των εφαρμογών και 
ςυςτημϊτων, καθώσ και ςχετικϊ με τα μηχανογραφικϊ δεδομϋνα του Τπουργεύου. Ο Ανϊδοχοσ, 
λαμβϊνοντασ υπϐψη τα παραπϊνω, καθώσ και την Πολιτικό Αςφϊλειασ που ακολουθεύται ςτο RE-
Cloud, θα πρϋπει να προςδιορύςει την αναγκαύα Πολιτικό Αςφϊλειασ η οπούα θα εφαρμοςτεύ ςτο 
Πληροφοριακϐ ϑςτημα και θα εκπονόςει Μελϋτη Αποτύμηςησ Επικινδυνϐτητασ του ςυςτόματοσ 
αυτοϑ.  

Μελϋτη Αςφϊλειασ 

Η Μελϋτη Αςφϊλειασ θα περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνα μϋτρα και προδιαγραφϋσ για την αςφϊλεια 
του Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ. Επύςησ, ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ θα πρϋπει να προδιαγραφοϑν 
ϐλα τα θϋματα προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων και προςβαςιμϐτητασ των υπηρεςιών. 
Ειδικϐτερα, θα πρϋπει να προδιαγραφεύ η κατϊλληλη πολιτικό και τα μϋτρα αςφαλεύασ, ώςτε να 
εξαςφαλιςτοϑν τα παρακϊτω: 

 Πολιτικϋσ και Διαδικαςύεσ Αςφϊλειασ,  

 ΜελϋτηΑςφϊλειασ/Risk & Impact Assessment/Risk management,  

 Μελϋτη Ανϊλυςησ Επικινδυνϐτητασ 

 Εκπϐνηςη Αποτύμηςησ Επικινδυνϐτητασ (RiskAssesment) και απαιτόςεων αςφαλεύασ 

 Προςδιοριςμϐσ τεχνικών και οργανωτικών μϋτρων 

 Σαυτοπούηςη (authentication): ϋλεγχοσ τησ αυθεντικϐτητασ τησ ταυτϐτητασ των μερών μιασ 
ανταλλαγόσ δεδομϋνων. 

 Εξουςιοδότηςη (Authorization): η πρϐςβαςη του χρόςτη πρϋπει να εύναι εξουςιοδοτημϋνη. 

 Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομϋνα θα πρϋπει να παραμεύνουν ακϋραια, δηλαδό να μην 
υπϐκεινται ςε αλλοιώςεισ. Για τη διαφϑλαξη τησ ακεραιϐτητασ των δεδομϋνων εύναι 
απαραύτητη η χρόςη μηχανιςμών εξαςφϊλιςησ τησ ακεραιϐτητασ και ςυνϋπειϊσ τουσ 
(consistency) και αποτροπόσ επιθϋςεων δολιοφθορϊσ δεδομϋνων (μη εξουςιοδοτημϋνη 
αντιγραφό, μη εξουςιοδοτημϋνη καταςτροφό δεδομϋνων, κλπ.). 

 Εμπιςτευτικότητα (confidentiality): η τόρηςη του απορρότου των δεδομϋνων. Η πληροφορύα 
θα διατύθεται μϐνο ςτουσ χρόςτεσ εκεύνουσ που εύναι εξουςιοδοτημϋνοι. Η πιςτοπούηςη τησ 
δικαιοδοςύασ των χρηςτών θα πρϋπει να βαςιςτεύ πϊνω ςτο ςϑςτημα των ρϐλων, που εύναι και 
το διεθνϋσ defactostandard λϐγω τησ ευελιξύασ που προςφϋρει. Επύςησ, θα πρϋπει να 
λαμβϊνονται ϐλα τα κατϊλληλα μϋτρα ώςτε να αποτρϋπονται επιθϋςεισ κλοπόσ δεδομϋνων. 

 Διαθεςιμότητα (availability): το ςϑςτημα και τα δεδομϋνα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμα ϐταν 
απαιτεύται. 

 Μη δυνατότητα ϊρνηςησ ςυμμετοχόσ (non-repudiation): ο χρόςτησ δεν πρϋπει να μπορεύ να 
αρνηθεύ τη ςυμμετοχό του ςτην ανταλλαγό των δεδομϋνων. 

 Διαφϊνεια (transparency): πρϋπει να γύνεται τεκμηρύωςη των διαδικαςιών τησ επεξεργαςύασ 
ώςτε να μποροϑν να ελεγχθοϑν. 

 Δυνατότητα ελϋγχου (revision / audit): κϊθε τροποπούηςη ό επεξεργαςύα των δεδομϋνων 
πρϋπει να μπορεύ να ελεγχθεύ, δηλαδό απϐ ποιϐν ϋγινε και πϐτε. 

 Ευθύνη (accountability): πρϋπει να προκϑπτει ποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την ειςαγωγό, 
πρϐςβαςη ό τροποπούηςη κϊθε δεδομϋνου. 

Ειδικϐτερα, η Μελϋτη Αςφϊλειασ θα πρϋπει, κατ’ ελϊχιςτο, να περιλαμβϊνει τα κϊτωθι: 





 

 

 ITStructureAnalysis, RiskAnalysis, SecurityPlan, SecurityPolicy: Ανϊλυςη του δικτϑου και των 
ςυςτημϊτων και καθοριςμϐσ των υπηρεςιών που προςφϋρονται, ανϊλυςη των κινδϑνων 
που διατρϋχει κϊθε ςϑςτημα, δημιουργύα μελϋτησ αςφϊλειασ με προτϊςεισ για τη 
δημιουργύα αςφαλοϑσ δικτϑου, πρϐταςη πολιτικόσ αςφαλεύασ του δικτϑου, 
RiskManagement, ClassificationManagement, δημιουργύα δομών monitoring – auditing. 

 IncidentResponsePlanning: Δημιουργύα IncidentResponseTeam, καθοριςμϐσ ρϐλων και 
εκπαύδευςη, ςχεδιαςμϐσ αντύδραςησ ςε κϊθε ενδεχϐμενη απειλό. Μηχανιςμϐσ για 
αναφορϊ ςυμβϊντων απϐ χρόςτεσ, ανϊθεςη ςε τεχνικϐ μηχανογρϊφηςησ και 
καταγραφόσ  

 

Μελϋτη Ιδιωτικότητασ 

Θα πρϋπει να εκπονηθεύ Μελϋτη Ιδιωτικότητασ προκειμϋνου να προςδιοριςτοϑν οι ϋλεγχοι, οι 
πολιτικϋσ και οι διαδικαςύεσ που ϋχουν όδη τεθεύ ςε εφαρμογό και να απεικονιςτοϑν ελλεύψεισ 
ό/και μη ςυμμϐρφωςη με τον νϋο Γενικϐ Κανονιςμϐ Προςταςύασ Δεδομϋνων. Ειδικϐτερα, θα 
καθοριςτοϑν οι απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ (τεχνικϋσ και οργανωτικϋσ, που θα πρϋπει να 
υλοποιηθοϑν απϐ την Εταιρεύα), ώςτε να ςυμμορφώνονται πλόρωσ με τισ απαιτόςεισ του ΓΚΠΔ. 
Σοςυγκεκριμϋνο παραδοτϋα θα αποτυπώνει τα ακϐλουθα: 

 Πολιτικϋσ και Διαδικαςύεσ Προςωπικών Δεδομϋνων (π.χ. δικαιώματα φυςικών 
προςώπων), 

 Ροϋσ δεδομϋνων φυςικών προςώπων και τρϐποι επεξεργαςύασ αυτών. 

 Βϊςεισ και εκτύμηςη ςυςτημϊτων με βϊςη τισ απαιτόςεισ Privacybydesign, privacybydefault 
του ΓΚΠΔ. 

 DataProtectionImpactAssessment (DPIA) για κϊθε ϋναν απϐ τον ςκοπϐ επεξεργαςύασ για 
τα υποςυςτόματα του Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ 

 

Θα διενεργηθεύ Εκτύμηςη Επιπτώςεων Απώλειασ Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων 
(DataProtectionImpactAssessment - DPIA), καθώσ και η Ανϊλυςη και Διαχεύριςη Επικινδυνότητασ 
(RiskAnalysis&Management). υγκεκριμϋνα, θα γύνει εκτύμηςη των επιπτώςεων των πρϊξεων 
επεξεργαςύασ ςτην προςταςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα με ςτϐχο την αποτϑπωςη 
των επιπτώςεων ςτα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ των φυςικών προςώπων.  

 

χϋδιο ανϊκαμψησ από καταςτροφϋσ - χϋδιο Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ 

Θα πρϋπει να εκπονηθεύ χϋδιο ανϊκαμψησ από καταςτροφϋσ - χϋδιο Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ 
(BusinessContinuityPlan, DisasterRecoveryPlan). Η αδιϊλειπτη λειτουργύα του οργανιςμοϑ και η 
ςυνϋχιςη λειτουργύασ των καύριων δραςτηριοτότων των Π τησ, μετϊ απϐ οποιοδόποτε 
περιςτατικϐ αςφϊλειασ και η δυνατϐτητα ανϊκαμψησ αυτών ϋπειτα απϐ καταςτροφό, αποτελεύ 
κϑριο μϋλημα και καθιςτϊ απαραύτητη τη ςϑνταξη και ςυντόρηςη ενϐσ χεδύου Επιχειρηςιακόσ 
υνϋχειασ (Ε/BCP). Σο χϋδιο Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ θα προετοιμαςτεύ ώςτε να βοηθόςει τον 
οργανιςμϐ να διαχειριςτεύ μύα ςοβαρό κρύςη που προκαλεύ διακοπό των λειτουργιών, με 
ελεγχϐμενο και δομημϋνο τρϐπο. Λαμβϊνει υπϐψη του την πολυπλοκϐτητα του οργανιςμοϑ, το 
πλόθοσ των χρηςτών του, καθώσ και το γεγονϐσ ϐτι τα Π του διαχειρύζονται κρύςιμεσ διεργαςύεσ. 
Σο ςχϋδιο αυτϐ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϐ καθώσ η λειτουργύα των ςυςτημϊτων που ϋχουν 





 

 

προδιαγραφεύ  επηρεϊζει μεγϊλο αριθμϐ ςυμμετεχϐντων φορϋων (46 Δ.Β.) και εξυπηρετοϑμενων 
πολιτών. 

Η μεθοδολογύα που θα ακολουθηθεύ για την υλοπούηςη του Ε βαςύζεται ςτο πρϐτυπο του 
ENISA, το οπούο υιοθετεύ τισ βαςικϋσ αρχϋσ των BS 25999-1, BCIGoodPracticeGuidelines (GPG), 
ITILV3, HB 292 -2006, HB 221, PAS 77 και θα περιλαμβϊνει τισ εξόσ ενϐτητεσ: 

 Καθοριςμϐσ πλαιςύουδιαχεύριςησ επιχειρηςιακόσ ςυνϋχειασ 

 Ανϊλυςη κρύςιμων επιχειρηςιακών διαδικαςιών και κινδϑνων. 

 Διεξαγωγό ανϊλυςησ επιχειρηςιακών επιπτώςεων (BusinessImpactAssessment) 

 χεδιαςμϐ διαδικαςιών διαχεύριςησ επιχειρηςιακόσ ςυνϋχειασ 

Κατϊ τη φϊςη τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ, θα πρϋπει να εκπονηθεύ Έλεγχοσ Αςφϊλειασ – 
Αποτύμηςη Ευπαθειών (PenetrationTesting – VulnerabilityAssessment. τϐχοσ του ελϋγχου 
αςφϊλειασ εύναι να εντοπιςτοϑν οι πιθανϋσ ευπϊθειεσ των επιλεγμϋνων υποδομών, και να επιβε-
βαιωθεύ ϐτι ϐντωσ υλοποιόθηκαν οι κατϊλληλεσ παρεμβϊςεισ. 

 





 

 

9. ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΦΗΦΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

το ςυγκεκριμϋνο ϋργο η διαλειτουργικϐτητα αποτελεύ κρύςιμο παρϊγοντα επιτυχύασ του, καθώσ 

θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ο ςυνολικϐσ ςχεδιαςμϐσ που απαιτεύται απϐ τισ προδιαγραφϋσ που 

ϋχουν τεθεύ απϐ την Εθνικό Χηφιακό τρατηγικό. 

υγκεκριμϋνα, ιδιαύτερη ςημαςύα ςε επύπεδο ςυςτημϊτων ϋχει η ϋννοια τησ διαλειτουργικϐτητασ, 

και αφορϊ ςε αυτό που εξαςφαλύζεται απϐ διεπαφϋσ που επιτρϋπουν τη ςυνεργαςύα μεταξϑ 

διαφορετικών οργανιςμών και εφαρμογών (ανοικτϊ APIs και WebServices, πλόρησ υιοθϋτηςη 

προςϋγγιςησ Web2.0). κοπϐσ εύναι η δημιουργύα εφαρμογών που θα διαθϋτουν τα δεδομϋνα 

τουσ ςε μορφό αξιοποιόςιμη απϐ κϊθε ενδιαφερϐμενο -πολύτη ό φορϋα-, προςφϋροντασ ϋτςι τη 

δυνατϐτητα εκμετϊλλευςόσ τουσ απϐ ϊλλεσ εφαρμογϋσ, χωρύσ την ανϊγκη ςϑνθετων λϑςεων 

ολοκλόρωςησ ετερογενών ςυςτημϊτων (Εθνικό Χηφιακό τρατηγικό: Προτεραιϐτητα 5.4: 

Επιβολό τησ διαλειτουργικϐτητασ). 

Για το λϐγο αυτϐ ςτο πλαύςιο του ϋργου θα υλοποιηθοϑν δρϊςεισ για τισ υπηρεςύεσ που θα 

παρϋχονται μϋςω του ςυςτόματοσ και εύναι οι παρακϊτω: 

Διαλειτουργικϐτητα με το Κυβερνητικϐ Νϋφοσ Σομϋα Ερευνασ και Εκπαύδευςησ (RE-CLOUD) - 

ανϊπτυξη κατϊλληλων webservices για διϊθεςη δημϐςιου περιεχομϋνου και μϋςω τησ 

διαδικτυακόσ πϑλησ. 

Τποςτόριξη καταχώρηςησ μεταδεδομϋνων ςϑμφωνα με το GCL (GovernmentCategoryList) ςτο 

ςϑνολο του ςτατικοϑ περιεχομϋνου που διαχειρύζεται το πληροφοριακϐ ςϑςτημα καθώσ και ςε 

μϋροσ του δυναμικοϑ περιεχομϋνου (λ.χ. ανακοινώςεισ), ϐπωσ θα καθοριςτεύ ςτην ϋναρξη του 

ϋργου. 

Εξαγωγό δεδομϋνων ςε XML και δημοςύευςη ςχημϊτων για περιεχϐμενο που διαχειρύζεται το 

ςϑςτημα. 

Τποςτόριξη HTTPS&SSL ςε επιλεγμϋνεσ διαδικαςύεσ επικοινωνύασ χρόςτη - ςυςτόματοσ. 

Αναλυτικϐσ καθοριςμϐσ πολιτικόσ αςφαλεύασ και προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων. 

Σο παρϐν ϋργο ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τα κρύςιμα κριτόρια του πλαιςύου πιςτοπούηςησ 

δημϐςιων διαδικτυακών τϐπων, καθώσ και με τα κρύςιμα κριτόρια του πλαιςύου ψηφιακόσ 

αυθεντικοπούηςησ. Ειδικϐτερα, ςυμμορφώνεται με τα εξόσκριτόρια: 

Πλαύςιο Πιςτοπούηςησ Δημϐςιων Διαδικτυακών Σϐπων  

ΑΠΑΙΣΗΗ  

ΓενικϋσΑρχϋσ  

Σόρηςη τησ αρχόσ τησ ιςϐτητασ και τησ ιςονομύασ ΝΑΙ 

Σόρηςη τησ αρχόσ τησ πληρϐτητασ και τησ αξιοπιςτύασ ΝΑΙ 





 

 

Σόρηςη τησ αρχόσ τησ εμπιςτοςϑνησ ΝΑΙ 

Σόρηςη τησ αρχόσ τησ ςωςτόσ διαχεύριςησ των δημϐςιων πϐρων ΝΑΙ 

Διαχεύριςη Διαδικτυακοϑ Σϐπου  

Οργϊνωςη, ρϐλοι και αρμοδιϐτητεσ ςχετικϊ με τη διαχεύριςη, την υποςτόριξη τησ 

λειτουργύασ και τη διαχεύριςη του περιεχομϋνου και των υπηρεςιών του ΔΔΣ 

ΝΑΙ 

Δομό και Οργϊνωςη Δημοςύων Διαδικτυακών Σϐπων  

Ονοματοδοςύα ΔΔΣ ΝΑΙ 

Εικαςτικό παρουςύαςη ΔΔΣ ΝΑΙ 

χεδύαςη και περιεχϐμενο αρχικόσ ςελύδασ ΔΔΣ ΝΑΙ 

Περιεχϐμενοιςτοςελύδων ΔΔΣ ΝΑΙ 

Δομό περιεχομϋνουτου ΔΔΣ ΝΑΙ 

υγγραφό & ενημϋρωςη του περιεχομϋνου του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Αποθόκευςη περιεχομϋνουτου ΔΔΣ ΝΑΙ 

Οργϊνωςη περιεχομϋνουτου ΔΔΣ ΝΑΙ 

Λύςτα Κυβερνητικών Κατηγοριών (GCL - GovernmentCategoryList) ΝΑΙ 

Καταχώρηςημεταδεδομϋνων ΝΑΙ 

Διαςφϊλιςη τησ ορθϐτητασ, πληρϐτητασ, επικαιρϐτητασ και ανανϋωςησ του περιεχομϋνου 

του ΔΔΣ 

ΝΑΙ 

Γλώςςα περιεχομϋνου ΝΑΙ 

Ύπαρξη και δυνατϐτητεσ μηχανόσ αναζότηςησ του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Φϊρτησ πλοόγηςησ ςτο περιεχϐμενο του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Δυνατϐτητεσ πλοόγηςησ ςτο περιεχϐμενο του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Δυνατϐτητεσ επικοινωνύασ με το φορϋα ΝΑΙ 

Προςβαςιμϐτητα του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Ύπαρξη πολλαπλών διαδικτυακών τϐπων και δυνατϐτητεσ ανακατεϑθυνςησ των 

χρηςτών ςτον επύςημο ΔΣ του φορϋα 

ΝΑΙ 

Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ και Διαλειτουργικϐτητα  

Παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών μϋςω του ΔΔΣ. Θϋματα: ΝΑΙ 

Αριθμϐσ ανϊ επύπεδο ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ΝΑΙ 





 

 

Μϋθοδοσ αυθεντικοπούηςησ χρηςτών ΝΑΙ 

Εξαγωγό ςτοιχεύων των υπηρεςιών ςε XML ΝΑΙ 

Παρακολοϑθηςη προϐδουδιεκπεραύωςησ υποθϋςεων ΝΑΙ 

Εκτϑπωςη και τοπικό αποθόκευςη περιεχομϋνου ΝΑΙ 

Τποςτόριξη παροχόσ υπηρεςιών ενημϋρωςησ χρηςτών ΝΑΙ 

Τποςτόριξη χώρων ςυζότηςησ χρηςτών (fora) ΝΑΙ 

Διαλειτουργικϐτητα ΔΔΣ με τρύτα sites ΝΑΙ 

ΑξιολϐγηςηΔημϐςιωνΔιαδικτυακών Σϐπων  

Δυνατϐτητεσ και διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ του περιεχομϋνου του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Δυνατϐτητεσ και διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ των ηλεκτρονικών υπηρεςιών ΝΑΙ 

Δυνατϐτητεσ και διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ τησ ςυνολικόσ λειτουργύασ του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Αςφϊλεια υςτημϊτων & Προςταςύα Προςωπικών Δεδομϋνων  

Διαςφϊλιςη των παραμϋτρων: ΝΑΙ 

Ακεραιϐτητα (integrity) ΝΑΙ 

Εμπιςτευτικϐτητα (confidentiality) ΝΑΙ 

Αναγνώριςη (identification) ΝΑΙ 

Πιςτοπούηςη ταυτϐτητασ (authentication) ΝΑΙ 

Εξουςιοδϐτηςη (authorization) ΝΑΙ 

Διαθεςιμϐτητα (availability) ΝΑΙ 

Μη ϊρνηςη ςυμμετοχόσ (non-repudiation) ΝΑΙ 

Πολιτικϋσ αςφϊλειασ ΔΔΣ ΝΑΙ 

Κατηγοριοπούηςη περιεχομϋνου και υπηρεςιών ανϊλογα με το επύπεδο διαβϊθμιςησ/ 

ευαιςθηςύασ τουσ και τισ κατηγορύεσ χρηςτών ςτισ οπούεσ απευθϑνονται 

ΝΑΙ 

Ελεγχϐμενη πρϐςβαςη χρηςτών ςτο περιεχϐμενο και τισ υπηρεςύεσ του ΔΔΣ ςτο οπούο 

ϋχουν δικαύωμα πρϐςβαςησ 

ΝΑΙ 

Προςταςύα ςτοιχεύων που ανταλλϊςςονται κατϊ την επικοινωνύα του χρόςτη με το ΔΔΣ ΝΑΙ 

Αςφαλόσ αποθόκευςη του περιεχομϋνου που δημοςιεϑεται ςτο ΔΔΣ και των ςτοιχεύων 

που αφοροϑν τισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ που παρϋχονται μϋςω αυτοϑ 

ΝΑΙ 

Διαςφϊλιςη τησ ακεραιϐτητασ των ςυναλλαγών ΝΑΙ 





 

 

Διαςφϊλιςη τησ διαθεςιμϐτητασ και απϐδοςησ των ςυςτημϊτων του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Όροι και ελϊχιςτα επύπεδα εξυπηρϋτηςησ για τη φιλοξενύα του ΔΔΣ ςε υποδομϋσ ιδιωτικοϑ 

φορϋα 

ΝΑΙ 

ΦρόςτεσΔημϐςιωνΔιαδικτυακών Σϐπων  

Αναγνώριςη κατηγοριών χρηςτών του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Διαδικαςύα εγγραφόσ χρηςτών ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ του ΔΔΣ ΝΑΙ 

Καθοριςμϐσ δικαιωμϊτων κατηγοριών χρηςτών του ΔΔΣ ΝΑΙ 

ΝομικϊΘϋματα  

Προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων των χρηςτών των ηλεκτρονικών υπηρεςιών του 

ΔΔΣ 

ΝΑΙ 

Ενημϋρωςη των χρηςτών του ΔΔΣ ςχετικϊ με την ϑπαρξη πνευματικών δικαιωμϊτων ςτο 

περιεχϐμενο του ΔΔΣ 

ΝΑΙ 

Ύπαρξη και περιεχϐμενο ϐρων χρόςησ και αποκηρϑξεων ΝΑΙ 

Πλόρη ςυμμϐρφωςη με  GDPR ΝΑΙ 

ΔιϊδοςηΔημϐςιωνΔιαδικτυακών Σϐπων  

Εγγραφό του ΔΔΣ ςε μηχανϋσ αναζότηςησ ΝΑΙ 

Καταχώρηςη του ΔΔΣ ςε ςυναφεύσ διαδικτυακοϑσ τϐπουσ ΝΑΙ 

Δρϊςεισ προώθηςηστου ΔΔΣ ΝΑΙ 

Πλαύςιο Χηφιακόσ Αυθεντικοπούηςησ (ΠΧΑ)  

ΑΠΑΙΣΗΗ  

Τπηρεςύεσ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ΝΑΙ 

Θεςμικϐ - Κανονιςτικϐ Πλαύςιο Χηφιακόσ Αυθεντικοπούηςησ ΝΑΙ 

Κατηγοριοπούηςη δεδομϋνων υπηρεςιών ωσ προσ το βαθμϐ κριςιμϐτητϊσ τουσ με βϊςη τα 

κριτόρια που ορύζονται ςτο ΠΗΔ 

ΝΑΙ 

Προςδιοριςμϐσ επιπϋδου εμπιςτοςϑνησ τησ υπηρεςύασ ΝΑΙ 

Μϋθοδοσ ταυτοπούηςησ κατϊ τη χρόςη Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών ςϑμφωνα με το ΠΗΔ ΝΑΙ 

Προςδιοριςμϐσ επιπϋδου και μηχανιςμοϑ αυθεντικοπούηςησ τησ υπηρεςύασ ΝΑΙ 

Προςδιοριςμϐσ επιπϋδουεγγραφόσ υπηρεςύασ ΝΑΙ 

Προςδιοριςμϐσ διαδικαςύασ εγγραφόσ αποδεκτών υπηρεςύασ ΝΑΙ 





 

 

Κεντρικό Διαδικτυακό Πϑλη ΝΑΙ 

Αςφαλόσ αποθόκευςη απϐ την ΚΔΠ ςτοιχεύων επικοινωνύασ με το χρόςτη και τον 

εξυπηρετητό τησ αντύςτοιχησ υπηρεςύασ για την παροχό των υπηρεςιών για ςκοποϑσ 

διαςφϊλιςησ τησ δυνατϐτητασ ελϋγχου (auditing) 

ΝΑΙ 

Σόρηςη των απαιτόςεων αςφϊλειασ του Επιπϋδου Εμπιςτοςϑνησ των παρεχϐμενων 

υπηρεςιών 

ΝΑΙ 

ΤποκεύμενεσΑρχϋσΠιςτοπούηςησ ΝΑΙ 

Ρϐλοι και αρμοδιϐτητεσ ςχετικϊ με τισ πολιτικϋσ πιςτοποιητικών ΝΑΙ 

υμβατϐτητα Πολιτικόσ Πιςτοποιητικών με το Πλαύςιο Πολιτικόσ Χηφιακών 

Πιςτοποιητικών του ΠΧΑ 

ΝΑΙ 

Θεςμικϐ – Κανονιςτικϐ Πλαύςιο ΝΑΙ 

 

ΠΟΛΤΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Η Πρϐτυπη Σεχνικό Αρχιτεκτονικό Εφαρμογών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, ςϑμφωνα με το 

Ελληνικϐ Πλαύςιο Παροχόσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και Πρϐτυπα 

Διαλειτουργικϐτητασ, e-GIF, ςτο Επύπεδο των Φρηςτών αφορϊ ςτη διαςφϊλιςη τησ πρϐςβαςησ 

των χρηςτών ςτη χρόςη των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, τησ αξιοπούηςησ των 

παρεχϐμενων υπηρεςιών και τησ πρϐςβαςησ ςτα δεδομϋνα του ςυςτόματοσ μϋςω φυλλομετρητό 

ιςτοϑ (πχ MicrosoftEdge, Chrome, Firefox, Opera) εγκατεςτημϋνου ςε ςταθερϐ ό φορητϐ 

προςωπικϐ υπολογιςτό καθώσ και μϋςω κινητών τηλεφώνων και υπολογιςτών παλϊμησ. 

Με αυτϐν τον τρϐπο απλοποιεύται η επικοινωνύα του επιςκϋπτη με το φορϋα, θεςπύζεται η 

ηλεκτρονικό διϊδραςη μεταξϑ τουσ μϋςω πολλαπλών καναλιών πρϐςβαςησ και καθύςταται ςτην 

ουςύα διαφανόσ η επικοινωνύα με τουσ πολύτεσ και η επιχειρηςιακό και διοικητικό δρϊςη του 

φορϋα. Αντύθετα, εϊν δεν διαςφαλιςθεύ η ϊνετη, απρϐςκοπτη και πολυκαναλικό προςϋγγιςη των 

χρηςτών ςτισ υπηρεςύεσ του υςτόματοσ καθύςταται ϊνευ νοόματοσ η δημιουργύα του, εφϐςον 

δεν θα προϊγει την αλληλεπύδραςη με τουσ χρόςτεσ. 

Σο ςϑνολο των υπηρεςιών που θα αναπτυχθοϑν ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ ϋργου θα εύναι 

διαθϋςιμο για ϐλουσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ μϋςω του διαδικτϑου (internet) και θα εύναι 

προςβϊςιμο απϐ: 

Η/Τ, φορητοϑσ Η/Τ, Κινητϊ τηλϋφωνα (smartphones), και Tablet τα οπούα ϋχουν δυνατϐτητεσ 

πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο 

Οποιαδόποτε ϊλλη ςυςκευό ϋχει πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο μϋςω περιηγητό ιςτοςελύδων 

(webbrowser) 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τη μεγϊλη γκϊμα των ςυςκευών οι οπούεσ μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ςτισ 

υπηρεςύεσ που θα υλοποιηθοϑν, οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ θα εύναι εϑκολα και γρόγορα 

προςβϊςιμεσ απϐ το ςϑνολο των επιςκεπτών. 





 

 

τϐχοσ του ΤΠΑΙΘ εύναι η ανϊπτυξη και αξιολϐγηςη προηγμϋνων υπηρεςιών προσ τουσ 

επιςκϋπτεσ με κϊθε μορφό παρϊδοςησ, ώςτε η ϊνετη και εϑκολη πρϐςβαςη ςε αυτϋσ να αποτελεύ 

κύνητρο για την χρόςη τησ προτεινϐμενησ υπηρεςύασ, την απρϐςκοπτη λόψη τησ πληροφορύασ 

ανεξϊρτητα απϐ το κανϊλι παρϊδοςησ, καθώσ και μϋτρο για την ανταπϐκριςη ςτισ ολοϋνα 

αυξανϐμενη και διαφοροποιοϑμενη ζότηςη υπηρεςιών και μϋςων απϐ τουσ χρόςτεσ. 

 

ΑΝΟΙΚΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

Η γενικό φιλοςοφύα του ϋργου, ϐπωσ ϋχει διατυπωθεύ αναλυτικϊ ςτα επύ μϋρουσ κεφϊλαια, 

ακολουθεύ τισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ για «Ανοικτό Αρχιτεκτονικό» (OpenArchitecture) και «Ανοικτϊ 

υςτόματα» (OpenSystems). Ο ϐροσ «ανοικτϐ» υποδηλώνει κατϊ βϊςη την υποχρεωτικό χρόςη 

των κατϊλληλων κατϊ περύπτωςη προτϑπων (Standards), τα οπούα διαςφαλύζουν: την αρμονικό 

ςυνεργαςύα και λειτουργύα μεταξϑ ςυςτημϊτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών 

προμηθευτών, τη διαδικτυακό ςυνεργαςύα εφαρμογών που βρύςκονται ςε διαφορετικϊ 

υπολογιςτικϊ ςυςτόματα, την φορητϐτητα (portability) των εφαρμογών, την δυνατϐτητα 

αϑξηςησ του μεγϋθουσ των μηχανογραφικών ςυςτημϊτων χωρύσ αλλαγϋσ ςτη δομό και τη 

φιλοςοφύα, καθώσ και την εϑκολη επϋμβαςη ςτη λειτουργικϐτητα των εφαρμογών. Θα πρϋπει 

επύςησ να τονιςτεύ ϐτι, λϐγω τησ ςυνθετϐτητασ των εφαρμογών που θα αναπτυχθοϑν ςτα 

πλαύςια του ϋργου και τησ ποικιλύασ των δεδομϋνων που θα ψηφιοποιηθοϑν, θα τεκμηριωθοϑν 

και θα προβληθοϑν, το κϑριο βϊροσ θα δοθεύ ςτη λειτουργικϐτητα και τισ τεχνολογικϋσ 

δυνατϐτητεσ του λογιςμικοϑ και του εξοπλιςμοϑ που θα αξιοποιηθοϑν για την υλοπούηςη των 

εφαρμογών. Η χρόςη δοκιμαςμϋνων ςυςτημϊτων (εξοπλιςμοϑ και λογιςμικοϑ) ςε αντύςτοιχεσ 

εφαρμογϋσ διεθνώσ, θα εύναι ϋνα απϐ τα  ουςιαςτικϊ κριτόρια επιλογόσ, ϐπωσ ϋχει τονιςτεύ και 

ςτο Κεφ. 2. 

Για λϐγουσ διαφανοϑσ ςυνεργατικϐτητασ μεταξϑ των διαφορετικών εφαρμογών θα ςυνεκτιμηθεύ 

η δυνατϐτητα υποςτόριξησ ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερων λειτουργιών απϐ το βαςικϐ λογιςμικϐ 

(ό λογιςμικϊ ) που θα προςφερθεύ 

Για την υλοπούηςη του ϋργου θα υιοθετηθεύ η χρόςη Ανοικτών Προτϑπων (OpenStandards) για το 

λογιςμικϐ και τισ διαδικαςύεσ και ανοιχτών μορφών (OpenFormats) για τα δεδομϋνα και το 

περιεχϐμενο. Μϋςω τησ υιοθϋτηςησ ανοικτών προτϑπων προϊγεται η διαφϊνεια του ςυςτόματοσ 

και γύνεται δυνατό η διαλειτουργικϐτητα (interoperability) με ϊλλα ςυςτόματα.   

Προκειμϋνου επύςησ να εξαςφαλιςτεύ ςτον μϋγιςτο δυνατϐ βαθμϐ η ανεξαρτηςύα του ςυςτόματοσ 

απϐ ςυγκεκριμϋνεσ τεχνολογικϋσ λϑςεισ, η υιοθϋτηςη λϑςεων οι οπούεσ ςτηρύζονται ςε ανοικτϊ 

πρϐτυπα εγγυώνται πωσ αυτϋσ μποροϑν να αντικαταςταθοϑν (ςε περύπτωςη που προκϑψει 

τϋτοια ανϊγκη) απϐ ϊλλεσ χωρύσ να επηρεαςτεύ η ςυνολικό λειτουργικϐτητα του ςυςτόματοσ και 

με ελεγχϐμενο βαθμϐ δυςκολύασ.  

Σϋλοσ, η ςυμμϐρφωςη με ανοικτϊ πρϐτυπα ςημαύνει πωσ το ςϑςτημα ϋχει την δυνατϐτητα 

διαςϑνδεςησ ςε τεχνικϐ επύπεδο με ϊλλα ςυςτόματα (εφ’ ϐςον αυτϊ ςτηρύζονται επύςησ ςε 

ανοικτϊ πρϐτυπα), κϊτι που επιτρϋπει την μϋγιςτη διαλειτουργικϐτητα. 

 





 

 

ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 

Οι ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ που θα αναπτυχθοϑν ςτο πλαύςιο τησ πρϊξησ θα υιοθετοϑν την αρχό του 

«χεδιϊζοντασ για Όλουσ», εντϊςςοντασ προϒποθϋςεισ και ϐρουσ προςβαςιμϐτητασ ςε ΣΠΕ για 

ϊτομα με αναπηρύα, βαςιζϐμενεσ ςε διεθνώσ αναγνωριςμϋνουσ κανϐνεσ και ςυγκεκριμϋνα τισ 

οδηγύεσ προςβαςιμϐτητασ W3C. 

Ειδικϐτερα θα εξαςφαλύζεται η ςυμμϐρφωςη των διαδικτυακών τϐπων και των διαδικτυακών 

εφαρμογών και υπηρεςιών με τισ Οδηγύεσ για την Προςβαςιμϐτητα του Περιεχομϋνου του Ιςτοϑ, 

ϋκδοςη 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνό οργανιςμοϑ World Wide Web 

Consortium (W3C), ςε επύπεδο προςβαςιμϐτητασ “ΑΑΑ”. 

Επιπλϋον, για τισ εφαρμογϋσ που προορύζονται για χρόςη μϋςω κινητών και φορητών ςυςκευών 

(πχ. tablets, ϋξυπνα τηλϋφωνα κ.λπ.) θα ληφθοϑν υπϐψη οι Βϋλτιςτεσ Πρακτικϋσ για Φρόςη 

Διαδικτυακοϑ Περιεχομϋνου απϐ Κινητϋσ υςκευϋσ, ϋκδοςη 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του 

W3C. 

Για τα τμόματα των εφαρμογών που περιλαμβϊνουν εργαλεύα ό πλατφϐρμεσ ςυγγραφόσ και 

διαχεύριςησ περιεχομϋνου Ιςτοϑ, θα ληφθοϑν υπϐψη οι Οδηγύεσ Προςβαςιμϐτητασ για Εργαλεύα 

υγγραφόσ, ϋκδοςη 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C. 

 

ΑΝΟΙΚΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Σο ςϑνολο των απαιτοϑμενων δεδομϋνων για την παροχό των υπηρεςιών του παρϐντοσ ϋργου 

αποτελοϑν ανοιχτϊ δεδομϋνα, τα οπούα μποροϑν να διακινοϑνται, να ςυνδυϊζονται και να 

χρηςιμοποιοϑνται περαιτϋρω χωρύσ νομικοϑσ, τεχνικοϑσ και οργανωτικοϑσ περιοριςμοϑσ, με 

εξαύρεςη ςτην διαχεύριςη των ευαύςθητων προςωπικών δεδομϋνων ομϊδων πολιτών, ό ειδικϋσ 

περιπτώςεισ που ϋχουν εξειδικευτεύ ςτα προηγοϑμενα ό ενδϋχεται να προκϑψουν ςτο ςτϊδιο τησ 

μελϋτησ εφαρμογόσ. 

Σα δεδομϋνα που απαιτοϑνται για την υλοπούηςη του παρϐντοσ ϋργου, χαρακτηρύζονται ωσ 

«ανοιχτϊ», εφϐςον εύναι: 

(α) Ελεϑθερα, δηλαδό θα παρϋχονται χωρύσ περιοριςμοϑσ ςτον τρϐπο χρόςησ τουσ και με 

δικαύωμα δημιουργύασ παραγώγων ϋργων 

(β) Δωρεϊν, δηλαδό θα παρϋχονται ςτουσ πολύτεσ χωρύσ κϐςτοσ κτόςησ. 

(γ) Διαλειτουργικϊ, δηλαδό θα διατύθενται ςε ανοιχτό μορφό, θα υποςτηρύζονται απϐ ανοικτϊ 

πρϐτυπα και θα εύναι ςυμβατϊ με διϊφορεσ τεχνολογικϋσ υποδομϋσ. 

(δ) Εϑκολα προςβϊςιμα δηλαδό θα παρϋχονται ςτουσ πολύτεσ χωρύσ μεςολϊβηςη 

γραφειοκρατικόσ διαδικαςύασ. 

(ε) Παρεχϐμενα με ϐρουσ διατυπωμϋνουσ κατϊ τρϐπο απλϐ και κατανοητϐ απϐ το μϋςο χρόςτη 

(ςτ) Σεκμηριωμϋνα, δηλαδό υποςτηριζϐμενα απϐ μεταδεδομϋνα που διευκολϑνουν ςτην εϑρεςη 

και διαςϑνδεςό τουσ με τη ςχετικό πληροφορύα. 





 

 

10. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  Δ  ΠΑΚΔΣΑ ΔΡΓΑΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

 

Σο προτεινϐμενο ϋργο περιλαμβϊνει δεκαεπτϊ (17) Πακϋτα Εργαςύασ με τα αντύςτοιχα 

Παραδοτϋα, τα οπούα αναλϑονται ςτην ςυνϋχεια.  

Πακϋτο Εργαςύασ 1 : Εκπϐνηςη απαραύτητων Μελετών  Εφαρμογόσ και Αποτϑπωςησ τησ 

παροϑςησ κατϊςταςησ και των απαιτόςεων των 46 Δ.Β. του Δικτϑου 

Μϋςω  των μελετών καταγρϊφονται  και προςδιορύζονται με ςαφόνεια απϐ τον υποψόφιο 

Ανϊδοχο τα ακϐλουθα:  

 Αςφϊλεια και Ιδιωτικϐτητα: 

 Οριςτικοποιημϋνη μεθοδολογύα υλοπούηςησ του ϋργου που θα ακολουθηθεύ ςε 

τεχνικϐ και διοικητικϐ επύπεδο. 

 Πολιτικϋσ και Διαδικαςύεσ Αςφϊλειασ, Μελϋτη 

Αςφϊλειασ/Risk&ImpactAssessment/Riskmanagement, μελϋτη Ανϊλυςησ 

Επικινδυνϐτητασ, Προςδιοριςμϐσ τεχνικών και οργανωτικών μϋτρων 

 Πολιτικϋσ και Διαδικαςύεσ Προςωπικών Δεδομϋνων (δικαιώματα πρϐςβαςησ ςτισ 

υπηρεςύεσ κατϊ περύπτωςη) - οδηγύα GDPR 

 Data Flow Map 

 DataProtectionImpactAssessment (DPIA) για τα υποςυςτόματα που ςυνιςτοϑν το ϋργο 

 

 Επιχειρηςιακό υνϋχεια (χϋδιο ανϊκαμψησ απϐ καταςτροφϋσ - χϋδιο Επιχειρηςιακόσ 

υνϋχειασ ) 

 Καθοριςμϐσ πλαιςύουδιαχεύριςησ επιχειρηςιακόσ ςυνϋχειασ 

 Ανϊλυςη κρύςιμων επιχειρηςιακών διαδικαςιών και κινδϑνων. 

 Διεξαγωγό ανϊλυςησ επιχειρηςιακών επιπτώςεων (BusinessImpactAssessment) 

 χεδιαςμϐσ διαδικαςιών διαχεύριςησ επιχειρηςιακόσ ςυνϋχειασ 

 

 Περιβϊλλον τουϋργου : 

 Προςαρμογό του ςυςτόματοσ ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

 Οριςτικοπούηςη απαιτόςεων διαλειτουργικϐτητασ ςε κϊθε επύπεδο αλληλεπύδραςησ 

 ϑνταξη αναλυτικοϑ χρονικοϑ προγραμματιςμοϑ υλοπούηςησ του ϋργου, εντοπιςμϐσ 

του «CriticalPath» των εργαςιών υλοπούηςησ και των κϑριων «milestones» του ϋργου. 

 ενϊρια ελϋγχου αποδοχόσ, καθοριςμϐσ και μϋθοδοσ καταγραφόσ δεικτών απϐδοςησ 

του ϋργου  

 Μεθοδολογύα και πρϐγραμμα εκπαύδευςησ χρηςτών αφοϑ εξεταςτεύ το επύπεδο τουσ 

και προςαρμοςτεύ ανϊλογα 

 

 Αποτϑπωςη τησ παροϑςασ κατϊςταςησ ϐπωσ περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο a1, κεφ. 2.1 

 Αναλυτικό καταγραφό τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ ςε κϊθε Δ.Β. ςτα θϋματα που 

ςχετύζονται με το παρϐν ϋργο 

 Καταγραφό των αναγκών κϊθε Δ.Β. που ςυμμετϋχει ςτο δύκτυο και των 

προϒποθϋςεων και δυνατοτότων υλοπούηςησ αυτών 





 

 

 Μεθοδολογύα και προγραμματιςμϐσ μετϊπτωςησ περιφερειακών ςυςτημϊτων, ϐπου 

κριθεύ απαραύτητο, μεθοδολογύα υλοπούηςησ των κεντρικών ςυςτημϊτων και 

εφαρμογών (Κ..Κ., Ε.Χ.Κ.). 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 1 θα διαρκϋςει απϐ την αρχό του ϋργου ϋωσ το τϋλοσ του 6ου μόνα. 

Σα Παραδοτϋα του Πακϋτου Εργαςύασ 1 εύναι: 

Π1.1: Μελϋτη εφαρμογόσ  

Π1.2. Μελϋτη Εκτύμηςησ Επικινδυνϐτητασ   

Π1.3 Μελϋτη Ιδιωτικϐτητασ 

Π1.4 χϋδιο Ανϊκαμψησ απϐ Καταςτροφϋσ - χϋδιο Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ  

 

Πακϋτο Εργαςύασ 2 : Προμόθεια, εγκατϊςταςη και δοκιμϋσ ελϋγχου του λογιςμικοϑ Διαχεύριςησ 

του υνεργατικοϑ Δικτϑου (SaaS) 

Αφορϊ ςτην προμόθεια και εγκατϊςταςη του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Διαχεύριςησ που θα 

αξιοποιηθεύ για τη λειτουργύα τησ Εφαρμογόσ του υνεργατικοϑ Δικτϑου και τη δημιουργύα του 

Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου (Κ..Κ). 

Η εγκατϊςταςη θα γύνει ςτισ υποδομϋσ που θα διατεθοϑν απϐ την αναθϋτουςα αρχό και οι 

δοκιμϋσ ελϋγχου αφοροϑν τη ςυμβατϐτητα και πλόρη υποςτόριξη των απαιτόςεων, ϐπωσ 

προςδιορύζονται ςτην παρϊγραφο a2 (Φαρακτηριςτικϊ του υςτόματοσ). 

το πακϋτο αυτϐ περιλαμβϊνεται και οποιαδόποτε προμόθεια που αφορϊ το ςϑςτημα 

διαχεύριςησ Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ του Δικτϑου, το οπούο θα αντικαταςταθεύ, βϊςει των 

υποδεύξεων και αποφϊςεων που ϋχουν ληφθεύ με βϊςη τη Μελϋτη Εφαρμογόσ και Αποτϑπωςησ 

τησ Παροϑςησ κατϊςταςησ 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 2 θα διαρκϋςει απϐ τον 4ο  ϋωσ και τον 5ο  μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 2 εύναι: 

Π2.1: Αναφορϊ εγκατϊςταςησ και δοκιμών ελϋγχου του λογιςμικοϑ  

 

Πακϋτο Εργαςύασ 3: Προμόθεια και  εγκατϊςταςη του λογιςμικοϑ αναβϊθμιςησ  του υςτόματοσ 

Διαχεύριςησ τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ ςε ολοκληρωμϋνο webbased ςϑςτημα. 

Όπωσ  ϋχει αιτιολογηθεύ αναλυτικϊ ςτα κεφϊλαια Α και Β ανωτϋρω, το υνεργατικϐ Δύκτυο Δ.Β. 

(SaaS) και η  Εθνικό Βιβλιοθόκη ϋχουν ςτενό ςυνεργαςύα. Κατϊ ςυνϋπεια τα υςτόματα 

Διαχεύριςησ των δϑο φορϋων θα πρϋπει να διαθϋτουν το ύδιο επύπεδο λειτουργικϐτητασ και 

διαλειτουργικϐτητασ (επύπεδο υποςτόριξησ προτϑπων βιβλιοθηκονομικών και επικοινωνύασ).  Σο 

επύπεδο ιςοδυναμύασ των ςυςτημϊτων αυτών διευκολϑνει ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ τη δημιουργύα 

και διαρκό ενημϋρωςη του Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου, που αποτελεύ κεντρικό απαύτηςη 

του Δικτϑου. 





 

 

Εύναι επομϋνωσ απαραύτητη η αναβϊθμιςη του λογιςμικοϑ διαχεύριςησ που διαθϋτει η Εθνικό 

Βιβλιοθόκη με τεχνολογικϊ προηγμϋνο, ολοκληρωμϋνο ςϑςτημα που θα διαθϋτει τα 

χαρακτηριςτικϊ και θα ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ που ϋχουμε περιγρϊψει ςτην παρϊγραφο b1. 

Σο νϋο ςϑςτημα θα υποςτηρύζει το ςϑνολο των εφαρμογών, βιβλιοθηκονομικών και 

διαχειριςτικών τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ, οι οπούεσ θα ενταχθοϑν ς’ αυτϐ ςτο πλαύςιο 

ολοκληρωμϋνησ παραμετροπούηςησ και μετϊπτωςησ. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 3 θα διαρκϋςει απϐ τον 5ο  ϋωσ και τον 6ο  μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 3 εύναι: 

Π3: Εγκατεςτημϋνο λογιςμικϐ διαχεύριςησ των εφαρμογών τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ  

 

Πακϋτο Εργαςύασ 4:  Δημιουργύα Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου (Κ..Κ) 

Η δημιουργύα του Κ..Κ θα περιλϊβει τα ακϐλουθα ςτϊδια: 

Πακϋτο Εργαςύασ 4.1: Παραμετροπούηςη, προςαρμογό του Λογιςμικοϑ Διαχεύριςησ ςτισ ειδικϋσ 

απαιτόςεισ του Κ..Κ. 

την παρϊγραφο a3 περιγρϊφονται οι ειδικϋσ τεχνικϋσ απαιτόςεισ για τη δημιουργύα και 

διαχεύριςη (διαρκό ενημϋρωςη του Κ..Κ.). Μεταξϑ αυτών οι ςημαντικϐτερεσ εύναι: 

 Η διαμϐρφωςη μοναδικοϑ κωδικοϑ εγγραφόσ καταλογογρϊφηςησ 

 Ο αλγϐριθμοσdeduplication 

 Ο αλγϐριθμοσ επιλογόσ τησ βϋλτιςτησ εγγραφόσ, ενςωμϊτωςησ και χαρακτηριςμοϑ / 

ςόμανςησ αντιτϑπων 

 Η διαχεύριςη των καθιερωμϋνων ςε επύπεδο ςυγκεντρωτικόσ εγγραφόσ 

 Ο αλγϐριθμοσ upload/download βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμϋνων 

τϑπων 

 Αλγϐριθμοι αυτϐματησ μετατροπόσ format (ςτο αρχικϐ ςτϊδιο και ςτη ςυνεχό 

λειτουργικό διαδικαςύα, ςτην περύπτωςη που αποφαςιςτεύ η διατόρηςησ διαφορετικών 

formats μεταξϑ Κ..Κ και των Δ.Β. που ςυμμετϋχουν ςτο SaaS. 

 Διαχεύριςη ψηφιακών που ςυνοδεϑουν τισ εγγραφϋσ καταλογογρϊφηςησ που 

εντϊςςονται ςτο Κ..Κ. 

 Ωλλεσ απαιτόςεισ που θα προκϑψουν ςτο ςτϊδιο τησ μελϋτησ 

 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 4.1 θα διαρκϋςει απϐ τον 6ο  ϋωσ και τον 9ο  μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 4.1 εύναι: 

Π4.1.1:  Παραμετροποιημϋνο λογιςμικϐ διαχεύριςησ Κ..Κ. 

Π4.1.2: Ενςωματωμϋνεσ πρϐςθετεσ ρουτύνεσ λογιςμικοϑ (API’s)  για την αντιμετώπιςη των ειδικών 

θεμϊτων που αναφϋραμε. 

 





 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 4.2: Μετατροπό (conversion) ενημϋρωςη/μετϊπτωςη Βιβλιογραφικών 

Δεδομϋνων ςτον Κ..Κ. 

Οι εργαςύεσ που θα γύνουν ςτο ςυγκεκριμϋνο Πακϋτο αφοροϑν τη μετατροπό και μετϊπτωςη 

ςτον Κ..Κ. των Βιβλιογραφικών Βϊςεων Δεδομϋνων ϐλων των βιβλιοθηκών που ςυμμετϋχουν 

ςτο ςϑςτημα. υγκεκριμϋνα: 

 Θα γύνει μετϊπτωςη του Κεντρικοϑ βιβλιοθηκονομικοϑ καταλϐγου και των καθιερωμϋνων 

αρχεύων τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ ςτον Κ..Κ.  

 Θα γύνει ςταδιακό μετϊπτωςη των καταλϐγων των Δ.Β. ςτο Κ..Κ. 

 ε κϊθε ςτϊδιο θα διενεργοϑνται ϋλεγχοι και θα εντοπύζονται αςυνϋπειεσ, λϊθη και 

αςυμβατϐτητεσ  

 Μετϊ την αντιμετώπιςη των ςφαλμϊτων θα επαναλαμβϊνεται η διαδικαςύα μϋχρισ ϐτου 

υπϊρξει πλόρησ και ορθό ενςωμϊτωςη 

 Λϊθη που εντοπύζονται ςτουσ τοπικοϑσ καταλϐγουσ θα διορθώνονται με τη ςυμμετοχό 

των Δ.Β. τισ οπούεσ αφοροϑν 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 4.2 θα διαρκϋςει απϐ τον 10ο  ϋωσ και τον 24ο  μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 4.2 εύναι: 

Π4.2:  Κεντρικϐ υνεργατικϐ ϑςτημα, ϋτοιμο για πιλοτικό λειτουργύα 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 4.3:  Αναβϊθμιςη υςτημϊτων Δ.Β. που ςυμμετϋχουν ςτο υνεργατικϐ Δύκτυο 

(SaaS) 

Όπωσ ϋχουμε αναφϋρει ςτην παρϊγραφο a4, θα πρϋπει να υπϊρξουν παρεμβϊςεισ ςτα τοπικϊ 

ςυςτόματα των Δ.Β.  ϋτςι ώςτε να καλϑπτουν ϐλεσ τισ απαιτόςεισ ςυμβατϐτητασ με το 

ςυνεργατικϐ ςϑςτημα και να εξαςφαλύζουν κατϊ το δυνατϐν αυτϐματη και διαφανό επικοινωνύα 

και ανταλλαγό δεδομϋνων χωρύσ απώλειεσ. 

το πακϋτο αυτϐ δεν περιλαμβϊνεται η αναβϊθμιςη και μετϊπτωςη του υςτόματοσ Διαχεύριςησ 

τησ ΕΒΕ, η οπούα αποτελεύ χωριςτϐ Πακϋτο Εργαςύασ. 

 Οι εργαςύεσ που θα γύνουν εύναι: 

 Αντικατϊςταςη των ςυςτημϊτων ΑΒΕΚΣ ό tailormade (excel, κλπ.) και μετϊπτωςη των 

Βϊςεων Δεδομϋνων ςτο νϋο ςϑςτημα 

 Εμπλουτιςμϐσ των τοπικών ςυςτημϊτων με τα απαραύτητα API’s ώςτε να επιτευχθεύ 

πλόρησ διαλειτουργικϐτητα με το Κεντρικϐ υνεργατικϐ ϑςτημα (SaaS) 

 Ολοκληρωμϋνοι ϋλεγχοι λειτουργικϐτητασ τϐςο ςε τοπικϐ επύπεδο ϐςο και ςε επύπεδο 

δικτϑου 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 4.3 θα διαρκϋςει απϐ τον  10ο  ϋωσ και τον 20ο  μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 4.3 εύναι: 

Π4.3:  υςτόματα Διαχεύριςησ Δημϐςιων Βιβλιοθηκών του Δικτϑου ςε πλόρη τοπικό 

λειτουργικϐτητα και διαλειτουργικϐτητα με τον Κ..Κ. 





 

 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 5 : Μετϊπτωςη Βϊςεων Δεδομϋνων και εφαρμογών τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ 

ςτο νϋο Ολοκληρωμϋνο ϑςτημα Διαχεύριςησ 

την παρϊγραφο b1 ϋχουμε αναφϋρει τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ τισ οπούεσ θα πρϋπει να υλοποιεύ το 

ϑςτημα Διαχεύριςησ τησ ΕΒΕ, λειτουργύεσ που ανταποκρύνονται ςτο θεςμικϐ τησ ρϐλο. 

Με επύκεντρο τισ λειτουργύεσ αυτϋσ θα γύνουν οι απαραύτητεσ εργαςύεσ μετϊπτωςησ απϐ τα 

υπϊρχοντα διακριτϊ ςυςτόματα, ϋτςι ώςτε να δημιουργηθεύ μια ολοκληρωμϋνη εφαρμογό που 

θα διαςφαλύζει ϊμεςη ενημϋρωςη ϐλων των Βϊςεων Δεδομϋνων, αυτϐματα και χωρύσ επανϊληψη 

χρονοβϐρων διαδικαςιών. 

Η Εθνικό Βιβλιοθόκη θα λϊβει τισ αποφϊςεισ ςχετικϊ με το μορφϐτυπο των μεταδεδομϋνων που 

θα υιοθετόςει, το επύπεδο βιβλιογραφικόσ πληρϐτητασ, το επύπεδο πληρϐτητασ των αρχεύων 

καθιερωμϋνων ϐρων και τισ διαςυνδϋςεισ τουσ (LinkData) καθώσ και την πολιτικό διαχεύριςησ των 

πνευματικών δικαιωμϊτων και των δικαιωμϊτων πρϐςβαςησ και διαχεύριςησ των 

καταχωροϑμενων δεδομϋνων. 

Θα αποφαςύςει επύςησ το επύπεδο διϊδραςησ με τον Κ..Κ., προκειμϋνου να ενςωματωθοϑν ςτο 

ςϑςτημα διαδικαςύεσ αυτϐματησ μεταφορϊσ και λόψησ δεδομϋνων (κατϊλληλα API’s). 

Κατϊ ςυνϋπεια ς’ αυτϐ το Πακϋτο Εργαςύασ θα γύνουν: 

 Οριςτικοπούηςη των λειτουργικών απαιτόςεων τησ Ε.Β.Ε, ϐπωσ θα πρϋπει να 

υλοποιοϑνται απϐ το νϋο ςϑςτημα  

 Παραμετροπούηςη του νϋου ςυςτόματοσ ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ 

 Μετατροπό (conversion)  των μεταδεδομϋνων ςτο επύπεδο των μορφοτϑπων που θα 

αποφαςιςθοϑν 

 Μετϊπτωςη (migration) των μεταδεδομϋνων απϐ τα υπϊρχοντα ςυςτόματα ςτο νϋο 

ολοκληρωμϋνο ςϑςτημα 

 Αυτοματοπούηςη επικοινωνιών ανταλλαγόσ δεδομϋνων με τυχϐν περιφερειακϋσ 

εφαρμογϋσ που δεν ενδεύκνυται να ενςωματωθοϑν  

 Αυτοματοπούηςη τησ επικοινωνύασ και ανταλλαγόσ δεδομϋνων με τον Κ..Κ. 

 Τλοπούηςη πολιτικόσ αςφϊλειασ και GDPR 

 Τλοπούηςη πολιτικόσδιαχεύριςησ Πνευματικών Δικαιωμϊτων 

 Ενεργοπούηςη πιλοτικόσ λειτουργύασ τουυςτόματοσ 

 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 5 θα διαρκϋςει απϐ τον 7ο  ϋωσ και τον 12ο   μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 5 εύναι: 

Π5:  Ολοκληρωμϋνο ϑςτημα Διαχεύριςησ Εφαρμογών τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ ςε πλόρη  

λειτουργύα με μετϊπτωςη ϐλων των Βϊςεων Δεδομϋνων. 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 6 : Επικαιροπούηςη και ολοκλόρωςη τησ Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ 





 

 

Όπωσ ϋχουμε αναφϋρει ςτην παρϊγραφο b2, βαςικό απαύτηςη του ςυνϐλου των Δ.Β. και ϐχι 

μϐνον εύναι η ολοκλόρωςη τησ βιβλιοθηκονομικόσ επεξεργαςύασ τησ Εθνικόσ εκδοτικόσ 

παραγωγόσ ωσ τισ μϋρεσ μασ. Η ολοκληρωμϋνη Βιβλιογραφύα θα μειώςει ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ 

την απαςχϐληςη του προςωπικοϑ των Δ.Β. με την περιγραφικό και θεματικό καταλογογρϊφηςη, 

καθώσ την απϐδοςη ταξινομικοϑ αριθμοϑ και θα ελευθερώςει χρϐνο εργαςύασ για την 

καταγραφό παλαιών ςυλλογών ςημαντικόσ πολιτιςτικόσ αξύασ. 

Σο παρϐν πακϋτο εργαςύασ περιλαμβϊνει την ολοκλόρωςη τησ βιβλιοθηκονομικόσ επεξεργαςύασ 

του ςυςςωρευμϋνου υλικοϑ τησ τελευταύασ 10ετύασ που προϋρχεται απϐ την κατϊ Νϐμον 

κατϊθεςη ό τη διαδικαςύα απϐδοςησ ISBN, το οπούο  εύτε ευρύςκεται ςτο ςτϊδιο τησ 

προκαταλογογρϊφηςησ (ελϊχιςτα δεδομϋνα πιςτοπούηςησ απλϊ τησ ειςαγωγόσ του υλικοϑ) ό η 

πλόρησ επεξεργαςύα ϋχει γύνει μϐνο ςε μϋροσ του. 

Η επεξεργαςύα θα περιλαμβϊνει: 

 Σην περιγραφικό καταλογογρϊφηςη ςε formatMarc (Marc21 ό Unimarc, ϐποιο ϋχει 

αποφαςιςθεύ)    

 Ση θεματικό επεξεργαςύα με αξιοπούηςη των καθιερωμϋνων αρχεύων τησ ΕΒΕ και 

ςυμπλόρωςό τουσ, ϐπου προκϑπτει ανϊλογη απαύτηςη 

 Σην απϐδοςη ταξινομικοϑ αριθμοϑ Dewey, ςτο επύπεδο που επιθυμεύ η ΕΒΕ 

 Ση δευτερογενό επεξεργαςύα των θεματικών ϐρων ώςτε να διαμορφωθοϑν οι μεταξϑ 

τουσ ςχϋςεισ και να διαμορφωθεύ ϋνα πλαύςιο δεικτοδϐτηςησ ςϑμφωνα με τισ προτϊςεισ 

του FRBR ό LinkData, ϐποια μϋθοδο επιλϋξει η Εθνικό Βιβλιοθόκη 

 Σην ϋνταξη του ςυνϐλου των εγγραφών ςτο ϑςτημα διαχεύριςησ τησ ΕΒΕ 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 6  θα διαρκϋςει απϐ τον 7ο  ϋωσ και τον 18ο  μόνα και θα αφορϊ ςτο ςϑνολο 

την επεξεργαςύα κατ’ εκτύμηςη 70.000 τεκμηρύων. Ο ακριβόσ αριθμϐσ θα πιςτοποιηθεύ ςτο ςτϊδιο 

τησ μελϋτησ. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 6 εύναι: 

Π6: Περιγραφικό και θεματικό καταλογογρϊφηςη, ταξινϐμηςη και επεξεργαςύα 70.000 περύπου 

τεκμηρύων. 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 7. Τλοπούηςη ςυςτόματοσ διαδανειςμοϑ και παρϊδοςησ/παραλαβόσ τεκμηρύων 

Ο δανειςμϐσ μεταξϑ βιβλιοθηκών αποτελεύ μια πρϐςθετη  υπηρεςύα του Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ 

υςτόματοσ, καθώσ χρειϊζεται τον Κεντρικϐ υνεργατικϐ Κατϊλογο για να λειτουργόςει.  

Απευθϑνεται ςε ϐλουσ του χρόςτεσ του ςυςτόματοσ, οι οπούοι ϋχουν τη δυνατϐτητα μϋςω 

αναζότηςησ ςτο Δημϐςιο Κατϊλογο (OPAC) του υνεργατικοϑ υςτόματοσ να εντοπύςουν το ό τα 

τεκμόρια που τουσ ενδιαφϋρουν (βιβλιοθόκη ό βιβλιοθόκεσ που τα διαθϋτουν) και να 

τοποθετόςουν ςτη βιβλιοθόκη ςτην οπούα ϋχουν λογαριαςμϐ, αύτημα να τα δανειςτεύ κα να τουσ 

τα δανεύςει. 

Η βιβλιοθόκη τοποθετεύ το αύτημα ςτο ςϑςτημα διαδανειςμοϑ, το οπούο εν ςυνεχεύα ελϋγχει τη 

διαθεςιμϐτητα του/των τεκμηρύων και την πληςιϋςτερη βιβλιοθόκη που τα διαθϋτει. Ακολουθεύ η 





 

 

διαδικαςύα χρϋωςησ (checkout) του υλικοϑ ςτη βιβλιοθόκη του χρόςτη και τα τεκμόρια 

αποςτϋλλονται ςτη βιβλιοθόκη για να δανειςτοϑν ςτη ςυνϋχεια ςτον ενδιαφερϐμενο χρόςτη. Η 

διαδικαςύα διαδανειςμοϑ διϋπεται απϐ κανϐνεσ (πολιτικό διαδανειςμοϑ) και ςυνεπϊγεται χρϋωςη 

που ςυνόθωσ μεταφϋρεται ςτον τελικϐ χρόςτη, ανϊλογα με τον τρϐπο αποςτολόσ/επιςτροφόσ 

(ταχυδρομεύο, courier, κλπ). 

Η λειτουργύα διαδανειςμοϑ θα υλοποιηθεύ μϋςω του ςυςτόματοσ Διαχεύριςησ του Κ..Κ. το οπούο, 

ϐπωσ ϋχει διατυπωθεύ ςτισ βαςικϋσ προδιαγραφϋσ του, παρϊγραφοσ a2,  θα πρϋπει να υποςτηρύζει 

το πρϐτυπο ISOILL (10160-10161).    

Όπωσ εύναι φυςικϐ, για να ςυμμετϋχει μια βιβλιοθόκη ςτο αυτοματοποιημϋνο ςϑςτημα 

διαδανειςμοϑ θα πρϋπει και το τοπικϐ ςϑςτημα να διαθϋτει την ςχετικό ικανϐτητα υποςτόριξησ 

και να υποςτηρύζει το  ISOILL (10160-10161). 

το παρϐν πακϋτο εργαςύασ θα γύνει η παραμετροπούηςη του υποςυςτόματοσ διαδανειςμοϑ του 

κεντρικοϑ ςυςτόματοσ και των Δ.Β. που ςυμμετϋχουν και θα γύνουν οι ςχετικϋσ δοκιμϋσ καλόσ 

λειτουργύασ. Η παραμετροπούηςη θα εύναι ςϑμφωνη με την πολιτικό λειτουργύασ του 

διαδανειςμοϑ, η οπούα θα ακολουθεύ τισ βαςικϋσ γραμμϋσ του προτϑπου ISOILL (10160-10161). 

Η υλοπούηςη του Πακϋτου θε ξεκινόςει μετϊ την ολοκλόρωςη των Πακϋτων εργαςύασ  4 και 5 

ανωτϋρω. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 7  θα διαρκϋςει απϐ τον  27ο  ϋωσ και τον 32ο  μόνα  

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 7 εύναι: 

Π7:  Λειτουργικϐ ςϑςτημα Διαδανειςμοϑ εγκατεςτημϋνου ςτο υνεργατικϐ ϑςτημα (SaaS). 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 8: Ειςαγωγό και αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ ραδιοςυχνοτότων (RFID) απϐ τισ 

Δ.Β που ςυμμετϋχουν ςτο Δύκτυο. 

Όπωσ περιγρϊφεται ςτο κεφ. 3.2, το ϋργο ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό τησ τεχνολογύασ 

ραδιοςυχνοτότων ςτισ Δ.Β με πολλαπλοϑσ ςτϐχουσ: 

 Ση ςόμανςη και αςφϊλεια του υλικοϑ 

 Σην απϐδοςη μοναδικοϑ id ςε κϊθε τεκμόριο των επύ μϋρουσ ςυλλογών, γεγονϐσ που εύναι 

καθοριςτικϐ για τη διαδικαςύα διαδανειςμοϑ 

 Σην απϐδοςη κεντρικοϑ μοναδικοϑ αριθμοϑ κϊρτασ αναγνώςτη, ενϋργεια που επύςησ θα 

βοηθόςει ςτη διαδικαςύα δανειςμοϑ/διαδανειςμοϑ, αλλϊ και ςτην αξιολϐγηςη τησ 

πρϐςβαςησ των χρηςτών ςτο υλικϐ των βιβλιοθηκών και την εξαγωγό ποιοτικών 

ςυμπεραςμϊτων ςχετικϊ με τη χρόςη των ςυλλογών 

 Σην περιοδικό απογραφό του υλικοϑ των βιβλιοθηκών 

Η Μελϋτη που θα προηγηθεύ των δρϊςεων (Πακϋτο Εργαςύασ 1) θα δώςει ακριβό ςτοιχεύα για τη 

ςϑςταςη των ςυλλογών, τον αριθμϐ των τεκμηρύων που φιλοξενοϑν και το επύπεδο ςτο οπούο, 

οριςμϋνεσ απϐ αυτϋσ, ϋχουν όδη εφαρμϐςει την τεχνολογύα RFiD. Όπωσ αναφϋρθηκε ςτο κεφ. 3.2, 

υπϊρχει πρϐβλεψη, μϋςω του ϋργου, να γύνει η προμόθεια των βαςικών μονϊδων κα αναλωςύμων 

για την εφαρμογό τησ τεχνολογύασ ςτισ Δ.Β. υγκεκριμϋνα θα γύνει προμόθεια: 





 

 

 1.400.000 ετικετώνςόμανςησ RFiD 

 70 ςταθμών εργαςύασ RFiD (προγραμματιςμοϑ ετικετών και δανειςμοϑ) 

 35 θυρών αςφαλεύασ ενϐσδιαδρϐμου 

 46 ςταθμού αυτοεξυπηρϋτηςησ χρηςτών με ϋξυπνο κϊδο 

 280.000 περύπου καρτών χρηςτών τεχνολογύασ RFiD ό Mifare 

 35 εκτυπωτών καρτώνχρηςτών 

Οι ποςϐτητεσ και η κατανομό θα διαφοροποιηθοϑν ανϊλογα με τα αποτελϋςματα τησ Μελϋτησ. 

Όπωσ ϋχει αναφερθεύ, ϐλεσ οι μονϊδεσ θα ικανοποιοϑν τα πρϐτυπα και πρωτϐκολλα που εύναι ςε 

ιςχϑ για τη ςυγκεκριμϋνη τεχνολογύα και θα ςυνεργϊζονται πιςτοποιημϋνα με το λογιςμικϐ 

διαχεύριςησ του Κ..Κ και με τα τοπικϊ λογιςμικϊ διαχεύριςησ των Δ.Β. 

Σο πακϋτο περιλαμβϊνει επύςησ τισ εργαςύεσ ςόμανςησ του υλικοϑ των Δ.Β. (εκτϐσ τησ ΕΒΕ και 

αυτών που όδη ϋχουν προβεύ ςε ςόμανςη τησ ςυλλογόσ τουσ).  

Η ςόμανςη θα γύνει βϊςει του DataModel που θα επιλεγεύ, με διαχωριςμϐ ανϊ βιβλιοθόκη βϊςει 

του ISILcode που θα ϋχει δοθεύ απϐ την ΕΒΕ.  Εύναι πιθανϐν να προκϑψουν διαφοροποιόςεισ, ιδύωσ 

για τισ Δ.Β. που δεν χρηςιμοποιοϑν κανϋνα μϋςον ςόμανςησ (π.χ. barcode). Σα θϋματα αυτϊ θα 

αντιμετωπιςθοϑν με ταυτϐχρονη απϐδοςη και καταχώρηςη μοναδικοϑ κωδικοϑ ςε μορφό 

barcode. 

Δεδομϋνου ϐτι ο μοναδικϐσ κωδικϐσ του τεκμηρύου (id) θα πρϋπει να εύναι καταχωρημϋνοσ ςτην 

εγγραφό αντιτϑπου του τεκμηρύου, θα πρϋπει να γύνει κατϊλληλοσ χρονοπρογραμματιςμϐσ ώςτε 

Δ.Β. που δεν διαθϋτουν ςόμανςη barcode ςτο αντύτυπϐ τουσ να προηγηθοϑν ςτη ςόμανςη, ώςτε 

να εύναι πλόρησ ο κατϊλογϐσ τουσ πριν απϐ τη μετϊπτωςη και την ϋνταξη ςτο Κεντρικϐ 

υνεργατικϐ ϑςτημα.   

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 8 θα διαρκϋςει απϐ τον  6ο   ϋωσ και τον 20ο  μόνα  

Σα Παραδοτϋα του Πακϋτου Εργαςύασ 8 εύναι: 

Π8.1:  Εξοπλιςμϐσ ςόμανςησ και αςφϊλειασ τεχνολογύασ RFiD εγκατεςτημϋνοσ ςτισ Δ.Β. 

Π8.2: Ολοκληρωμϋνη ςόμανςη των τεκμηρύων των Δ.Β. με ετικϋτεσ RFiD, ςτον αριθμϐ τεκμηρύων 

που ϋχει οριςτικοποιηθεύ και προβλϋπεται για κϊθε μια.  

 

Πακϋτο Εργαςύασ 9:  Χηφιοπούηςη ςπϊνιου αρχειακοϑ και πολιτιςτικοϑ υλικοϑ για τισ ανϊγκεσ του 

Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου 

ημαντικϐ υποςϑςτημα του ϋργου αποτελεύ η Δημιουργύα Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου, το 

οπούο προορύζεται να περιλϊβει δεδομϋνα που προϋρχονται απϐ την ψηφιοπούηςη πολϑτιμου 

ιςτορικοϑ και πολιτιςτικοϑ υλικοϑ που διαθϋτουν πολλϋσ απϐ τισ Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ και 

ιδιαύτερα η Εθνικό Βιβλιοθόκη. Σο υλικϐ αυτϐ εύναι κυρύωσ ϋντυπο (παλαύτυπα, γκραβοϑρεσ, 

παλύμψηςτα, αλλϊ και παλιϊ τεϑχη εφημερύδων, ειδικών εκδϐςεων, κλπ.). Μπορεύ επύςησ να 

αποτελεύται απϐ φωτογραφύεσ, χϊρτεσ, γκραβοϑρεσ, διπλώματα, αναμνηςτικϊ και γενικϊ 

αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ιςτορικών περιϐδων, ατϐμων και καταςτϊςεων, τα οπούα ϋχουν ςημαντικό 

αξύα για μελετητϋσ, ερευνητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και ϊλλουσ και ςτην πλειονϐτητϊ τουσ δεν εύναι 





 

 

διαθϋςιμα λϐγω τησ ςπανιϐτητασ, τησ ευαιςθηςύασ τουσ και τησ αποφυγόσ περεταύρω φθορϊσ 

απϐ την επαφό με τισ ςυνόθεισ ςυνθόκεσ. 

Η ψηφιοπούηςη του υλικοϑ αυτοϑ θα δώςει τη δυνατϐτητα ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ να το 

μελετόςουν και ταυτϐχρονα θα το διαφυλϊξει απϐ τη χρόςη, ακϐμη και περιοριςμϋνη. 

Επύ πλϋον, ςτο πλαύςιο του υποϋργου θα δοθεύ η δυνατϐτητα επαγγελματικόσ ςυντόρηςησ 

μϋρουσ των φθαρμϋνων τεκμηρύων, ώςτε να μειωθοϑν οι κύνδυνοι μεγαλϑτερησ φθορϊσ τουσ και 

να διαφυλαχτοϑν με αςφϊλεια. 

Σο παρϐν πακϋτο εργαςύασ περιλαμβϊνει την ψηφιοπούηςη του υλικοϑ που θα επιλεγεύ απϐ τουσ 

αρμϐδιουσ φορεύσ (ΕΒΕ, Δημϐςιεσ Ιςτορικϋσ Βιβλιοθόκεσ) 

Η ψηφιοπούηςη  του υλικοϑ που θα επιλεγεύ θα ςυνδυαςτεύ και θα προχωρόςει παρϊλληλα με την 

επιςτημονικό τεκμηρύωςό του. Η Χηφιοπούηςη θα γύνει ςϑμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

που ϋχουν προςδιοριςτεύ ςτην παρϊγραφο Β1, αξιοποιώντασ τον κατϊλληλο εξοπλιςμϐ που θα 

διαθϋςει ο ανϊδοχοσ. 

Οι προτεραιϐτητεσ ψηφιοπούηςησ υλικοϑ των Δ.Β. θα καθοριςτοϑν ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ και 

τησ επικαιροπούηςησ του χρονοδιαγρϊμματοσ, οπϐτε θα εύναι γνωςτϐ ποιεσ Δ.Β. θα περιληφθοϑν 

ςτο πρϐγραμμα ψηφιοπούηςησ, ο αριθμϐσ και οι κατηγορύεσ τεκμηρύων που θα ψηφιοποιηθοϑν 

και ο χρονοπρογραμματιςμϐσ για κϊθε Δ.Β. που ςυμμετϋχει. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 9 θα διαρκϋςει απϐ τον  6ο   ϋωσ και τον 14ο  μόνα  

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 9 εύναι: 

Π9.1:  Χηφιοπούηςη  400.000 ςελύδων περύπου (ό items ςε περύπτωςη μη ϋντυπου υλικοϑ) και 

παρϊδοςη ψηφιακών αντιγρϊφων ςε ϐλουσ τουσ τϑπουσ που ϋχουν προδιαγραφεύ . 

 

Πακϋτο εργαςύασ 10. Τποδομό φιλοξενύασ και διαχεύριςησ του Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου 

Σο Εθνικϐ Χηφιακϐ Καταθετόριο (Ε.Χ.Κ.) θα φιλοξενηθεύ  ςτισ υποδομϋσ του Ακαδημαώκοϑ 

Νϋφουσ (RE-Cloud). το πλαύςιο του παρϐντοσ πακϋτου εργαςύασ θα διαμορφωθεύ το κατϊλληλο 

περιβϊλλον υποδοχόσ του λογιςμικοϑ διαχεύριςησ, τησ εφαρμογόσ τεκμηρύωςησ και προβολόσ 

των ψηφιακών τεκμηρύων καθώσ και του απαραύτητου χώρου αποθόκευςησ των ψηφιακών 

δεδομϋνων.  

Θα γύνει η προμόθεια του κατϊλληλου λογιςμικοϑ διαχεύριςησ, το οπούο θα ικανοποιεύ τισ 

απαιτόςεισ τησ εφαρμογόσ, ϐπωσ ϋχουν διατυπωθεύ ςτο κεφϊλαιο 3.3 Α  ανωτϋρω και ςτη 

ςυνϋχεια θα αναπτυχθεύ η εφαρμογό διαχεύριςησ και προβολόσ του ψηφιακοϑ υλικοϑ. 

Όπωσ ϋχει ςχεδιαςτεύ, το Χηφιακϐ Καταθετόριο θα ϋχει εθνικό διϊςταςη, κατϊ ςυνϋπεια θα ϋχει 

τη δυνατϐτητα να φιλοξενόςει με διακριτϐ τρϐπο τισ ψηφιακϋσ ςυλλογϋσ ϐλων των Δ.Β. που 

διαθϋτουν ανϊλογο περιεχϐμενο. Η πρϐςβαςη ςτο ψηφιακϐ περιεχϐμενο θα μπορεύ να 

περιοριςτεύ ςε μια ςυγκεκριμϋνη Δ.Β. ό ςτο ςϑνολο ϐλων των βιβλιοθηκών, ενώ τα 

αποτελϋςματα θα παρϋχουν ςαφεύσ τοπογραφικϋσ πληροφορύεσ και τη θϋςη το πρωτοτϑπου. 





 

 

Κατϊ την ανϊπτυξη θα υλοποιηθοϑν ϐλεσ οι απαιτόςεισ αςφϊλειασ και διαλειτουργικϐτητασ που 

ϋχουν περιγραφεύ ςτα αντύςτοιχα κεφϊλαια, οι οπούεσ αρμϐζουν ςε ψηφιακϐ περιεχϐμενο (ειδικό 

αντιμετώπιςη ςε θϋματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ αν ςυντρϋχουν). 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 10 θα διαρκϋςει απϐ τον  7ο   ϋωσ και τον 11ο  μόνα  

Σα Παραδοτϋα του Πακϋτου Εργαςύασ 10 εύναι: 

Π10.1:  Λογιςμικϐ Διαχεύριςησ ψηφιακών δεδομϋνων εγκατεςτημϋνο ςτην κατϊλληλη υποδομό. 

Π10.2: Εφαρμογό διαχεύριςησ και προβολόσ του Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου, πλόρωσ 

παραμετροποιημϋνη, ϋτοιμη προσ αξιοπούηςη και λειτουργύα. 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 11:  Επιςτημονικό τεκμηρύωςό του ςπϊνιου πολιτιςτικοϑ υλικοϑ που ϋχει 

ψηφιοποιηθεύ. 

Σα τεκμόρια που ψηφιοποιηθοϑν θα τεκμηριωθοϑν επιςτημονικϊ με την καταχώρηςη των 

μεταδεδομϋνων που αρμϐζουν ςτην κατηγορύα τουσ. Η καταχώρηςη θα γύνει ςτην εφαρμογό 

διαχεύριςησ του Ε.Χ.Κ. ςτην οπούα θα ϋχει δημιουργηθεύ η κατϊλληλη φϐρμα εργαςύασ για κϊθε 

κατηγορύα ψηφιακοϑ τεκμηρύου. Κϊθε εγγραφό τεκμηρύωςησ θα ςυνδϋεται με το ψηφιακϐ 

αντύγραφο του τεκμηρύου που περιγρϊψει, ςτη μορφό που ϋχει επιλεγεύ να εμφανύζεται ςτο 

διαδύκτυο. Συχϐν περιοριςμού  πρϐςβαςησ θα καταχωροϑνται ωσ δικαιώματα χρόςησ.    Αν ϋχει 

επιλεγεύ η απϐδοςησ μοναδικόσ ψηφιακόσ διεϑθυνςησ ςτο ψηφιακϐ περιεχϐμενο (DOI) αυτό θα 

καταχωρεύται ςτην εγγραφό. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 11 θα διαρκϋςει απϐ τον  10ο   ϋωσ και τον 28ο  μόνα  

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 11 εύναι: 

Π11.1: Επιςτημονικό τεκμηρύωςη 50.000 περύπου τεκμηρύων που ανταποκρύνονται ςτισ 400.000 

ςελύδεσ που ψηφιοποιόθηκαν. 

 

Πακϋτο Εργαςύασ 12: Χηφιακό επιμϋλεια και ςυντόρηςη ευπαθοϑσ υλικοϑ 

Σο πακϋτο αυτϐ αφορϊ ςτη ςυντόρηςη και ψηφιακό επιμϋλεια ευαύςθητου υλικοϑ, ϐπωσ ϋχει 

περιγραφεύ ςτο κεφϊλαιο Γ ανωτϋρω. 

Η ςυντόρηςη του υλικοϑ που πρϐκειται να ψηφιοποιηθεύ θα  ϋχει προτεραιϐτητα και θα 

προηγεύται τησ ψηφιοπούηςησ. 

Σο ςημαντικϐ ςτην υλοπούηςη του πακϋτου εύναι η δημιουργύα μιασ ψηφιακόσ εφαρμογόσ, 

βαςιςμϋνησ ςε δϐκιμο λογιςμικϐ που θα προτεύνει  ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, ςτην οπούα θα 

καταγρϊφεται το τεκμόριο/αντικεύμενο που ςυντηρεύται, τα χαρακτηριςτικϊ του, η προϋλευςό 

του (Δ.Β. ςτην οπούα ανόκει) το εύδοσ τησ ςυντόρηςησ που ϋγινε, τα υλικϊ που χρηςιμοποιόθηκαν, 

ο χρϐνοσ που ϋγινε η ϐλη επεξεργαςύα και φυςικϊ οποιαδόποτε ϊλλη πληροφορύα, υπϐ μορφόν 

ςημεύωςησ, που κρύνεται απαραύτητη για μια μελλοντικό επανϊληψη τησ διαδικαςύασ 

ςυντόρηςησ. 





 

 

Η εργαςύα θα γύνει απϐ ςυντηρητϋσ με αποδεδειγμϋνη εμπειρύα  ςτη ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα 

υλικών που πρϐκειται να αναλϊβουν. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 12 θα διαρκϋςει απϐ τον  7ο   ϋωσ και τον 30ο  μόνα  

Σα Παραδοτϋα του Πακϋτου Εργαςύασ 12 εύναι: 

Π12.1:  υντόρηςη 5.000 τεκμηρύων περύπου 

Π12.2: Εφαρμογό καταγραφόσ των τεκμηρύων που ςυντηρόθηκαν και τησ μεθοδολογύασ και των 

υλικών που χρηςιμοποιόθηκαν  

Π12.3: Βϊςη Δεδομϋνων με τα ςτοιχεύα ψηφιακόσ τεκμηρύωςησ των εργαςιών ςυντόρηςησ των  

5.000 τεκμηρύων. 

 

Πακϋτο Εργαςύα 13.  Ανϊπτυξη Πϑλησ προβολόσ Εθνικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών 

ημαντικϐ ςτοιχεύο ανϊπτυξησ, υλοπούηςησ και διϊθεςησ του περιεχομϋνου και των 

αποτελεςμϊτων τησ δρϊςησ, ςυγκεκριμϋνα του Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου και του 

Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου,  αποτελεύ η ανϊπτυξη μιασ ςϑγχρονησ, δυναμικόσ και 

πολυδιϊςτατησ Πϑλησ με ςκοπϐ την προβολό του ςυνϐλου των υπηρεςιών που θα αναπτυχθοϑν 

και  την πρϐςβαςη ςτο ψηφιακϐ περιεχϐμενο εξ΄ αποςτϊςεωσ, μϋςω του διαδικτϑου. 

Η Πϑλη θα διαθϋτει τα χαρακτηριςτικϊ που αναλϑθηκαν ςτο κεφϊλαιο 4, θα εύναι ςχεδιαςμϋνη 

βϊςει τησ αρχόσ «πρϐςβαςη για ϐλουσ», θα επιτρϋπει πρϐςβαςη μϋςω ϋξυπνων κινητών και 

tablets με πλόρη προςαρμοςτικϐτητα ςε ϐλα τα επύπεδα (fullresponsive) και θα υλοποιεύ 

ενοποιημϋνη αναζότηςη και εμφϊνιςη των αποτελεςμϊτων που προϋρχονται απϐ διαφορετικϋσ 

πηγϋσ. 

Η διαχεύριςη του περιεχομϋνου του δικτυακοϑ τϐπου, θα αποτελεύ ϋνα ανοικτϐ και πλόρωσ 

επεκτϊςιμο ςϑςτημα με λειτουργικϐτητα που θα εμπλουτύζεται και θα προςαρμϐζεται ςτισ 

διϊφορεσ ανϊγκεσ, οι οπούεσ θα προκϑψουν κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου βϊςει τησ λεπτομεροϑσ 

καταγραφόσ των απαιτόςεων και  το ςχεδιαςμϐ των υπϐλοιπων εφαρμογών. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 13 θα διαρκϋςει απϐ τον 26ο  ϋωσ και τον 32ο  μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 13 εύναι: 

Π13.1: Διαδικτυακό Πϑλη  

 

 

Πακϋτο εργαςύασ 14: Ανϊπτυξη καινοτϐμων υπηρεςιών εντϐσ Δημϐςιων Βιβλιοθηκών του Δικτϑου 

Όπωσ αναφϋρθηκε αναλυτικϊ ςτο κεφϊλαιο  5, το παρϐν ϋργο ςτοχεϑει να διευρϑνει τον 

κοινωνικϐ και εκπαιδευτικϐ ρϐλο των βιβλιοθηκών με ςτοχευμϋνεσ παρεμβϊςεισ και να 

δημιουργόςει προϒποθϋςεισ για τη ςυμβολό των βιβλιοθηκών ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη, 





 

 

αναβαθμύζοντασ το περιεχϐμενϐ τουσ και εντϊςςοντασ ενϋργειεσ ςτην κατεϑθυνςη τησ Agenda 

2030 των Ηνωμϋνων Εθνών.  

Οι τρεισ ενϐτητεσ που περιλαμβϊνει το πακϋτο εργαςύασ θα δημιουργόςουν την κατϊλληλη 

υποδομό γι αυτϋσ τισ παρεμβϊςεισ, χωρύσ να περιορύζουν τισ βιβλιοθόκεσ απϐ τα να αναπτϑξουν 

πρϐςθετεσ πρωτοβουλύεσ ςτισ κατευθϑνςεισ αυτϋσ, καθώσ εύναι βϋβαιο ϐτι γνωρύζουν καλϑτερα 

τισ ανϊγκεσ του τοπικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο δραςτηριοποιοϑνται. Επύ πλϋον, τουσ δύνεται η 

δυνατϐτητα να εκμεταλλευτοϑν το ςϑνολο των υπηρεςιών του δικτϑου, ϐπωσ αυτϐ θα 

διαμορφωθεύ ςτο πλαύςιο του ϋργου για μεγαλϑτερη και ευρϑτερη ςυνειςφορϊ ςτην κοινϐτητα. 

Θεωροϑμε ϐτι οι τρεισ δρϊςεισ που προτεύνονται θα μπορϋςουν να ξεκινόςουν ςτο δεϑτερο μιςϐ 

τησ διϊρκειασ το ϋργου, καθώσ θα πρϋπει να προηγηθεύ η βαςικό υποδομό που εύναι αναγκαύα. 

Κατ’ αυτϐν τον τρϐπο οι βιβλιοθόκεσ που θα επιλεγοϑν και θα ϋχουν τισ δυνατϐτητεσ που 

απαιτοϑνται θα ενεργοποιόςουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριϐτητεσ απϐ το 18ο – 30ο μόνα του 

ϋργου, χωρύσ αυτϐ να αποκλεύει τη δυνατϐτητα Δ.Β. που διαθϋτουν τισ προϒποθϋςεισ να 

ξεκινόςουν νωρύτερα. 

ϑμφωνα με την ανϊλυςη του κεφ. 5 θα ϋχουμε: 

Ενότητα 14.1: Τποςτόριξη ςε ευπαθεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ – Κοινωνικό  Agenda 

Προϒπϐθεςη για την υλοπούηςη τησ ενϐτητασ αυτόσ εύναι οι Δ.Β. που θα επιλεγοϑν να διαθϋτουν 

ολοκληρωμϋνο, αυτοματοποιημϋνο Δημϐςιο Κατϊλογο, ενεργϐ ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα δανειςμοϑ,  

ςόμανςη τησ ςυλλογόσ μϋςω τεχνολογύασ RFiD και δυνατϐτητα χορόγηςησ κϊρτασ χρόςτη 

τεχνολογύασ RFiD.  

- Θα γύνει προμόθεια, εγκατϊςταςη και ενεργοπούηςη μονϊδων RFiD για απομακρυςμϋνη 

πρϐςβαςη, καθώσ και ςυμβατικοϑ εξοπλιςμοϑ διαχεύριςησ (Η/Τ) 

- Θα γύνει κατϊλληλη ενημϋρωςη/παραμετροπούηςη  του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ τησ 

βιβλιοθόκησ για την υποςτόριξη των νϋων λειτουργιών 

- Θα ςταλοϑν ενημερώςεισ ιδύωσ προσ τισ ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ ςτισ οπούεσ 

απευθϑνεται η δρϊςη 

- Θα ενεργοποιηθεύ ο μηχανιςμϐσ αποςτολόσ/παραλαβόσ των φυςικών τεκμηρύων ϐπου 

απαιτεύται 

- Σο γραφεύο εξυπηρϋτηςησ & πληροφϐρηςησ πολιτών θα επιλϋξει τουσ τουσ τομεύσ ςτουσ 

οπούουσ θα δραςτηριοποιηθεύ αρχικϊ, θα δημιουργόςει τουσ αναγκαύουσ ςυνδϋςμουσ και 

θα διαμορφώςει οδηγοϑσ προσ τουσ δυνητικοϑσ χρόςτεσ. Οιτομεύσ αυτού   θα 

διευρυνθοϑνςταδιακϊ. 

- Θα χρηςιμοποιηθοϑν ϐλα τα διαθϋςιμα μϋςα για ην ενημϋρωςη των πολιτών για τισ 

πρϐςθετεσ υπηρεςύεσ τησ Δ.Β.  

- Η ςυμβολό των ςτελεχών τησ Δ.Β. εύναι ουςιαςτικό και κρύςιμη για την επιτυχύα τησ 

προςπϊθειασ. 

Παραδοτϋα τησ ενϐτητασ 14.1 εύναι: 

Π14.1.1:  Εγκατϊςταςη μονϊδων RFiD απομακρυςμϋνησ πρϐςβαςησ ςτουσ επιλεγμϋνουσ χώρουσ 

και ςϑνδεςό τουσ ςτο δύκτυο τησ βιβλιοθόκησ 

Π14.1.2: Οργανωμϋνο γραφεύο πληροφϐρηςησ/εξυπηρϋτηςησ πολιτών 





 

 

Π14.1.3: Ϊντυπο και ηλεκτρονικϐ πληροφοριακϐ υλικϐ για τισ πρϐςθετεσ υπηρεςύεσ που 

προςφϋρονται απϐ τη Δημϐςια Βιβλιοθόκη   

 

Ενότητα 14.2: Τποςτόριξη πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ  

το πλαύςιο αυτόσ τησ ενϐτητασ θα επιλεγοϑν πϋντε Δημϐςιεσ Βιβλιοθόκεσ με κριτόριο τη 

δυνατϐτητϊ τουσ να υποςτηρύξουν τισ απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ. Προϒπϐθεςη ϐπωσ και ςτην 

προηγοϑμενη ενϐτητα εύναι να διαθϋτουν ολοκληρωμϋνο, αυτοματοποιημϋνο Δημϐςιο Κατϊλογο, 

ενεργϐ ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα δανειςμοϑ,  ςόμανςη τησ ςυλλογόσ μϋςω τεχνολογύασ RFiD και 

δυνατϐτητα χορόγηςησ κϊρτασ χρόςτη τεχνολογύασ RFiD.  

- Θα επιλεγοϑν οι ςχολικϋσ μονϊδεσ που ενταχθοϑν ςτο δύκτυο τησ Δ.Β. 

- Θα γύνει κατϊλληλη παραμετροπούηςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ τησ βιβλιοθόκησ ώςτε 

να περιλϊβει τισ ςυλλογϋσ των ςχολικών μονϊδων, οι οπούεσ θα πρϋπει να εύναι διακριτϋσ 

ενώ θα ςυμμετϋχουν ςτη ςυνολικό Βϊςη Δεδομϋνων και θα αναζητοϑνται ενιαύα 

- Θα γύνει προμόθεια, εγκατϊςταςη και ρϑθμιςη του απαραύτητου εξοπλιςμοϑ ώςτε να 

ςτηρύζει τισ απαιτοϑμενεσ λειτουργύεσ 

- Θα γύνει καταγραφό (καταλογογρϊφηςη) του υλικοϑ των ςχολικών βιβλιοθηκών που 

ςυμμετϋχουν, ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα τησ Δ.Β. ςτην οπούα ςυνδϋονται και ςόμανςη τησ 

ςυλλογόσ με ετικϋτεσ RFiD. Οι ςυλλογϋσ των ςχολικών βιβλιοθηκών θα παραμεύνουν 

ςτουσ χώρουσ τουσ, το υλικϐ ϐμωσ θα μπορεύ να δανειςτεύ ςε ϐλα τα μϋλη του δικτϑου. 

- Θα εκδοθοϑν κϊρτεσ δανειςμοϑ για τουσ μαθητϋσ και το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ 

- Θα διαμορφωθοϑν κανϐνεσ δανειςμοϑ (πολιτικό) για τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ που 

ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο 

- Θα γύνει εκπαύδευςη του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ ςτη χρόςη και αξιοπούηςη των 

ενοποιημϋνων πϐρων τησ βιβλιοθόκησ 

- Θα αναπτυχθοϑν μαθόματα και οδηγύεσ πληροφοριακόσ παιδεύασ, προςαρμοςμϋνα ςτισ 

διϊφορεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ των ςχολικών μονϊδων, ώςτε κυρύωσ οι μαθητϋσ να μποροϑν 

να αξιοποιόςουν το ςϑνολο των πϐρων τησ Δ.Β. (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςχολικών 

βιβλιοθηκών) 

 

Παραδοτϋα τησ ενϐτητασ 14.2 εύναι: 

Π14.2.1:  Εγκατϊςταςη εξοπλιςμοϑ και ςϑνδεςη των ςχολικών βιβλιοθηκών ςτο δύκτυο τησ 

Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ με κατϊλληλη προςαρμογό του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ, του Δημϐςιου 

καταλϐγου και του ςυςτόματοσ δανειςμοϑ 

Π14.2.2: Οργϊνωςη των ςχολικών βιβλιοθηκών ςτα πρϐτυπα τησ Δημϐςιασ Βιβλιοθόκησ, 

καταγραφό/καταλογογρϊφηςη του υλικοϑ τουσ, ςόμανςη του υλικοϑ των χολικών Βιβλιοθηκών 

με RFiD 

Π14.2.3:  Οργϊνωςη ενημερωτικών μαθημϊτων πληροφοριακόσ παιδεύασ, τεχνικό υποςτόριξη,  

βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ. 





 

 

Όπωσ και ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα, οι Δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ που θα επιλεγοϑν για την ενϐτητα 

αυτό θα ςυμβϊλουν ουςιαςτικϊ ςτην υλοπούηςό τησ επιβλϋποντασ ϐλεσ τισ ενϋργειεσ και 

καθοδηγώντασ τον ανϊδοχο για την επιτυχύα του βϋλτιςτου αποτελϋςματοσ. 

 

Ενότητα 14.3: Τιοθϋτηςη πρακτικών βιώςιμησ ανϊπτυξησ (sustainability) βϊςει των αρχών τησ 

UNAgenda 2030.  

Η ενϐτητα αυτό εύναι η πλϋον απαιτητικό απϐ τισ προτεινϐμενεσ τρεισ διϐτι δεν υπϊρχει ςχετικό 

εμπειρύα απϐ Οργανιςμοϑσ που απευθϑνονται ςτο ευρϑ κοινϐ.  Οι Δ.Β. βιβλιοθόκεσ καλοϑνται εδώ 

να  αναλϊβουν κατϊ κϊποιο τρϐπο ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ, επιλϋγοντασ θεματικοϑσ τομεύσ 

ευρϋοσ ενδιαφϋροντοσ που ϋχουν ςημαςύα ςε τοπικϐ επύπεδο και δημιουργώντασ υποδομϋσ και 

δρϊςεισ με ςτϐχο την πληροφϐρηςησ και ευαιςθητοπούηςη των πολιτών  ςτην επιλογό και 

υιοθϋτηςη πρακτικών βιώςιμησ ανϊπτυξησ. 

Θεωροϑμε ϐτι βαςικϐ ρϐλο ςτην κατεϑθυνςη αυτό ϋχει η πληροφϐρηςη, η υπϐδειξη  μεθϐδων και 

πρακτικών εφικτών ςε ατομικϐ και κοινοτικϐ επύπεδο και η επιλογό θεμϊτων που απαςχολοϑν 

και προβληματύζουν την τοπικό κοινωνύα, ϐπωσ ενδεικτικϊ αναφϋρθηκαν ςτο κεφϊλαιο 5. 

το πλαύςιο τησ ενϐτητασ αυτόσ θα δημιουργηθοϑν τοπικϊ γραφεύα, νηςύδεσ ςτοχευμϋνησ 

ενημϋρωςησ εντϐσ των Δ.Β., τα οπούα θα επιλϋξουν τισ θεματικϋσ ενϐτητεσ και θα ςυγκεντρώςουν 

κατϊλληλη βιβλιογραφύα, πηγϋσ και καλϋσ πρακτικϋσ που θα τεθοϑν ςτη διϊθεςη τησ ενημϋρωςησ 

των πολιτών. Η οργϊνωςη ημερύδων, διαλϋξεων και πρακτικών προγραμμϊτων εφαρμοςμϋνων 

μεθϐδων με πρϐςκληςη κατϊλληλων ομιλητών, ειδικών επιςτημϐνων, επύδειξη εξειδικευμϋνων 

εξοπλιςμών, κλπ θα βοηθόςουν ςτην κατεϑθυνςη  αυτό. Μεγϊλη ςημαςύα θα ϋχει επύςησ η 

διϊθεςη οικονομικών ςτοιχεύων και αξιολογόςεων που θα τεκμηριώνουν αντικειμενικϊ την αξύα 

υιοθϋτηςησ μεθϐδων βιώςιμησ ανϊπτυξησ ςτουσ κλϊδουσ που ϋχουν επιλεγεύ. 

Σα μετρόςιμα παραδοτϋα τησ ενϐτητασ αυτόσ εύναι: 

Π14.3.1: Οργανωμϋνα γραφεύα πληροφϐρηςησ εντϐσ των 3 επιλεγμϋνων βιβλιοθηκών 

Π14.3.2: Πληροφοριακϐ υλικϐ, ϋντυπο και ηλεκτρονικϐ,  καθώσ και πρϐςβαςη ςε επιλεγμϋνεσ 

πηγϋσ πληροφοριών 

Π14.3.3:  Οργϊνωςη ημερύδων, ςεμιναρύων κα διαλϋξεων 

 

Πακϋτο εργαςύασ 15: Τποςϑςτημα  επιχειρηςιακόσ ευφυύασ (Businessintelligence) 

Σο υποςϑςτημα επιχειρηςιακόσ λειτουργύασ ςτοχεϑει να δώςει για πρώτη φορϊ ςτο ΤΠΑΙΘ 

ςτοιχεύα για την κατϊςταςη των ςυλλογών των 46 Δ.Β. τησ χώρασ, τη διακύνηςη του υλικοϑ 

διαχρονικϊ (ϐπου τηροϑνται ςτοιχεύα) και τη χρηςτικϐτητα των ςυλλογών ςε ςχϋςη με τισ 

προτιμόςεισ των χρηςτών. 

Επύςησ θα παρϋχει αναλυτικϊ ςτοιχεύα για την αξιοπούηςη των νϋων υπηρεςιών που θα 

αναπτυχθοϑν ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ ϋργου, ςυγκεντρώνοντασ και οργανώνοντασ ςτατιςτικϊ 

ςτοιχεύα που αφοροϑν τη χρόςη των υπηρεςιών αναλυτικϊ και του Δικτϑου γενικϐτερα. 





 

 

Η ςυλλογό και επεξεργαςύα των ςτοιχεύων θα γύνεται απϐ κατϊλληλο ςϑςτημα (λογιςμικϐ) 

ςτατιςτικόσ επεξεργαςύασ το οπούο θα επικοινωνεύ ϊμεςα και με διαφϊνεια (online/realtime) με τα 

ςυςτόματα και τισ εφαρμογϋσ διαχεύριςησ του Κ..Κ. και του Ε.Χ.Κ. 

Σα χαρακτηριςτικϊ  και οι δυνατϐτητεσ του υποςυςτόματοσ αυτοϑ καθώσ και οι απαιτόςεισ που 

θα πρϋπει να ικανοποιεύ, περιλαμβϊνονται ςτο κεφϊλαιο 6. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 15 θα διαρκϋςει απϐ τον 30ο ϋωσ και τον 34ο  μόνα. 

Σο Παραδοτϋο του Πακϋτου Εργαςύασ 15 εύναι: 

Π15.1:  Πλόρωσ παραμετροποιημϋνο ςϑςτημα ϋκδοςησ ςτατιςτικών δεδομϋνων με προεπιλεγμϋνο 

set πινϊκων που περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον 20 επιλογϋσ. 

 

Πακϋτο εργαςύασ 16: Τπηρεςύεσ Εκπαύδευςησ 

το πλαύςιο τησ ολοκλόρωςησ του Ϊργου, προβλϋπονται υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ προςωπικοϑ η 

οπούα θα ϋχει ωσ ςτϐχο την μεταφορϊ τεχνογνωςύασ ςτα ςτελϋχη των 46 Δ.Β. που ςυμμετϋχουν 

ςτο δύκτυο, ϋτςι ώςτε: 

• Να κατανοόςουν τισ λειτουργύεσ των εφαρμογών, των υποςυςτημϊτων, των υπηρεςιών 

και των ςυνοδευτικών εργαλεύων διαχεύριςησ, 

• Να αποκτόςουν πρακτικό εμπειρύα ανϊλογα με το επιχειρηςιακϐ τουσ ρϐλο, 

• Να αποκτόςουν πρακτικό εμπειρύα ςτη χρόςη εγχειριδύων και ϊλλων βοηθητικών υλικών 

που απαιτοϑνται για την ςυντόρηςη, διαχεύριςη και εϑρυθμη λειτουργύα του ςυςτόματοσ. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 16 θα διαρκϋςει απϐ τον 30ο  ϋωσ και τον 34ο  μόνα. Ψςτϐςο, θα μπορεύ να 

υλοποιηθεύ κα ςε διαφορετικϊ χρονικϊ διαςτόματα, ανϊλογα με την πρϐοδο υλοπούηςησ των επύ 

μϋρουσ ςυςτημϊτων, ώςτε να εξαςφαλύζεται η ενεργϐσ ςυμμετοχό του προςωπικοϑ των Δ.Β ςτην 

εξϋλιξη του ϋργου. Σο ακριβϋσ πρϐγραμμα θα προκϑψει ςε ςυνεργαςύα με την αναθϋτουςα αρχό. 

Οι εργαςύεσ που θα πραγματοποιηθοϑν απϐ τον Ανϊδοχο περιλαμβϊνονται αναλυτικϊ ςτο κεφ. 

7.1 και θα επικαιροποιηθοϑν ςτο ςτϊδιο τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ. 

Σα Παραδοτϋα του Πακϋτου Εργαςύασ 16 εύναι: 

Π16.1: Αναφορϊ εκπαύδευςησ 

Π16.2: Εκπαιδευτικϐ υλικϐ  

 

Πακϋτο Εργαςύασ 17 : Τποςτόριξη Πιλοτικόσ Λειτουργύασ 

Λϐγω τησ ςυνθετϐτητασ του ϋργου η Πιλοτικό λειτουργύα θα εξελιχθεύ ανϊ Τποςϑςτημα. 

Ειδικϐτερα  θα περιλϊβει τα ακϐλουθα υποςυςτόματα: 

 Τποςϑςτημα δημιουργύασ Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου (Κ..Κ – SaaS) 

 Τποςϑςτημα δημιουργύασ Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Καταθετηρύου (Ε.Χ.Κ ) 





 

 

 Πϑλη Προβολόσ Εθνικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων Βιβλιοθηκών και Τποςϑςτημα 

Επιχειρηματικόσ Ευφυύασ 

Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη ϐλων των δοκιμών ελϋγχου και  την αποδοχό τουσ απϐ την 

Αναθϋτουςα Αρχό, αρχύζει η Περύοδοσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ. 

Η ϋναρξη τησ φϊςησ τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ προϒποθϋτει τα ακϐλουθα: 

• τη δημιουργύα «Πλϊνου Πιλοτικόσ Λειτουργύασ» απϐ τον Ανϊδοχο, ςτο οπούο θα 

αναφϋρονται αναλυτικϊ η ημερολογιακό περύοδοσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ, η υποδομό ςτην οπούα 

θα εγκαταςταθεύ πιλοτικϊ το λογιςμικϐ ςτο RE-Cloud, το προςωπικϐ που θα διατεθεύ απϐ τον 

Ανϊδοχο απϐ την ϋναρξη μϋχρι και την ολοκλόρωςη τησ παροϑςασ φϊςησ, οι ομϊδεσ των 

χρηςτών που θα χρηςιμοποιόςουν το ϑςτημα και θα ςυνεργαςτοϑν με το προςωπικϐ του 

Αναδϐχου, πλϊνο διαχεύριςησ ανακυπτϐντων προβλημϊτων υλικοϑ / λογιςμικοϑ, τα κριτόρια 

αποδοχόσ τησ επιτυχοϑσ ολοκλόρωςησ τησ φϊςησ. Σο «Πλϊνο Πιλοτικόσ Λειτουργύασ» θα 

υποβληθεύ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό απϐ το οπούο και θα εγκριθεύ πριν απϐ την ϋναρξη τησ 

Πιλοτικόσ Λειτουργύασ. 

• την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ εγκατϊςταςησ του λογιςμικοϑ ςτο Cloud, ϐπωσ προβλϋπει 

το «Πλϊνο Πιλοτικόσ Λειτουργύασ». 

• την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ εκπαύδευςησ των Φρηςτών που θα ςυμμετϋχουν ςτην 

παροϑςα φϊςη. 

Ο Ανϊδοχοσ, κατϊ την περύοδο τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ του υςτόματοσ, ϋχει τισ παρακϊτω 

υποχρεώςεισ. 

• να βρύςκεται ςε ςυνεχό ςυνεργαςύα με την αναθϋτουςα αρχό και ειδικϐτερα τισ ομϊδεσ 

Φρηςτών που θα ςυμμετϋχουν ςτην Πιλοτικό Λειτουργύα του υςτόματοσ. 

• να διαθϋςει προςωπικϐ με τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ και επιχειρηςιακϋσ γνώςεισ για την 

υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ και την εξαςφϊλιςη τησ εϑρυθμησ λειτουργύασ 

του υςτόματοσ υπϐ ςυνθόκεσ πλόρουσ Παραγωγικόσ Λειτουργύασ (πραγματικϊ δεδομϋνα, χρόςη 

απϐ κρύςιμο πυρόνα χρηςτών, κτλ.), 

• να πραγματοποιόςει τισ ϐποιεσ ρυθμύςεισ / παραμετροποιόςεισ / προςαρμογϋσ / 

τροποποιόςεισ κρύνονται απαραύτητεσ για τη βελτύωςη τησ απϐδοςησ του υςτόματοσ 

(finetuning), 

• να διορθώςει τυχϐν λϊθη του υςτόματοσ (bugfixing),  

• να επικαιροποιόςει την τεκμηρύωςη του υςτόματοσ, 

• να παρϋχει υπηρεςύεσ onthejobtraining ςτουσ χρόςτεσ 

ε περύπτωςη που κατϊ την περύοδο Πιλοτικόσ Λειτουργύασ, εμφανιςθοϑν προβλόματα ό 

διαπιςτωθεύ ϐτι δεν πληροϑνται κϊποιεσ απϐ τισ προδιαγραφϐμενεσ απαιτόςεισ, ο Ανϊδοχοσ 

οφεύλει να προβαύνει ϊμεςα ςτισ απαραύτητεσ βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ και αναπροςαρμογϋσ, 

ώςτε το ϑςτημα, μετϊ το πϋρασ τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ, να εύναι ϋτοιμο για παραγωγικό 

εκμετϊλλευςη. 





 

 

Βαςικϊ κριτόρια τησ επιτυχοϑσ ολοκλόρωςησ τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ του υςτόματοσ εύναι: 

• να εντοπιςτοϑν και να απαλειφθοϑν ϐλα τα λϊθη του λογιςμικοϑ του υςτόματοσ, 

• να εντοπιςτοϑν και να απαλειφθοϑν τα κρύςιμα λειτουργικϊ λϊθη του υςτόματοσ, τα 

οπούα επηρεϊζουν ϊμεςα την επιχειρηςιακό λειτουργύα, 

• να εξαςφαλιςθεύ ϐτι το ϑςτημα ικανοποιεύ τα κριτόρια διαςφϊλιςησ του επιπϋδου 

ποιϐτητασ (διαθεςιμϐτητα, χρϐνοσ απϐκριςησ, κλπ.) που θα οριςτοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό. 

τη Υϊςη τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ θα γύνει επύςησ επικαιροπούηςη: 

 τησΜελϋτησΕκτύμηςησσ Επικινδυνϐτητασ,  

 τησΜελϋτησΙδιωτικϐτητασ και  

 του χεδύου Ανϊκαμψησ απϐ Καταςτροφϋσ - χϋδιο Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ  

Με την ολοκλόρωςη των υποςυςτημϊτων και των υπηρεςιών του ϋργου και αφοϑ δοθεύ η 

δυνατϐτητα χρόςησ τησ, ο φορϋασ θα πρϋπει να λαμβϊνει Σεχνικό Τποςτόριξη Πολλαπλών 

Επιπϋδων μϋςω ςυμβολαύου SLA, και μϋςω γραφεύου υποςτόριξησ (HelpDesk), για την 

εξαςφϊλιςη τησ εϑρυθμησ λειτουργύασ του. Ο Ανϊδοχοσ θα υποχρεοϑται, με την ϋναρξη τησ 

Παραγωγικόσ Λειτουργύασ, να παρϋχει υπηρεςύεσ φιλοξενύασ και εγγϑηςησ τουλϊχιςτον δϑο (2) 

ϋτη για τον εξοπλιςμϐ και τα υποςυςτόματα που θα αναπτϑξει. 

Για κϊθε υποςϑςτημα η περύοδοσ πιλοτικόσ λειτουργύασ θα διαρκεύ τϋςςερισ (4) μόνεσ. 

Σο Πακϋτο Εργαςύασ 17 θα ολοκληρωθεύ  τον 36ο μόνα. 

Σα Παραδοτϋα του Πακϋτου Εργαςύασ 17 εύναι: 

Π17.1 Επικαιροποιημϋνη Μελϋτη Εκτύμηςησ Επικινδυνϐτητασ   

Π17.2 Επικαιροποιημϋνη Μελϋτη Ιδιωτικϐτητασ 

Π17.3 Επικαιροποιημϋνο χϋδιο Ανϊκαμψησ απϐ Καταςτροφϋσ - χϋδιο Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ  

Π17.4: Πλόρωσ ελεγμϋνεσ και λειτουργικϋσ εφαρμογϋσ, εγκατεςτημϋνεσ ςτο cloud 

Π17.5: Ϊκθεςη αποτελεςμϊτων πιλοτικόσ λειτουργύασ 

Π17.6: Σελικό ϋκθεςη ϋργου  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Σςνοπηικά, ηα Πακέηα Επγαζίαρ και ηα ανηίζηοισα Παπαδοηέα ηος έπγος είναι:  

Α/Α Τίηλορ Φάζηρ 
Μήναρ 
Έναπξηρ 

Μήναρ 
Λήξηρ 

ΠΕ1 

Μελϋτη Εφαρμογόσ και αποτϑπωςησ τησ και των απαιτόςεων των 46 

Δ.Β. του Δικτϑου 

Παραδοτϋα: 

Π1.1: Μελϋτη εφαρμογόσ  

Π1.2 Μελϋτη Εκτύμηςησ Επικινδυνϐτητασ   

Π1.3 Μελϋτη Ιδιωτικϐτητασ 

Π1.4 χϋδιο Ανϊκαμψησ απϐ Καταςτροφϋσ - χϋδιο Επιχειρηςιακόσ 

υνϋχειασ 

Μ1 Μ6 

ΠΕ2 

Προμόθεια,  εγκατϊςταςη και δοκιμϋσ ελϋγχου του  λογιςμικοϑ 

διαχεύριςησ του υνεργατικοϑ Δικτϑου (SaaS)  

Παραδοτϋα: 

Π2.1: Αναφορϊ εγκατϊςταςησ και δοκιμών ελϋγχου του λογιςμικοϑ 

Μ4 Μ5 

ΠΕ3 

Προμόθεια και Εγκατϊςταςη του λογιςμικοϑ αναβϊθμιςησ του 

υςτόματοσ Διαχεύριςησ τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ ςε ολοκληρωμϋνο 

webbased ςϑςτημα 

Π3.1: Εγκατεςτημϋνο Λογιςμικϐ Διαχεύριςησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ 

Μ5 Μ6 

ΠΕ4 Δημιουργύα Κεντρικοϑ υνεργατικοϑ Καταλϐγου (Κ..Κ.)   

ΠΕ4.1 

Παραμετροπούηςη, προςαρμογό του λογιςμικοϑ Διαχεύριςησ (SaaS) ςτισ 

ειδικϋσ απαιτόςεισ του Κ..Κ. 

Παραδοτϋα: 

Π4.1.1: Παραμετροποιημϋνο Λογιςμικϐ διαχεύριςησ Κ..Κ 

Π4.1.2: Ενςωματωμϋνεσ πρϐςθετεσ ρουτύνεσ (API’s) για την 

αντιμετώπιςη ειδικών θεμϊτων  

Μ6 Μ9 

ΠΕ4.2 

Μετατροπό (conversion) και ενημϋρωςη/μετϊπτωςη (migration) 

βιβλιογραφικών δεδομϋνων των 46 Δ.Β. ςτο Κ..Κ. 

Παραδοτϋα: 

Π4.1: Κεντρικϐ υνεργατικϐ ϑςτημα ϋτοιμο για πιλοτικό λειτουργύα  

 

Μ10 Μ24 

ΠΕ4.3 

Αναβϊθμιςη ςυςτημϊτων Δ.Β. που ςυμμετϋχουν ςτο υνεργατικϐ 

δύκτυο  

Παραδοτϋα: 

Μ10 Μ20 





 

 

Π4.3: υςτόματα διαχεύριςησ Δ.Β. ςε πλόρη τοπικό λειτουργικϐτητα κα 

διαλειτουργικϐτητα με τον Κ..Κ.  

ΠΕ5 

Μετϊπτωςη Βϊςεων Δεδομϋνων και εφαρμογών τησ Εθνικόσ 

Βιβλιοθόκησ ςτο νϋο Ολοκληρωμϋνο ϑςτημα Διαχεύριςησ. 

Παραδοτϋα: 

Π5: Ολοκληρωμϋνο ϑςτημα Διαχεύριςησ Εφαρμογών τησ ΕΒΕ με 

μετϊπτωςη ϐλων των δεδομϋνων 

Μ7 Μ12 

ΠΕ6 

Επικαιροπούηςη και ολοκλόρωςη τησ Εθνικόσ Βιβλιογραφύασ 

Παραδοτϋο: 

Π6: Πλόρησ βιβλιοθηκονομικό επεξεργαςύα 80.000 τεκμηρύων περύπου 

Μ7 Μ18 

ΠΕ7 

ϑςτημα Διαδανειςμοϑ και παρϊδοςησ/παραλαβόσ τεκμηρύων 

Παραδοτϋο: 

Π7: Λειτουργικϐ ςϑςτημα Διαδανειςμοϑ εγκατεςτημϋνο ςτο 

υνεργατικϐ ϑςτημα (SaaS) 

M27 M32 

ΠΕ8 

Ειςαγωγό και αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ ραδιοςυχνοτότων (RFiD) απϐ 

τισ Δ.Β. που ςυμμετϋχουν ςτο δύκτυο 

Παραδοτϋα: 

Π8.1: Εξοπλιςμϐσ  RFiD εγκατεςτημϋνοσ ςτισ Δ.Β. 

Π8.2: όμανςη τεκμηρύων Δ.Β. με ετικϋτεσ RFiD 

Μ6 Μ20 

ΠΕ9  

Τπηρεςύεσ ψηφιοπούηςησ ευαύςθητου πολιτιςτικοϑ υλικοϑ Δ.Β. 

Παραδοτϋα: 

Π9.1:  Χηφιοπούηςη 400.000 ςελύδων με παρϊδοςη ςε ϐλουσ τουσ 

τϑπουσ ψηφιακόσ απεικϐνιςησ που ϋχουν οριςτεύ 

Μ6 Μ14 

ΠΕ10  

Τποδομό φιλοξενύασ και διαχεύριςησ Εθνικοϑ Χηφιακοϑ Αποθετηρύου 

Παραδοτϋα: 

Π10.1: Λογιςμικϐ Διαχεύριςησ ψηφιακών δεδομϋνων εγκατεςτημϋνο 

ςτην κατϊλληλη υποδομό 

Π10.2:Εφαρμογό διαχεύριςησ και προβολόσ του Εθνικοϑ Χηφιακοϑ 

Καταθετηρύου 

Μ7 Μ11 

ΠΕ11 

Επιςτημονικό τεκμηρύωςη ςπϊνιου πολιτιςτικοϑ υλικοϑ 

Παραδοτϋα: 

Π11.1: Επιςτημονικό τεκμηρύωςη 50.000 περύπου τεκμηρύων 

Μ10 Μ28 

ΠΕ12 Χηφιακό επιμϋλεια και ςυντόρηςη ευπαθοϑσ υλικοϑ Μ7 Μ30 





 

 

Παραδοτϋα 

Π12.1: υντόρηςη 5.000 τεκμηρύων περύπου 

Π12.2: Εφαρμογό καταγραφόσ των τεκμηρύων που ςυντηρόθηκαν και 

τησ μεθοδολογύασ που ακολουθόθηκε 

Π12.3: Βϊςη Δεδομϋνων με τα ςτοιχεύα ψηφιακόσ τεκμηρύωςησ τησ 

ςυντόρηςησ  

ΠΕ13 

Ανϊπτυξη Πϑλησ Προβολόσ του Εθνικοϑ Δικτϑου Δημϐςιων 

Βιβλιοθηκών 

Παραδοτϋο 

Π13: Διαδικτυακό Πϑλη ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ 

Μ26 Μ32 

ΠΕ14 

Ανϊπτυξη καινοτϐμων υπηρεςιών εντϐσ Δημϐςιων Βιβλιοθηκών του 

Δικτϑου 

Παραδοτϋα τησ ενϐτητασ 14.1 εύναι: 

Π14.1.1:  Εγκατϊςταςη μονϊδων RFiD απομακρυςμϋνησ πρϐςβαςησ 

ςτουσ επιλεγμϋνουσ χώρουσ και ςϑνδεςό τουσ ςτο δύκτυο τησ 

βιβλιοθόκησ 

Π14.1.2: Οργανωμϋνο γραφεύο πληροφϐρηςησ/εξυπηρϋτηςησ πολιτών 

Π14.1.3: Ϊντυπο και ηλεκτρονικϐ πληροφοριακϐ υλικϐ για τισ 

πρϐςθετεσ υπηρεςύεσ που προςφϋρονται απϐ τη Δημϐςια Βιβλιοθόκη 

Παραδοτϋα τησ ενϐτητασ 14.2 εύναι: 

Π14.2.1:  Εγκατϊςταςη εξοπλιςμοϑ και ςϑνδεςη των ςχολικών 

βιβλιοθηκών ςτο δύκτυο τησ Δ. Β, με κατϊλληλη προςαρμογό του 

ςυςτόματοσ διαχεύριςησ, του Δημϐςιου Καταλϐγου και του δανειςμοϑ 

Π14.2.2: Οργϊνωςη των ςχολικών βιβλιοθηκών ςτα πρϐτυπα τησ Δ. Β., 

καταγραφό/καταλογογρϊφηςη του υλικοϑ τουσ, ςόμανςη του υλικοϑ 

των χολικών Βιβλιοθηκών με RFiD 

Π14.2.3:  Οργϊνωςη ενημερωτικών μαθημϊτων πληροφοριακόσ 

παιδεύασ, τεχνικό υποςτόριξη,  βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ.   

Παραδοτϋα τησ ενϐτητασ 14.3 εύναι: 

Π14.3.1: Οργανωμϋνα γραφεύα πληροφϐρηςησ εντϐσ των 3 επιλεγμϋνων 

βιβλιοθηκών 

Π14.3.2: Πληροφοριακϐ υλικϐ, ϋντυπο και ηλεκτρονικϐ,  καθώσ και 

πρϐςβαςη ςε επιλεγμϋνεσ πηγϋσ πληροφοριών 

Π14.3.3:  Οργϊνωςη ημερύδων, ςεμιναρύων κα διαλϋξεων 

M18 M30 

ΠΕ15 
Τποςϑςτημα επιχειρηςιακόσ ευφυύασ (BusinessIntelligence) 

Παραδοτϋα 
M30 M34 





 

 

Π15: ϑςτημα ϋκδοςησ ςτατιςτικών δεδομϋνων ϐλων των 

υποςυςτημϊτων του υνεργατικοϑ Δικτϑου 

ΠΕ16 

Τπηρεςύεσ εκπαύδευςησ 

ταδιακό υλοπούηςη ϐπωσ περιγρϊφεται ςτην ανϊλυςη  

Παραδοτϋα: 

Π8.1: Αναφορϊ εκπαύδευςησ 

Π8.2: Εκπαιδευτικϐ υλικϐ 

Μ30 Μ34 

ΠΕ17 

Τποςτόριξη Πιλοτικόσ Λειτουργύασ 

Κατϊ την περύοδο πιλοτικόσ λειτουργύασ, τα ςυςτόματα θα 

λειτουργόςουν δοκιμαςτικϊ με ςκοπϐ να διαπιςτωθοϑν και να 

αποκαταςταθοϑν τυχϐν προβλόματα και δυςλειτουργύεσ.  

Παραδοτϋα: 

Π17.1 Επικαιροποιημϋνη Μελϋτη Εκτύμηςησ Επικινδυνϐτητασ   

Π17.2 Επικαιροποιημϋνη Μελϋτη Ιδιωτικϐτητασ 

Π17.3 Επικαιροποιημϋνο χϋδιο Ανϊκαμψησ απϐ Καταςτροφϋσ - χϋδιο 

Επιχειρηςιακόσ υνϋχειασ  

Π17.4: Πλόρωσ ελεγμϋνεσ και λειτουργικϋσ εφαρμογϋσ, εγκατεςτημϋνεσ 

ςτο cloud 

Π17.5: Ϊκθεςη αποτελεςμϊτων πιλοτικόσ λειτουργύασ 

Π17.6: Σελικό ϋκθεςη ϋργου 

Μ32 Μ36 

 

 

την ςυνϋχεια παρουςιϊζεται το αναλυτικϐ χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ προτεινϐμενησ 

πρϊξησ. 

 

 

 





 

 

 11. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

  

                Ετοσ 2022 2023 2024 2025 
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12. ΟπγάνυζηΓιοίκηζηρ – Ομάδα έπγος 

 

O Ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋτει ςαφό μεθοδολογύα διαχεύριςησ ϋργου, ϋτςι ώςτε οι εργαςύεσ να 

εκτελοϑνται αποτελεςματικϊ με την ενεργϐ ςυμμετοχό ϐλων των εμπλεκϐμενων οντοτότων, να 

διαςφαλύζεται η κϊλυψη ϐλων των απαιτόςεων και η ολοκλόρωςη του ϋργου εντϐσ του 

προβλεπϐμενου χρονοδιαγρϊμματοσ, να αντιμετωπύζονται αποτελεςματικϊ τα προβλόματα που 

ενδεχομϋνωσ θα ανακϑψουν κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, και να παρϋχεται ουςιαςτικό 

ενημϋρωςη του κϊθε φορϋα καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου. 

 

Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να υποβϊλλει, ςτο πλαύςιο τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ του, 

ολοκληρωμϋνη πρϐταςη για το ςχόμα διούκηςησ, την Ομϊδα Ϊργου που θα διαθϋςει για τη 

διούκηςη και υλοπούηςη τησ ςϑμβαςησ, το γνωςτικϐ αντικεύμενο που θα καλϑψουν ο Τπεϑθυνοσ 

και η Ομϊδα Ϊργου, καθώσ και το χρϐνο απαςχϐληςόσ τουσ ανϊ Υϊςη τησ ςϑμβαςησ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 

παροϑςασ απαιτεύται να διαθϋτουν Ομϊδα Ϊργου με ςτελϋχη επαρκό ςε πλόθοσ και δεξιϐτητεσ 

για την αποτελεςματικό εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ η οπούα να αποτελεύται, επύ ποινό 

αποκλειςμού, τουλϊχιςτον απϐ: 

 

ϋναν (1) Τπεύθυνο Έργου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, με 10ετό τουλϊχιςτον επαγγελματικό 

εμπειρύα ςε Διαχεύριςη Ϊργων Πληροφορικόσ και Πιςτοπούηςη PMI ό PM2 ό PRINCE2 ςτη 

Διαχεύριςη Ϊργων. Ο Τπεϑθυνοσ ϋργου πρϋπει να απαςχολεύται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα με 

ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ. 

 

ϋναν (1) αναπληρωτό Τπεύθυνο Έργου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, με 6ετό τουλϊχιςτον 

επαγγελματικό εμπειρύα ςε Διαχεύριςη Ϊργων Πληροφορικόσ και Πιςτοπούηςη PMI ό PM2 ό 

PRINCE2 ςτη Διαχεύριςη Ϊργων. Ο Αναπληρωτόσ Τπεϑθυνοσ ϋργου πρϋπει να απαςχολεύται απϐ 

τον οικονομικϐ φορϋα με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ. 

 

ϋναν (1) τεχνικό Τπεύθυνο Έργου, κϊτοχοσ πτυχύου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ ημεδαπόσ ό 

ιςϐτιμου τησ αλλοδαπόσ νομύμωσ αναγνωριςμϋνο με τουλϊχιςτον οκταετό (8) επαγγελματικό 

εμπειρύα ςε Διαχεύριςησ Ϊργων πληροφορικόσ και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην υλοπούηςη 

ολοκληρωμϋνων ςυςτημϊτων Διαχεύριςησ Βιβλιοθηκών και Αρχεύων, ςχεδύαςη, δημιουργύα και 

λειτουργικό υποςτόριξη υνεργατικών Καταλϐγων Βιβλιοθηκών, με τεκμηριωμϋνη εμπειρύα ςτην 

παραμετροπούηςη και εγκατϊςταςη των προςφερϐμενων λογιςμικών διαχεύριςησ. 

 

ϋνα (1) Τπεύθυνο Ανϊπτυξησ Εφαρμογών, πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ ςτην Πληροφορικό, με 

10ετό εμπειρύα ςτην ανϊπτυξη και ςχεδιαςμϐ εφαρμογών πληροφορικόσ. 

 

τρύα (3) ςτελϋχη ςε ρόλο Προγραμματιςτό Εφαρμογών (Developer) πανεπιςτημιακόσ ό 

τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ ςτην Πληροφορικό, καθϋνασ εκ των οπούων να διαθϋτει τουλϊχιςτον 

τετραετό (4ετό) επαγγελματικό εμπειρύα ςτην ανϊπτυξη εφαρμογών  
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ϋνα (1) ςτϋλεχοσ Αςφϊλειασ Πληροφοριακών υςτημϊτων, πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ ςτην 

Πληροφορικό, με 5ετό τουλϊχιςτον αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εμπειρύα (ςυμμετοχό ςε 

αντύςτοιχα ϋργα) ςε αςφϊλεια πληροφοριακών ςυςτημϊτων. 

 

δύο (2) ςτελϋχη πληροφορικόσ, κϊτοχουσ πτυχύου πτυχύου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, με 5ετό 

επαγγελματικό εμπειρύα ςτην εγκατϊςταςη, παραμετροπούηςη και λειτουργικό υποςτόριξη 

ςυςτημϊτων Αυτοματοπούηςησ Βιβλιοθηκών και Χηφιακών Αποθετηρύων/Καταθετηρύων, ιδύων 

με αυτών που προςφϋρονται απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο.  

 

δύο (2) Βιβλιοθηκονόμουσ/Αρχειονόμουσ, κϊτοχουσ πτυχύου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, νομύμωσ 

αναγνωριςμϋνου, ςτο αντικεύμενο τησ βιβλιοθηκονομύασ/αρχειονομύασ, με 5ετό επαγγελματικό 

εμπειρύα ςτην παραμετροπούηςη και προςαρμογό τϐςο των προτεινϐμενων λογιςμικών 

διαχεύριςησ βιβλιοθηκονομικών ςυςτημϊτων. 

 

επτϊ (7) Βιβλιοθηκονόμουσ/Αρχειονόμουσ, κϊτοχουσ πτυχύου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτο 

αντικεύμενο τησ βιβλιοθηκονομύασ/αρχειονομύασ, με 5ετό επαγγελματικό εμπειρύα ςε αντύςτοιχα 

ϋργα καταλογογρϊφηςησ υλικοϑ βιβλιοθηκών και τεκμηρύωςησ αρχεύων ςϑμφωνα με τα 

κατϊλληλα πρϐτυπα (UniMARC, MARC21, DublinCore κ.α.). 

 

δύο (2) Μηχανικούσ, κϊτοχουσ πτυχύου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ με 8ετό επαγγελματικό 

εμπειρύα. Ειδικϐτερα, πρϋπει να ϋχουν ολοκληρώςει τουλϊχιςτον πϋντε (5) ϋργα εγκατϊςταςησ 

και παραμετροπούηςησ εξοπλιςμοϑ αςφαλεύασ RFiD ςε Βιβλιοθόκεσ. 

 

Συχϐν αντικατϊςταςη μϋλουσ τησ Ομϊδασ Ϊργου, κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, 

γύνεται αποκλειςτικϊ για εξαιρετικϊ δικαιολογημϋνουσ λϐγουσ (π.χ. αςθϋνεια μϋλουσ), μϐνο με 

ϊλλο ςτϋλεχοσ το οπούο θα εύναι τουλϊχιςτον ύδιων προςϐντων και εμπειρύασ με το μϋλοσ που 

αντικαθύςταται, και μϐνο εφϐςον εγκριθεύ με ςχετικό απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϐπιν 

ειςόγηςησ τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ τησ ςϑμβαςησ.   

 

Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ, ςτο πλαύςιο τησ Σεχνικόσ τουσ Προςφορϊσ, υποχρεοϑνται να 

υποβϊλλουν τα κϊτωθι προκειμϋνου να αποδεύξουν ϐτι διαθϋτουν Ομϊδα Ϊργου που πληρού τισ 

πιο πϊνω απαιτόςεισ:  

i) ςυμπληρωμϋνουσ τουσ παρακϊτω πύνακεσ με τα ςτοιχεύα των μελών τησ Ομϊδασ Ϊργου: 

 

Πύνακασ υπαλλόλων του οικονομικοϑ φορϋα που ςυμμετϋχουν ςτην Ομϊδα Ϊργου 

 

Α/Α 

Εταιρύα (ςε 

περύπτωςη 

Ϊνωςησ 

Κοινοπραξύασ) 

Ονοματεπώνυμο 

ΜϋλουσΟμϊδασ 

Ϊργου 

ΡϐλοσςτηνΟμϊδα 

Ϊργου 

Ανθρωπομ

όνεσ 

Ποςοςτϐς

υμμετοχό

σ* (%) 
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ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (1)   

 

Πύνακασ ςτελεχών των Τπεργολϊβων του οικονομικοϑ φορϋα που ςυμμετϋχουν ςτην Ομϊδα Ϊργου 

 

Α/Α 

Επωνυμύα 

Εταιρεύασ 

Τπεργολϊβου 

Ονοματεπώνυμο 

Μϋλουσ Ομϊδασ 

Ϊργου 

Ρϐλοσ ςτην 

Ομϊδα Ϊργου  
Ανθρωπομόνεσ 

Ποςοςτϐ 

ςυμμετοχ

όσ 

*(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (2)   

 

Πύνακασ εξωτερικών ςυνεργατών του οικονομικοϑ φορϋα που ςυμμετϋχουν ςτην Ομϊδα Ϊργου 

 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

ΜϋλουσΟμϊδασ Ϊργου 

ΡϐλοσςτηνΟμϊδα 

Ϊργου –  
Ανθρωπομόνεσ 

Ποςοςτϐςυμ

μετοχόσ 

* (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (3)   
 

 

*ωσ Ποςοςτό υμμετοχόσ του Μϋλουσ ορύζεται το πηλύκο των ανθρωπομηνών του δια των 

ςυνολικών προςφερϐμενων ανθρωπομηνών (ϊθροιςμα των μερικών ςυνϐλων 1, 2, 3) 

 

ii) Αναλυτικϊ Βιογραφικϊ ημειώματα των μελών τησ Ομϊδασ Ϊργου, ςυντεταγμϋνα βϊςει του 

υποδεύγματοσ που παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα (Παρϊρτημα VI). Σα Βιογραφικό ημειώματα θα 

ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνεσ δηλώςεισ του ςτελϋχουσ ό του οικονομικοϑ φορϋα (εφϐςον 

πρϐκειται για υπϊλληλο του) που θα βεβαιώνουν ϐτι οι πληροφορύεσ εύναι αληθεύσ και ακριβεύσ. 

 

iii) Τπεϑθυνεσ δηλώςεισ ϐτι υπϊρχει ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ για ϐλη την προβλεπϐμενη διϊρκεια 

τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και ϐτι αποδϋχονται τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ διακόρυξησ, για τισ 

περιπτώςεισ που τα μϋλη τησ Ομϊδασ Ϊργου δεν εύναι μϐνιμα ςτελϋχη του προςφϋροντα ό των 

υπεργολϊβων του. 

 

 





 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Απαιτιςεισ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

 

Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ Φφλλου Συμμόρφωςθσ 

Το «Φφλλο Συμμόρφωςθσ» ςυμπλθρϊνεται ϊςτε οι διαγωνιηόμενοι να τεκμθριϊνουν τισ απαντιςεισ ςτισ 
ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ με παραπομπζσ ςε εγκεκριμζνα εγχειρίδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Το «Φφλλο Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν» ακολουκεί τθ μορφι πίνακα, ϊςτε να διευκολυνκεί 
το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ. Οι διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν κατά ςυνζπεια, υποχρεωτικά, ςυμπλθρωμζνο 
και με πλιρεισ παραπομπζσ ςτθ ςελίδα / ςελίδεσ του επιμζρουσ φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ςτθν 
αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι είτε ςτα ςυνθμμζνα ςχετικά κείμενα ι εγχειρίδια ι ζγγραφα ι prospectus / 
manuals κλπ.). 

Κάκε Τεχνικι Ρροςφορά, όπωσ αναφζρεται, πρζπει να περιζχει όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τυχόν 
πιςτοποιθτικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίεσ, δθλϊςεισ, πιςτοποιθτικά, ςχζδια, υπολογιςμοφσ 
κλπ. των προςφερόμενων ειδϊν - υπθρεςιϊν, εφόςον αυτζσ δεν υπάρχουν ςτα τεχνικά φυλλάδια. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ακριβισ κζςθ των φωτογραφιϊν των 
προςφερόμενων ειδϊν. 

Για τθ ςυμπλιρωςθ του Φφλλου Συμμόρφωςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ιςχφουν τα παρακάτω: 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ» περιγράφονται οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 
οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ Στιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςει με ΝΑΛ ι ΟΧΛ ανάλογα τθν ΑΡΑΛΤΘΣΘ. 

Στθ Στιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον διαγωνιηόμενο θ ςαφισ παραπομπι ςτθν αναλυτικι 
Τεχνικι Ρεριγραφι ι/και ςτα απαραίτθτα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ. που αυτόσ ζχει 
περιλάβει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά ι ςτα τεχνικά ςτοιχεία που κατά τθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου 
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ. 
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1. Γενικζσ Απαιτιςεισ 

A/A ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

1.1 

Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου 

Αναδόχου ςχετικά με τουσ ςτόχουσ, τισ 

απαιτιςεισ και το εφροσ του ζργου. Λδιαίτερθ 

προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν οργάνωςθ 

και λειτουργία του Εκνικοφ Συνεργατικοφ 

Δικτφου Δθμοςίων Βιβλιοκθκϊν (SaaS), το 

οποίο κα πρζπει να περιγραφεί με ςαφινεια 

ΝΑΛ   

1.2 

Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου 

Αναδόχου ςχετικά με τουσ κινδφνουσ, τουσ 

κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και τα 

κρίςιμα ορόςθμα του Ζργου 

ΝΑΛ   

1.3 

Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ που 
κα ακολουκιςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, με 
ανάλυςθ ςε πακζτα εργαςίασ και παραδοτζα. 

Θ ανάλυςθ δεν πρζπει να απζχει από τθν 

ανάλυςθ και τισ κατευκυντιριεσ  γραμμζσ που 

περιλαμβάνονται ςτθ Μελζτθ που ςυνοδεφει 

τθ διακιρυξθ (Γενικι περιγραφι φυςικοφ 

αντικειμζνου και τθσ ςκοπιμότθτασ του 

ζργου), υπό τθν ζννοια ότι πρζπει να 

καλφπτεται το ςφνολο των απαιτιςεων,  με 

αποδεκτζσ, πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ, 

διαφοροποιιςεισ 

ΝΑΛ   

 

2. Απαιτιςεισ Λογιςμικοφ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

 ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΚΟΛΝΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

2.1 

Τα  προτεινόμενα λογιςμικά/ ςυςτιματα, που 

κα αξιοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ και 

διαχείριςθ των εφαρμογϊν  πρζπει να είναι 

ζτοιμα, δοκιμαςμζνα ςε απαιτθτικά 

περιβάλλοντα (όχι ανάπτυξθ) και να 

ενςωματϊνουν ςφγχρονεσ και ϊριμεσ 

τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software) 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Δεν πρζπει να 

διατίκενται με μίςκωςθ (ετιςια ι περιοδικι 

χρζωςθ). Κατ’ αυτι τθν ζννοια δεν κα πρζπει θ 

ςυντιρθςθ μετά το πζρασ τθσ περιόδου 

εγγφθςθσ να είναι υποχρεωτικι και να 

επθρεάηει τθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ 

ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

2.2 

Πλα τα  ςυςτιματα πρζπει  να είναι 

fullWebbased,  να ςτθρίηονται ςε ςχεςιακι 

βάςθ δεδομζνων και να παρζχουν δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ μζςω των  πλζον εν χριςει browsers 

ΝΑΛ   

2.3 

Κα υποςτθρίηονται τα κατάλλθλα κατά 

περίπτωςθ διεκνι πρότυπα καταγραφισ 

μεταδεδομζνων, εμφάνιςθσ, επικοινωνίασ και 

διαλειτουργικότθτασ (αναφζρονται αναλυτικά 

ςτθ ςυνζχεια για κάκε εφαρμογι) 

ΝΑΛ   

2.4 

Πλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα 

υποςτθρίηουν UTF8 (Unicode) με πλιρθ 

κωδικοποίθςθ και υποςτιριξθ του ελλθνικοφ 

αλφαβιτου, κεφαλαία/πεηά, τονοφμενα ι μθ, 

ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ  τουσ  

ΝΑΛ   

2.5 

Εξαςφαλίηεται θ παροχι βοικειασ ςε κάκε 

βιμα online, τόςο για τουσ τελικοφσ χριςτεσ 

όςο και για το προςωπικό των υπεφκυνων 

Υπθρεςιϊν κάκε φορζα 

ΝΑΛ   

2.6 

Πλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα διακζτουν 

πολυγλωςςικό (multilingual) περιβάλλον με 

δυνατότθτα επιλογισ από το χριςτθ τθσ 

γλϊςςασ επικοινωνίασ. Κατά τθν  παράδοςι 

τουσ κα υποςτθρίηουν  τουλάχιςτον τθν 

ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα 

ΝΑΛ   

2.7 

Θ επιλογι από το χριςτθ μιασ γλϊςςασ κα τον 

μεταφζρει ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον για 

όλεσ τισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 

ΝΑΛ   

2.8 

Πλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα κα 

διακζτουν ανοιχτι αρχιτεκτονικι και ανάλογθ 

παραμετρικότθτα που κα εξαςφαλίηει τθ   

δυνατότθτα προςαρμογισ τουσ ςτισ απαιτιςεισ 

των εφαρμογϊν κάκε φορζα που κα 

ςυμμετάςχει ςτο Δίκτυο. Υπό τθν ζννοια αυτι 

κα εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτασ  

των φορζων, κακϊσ και των ειδικϊν 

λειτουργικϊν δεξιοτιτων που ιδθ διακζτουν ι 

επικυμοφν να αναπτφξουν 

ΝΑΛ   

2.9 

Πλα τα ςυςτιματα υποςτθρίηουν  το 

πρωτόκολλο OAI-PMH 

(OpenArchivesInitiativeProtocolforMetadataHar

vesting) για τθν εξαςφάλιςθ 

διαλειτουργικότθτασ 

ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

2.10 
Υποςτιριξθ DOI (DigitalObjectIdentifier) για τα 

ψθφιακά δεδομζνα, όπου απαιτείται 
ΝΑΛ   

2.11 

Κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία και 

διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων 

λογιςμικοφ που κα προςφερκοφν, ζτςι ϊςτε ο 

τελικόσ χριςτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει 

ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ από όλεσ τισ 

εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν. Να 

τεκμθριωκεί με ποιο τρόπο κα διαςφαλιςκεί θ 

δυνατότθτα αυτι 

ΝΑΛ   

2.12 

Θ ενοποιθμζνθ πλθροφόρθςθ κα εξαςφαλίηει 

πρόςβαςθ ςτα επί μζρουσ δεδομζνα 

online/realtime. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε 

πλθροφορία που ειςάγεται ςε οποιοδιποτε από 

τα προςφερόμενα ςυςτιματα και εφαρμογζσ, 

κα είναι άμεςα διακζςιμθ ςτο χριςτθ ο οποίοσ 

επικυμεί πλθροφόρθςθ από το ςφνολο των 

εφαρμογϊν 

ΝΑΛ   

2.13 

Πλα τα ςυςτιματα κα διακζτουν responsive 

περιβάλλον διεπαφισ χριςτθ (userinterface) για 

πρόςβαςθ από ζξυπνα κινθτά, tablets, κλπ. 

ΝΑΛ   

2.14 

Τα υποςυςτιματα και οι εφαρμογζσ  προβολισ 

των δεδομζνων κα υποςτθρίηουν το 

πρωτόκολλο W3C 

(WebContentAccessibilityGuidelines του W3C) 

ΝΑΛ   

2.15 

Πλα τα ςυςτιματα κα πρζπει να μποροφν να 

λειτουργιςουν ςε περιβάλλον εικονικϊν 

μθχανϊν (virtualmachines) ςτο RE-Cloud 

NAI   

 ΣυμμόρφωςθμετθνΚοινοτικιΟδθγία GDPR - General Data Protection Regulation 

2.16 

Πλα τα προςφερόμενα λογιςμικά ςυςτιματα κα 

πρζπει να εξαςφαλίηουν περιοριςμζνθ ι 

ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτα προςωπικά 

δεδομζνα κάκε χριςτθ (π.χ. αρχείο 

αναγνωςτϊν), όπου αυτό απαιτείται 

ΝΑΛ   

2.17 

Κα διακζτουν πιςτοποιθμζνθ πρόςβαςθ για 

αλλαγζσ από  κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνα 

άτομα ςτα προςωπικά δεδομζνα χρθςτϊν 

ΝΑΛ   

2.18 

Θ διαβάκμιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά 
δεδομζνα των χρθςτϊν γίνεται μζςω 
προβλεπόμενων, κατάλλθλων ρυκμίςεων, 
όπωσ: 

 Ζλεγχοσ ιδιωτικότθτασ (privacycontrol). 

ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Τροποποίθςθ χαρακτθριςτικϊν 

πρόςβαςθσ μόνο από κατάλλθλα 

εξουςιοδοτθμζνα άτομα 

 Απόκρυψθ δεδομζνων (nodisplay) 

 Κατάλλθλοσ χαρακτθριςμόσ δεδομζνων 

που δεν πρζπει να εμφανίηονται 

 Κακοριςμόσ απαγορεφςεων/ περιοριςμϊν 

πρόςβαςθσ ςτο ςτάδιο τθσ αρχικισ 

παραμετροποίθςθσ (initialization) 

2.19 

Εξαςφαλίηεται θ διαβάκμιςθ ςτθ λειτουργία 

εξαγωγισ, μεταβολισ ι διαγραφισ  

προςωπικϊν δεδομζνων των χρθςτϊν 

ΝΑΛ   

2.20 

Ραρζχεται αςφάλεια ςτθν απόδοςθ κωδικϊν 

πρόςβαςθσ (passwords) ςτο ςφςτθμα τόςο για 

το προςωπικό (χειριςτζσ, βιβλιοκθκονόμοι, 

αρχειονόμοι) όςο και για τουσ χριςτεσ – 

αναγνϊςτεσ 

ΝΑΛ   

2.21 

Διαβακμιςμζνθ ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

και εκτυπϊςεων κάκε μορφισ που 

περιλαμβάνουν προςωπικά δεδομζνα 

ΝΑΛ   

2.22 

Οι ανωτζρω επιςθμάνςεισ ςχετικά με τθν 

Οδθγία GDPR αφοροφν τθν ελάχιςτθ 

υποχρζωςθ από τθν πλευρά του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ. Οι υποψιφιοι 

ανάδοχοι κα πρζπει να τεκμθριϊςουν 

αναλυτικά, ςε κάκε υποςφςτθμα ι λειτουργία 

που αφορά τθ διαχείριςθ προςωπικϊν 

δεδομζνων, τον τρόπο που το προςφερόμενο 

ςφςτθμα εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ τθσ Οδθγίασ   

ΝΑΛ   

 ΛΔΛΑΛΤΕΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΥΝΕΓΑΤΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ (SaaS) 

2.23 

To Λογιςμικό διαχείριςθσ κα χρθςιμοποιθκεί τόςο ςτο αρχικό ςτάδιο (δθμιουργία) όςο και 

μετζπειτα ςτο ςτάδιο τθσ ενθμζρωςθσ, για τθ ςωςτι λειτουργία του Κεντρικοφ Συλλογικοφ 

Καταλόγου (Κ.Σ.Κ). Συνεπϊσ, εκτόσ από τθν υποςτιριξθ των κλαςςικϊν βιβλιοκθκονομικϊν 

λειτουργιϊν, όπωσ καταγράφονται ςτθ μελζτθ (κεφ. 3.1, παρ. a1 και a2) και ςτθ ςυνζχεια των 

πινάκων, κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ και επζκταςθσ των λειτουργιϊν 

του με εξειδικευμζνεσ λειτουργίεσ που εξυπθρετοφν το βαςικό αυτό ςκοπό του ζργου. 

Συγκεκριμζνα:  

2.24 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει αυτόματο 

μθχανιςμό εντοπιςμοφ διπλοεγγραφϊν βάςει 

ςυγκεκριμζνου αλγορίκμου που κα 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και κα 

ενταχκεί ςτο λογιςμικό για μόνιμθ χριςθ 

ΝΑΛ   





 

 

Σελίδα 167 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

2.25 

Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ διπλοεγγραφϊν κα 

διακζτει μθχανιςμό επιλογισ τθσ βζλτιςτθσ 

εγγραφισ βάςει κριτθρίων που κα βαςίηονται 

ςτθν πλθρότθτα το format 

ΝΑΛ   

2.26 

Κα παρζχει δυνατότθτα ελζγχου των 

κακιερϊςεων κάκε εγγραφισ και επιλογισ των 

μοναδικϊν, βάςει κριτθρίων που κα οριςτοφν 

ΝΑΛ   

2.27 

Εγγραφζσ που ςυμπίπτουν με τθ βαςικι 

(επιλεγείςα βάςει των κριτθρίων που ζχουν 

τεκεί, απαίτθςθ 2.24 ανωτζρω)  κα 

καταχωροφνται ωσ αντίτυπα με χαρακτθριςτικά 

αναγνϊριςθσ τθσ βιβλιοκικθσ (Δ.Β) από τθν 

οποία προζρχονται 

ΝΑΛ   

2.28 
Κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν αντιμετϊπιςθ 

ταυτόςθμων κωδικϊν εγγραφϊν (barcode-id) 
ΝΑΛ   

2.29 

Κα παρζχει δυνατότθτα αυτόματθσ μετατροπισ 

format ςτθ διαδικαςία άντλθςθσ και μεταφοράσ 

εγγραφϊν από και προσ τισ ςυμμετζχουςεσ Δ.Β. 

(conversiononthefly) βάςει αλγορίκμων που κα 

προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ κάκε Δ.Β. που 

ςυμμετζχει 

ΝΑΛ   

2.30 

Σε κάκε ςτάδιο το ςφςτθμα κα εκδίδει reports 

λακϊν, αςυμφωνιϊν, κλπ., εντοπίηοντασ το 

εκάςτοτε πρόβλθμα 

ΝΑΛ   

2.31 

Το ςφςτθμα κα εκδίδει ςτατιςτικζσ καταςτάςεισ 

που κα αποτυπϊνουν τθ δραςτθριότθτα που 

αναπτφχκθκε ςε επιλεγμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ με κριτιρια που κα κακορίηονται 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ. Θ δυνατότθτα αυτι 

είναι εντελϊσ απαραίτθτθ για τθν τροφοδοςία  

του Υποςυςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυίασ 

(BusinessIntelligence), το οποίο είναι αναγκαίο 

για τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ και το 

ςχεδιαςμό νζων δράςεων 

ΝΑΛ   

2.32 

Πλεσ οι ανωτζρω λειτουργίεσ κα είναι 

ενςωματωμζνεσ ςτο ςφςτθμα και κα 

ενεργοποιοφνται αυτόματα κατά περίπτωςθ 

ΝΑΛ   
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3.   Αναλυτικά Χαρακτθριςτικά Ρροςφερόμενων λογιςμικϊν Συςτθμάτων    

A/A ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 

 
Γενικά χαρακτθριςτικά του AllWeb Συςτιματοσ Βιβλιοκικθσ (Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κ.Σ.Κ., 

Διαχείριςθσ Δ.Β. και Διαχείριςθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ) 

3.1 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι 
ζτοιμο, δοκιμαςμζνο ςε απαιτθτικά 
περιβάλλοντα (όχι ανάπτυξθ) και να 
ενςωματϊνει ςφγχρονεσ και ϊριμεσ 
τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ 
(software) πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Το 
λογιςμικό κα πρζπει να διατίκεται με 
μόνιμθ άδεια χριςθσ και δεν κα πρζπει θ 
ςυντιρθςθ μετά το πζρασ τθσ περιόδου 
εγγφθςθσ να είναι υποχρεωτικι και να 
επθρεάηει τθ λειτουργικότθτα του 
ςυςτιματοσ . 

Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ ο 

καταςκευαςτισ και θ προζλευςθ 

ΝΑΛ   

3.2 

Θ προςφζρουςα εταιρεία  κατακζτει 
Διλωςθ τθσ εταιρείασ ανάπτυξθσ και 
υποςτιριξθσ του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ που κα βεβαιϊνει ότι το 
προςφερόμενο ςφςτθμα  διακζτει κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ: 

 Τουλάχιςτον πζντε (5) 
εγκαταςτάςεισ ςυνεργατικϊν 
ςυςτθμάτων (κονςόρτια) διεκνϊσ, 
με περιςςότερεσ από 10 
ςυνεργαηόμενεσ βιβλιοκικεσ 

 Τουλάχιςτον δφο (2) εγκαταςτάςεισ 
ςε Εκνικζσ Βιβλιοκικεσ 

 Τουλάχιςτον δφο (2) εγκαταςτάςεισ 
με περιςςότερα από 2.000.000 
εγγραφζσ  

Κα βεβαιϊνει επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ 
που επιλεγεί το προςφερόμενο ςφςτθμα 
κα  παράςχει ςτθν προςφζρουςα 
εταιρεία πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ, ςε 
όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ του ζργου, 
εφόςον χρειαςτεί. Θ Διλωςθ κα 
περιλαμβάνει  επίςθσ αναλυτικι 
παρουςίαςθ των ςτοιχείων αυτισ 
(επωνυμία, Διεφκυνςθ, ζδρα)  

ΝΑΛ   
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3.3 

Να δοκεί επίςθμο πλάνο τθσ εταιρείασ 
ανάπτυξθσ του λογιςμικοφ ςτο οποίο να 
αποτυπϊνονται τα ςχζδια μελλοντικισ 
ανάπτυξθσ και  εμπλουτιςμοφ των 
λειτουργιϊν του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 

Επικυμθτό   

3.4 

Να δοκεί κατάλογοσ βιβλιοκθκϊν  ςτισ 
οποίεσ ζχει εγκαταςτακεί και λειτουργεί 
το προςφερόμενο ςφςτθμα διεκνϊσ, με 
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ πρόςβαςθσ. 

Να δοκεί ζμφαςθ ςε εγκαταςτάςεισ 
ανάλογων χαρακτθριςτικϊν με τισ 
προδιαγραφόμενεσ εφαρμογζσ 
διαχείριςθσ του Κ.Σ.Κ. και τθσ Ε.Β.Ε.  

ΝΑΛ   

3.5 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

διακζτει τουλάχιςτον πζντε (5) ανεξάρτθτεσ 

εγκαταςτάςεισ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ ςτθν τελευταία πενταετία ςτθν 

Ελλάδα και τουλάχιςτον τρεισ (3) 

περιπτϊςεισ ςυνολικισ μετάπτωςθσ (όλα τα 

υποςυςτιματα και βάςεισ δεδομζνων) ς’ 

αυτό, ανεξάρτθτα από το ςφςτθμα 

προζλευςθσ. Θ ζννοια τθσ ανεξάρτθτθσ 

εγκατάςταςθσ αφορά αυτοτελι 

εγκατάςταςθ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό 

βιβλιοκθκϊν (του ίδιου ι άλλου φορζα) που 

υποςτθρίηονται 

ΝΑΛ   

3.6 

Το ςφςτθμα να είναι Webbased,  να 

ςτθρίηεται ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων και 

να παρζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ από 

τουσ πλζον εν χριςει browsers 

ΝΑΛ   

3.7 

Ρλιρθσ υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου 

Η39.50 (send/receive) με δυνατότθτεσ 

παραμετροποίθςθσ για εξυπθρζτθςθ 

πολλϊν ςυνεργαηόμενων φορζων με 

διαφορετικά formats 

ΝΑΛ   

3.8 

Υποςτιριξθτου πρωτοκόλλου OAI-PMH 

(Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting) 

ΝΑΛ   

3.9 Υποςτιριξθ Open URL (0.1 & 1.0) ΝΑΛ   

3.10 Υποςτιριξθ DOI (Digital Object Identifier) ΝΑΛ   

3.11 Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SIP2  ΝΑΛ   
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3.12 
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου 

διαδανειςμοφISOILL (10160-10161) 
NAI   

3.13 Υποςτιριξθ SRU/SRW NAI   

3.14 
Να δθλωκεί θ υποςτιριξθ άλλων 

πρωτοκόλλων αν υπάρχει 
ΝΑΛ   

3.15 

Δυνατότθτα δθμιουργίασ και υποςτιριξθσ 

περιςςοτζρων από μιασ Βάςεων Δεδομζνων 

με ίδιο θ διαφορετικό εςωτερικό format 

ΝΑΛ   

3.16 

Υποςτιριξθτων formats Marc21, Unimarc 

(βιβλιοκθκονομικά), Dublin Core, RDA, ISAD, 

ESE, (Αρχειακά – Ψθφιακζσ Βιβλιοκικεσ). Να 

δοκεί αναλυτικόσ κατάλογοσ με τα formats 

που υποςτθρίηει το προςφερόμενο ςφςτθμα 

ΝΑΛ   

3.17 

Το ςφςτθμα κα διατθρεί πολλαπλοφσ 

δείκτεσ για μοναδικζσ βάςεισ δεδομζνων 

όπωσ και μοναδικοφσ δείκτεσ για πολλαπλζσ 

βάςεισ δεδομζνων. Με τον τρόπο αυτό κα 

εξαςφαλίηεται ταυτόχρονθ αναηιτθςθ ςε 

πολλαπλζσ βάςεισ δεδομζνων 

ΝΑΛ   

3.18 
Δυνατότθτα ενοποιθμζνθσ παρουςίαςθσ του 

υλικοφ ςτο Δθμόςια Κατάλογο (WebOPAC) 
ΝΑΛ   

3.19 

Να κάνει ειςαγωγι - εξαγωγι αρχείων ςε 

ISO2709 (μαηικι ι κατ’ επιλογι, βάςει 

κριτθρίων, ειςαγωγι και εξαγωγι 

εγγραφϊν)  

ΝΑΛ   

3.20 

Υποςτιριξθ του UTF8 (Unicode)με πλιρθ 

κωδικοποίθςθ και υποςτιριξθ του 

ελλθνικοφ αλφαβιτου, κεφαλαία/πεηά, 

τονοφμενα ι μθ, ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ 

(καταλογογράφθςθ, ευρετθρίαςθ, 

αναηιτθςθ και εμφάνιςθ) 

ΝΑΛ   

3.21 

Το Σφςτθμα  παρζχει εκτεταμζνεσ 

δυνατότθτεσ καταλογογράφθςθσ (κάκε 

κατθγορίαs υλικοφ) με λειτουργίεσ 

κακιερωμζνων αρχείων 

ΝΑΛ   

3.22 
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει υποςφςτθμα 

WebOPAC με λειτουργίεσ Web 2.0 
ΝΑΛ   

3.23 

Ρλιρωσ εξελλθνιςμζνο περιβάλλον 

επικοινωνίασ τόςο για τον τελικό χριςτθ 

(WebOPAC) όςο και για το προςωπικό τθσ 

βιβλιοκικθσ (καταλογογράφθςθ, δανειςμόσ, 

ΝΑΛ   
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περιοδικά και παραγγελίεσ) 

3.24 

Ραροχι βοικειασ ςε κάκε βιμα online, τόςο 

για τουσ τελικοφσ χριςτεσ όςο και για το 

προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

3.25 

Ρολυγλωςςικό (multilingual) περιβάλλον με 

δυνατότθτα επιλογισ από το χριςτθ τθσ 

γλϊςςασ επικοινωνίασ. Ραράδοςθ με 

υποςτιριξθ τουλάχιςτον τθσ ελλθνικισ και 

αγγλικισ γλϊςςασ 

ΝΑΛ   

3.26 

Θ επιλογι από το χριςτθ μιασ γλϊςςασ κα 

τον μεταφζρει ςτο ςυγκεκριμζνο 

περιβάλλον για όλεσ τισ λειτουργίεσ του 

ςυςτιματοσ 

ΝΑΛ   

3.27 

Το ςφςτθμα να παρζχει δυνατότθτα 

προςωποποίθςθσ των διαδικαςιϊν 

αναηιτθςθσ και δανειςμοφ 

(patronfunctions) 

ΝΑΛ   

3.28 

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ εξυπθρζτθςθσ των χρθςτϊν και 

διακζτει παραμετρικότθτα που επιτρζπει 

υποςτιριξθ διαφορετικισ πολιτικισ ανά 

βιβλιοκικθ, ςυλλογι, κλπ. 

ΝΑΛ   

3.29 

To ςφςτθμα υποςτθρίηει πλιρωσ 

διαδικαςίεσ διαδανειςμοφ ςφμφωνα με το 

πρωτόκολλο ISOILL (10160-10161), με 

ενςωματωμζνο υποςφςτθμα (χωρίσ να 

ςτθρίηεται ςε εξωτερικό λογιςμικό τρίτων) 

ΝΑΛ   

3.30 

Το ςφςτθμα να παρζχει διαχείριςθ 

περιοδικϊν εκδόςεων για περιοδικά και 

εφθμερίδεσ 

ΝΑΛ   

3.31 

Το ςφςτθμα παρζχει δυνατότθτα 

προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

βιβλιοκικθσ (παραμετροποίθςθ) με 

διαφοροποίθςθ ανά Συλλογι αν το επικυμεί 

θ βιβλιοκικθ 

ΝΑΛ   

3.32 

Το ςφςτθμα να παρζχει δυνατότθτα 

χειριςμοφ παραρτθμάτων, μελϊν, 

κατθγοριϊν μελϊν, τεκμθρίων 

ΝΑΛ   

3.33 
Το ςφςτθμα κα διακζτει responsive 

περιβάλλον διεπαφισ χριςτθ (userinterface) 

για πρόςβαςθ από ζξυπνα κινθτά, tablets, 

ΝΑΛ   
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κλπ. 

3.34 

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει το πρωτόκολλο 

W3C (WebContentAccessibilityGuidelines 

του W3C) 

ΝΑΛ   

3.35 

Το ςφςτθμα κα διακζτει τον κατάλλθλο 

αρικμό αδειϊν ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ταυτόχρονθ πρόςβαςθ του προςωπικοφ των 

Δ.Β. βιβλιοκθκϊν που ςυμμετζχουν ςτο 

δίκτυο χωρίσ προβλιματα.  Ο αρικμόσ των 

ταυτόχρονα ςυνδεδεμζνων χρθςτϊν δεν 

μπορεί να είναι μικρότεροσ από 100 

ΝΑΛ   

3.36 Αρικμόσ χρθςτϊν μζςω Internet (Webusers) Απεριόριςτοσ   

 Διαχείριςθ Στατιςτικϊν Υπθρεςιϊν 

3.37 

Το ςφςτθμα να παρζχει τθ δυνατότθτα  τθσ 
δθμιουργίασ και  εκτφπωςθσ  ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων μζςα από τθν διαχείριςθ 
ςτατιςτικϊν αναφορϊν για όλεσ τισ 
λειτουργίεσ του.  

Κατάλογοσ –  Σφνκεςθ Συλλογϊν 
(Catalogue). 

Κυκλοφορία υλικοφ (Circulation). 

Μζλθ (Borrowers) κ.α. 

ΝΑΛ   

3.38 

Εκτόσ από τυπικά ςτατιςτικά reports το 

ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει εφκολο 

τρόπο ζκδοςθσ νζων καταςτάςεων, βάςει 

ειδικϊν αναγκϊν και επιλογϊν τθσ 

βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

3.39 

Το ςφςτθμα κα παρζχει δυνατότθτα 

εξαγωγισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςε 

formatδιαχειρίςιμο από άλλα λογιςμικά 

(excel, κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.40 

Το ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει τθν προβολι 

ςτατιςτικϊν δεδομζνων με εποπτικό τρόπο 

(barcharts, piecharts) μζςω διαδικτφου. Θ 

πρόςβαςθ κα  μπορεί να είναι γενικι (ςε 

επιλεγμζνα δεδομζνα, ι βάςει 

εξουςιοδοτιςεων 

ΝΑΛ   

3.41 

H ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κα μπορεί 

να γίνεται ςτο ςφνολο των δεδομζνων του 

Κ.Σ.Κ. ςτισ ςυλλογζσ μεμονωμζνων μελϊν 

του Consortium, ι ςε επιλεγμζνουσ φορείσ 

ΝΑΛ   





 

 

Σελίδα 174 

A/A ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 

κατ’ επιλογιν 

 Αναλυτικά Χαρακτθριςτικά του AllWeb Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βιβλιοκικθσ 

 Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΑΦΘΣΘ 

3.42 

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει πλιρωσ τθ διάταξθ 

MARC (MARC21, UNIMARC, DC) για 

βιβλιογραφικά δεδομζνα. Δυνατότθτα 

αξιοποίθςθσ του προτφπου περιγραφισ RDA,  

κακϊσ και IFLA-LRM /FRBR για linkdata 

ΝΑΛ   

3.43 
Ρλιρθσ παραμετρικότθτα ςτον οριςμό των 

πεδίων των βάςεων που κα αναπτυχκοφν 
ΝΑΛ   

3.44 
Το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα 

προςδιοριςμοφ τοπικϊν πεδίων 9XX και X9X 
ΝΑΛ   

3.45 

Για τθν επεξεργαςία αντιτφπων το ςφςτθμα 

υποςτθρίηει το πρότυπο MARC21/Θ, 

ANSI/NISOZ39.71 forHoldings 

ΝΑΛ   

3.46 

Το ςφςτθμα παρζχει εφκολο και φιλικό 

τρόπο πρωτότυπθσ καταλογογράφθςθσ με τθ 

χριςθ προςχεδιαςμζνων, παραμετρικά 

οριηόμενων φορμϊν 

ΝΑΛ   

3.47 
Το ςφςτθμα επιτρζπει τθν επεξεργαςία όλων 

των πεδίων τθσ MARC εγγραφισ 
ΝΑΛ   

3.48 
Το ςφςτθμα δεν κζτει περιοριςμοφσ ςτον 

οριςμό ευρετθρίων 
ΝΑΛ   

3.49 

Το ςφςτθμα παρζχει δυνατότθτα δυναμικισ 

προςκαφαίρεςθσ πεδίων και υποπεδίων 

κατά τθ δθμιουργία μιασ εγγραφισ 

ΝΑΛ   

3.50 
Το ςφςτθμα υποςτθρίηει δυνατότθτα 

ςυγχϊνευςθσ εγγραφϊν 
ΝΑΛ   

3.51 

Το ςφςτθμα δίνει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ 

μίασ βιβλιογραφικισ εγγραφισ με αρχεία 

που ζχουν δθμιουργθκεί με τθ χριςθ 

εξωτερικϊν εφαρμογϊν (αρχεία word, 

αρχεία εικόνων, αρχεία pdf κ.λπ.) 

ΝΑΛ   

3.52 

Το ςφςτθμα δίνει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ 

μιασ βιβλιογραφικισ εγγραφισ με 

ιςτοςελίδεσ του διαδικτφου (URL) από το 

υποςφςτθμα τθσ καταλογογράφθςθσ.  

ΝΑΛ   

3.53 Διαχείριςθ των διακζςιμων θλεκτρονικϊν 

μζςων (περιγραφικι καταλογογράφθςθ κατά 
ΝΑΛ   
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περίπτωςθ, ςφνδεςθ με ψθφιακό αντίγραφο- 

URL) 

3.54 

Άμεςθ ειςαγωγι ςτοιχείων με χριςθ του 

πρωτοκόλλου Η39.50  και αυτόματθ 

μετατροπι format (από  Marc21 ςε Unimarc 

και αντίςτροφα, βάςει επιλεγμζνου pattern). 

Διαδικαςία conversiononthefly. 

ΝΑΛ   

3.55 

Δυνατότθτα διαμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ 

πολλαπλϊν patterns για αυτόματθ 

μετατροπι (conversion) εγγραφισ ςτθν 

περίπτωςθ που απαιτείται από μζλθ του 

Consortium 

ΝΑΛ   

3.56 

Δυνατότθτα προςδιοριςμοφ από κάκε 

βιβλιοκικθ των κανόνων ειςαγωγισ και 

εξαγωγισ δεδομζνων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των XML, MarcXML, 

DCXML&CSV. Να αναφερκοφν πρόςκετεσ 

δυνατότθτεσ 

ΝΑΛ   

3.57 

Το ςφςτθμα να υποςτθρίηει διάφορεσ όψεισ 

εμφάνιςθσ μίασ εγγραφισ (ςυνοπτικι, ISBD, 

αναλυτικι, κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.58 

Υποςτιριξθ επιλογϊν περιεχομζνου από 

λίςτεσ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ 

(dropdownlists) 

ΝΑΛ   

3.59 

Το ςφςτθμα επιτρζπει τθν αναηιτθςθ 

εγγραφϊν (απλι, ςφνκετθ, faceted, 

προχωρθμζνθ, κ.ά.) μζςα από το 

υποςφςτθμα καταλογογράφθςθσ 

ΝΑΛ   

3.60 
Το ςφςτθμα καταγράφει τισ διαδοχικζσ 

ενθμερϊςεισ (θμερομθνία) 
ΝΑΛ   

3.61 

Εξαςφαλίηει τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων 

(κωδικϊν) των βιβλιοκθκονόμων που 

δθμιουργοφν ι ενθμερϊνουν εγγραφζσ, 

ϊςτε να παρακολουκείται το ιςτορικό των 

επεμβάςεων 

ΝΑΛ   

3.62 

To 

ςφςτθμαυποςτθρίηεικανόνεσκαταλογογράφ

θςθσβάςειτουπροτφπου RDA (Resource 

Description and Access) κακϊσκαιIFLA-LRM 

(IFLA Library Reference Model) και FRBR 

(Functional Requirements for Bibliographic 

Records) 

ΝΑΛ   
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 B. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΚΛΕΩΜΕΝΩΝ 

3.63 

Υποςτιριξθ κακιερωμζνων αρχείων χωρίσ 

περιοριςμό ςτα πεδία που μποροφν να 

δθλωκοφν ωσ κακιερωμζνα 

ΝΑΛ   

3.64 

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει πλιρωσ τθ διάταξθ 

Marc (Unimarc/Marc21)  για δεδομζνα 

κακιερωμζνων όρων κακϊσ και τισ 

ενθμερϊςεισ αυτισ 

ΝΑΛ   

3.65 

Τοςφςτθμα είναι ςφμφωνομετο πρότυπο 

ANSI Z39.19 (Guidelines for the 

Construction, Format, and Management of 

Monolingual Controlled Vocabularies) ςτο 

υποςφςτθμα ελζγχου κακιζρωςθσ 

ΝΑΛ   

3.66 
ΥλοποίθςθδιαςυνδζςεωνIFLA-LRM/FRBR, 

Link Data) 
NAI   

3.67 

Το υποςφςτθμα ελζγχου κακιζρωςθσ μπορεί 

να δθμιουργεί αναφορζσ τφπου “ΒΛΕΡΕ” και 

“ΒΛΕΡΕ ΕΡΛΣΘΣ” από τισ κακιερωμζνεσ 

εγγραφζσ, ϊςτε οι χριςτεσ του δθμόςιου 

καταλόγου να παραπζμπονται ςε άλλουσ 

όρουσ 

ΝΑΛ   

3.68 

Αναηιτθςθ ςτα αρχεία κακιερωμζνων όρων 

και αυτόματθ, online/realtime ανάκτθςθ του 

όρου που επιλζγεται και ενθμζρωςθ τθσ υπό 

επεξεργαςίαν εγγραφισ 

ΝΑΛ   

3.69 

Θ ενθμζρωςθ των κακιερωμζνων αρχείων 

με νζουσ όρουσ γίνεται άμεςα, ςτο ςτάδιο 

τθσ βιβλιογραφικισ επεξεργαςίασ, χωρίσ 

ζξοδο και επαναςφνδεςθ 

NAI   

3.70 

Το ςφςτθμα παρζχει τθ δυνατότθτα 

ςφαιρικϊν αλλαγϊν (globalchanges). Σε 

περίπτωςθ διόρκωςθσ, ςυμπλιρωςθσ ι 

μεταβολισ κακιερωμζνου όρου, θ αλλαγι 

γίνεται αυτόματα κα ςυνολικά ςε όλεσ τισ 

βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ που 

περιλαμβάνουν τον ςυγκεκριμζνο όρο 

NAI   

 Γ. ΔΑΝΕΛΣΜΟΣ 

3.71 

Υποςφςτθμα δανειςμοφ  ζντυπου υλικοφ και 
e-books που καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ 
μιασ βιβλιοκικθσ, όπωσ: 

 Δανειςμοφσ  

 Επιςτροφζσ 

ΝΑΛ   
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 Κρατιςεισ 

 Ανανεϊςεισ 

 Διαχείριςθ Χρθςτϊν 

 Διαχείριςθ Συλλογϊν 

 Θμερολόγιο λειτουργίασ 

 Ραρακολοφκθςθ λογαριαςμοφ 

χρθςτϊν 

 Στατιςτικά Δανειςμοφ 

 Υποςτιριξθ διαχείριςθσ με 

τεχνολογία RFiD 

Να δοκεί επαρκισ τεκμθρίωςθ για κάκε μια 

από τισ ανωτζρω λειτουργικζσ απαιτιςεισ. 

3.72 

To ςφςτθμα διακζτει παραμετρικότθτα και 

επιτρζπει ςε κάκε βιβλιοκικθ που 

ςυμμετζχει ςτο Consortium να διαμορφϊςει 

τουσ κανόνεσ δανειςμοφ ςφμφωνα με τθν 

πολιτικι τθσ  

ΝΑΛ   

3.73 

Το ςφςτθμα επιτρζπει τθ διαφοροποίθςθ 

των κανόνων δανειςμοφ ςε ςχζςθ με τισ 

κατθγορίεσ υλικοφ και τισ κατθγορίεσ 

χρθςτϊν 

ΝΑΛ   

3.74 

Το ςφςτθμα επιτρζπει τθν επιβολι 

προςτίμων και τθ διαδικαςία είςπραξθσ 

αυτϊν, εφόςον το επιτρζπει θ πολιτικι μιασ 

Δ.Β. 

ΝΑΛ   

3.75 

Το ςφςτθμα μπλοκάρει τον χριςτθ όταν ζχει 

υπερβεί κάποιον από τουσ κανόνεσ 

δανειςμοφ 

ΝΑΛ   

3.76 

Πλεσ οι διαχειριςτικζσ διαδικαςίεσ του 

δανειςμοφ (δανειςμόσ, επιςτροφι, 

κράτθςθ) διενεργοφνται ςε πλιρθ 

ςυνεργαςία με το ςφςτθμα αςφαλείασ RFID 

και τισ κατάλλθλεσ μονάδεσ του για τθν 

υποςτιριξθ του δανειςμοφ 

ΝΑΛ   

3.77 

Ζκδοςθ αποδείξεων, ειδοποίθςθ 

κακυςτεριςεων, κλπ. με ζντυπα ι 

θλεκτρονικά μζςα (SMS, e-mail) 

ΝΑΛ   

3.78 

Ζκδοςθ ςτατιςτικϊν παρακολοφκθςθσ με 

ποικίλεσ επιλογζσ είτε άμεςα 

(reportgenerator) είτε μζςω του ειδικοφ 

λογιςμικοφ ζκδοςθσ ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων, όπωσ ζχει προαναφερκεί 

ΝΑΛ   
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 Δ.  ΔΛΑΧΕΛΘΣΘ ΧΘΣΤΩΝ 

3.79 

Διαχείριςθ κατθγοριϊν χρθςτϊν και 

αντίςτοιχων εξουςιοδοτιςεων βάςει τθσ 

πολιτικισ δανειςμοφ τθσ κάκε βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

3.80 

Δθμιουργία profile χριςτθ με όλα τα 

ςτοιχεία ταυτότθτασ και επικοινωνίασ, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχει κεςπίςει θ 

βιβλιοκικθ ακολουκϊντασ τθν Οδθγία 

Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

(GDPR)  

ΝΑΛ   

3.81 Αναηιτθςθ Μζλουσ με διάφορα κριτιρια ΝΑΛ   

3.82 
Δυνατότθτα διαγραφισ μελϊν, προςκικθσ, 

διόρκωςθσ 
ΝΑΛ   

3.83 
Δυνατότθτα μαηικισ ειςαγωγισ νζων μελϊν 

μζςω θλεκτρονικοφ αρχείου  
ΝΑΛ   

 Ε. OPAC (Online Access Catalogue) 

3.84 

Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ τθσ 

εμφάνιςθσ για κάκε βιβλιοκικθ που 

ςυμμετζχει ςτο Consortium 

ΝΑΛ   

3.85 

Δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ τθσ εμφάνιςθσ 

ανά ςυλλογι ι διακριτι Βάςθ Δεδομζνων 

κάκε βιβλιοκικθσ που ςυμμετζχει 

ΝΑΛ   

3.86 
Υποςτιριξθ απλϊν και ςφνκετων 

αναηθτιςεων 
ΝΑΛ   

3.87 Υποςτιριξθ αναηιτθςθστφπου browse ΝΑΛ   

3.88 
Υποςτιριξθ ςφνκετων αναηθτιςεων με 

κανόνεσ τθσ άλγεβρασ Bool 
ΝΑΛ   

3.89 Αναηθτιςεισ μελογικι Fuzzy ΝΑΛ   

3.90 Faceted Search ΝΑΛ   

3.91 Συναφείσ αναηθτιςεισ (you may also like) ΝΑΛ   

3.92 
Δζνδρα αναηιτθςθσ (προκακοριςμζνα) για 

κακοδθγοφμενεσ αναηθτιςεισ 
ΝΑΛ   

3.93 
Αναηιτθςθ μθ βιβλιογραφικϊν βάςεων 

δεδομζνων (διαφορετικά formats) 
ΝΑΛ   

3.94 

Σφνδεςθμε πθγζσ Web είτεάμεςα είτεμζςω 

Connectors (π.χ. Wikipedia, Google Books, 

κλπ.) 

ΝΑΛ   
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3.95 
Υπθρεςίεσ εμπλουτιςμοφ περιεχομζνου με 

περίλθψθ, εξϊφυλλο, περιεχόμενα, κλπ. 
ΝΑΛ   

3.96 

Εμφάνιςθ ψθφιακοφ υλικοφ ςυνδεδεμζνου 

με τθν εγγραφι και δυνατότθτα 

αξιοποίθςισ του μζςω κατάλλθλων 

βοθκθτικϊν προγραμμάτων (viewers, 

PDFreader, audio&videoplayer, κλπ.) ςε 

ςυνάρτθςθ με το ςυνδεδεμζνο υλικό 

ΝΑΛ   

3.97 

Υποςτιριξθ λειτουργιϊν διαδραςτικισ 
ςυμμετοχισ χρθςτϊν (Web 2.0), όπωσ: 

 Ρροςκικθ κριτικϊν & ςχολίων 

 Ρροςκικθ αξιολογιςεων 

που κα εμφανίηονται ςτο Δθμόςιο Κατάλογο 

μετά από ζλεγχο και ζγκριςθ τθσ 

βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

3.98 

Δυνατότθτα αποςτολισ νζων ςτουσ χριςτεσ 
μιασ ςυγκεκριμζνθσ Δ.Β. που ςυμμετζχει με: 

 RSS 

 e-mail 

 SMS 

 μαηικά ι μεμονωμζνα 

ΝΑΛ   

3.99 

Το ςφςτθμα κα διακζτει περιβάλλον 

διεπαφισ χριςτθ (userinterface) κατάλλθλο 

για πρόςβαςθ από ζξυπνα κινθτά, tablets, 

κλπ. (responsive) 

ΝΑΛ   

3.100 Δυνατότθτα αυτό-εγγραφισ του χριςτθ ΝΑΛ   

3.101 

Ραροχι εξελιγμζνων δυνατοτιτων ςτουσ 
χριςτεσ (patronfunctions), όπωσ: 

 SDI 

 Ζλεγχοσ λογαριαςμοφ 

 Κρατιςεισ, κλπ. 

ΝΑΛ   

3.102 

Το ςφςτθμα εξαςφαλίηει επικοινωνία και 
εξαγωγι βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςε 
ειδικζσ εφαρμογζσ όπωσ:  

 EndNote (RIS format), 

 RefWorks (επίςθσ RIS), και 

 Zotero (format COinS) 

ΝΑΛ   

 ΣΤ. ΡΟΣΚΤΘΣΕΛΣ 

3.103 To ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα να ΝΑΛ   
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διαχειριςτεί μεμονωμζνα και εξειδικευμζνα 

τισ ανάγκεσ παραγγελιϊν/προςκτιςεων, 

κάκε βιβλιοκικθσ που μετζχει ςτο 

Consortium 

3.104 

Διαχειρίηεται προςκτιςεισ από οποιαδιποτε 

πθγι προζλευςθσ (Αγορζσ, δωρεζσ, κλπ.) και 

κάκε τφπου (ζντυπο υλικό, e-books, κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.105 

Το ςφςτθμα να υποςτθρίηει τισ παρακάτω 

λειτουργίεσ: α) αναηιτθςθ υλικοφ υπό 

παραγγελία, β) παραγγελίεσ, γ)υπομνιςεισ, 

δ) ακφρωςθ παραγγελιϊν, ε) επεξεργαςία 

αφιχκζντοσ υλικοφ, η) πλθρωμζσ, θ) 

δρομολόγθςθ υλικοφ, κ) παραγωγι 

ςτατιςτικϊν αναφορϊν. Ειδικότερα: 

ΝΑΛ   

3.106 

Το ςφςτθμα δθμιουργεί και διαχειρίηεται 

Αρχείο  Ρρομθκευτϊν με πλιρθ ςτοιχεία 

επικοινωνίασ και ςυμπεριφοράσ 

ΝΑΛ   

3.107 
Δυνατότθτα υποβολισ προτάςεων αγορϊν 

από τουσ χριςτεσ  
ΝΑΛ   

3.108 
Αξιολόγθςθ προτάςεων από τθ βιβλιοκικθ, 

απόδοςθ προτεραιοτιτων 
ΝΑΛ   

3.109 

Δθμιουργία εγγραφϊν παραγγελιϊν με 

αξιοποίθςθ εγγραφϊν τθσ 

βιβλιοκθκονομικισ Βάςθσ, εγγραφϊν από το 

αρχείο προμθκευτϊν ι εγγραφϊν με 

ανάκτθςθ από άλλεσ βάςεισ (Z39.50) 

ΝΑΛ   

3.110 Οριςτικοποίθςθ /τοποκζτθςθ παραγγελίασ ΝΑΛ   

3.111 
Ραραλαβι παραγγελίασ (πλιρθσ, μερικι, 

επανάλθψθ, επικοινωνία με προμθκευτι) 
ΝΑΛ   

3.112 

Διαχείριςθ παραγγελιϊν: ελλείψεων & 

κακυςτεριςεων, αποςτολι υπομνιςεων 

προσ προμθκευτζσ, ακφρωςθ παραγγελίασ 

(ολικι, μερικι) 

ΝΑΛ   

3.113 

Επικοινωνία με κεντρικά λογιςτικά 

ςυςτιματα (ERP π.χ. SAP). Δυνατότθτα 

θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν 

ΝΑΛ   

3.114 

Διαχείριςθ προχπολογιςμοφ: 

Κατανομι διακζςιμου προχπολογιςμοφ ςε 

κωδικοφσ βάςει λογιςτικοφ ςχεδίου 

ΝΑΛ   





 

 

Σελίδα 181 

A/A ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 

3.115 

Ενθμζρωςθ κωδικϊν λογαριαςμϊν βάςει 

των παραλαβϊν/πλθρωμϊν (εκτζλεςθ 

προχπολογιςμοφ 

ΝΑΛ   

3.116 Ραρακολοφκθςθ υπολοίπων ανά κατθγορία ΝΑΛ   

3.117 
Δυνατότθτα μεταφοράσ υπολοίπων από 

λογαριαςμοφσ με μικρι απορρόφθςθ 
ΝΑΛ   

3.118 
Ζκδοςθ λογιςτικϊν καταςτάςεων και 

ςτατιςτικϊν 
ΝΑΛ   

3.119 

Δυνατότθτα θλεκτρονικισ αποςτολισ 

παραγγελιϊν και λιψθσ/διαχείριςθσ 

θλεκτρονικϊν εγγράφων παράδοςθσ 

ΝΑΛ   

3.120 Υποςτιριξθ EDIFACT Επικυμθτό   

 Η. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΡΕΛΟΔΛΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΡΟΛΥΤΟΜΑ 

3.121 

Διαχείριςθ ςυνδρομϊν ςε ςυνεργαςία με το 

υποςφςτθμα παραγγελιϊν 

(προμθκευτζσ/εκδότεσ, οικονομικι 

παρακολοφκθςθ) 

ΝΑΛ   

3.122 

Διαμόρφωςθ αλγορίκμου παραλαβισ 

τευχϊν με βάςθ τθ ςυχνότθτα κυκλοφορίασ 

(περιοδικότθτα) 

ΝΑΛ   

3.123 

Υποςτιριξθ περιοδικϊν εκδόςεων με 

ακανόνιςτθ ζκδοςθ κακϊσ και 

ςυμπλθρωμάτων, ζκτακτων τευχϊν, κλπ. 

ΝΑΛ   

3.124 
Ραραλαβι τευχϊν με απλι ενθμζρωςθ του 

αναμενόμενου τεφχουσ 
ΝΑΛ   

3.125 

Ραρακολοφκθςθ κακυςτεριςεων και 

ζκδοςθ επιςτολϊν/ειδοποιιςεων προσ τουσ 

εκδότεσ (γραπτι/θλεκτρονικι)  

ΝΑΛ   

3.126 

Ραρακολοφκθςθ ελλείψεων και ζκδοςθ 

επιςτολϊν/ειδοποιιςεων προσ τουσ εκδότεσ 

(γραπτι/θλεκτρονικι) 

ΝΑΛ   

3.127 

Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των 

τευχϊν μιασ περιοδικισ ζκδοςθσ, 

ειδοποίθςθ για βιβλιοδεςία, 

παρακολοφκθςθ αποςτολισ και παραλαβισ 

από το βιβλιοδζτθ 

ΝΑΛ   

3.128 
Καταλογογράφθςθ περιοδικϊνεκδόςεων 

βάςει Marc format & Marc for Holdings 
ΝΑΛ   
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3.129 
Διακεςιμότθτα εγγραφϊν περιοδικϊν 

εκδόςεων ςτθν αναηιτθςθ μζςω WebOPAC 
ΝΑΛ   

3.130 

Ρροςαρμογι τθσ εμφάνιςθσ των περιοδικϊν 

εκδόςεων (εγγραφισ και τευχϊν ι τόμων) 

χρονολογικά, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

τθσ κάκε Δ.Βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

 Θ. ΡΟΣΚΕΤΑ ΕΓΑΛΕΛΑ (Tools) 

3.131 
Δθμιουργία αυτοκόλλθτων ετικετϊν ράχθσ 

(ταξικετθςθ) 
ΝΑΛ   

3.132 Δθμιουργία καρτϊνμελϊν ΝΑΛ   

3.133 Θμερολόγιο επεξεργαςίασ γεγονότων ΝΑΛ   

3.134 
Οργάνωςθ και διαχείριςθ εγγραφϊν MARC 

για ειςαγωγι 
ΝΑΛ   

3.135 
Μαηικι εξαγωγι βιβλιογραφικϊν 

δεδομζνων και δεδομζνων αντιτφπων 
ΝΑΛ   

3.136 
Μαηικι ειςαγωγι μελϊν και δθμιουργία 

αρχείου μελϊν 
ΝΑΛ   

3.137 
Σφςτθμα Απογραφισ Υλικοφ (ςε ςυνεργαςία 

με αντίςτοιχο εξοπλιςμό RFiD 
ΝΑΛ   

3.138 

Σφςτθμα ελζγχου αςφαλείασ 
(SecurityManagement) με πλιρεσ και 
αποτελεςματικό ςφςτθμα εξουςιοδοτιςεων 
για:  

 ζλεγχο πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα  

 ζλεγχο πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ 

ΝΑΛ   

3.139 

Σφςτθμα λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ, 

αυτόνομα ι ςε ςυνεργαςία με 

εγκατεςτθμζνα ειδικά ςυςτιματα  

ΝΑΛ   

 Κ. ΑΝΑΦΟΕΣ 

3.140 

Δυνατότθτα διαμόρφωςθσ  εκτυπϊςεων 

από κάκε υποςφςτθμα ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ κάκε Δ.Β. και τθ ςφνκεςθ των 

δεδομζνων (ReportGenerator) 

ΝΑΛ   

3.141 

Διαμόρφωςθ εκτυπϊςεων με κριτιρια τθσ 

εκάςτοτε Δ.Β. Εκτυπϊςεισ περιοδικοφ 

χαρακτιρα διατθροφνται ςτο πλαίςιο τθσ 

εξειδικευμζνθσ παραμετροποίθςθσ, για τισ 

ανάγκεσ κάκε βιβλιοκικθσ, χωρίσ να 

χρειάηεται επαναςχεδίαςθ 

ΝΑΛ   
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3.142 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει  

πρότυπεσ εκτυπϊςεισ για κάκε 

υποςφςτθμα, που κα καλφπτουν βαςικζσ 

ανάγκεσ (εκτόσ αυτϊν που μποροφν να 

ςχεδιαςτοφν μζςω του reportgenerator). 

Ρ.χ. Ζκδοςθ βιβλίου ειςαγωγισ, ςυνολικά ι 

για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο 

ΝΑΛ   

3.143 

Δυνατότθτα επιλογισ και εξαγωγισ 

δεδομζνων προκειμζνου να γίνει 

μορφοποίθςθ κα εκτφπωςθ μζςω άλλων 

προγραμμάτων (word, excel) κατ’ επιλογιν 

τθσ βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

 
Ολοκλθρωμζνο Λογιςμικό Δθμιουργίασ και Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ψθφιακοφ 

Κατακετθρίου. Αναλυτικά Χαρακτθριςτικά Εφαρμογισ 

 
Γενικζσ αρχζσ που  πρζπει να διζπουν το προτεινόμενο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ ςε 

λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο 

3.144 

Το ςφςτθμα κα είναι ςτακερό, δοκιμαςμζνο 
ςε ανάλογα περιβάλλοντα και εξελίξιμο. 

Να δθλωκεί θ  προςφερόμενθ ζκδοςθ και ο 

καταςκευαςτισ 

ΝΑΛ   

3.145 

Υποςτθρίηει «Ανοικτι» αρχιτεκτονικι 
(openarchitecture), κάνοντασ χριςθ 
προτφπων που κα διαςφαλίηουν: 

Τθν επικοινωνία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και 
ςυςτθμάτων τα οποία   βρίςκονται ςε 
διαφορετικά και πικανϊσ ετερογενι 
υπολογιςτικά ςυςτιματα. 

Τθ ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν με 

διαφορετικι δομι δεδομζνων (βάςει 

προτφπων - dataformats) και ιδίωσ των 

εφαρμογϊν του παρόντοσ ζργου 

(Βιβλιοκικεσ, Κεντρικό Συνεργατικό 

Κατάλογο) 

ΝΑΛ   

3.146 
Το ςφςτθμα κα μπορεί να εγκαταςτακεί ςτο 

περιβάλλον RE-Cloud του ΥΡΑΛΚ 
ΝΑΛ   

3.147 

Χριςθ ανοικτϊν προτφπων (openstandards) 

και τεχνολογιϊν XML και WebServices για 

τθν υποςτιριξθ υπθρεςιϊν 

διαλειτουργικότθτασ με εξωτερικζσ 

εφαρμογζσ μζςω προγραμματιςτικϊν 

διεπαφϊν (APIs)  

ΝΑΛ   

3.148 Το ςφςτθμα κα αξιοποιεί Σχεςιακι Βάςθ ΝΑΛ   





 

 

Σελίδα 184 

A/A ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 

Δεδομζνων για τθν καλφτερθ οργάνωςθ των 

δεδομζνων και τθν ταχφτερθ ανταπόκριςθ 

κατά τθ διαχείριςθ. Να δθλωκεί θ Βάςθ 

Δεδομζνων που χρθςιμοποιείται και ο 

καταςκευαςτισ 

3.149 

Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει τουσ 
ακόλουκουσ μορφότυπουσ καταχϊρθςθσ 
δεδομζνων: 

 MARC 

 DC (Dublin Core) & Qualified DC,   

 EAD (Encoded Archival Description) 

και 

 RDA, IFLA LRM/FRBR 

ΝΑΛ   

3.150 

Υποςτιριξθαρχείωνκακιερωμζνωντφπωνκαιδ

ιαςυνδζςεων: Drop down lists, key words, 

indexes, Z39.71 Holdings Display 

ΝΑΛ   

3.151 

Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει  τα πρότυπα 
ανταλλαγϊν: 

 MarcXML 

 MarcXchange 

 METS (Metadata Encoding and 

Transmission Standard)/ALTO 

 DC XML 

ΝΑΛ   

3.152 
Tα πρότυπα OpenAIRE για αποκετιρια και 

MODS 
ΝΑΛ   

3.153 

Τα πρότυπα PDF, ePub, MPEG, MP3 για 

προβολι ψθφιακοφ και οπτικοακουςτικοφ 

υλικοφ 

ΝΑΛ   

3.154 

Κα υποςτθρίηονται επίςθσ τα ακόλουκα 
πρότυπα/πρωτόκολλα επικοινωνίασ και 
διαλειτουργικότθτασ: 

 SRU/SRW 

 OAI-PMH 

 Open Access (Open URL) & 

 Open Science (real time υποςτιριξθ DOI 

καιCrossref-ISSN) 

 Unicode 

ΝΑΛ   

3.155 

Το λογιςμικό κα πρζπει να είναι ϊριμο 

προϊόν, με δυνατότθτεσ διευρυμζνθσ 

παραμετροποίθςθσ, προκειμζνου να 

καλυφκοφν οι ανάγκεσ του Εκνικοφ 

Ψθφιακοφ Κατακετθρίου, με ταυτόχρονθ 

ΝΑΛ   
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ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 

διαςφάλιςθ τθσ ταυτότθτασ των επί μζρουσ 

ψθφιακϊν αποκετθρίων των Δ.Β. που 

ςυμμετζχουν 

3.156 

Το ςφςτθμα κα είναι WebBased και κα 

παρζχει αποδεδειγμζνα τθ δυνατότθτα 

ταυτόχρονθσ εργαςίασ  ςε τουλάχιςτον 

ςαράντα πζντε (45) χριςτεσ (staffusers) 

ΝΑΛ   ≥45   

3.157 

Ο αρικμόσ χρθςτϊν που κα μπορεί να ζχει 

πρόςβαςθ για αναηιτθςθ και πλοιγθςθ 

ςτθν εφαρμογι κα είναι απεριόριςτοσ 

ΝΑΛ   

3.158 

Δεν κα υπάρχει περιοριςμόσ του αρικμοφ 

εγγραφϊν που καταχωροφνται (εκτόσ των 

φυςικϊν περιοριςμϊν του υλικοφ, π.χ. του 

διακζςιμου χϊρου αποκικευςθσ) 

ΝΑΛ   

3.159 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα επιτρζπει: 

 τθν επεκταςιμότθτα 

 τθν μεταφερςιμότθτα τθσ/των 

εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν ςε  

διαφορετικζσ πλατφόρμεσ 

 τθν εφκολθ χριςθ (χωρίσ απαίτθςθ 

ειδικϊν γνϊςεων από τουσ κοινοφσ 

χριςτεσ) και  

 τθν εφκολθ ςυντιρθςθ και διαχείριςθ 

του από το φορζα 

ΝΑΛ   

3.160 

Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει Unicode 

κωδικοποίθςθ  (UTF 8) και να επιτρζπει τθ 

ςυνφπαρξθ δεδομζνων διαφορετικϊν 

γλωςςϊν και αλφαβιτων ςτα πεδία μιασ 

εγγραφισ 

ΝΑΛ   

3.161 

Το ςφςτθμα κα είναι εξελλθνιςμζνο και κα 
παρζχει ελλθνικό περιβάλλον διεπαφισ 
χριςτθ (προςωπικοφ και εξωτερικϊν 
χρθςτϊν). 

Το υποςφςτθμα προβολισ και πρόςβαςθσ 
από τελικοφσ χριςτεσ (webinterface 
αναηιτθςθσ) κα είναι τουλάχιςτον ελλθνικό 
και αγγλικό, κατ’ επιλογιν του χριςτθ. 

Θ δυνατότθτα επιλογισ και άλλων γλωςςϊν 

από τουσ τελικοφσ χριςτεσ ςυνιςτά 

πρόςκετο πλεονζκτθμα 

ΝΑΛ   

3.162 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει 

κατάλλθλα εργαλεία για τθ δθμιουργία 

πολιτικισ λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ 

ΝΑΛ   
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(full και incrementalbackup) όλων των 

απαραίτθτων αρχείων του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ (π.χ. αρχεία 

παραμετροποίθςθσ, κ.λπ.) και τθσ/των 

Βάςεων Δεδομζνων 

3.163 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει 

κατάλλθλα εργαλεία για τθν επαναφορά των 

δεδομζνων τθσ βάςθσ από αντίγραφα 

αςφαλείασ (fullandpartialrestore) 

ΝΑΛ   

 
Ρρόςκετα Χαρακτθριςτικά του Συςτιματοσ που αφοροφν τθ Δθμιουργία και Διαχείριςθ 

Ψθφιακοφ Αποκετθρίου/ Ψθφιακϊν Συλλογϊν 

3.164 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ 

δυνατότθτα οριςμοφ μιασ δενδρικισ δομισ 

ομαδοποίθςθσ των τεκμθρίων  Αρχείων  

Λςτορικοφ περιεχομζνου βάςει του ISAD (G) 

standard 

ΝΑΛ   

3.165 

Θ δομι αυτι κα μπορεί  να οπτικοποιείται 

ςτον τελικό χριςτθ (webinterface) αν είναι 

επικυμθτό 

ΝΑΛ   

3.166 

Το ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ περιςςοτζρων τθσ μιασ 

ςυλλογϊν με διαφορετικό μορφότυπο ι 

διαφορετικι διάταξθ των μεταδεδομζνων 

αξιοποιϊντασ τον ίδιο μορφότυπο (format) 

ΝΑΛ   

3.167 

Το ςφςτθμα κα δίνει τθ δυνατότθτα οριςμοφ 

προκακοριςμζνων τιμϊν για ςυγκεκριμζνα 

πεδία μεταδεδομζνων των τεκμθρίων μιασ 

ςυλλογισ 

ΝΑΛ   

3.168 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ και 

χριςθσ λιςτϊν ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου 

για επιλεγμζνα πεδία (dropdownlists) 

ΝΑΛ   

3.169 

Το ςφςτθμα κα επιτρζπει τθ δθμιουργία και 

αξιοποίθςθ αρχείων κακιερωμζνων όρων 

για πεδία δεδομζνων που κα επιλζξουν οι 

φορείσ που κα επιλζξουν να κατακζςουν 

ψθφιακό υλικό, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα 

αυτόματθσ ενθμζρωςθσ και διαχείριςθσ 

αυτϊν 

ΝΑΛ   

3.170 

Το ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει τθ ςφνδεςθ 

κάκε εγγραφισ μεταδεδομζνων με ζνα ι 

περιςςότερα ψθφιακά αρχεία που ζχουν 

προζλκει ςτο ςτάδιο τθσ ψθφιοποίθςθσ και, 

ΝΑΛ   
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ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 

ψθφιακισ επεξεργαςίασ των τεκμθρίων 

3.171 

Το ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν 

παραμετροποίθςθ τθσ διεπαφισ χριςτθ ανά 

Φορζα (Δ.Β.) ι/και ςυλλογι (π.χ. 

περιγραφι, λογότυπο) 

ΝΑΛ   

 Ειςαγωγι Ρεριεχομζνου 

3.172 

Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει τθ διαμόρφωςθ 

διαφορετικϊν φορμϊν εργαςίασ ανά 

κατθγορία αντικειμζνου, διατθρϊντασ τθ 

δομι του προτφπου μεταδεδομζνων που 

ζχει επιλεγεί 

ΝΑΛ   

3.173 

Κα επιτρζπεται  θ καταχϊρθςθ μόνο 

μεταδεδομζνων (χωρίσ ψθφιακό τεκμιριο), 

που μπορεί να περιζχουν αναφορζσ ςε 

αρχεία αποκθκευμζνα ςε εξωτερικά 

ςυςτιματα (URL, DOI) 

ΝΑΛ   

3.174 

Το ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει ςυντακτικό 

ζλεγχο των μεταδεδομζνων ςε ςχζςθ με το 

χρθςιμοποιοφμενο  μορφότυπο (format) 

ΝΑΛ   

3.175 

Το ςφςτθμα κα ζχει τθ δυνατότθτα μαηικισ 

ειςαγωγισ τεκμθρίων μορφοποιθμζνων ςε 

κατάλλθλο format που κα διατθρεί τθ δομι 

και τθν ιεραρχία τουσ 

ΝΑΛ   

3.176 

Το ςφςτθμα κα ζχει τθ δυνατότθτα 

αυτόματθσ μεμονωμζνθσ ι μαηικισ 

ειςαγωγισ και εξαγωγισ τεκμθρίων από 

εξωτερικζσ εφαρμογζσ (π.χ. ανάκτθςθ μζςω 

του πρωτοκόλλου OAI-PMH) 

ΝΑΛ   

3.177 

Κα υπάρχει θ δυνατότθτα μαηικισ 

ειςαγωγισ και εξαγωγισ δεδομζνων ςε 

αναγνωρίςιμο μορφότυπο (XML, CSV, 

ISO2709). Κα παρζχεται θ δυνατότθτα 

επιλογισ, για το ςκοπό αυτό, ομάδασ 

τεκμθρίων βάςει κριτθρίων (π.χ. ςυλλογι, 

χρονικό διάςτθμα, κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.178 

Σε κάκε περίπτωςθ μαηικισ ειςαγωγισ 

τεκμθρίων, κα εκδίδεται αναφορά 

(εκτφπωςθ) που κα περιζχει τα προβλιματα 

που πικανόν προζκυψαν κατά τθ 

διαδικαςία, κακϊσ και τα ςυγκεκριμζνα 

τεκμιρια ςτα οποία εμφανίςτθκε πρόβλθμα 

ΝΑΛ   
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3.179 

Ειδικότερα, κα πρζπει να επιτρζπεται θ 
επιλεκτικι εξαγωγι: 

 μεμονωμζνων τεκμθρίων. 

 μεμονωμζνων ςυλλογϊν. 

 τεκμθρίων-ςυλλογϊν. 

ΝΑΛ   

 Αναηιτθςθ-Ρεριιγθςθ ςτο περιεχόμενο   

3.180 

Το ςφςτθμα κα προςφζρει τθ δυνατότθτα 

αναηιτθςθσ ςτο ςφνολο ι ςε επιλεγμζνα 

πεδία μεταδεδομζνων 
ΝΑΛ   

3.181 

Τα πεδία μεταδεδομζνων, το περιεχόμενο 

των οποίων κα είναι αναηθτιςιμο, κα 

μποροφν να κακοριςτοφν κατά τθν αρχικι 

παραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ, αλλά 

και να επαναπροςδιοριςτοφν κατά τθ 

λειτουργία του, ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

ΝΑΛ   

3.182 

Το ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει τθν πλοιγθςθ 

ςτα περιεχόμενά του, επιτρζποντασ ςτο 

χριςτθ να ακολουκεί τθ δενδρικι δομι 

ομαδοποίθςθσ των δεδομζνων, αν ζχει 

εφαρμοςκεί αντίςτοιχθ οργάνωςθ ςτο 

ςτάδιο τθσ ςχεδίαςθσ τθσ εφαρμογισ 

ΝΑΛ   

3.183 

Κάκε φορζασ (Δ.Β.) που ςυμμετζχει ςτο 

Εκνικό Ψθφιακό Κατακετιριο κα μπορεί να 

ζχει το δικό του διακριτό προφίλ  

ΝΑΛ   

3.184 

Θ ςελίδα εμφάνιςθσ των μεταδεδομζνων 

κα μπορεί να διαμορφωκεί ςτο ςτάδιο τθσ 

παραμετροποίθςθσ και κάκε φορζασ που 

ςυμμετζχει ςτο ςυνεργατικό ςφςτθμα κα 

επιλζξει τα πεδία που επικυμεί να 

εμφανίηονται ς’ αυτιν για κάκε εγγραφι 

(ςτο προφίλ του) 

ΝΑΛ   

3.185 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ το 

ςφςτθμα  εμφανίηει λίςτα με τα 

αποτελζςματα μιασ αναηιτθςθσ κακϊσ και 

τα ψθφιακά αντίγραφα  (thumbnails) που 

ςυνοδεφουν τα αποτελζςματα  

ΝΑΛ   

3.186 

Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει τθν εμφάνιςθ 

του πολυμεςικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

κάκε πολιτιςτικοφ τεκμθρίου , όπωσ ζχει 

προκφψει ςτο ςτάδιο τθσ ψθφιοποίθςθσ 

και ψθφιακισ επεξεργαςίασ. Να δθλωκοφν 

οι υποςτθριηόμενοι τφποι αρχείων και ο 

ΝΑΛ   
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ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ 

τρόποσ εμφάνιςθσ των ψθφιακϊν 

δεδομζνων 

3.187 

Συμβατότθτα με διεκνι πρότυπα 

διαχείριςθσ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ για 

τθν εμφάνιςθ εικόνασ, ιχου, video, κλπ. 

(ςυνεργαςία με κατάλλθλουσ viewers) 

 

ΝΑΛ 
  

3.188 

Δυνατότθτα fulltext αναηιτθςθσ ςε 

ψθφιακό περιεχόμενο ςτο οποίο ζχει γίνει 

επεξεργαςία οπτικισ αναγνϊριςθσ 

χαρακτιρων (OCR) 

ΝΑΛ   

3.189 

Το ςφςτθμα παρζχει τθ δυνατότθτα για 

ψθφιακά τεκμιρια ςτα οποία ζχει γίνει 

ανάλυςθ (sections, περιεχόμενα, 

επιλεγμζνεσ ενότθτεσ) να μπορεί να 

κατευκυνκεί θ αναηιτθςθ ςτο τελικό 

επίπεδο ανάλυςθσ που ζχει τεκμθριωκεί 

ΝΑΛ   

3.190 

Το ςφςτθμα παρζχει ςτο χριςτθ τθ 

δυνατότθτα να  διατρζξει το 

ψθφιοποιθμζνο υλικό αξιοποιϊντασ τισ 

δυνατότθτεσ κατάλλθλων viewers 

(μεγζκυνςθ-ςμίκρυνςθ βάςει κλίμακασ, 

περιιγθςθ ςτθν εικόνα, διαφορετικζσ 

απόψεισ, περιιγθςθ ςε videos με επιλογι 

κεφαλαίων – chapters, κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.191 

Θ αναηιτθςθ (και κατ’ επζκταςθ θ 

ευρετθρίαςθ) κα μπορεί να γίνει με 

ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ 

ΝΑΛ   

3.192 

Ραρζχεται ςτο χριςτθ θ δυνατότθτα 

ταξινόμθςθσ τθσ λίςτασ των 

αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ ςφμφωνα με 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια (π.χ. ςυνάφεια, 

τίτλοσ, όνομα ςυγγραφζα, θμερομθνία 

ζκδοςθσ κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.193 

Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα 

προςαρμογισ του αρικμοφ των 

αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ που 

εμφανίηονται ανά ςελίδα (αρχικι 

πρόβλεψθ 10) 

ΝΑΛ   

3.194 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των 

αποτελεςμάτων μιασ αναηιτθςθσ ςε 

φαςζτεσ (facetedsearchandclassification) 

ϊςτε να διευκολφνεται ο χριςτθσ 

διευρφνοντασ ι περιορίηοντασ τισ ομάδεσ-

ΝΑΛ   
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ςτόχουσ (targets) 

3.195 
Διατθρείται το ιςτορικό των αναηθτιςεων 

του χριςτθ 
ΝΑΛ   

3.196 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα εξαγωγισ 

αναφορϊν ςε ςυγκεκριμζνο μορφότυπο 

(π.χ. RIS, BibTeX) και ςε ςχετικζσ υπθρεςίεσ 

διαχείριςθσ αναφορϊν (π.χ. EndNote, 

Zotero) 

ΝΑΛ   

3.197 

Το ςφςτθμα επιτρζπει ςε εξωτερικζσ 

μθχανζσ αναηιτθςθσ τθν πρόςβαςθ και 

ανάκτθςθ  των περιεχομζνων του (ΟΑΛ-

PMHsend/receive) 

ΝΑΛ   

3.198 

Διατθρεί αρχεία καταγραφισ (logfiles), που 

κα αναφζρουν ενζργειεσ μεταβολισ 

τεκμθρίων και πρόςβαςθσ ςε αυτά, τθ 

χρονικι ςτιγμι που αυτζσ 

πραγματοποιικθκαν, κακϊσ και τον χριςτθ 

που τισ εκτζλεςε 

ΝΑΛ   

3.199 

Το ςφςτθμα διατθρεί ςτατιςτικά ςτοιχεία 

ςχετικά με τισ αναηθτιςεισ που εκτελοφνται 

(π.χ. δθμοφιλζςτεροι όροι αναηιτθςθσ, 

μζςοσ αρικμόσ αποτελεςμάτων κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.200 

Θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

αναηιτθςθσ κα είναι ςυνοπτικι ι 

περιγραφικι και κα ενςωματϊνει το 

ψθφιακό αντίγραφο του ζργου που 

περιγράφεται 

ΝΑΛ   

3.201 

Το ςφςτθμα προβολισ ςτο διαδίκτυο (Web) 

κα είναι οπωςδιποτε  δίγλωςςο (Ελλθνικά, 

Αγγλικά), με δυνατότθτα επιλογισ τθσ 

γλϊςςασ αναηιτθςθσ και περιιγθςθσ 

ΝΑΛ   

 ΡΥΛΘ ΡΟΒΟΛΘΣ  ΕΚΝΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΩΝ 

 ΑπαιτιςεισΡφλθσΡροβολισ (Portal) 

3.202 
Να δθλωκεί το ςφςτθμα που κα 

χρθςιμοποιθκεί, κακϊσ και  θ ζκδοςι του 
ΝΑΛ   

3.203 

Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να 

προςπελάςει το υλικό τθσ βάςθσ και να 

πλοθγθκεί ςτο περιεχόμενο δυναμικά, 

μζςω ενόσ ςυνόλου όψεων (facets), τα 

οποία κα ταξινομοφν το περιεχόμενο με 

βάςθ τουσ κθςαυροφσ και τισ ταξινομίεσ 

ΝΑΛ   
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που κα ορίηονται 

3.204 

Κεντρικόσ πυρινασ τθσ εφαρμογισ κα είναι 

το ςθμείο τθσ κεματικισ πρόςβαςθσ 

προβάλλοντασ ζνα ενιαίο και 

ολοκλθρωμζνο τρόπο πρόςβαςθσ 

ΝΑΛ   

3.205 

Μζςω τθσ Ρφλθσ  κα είναι προςβάςιμο το 

ςφνολο των εφαρμογϊν που κα 

αναπτυχκοφν, όπωσ προαναφζραμε.  Κα 

μπορεί επίςθσ να περιλάβει νζεσ 

εφαρμογζσ που ενδζχεται να αναπτυχκοφν 

(περιθγιςεισ,  εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ, 

κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.206 

Θ διαδικτυακι πφλθ ειςόδου κα 

εξαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα ςε άτομα 

με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ), 

εξαςφαλίηοντασ τθν πρόςβαςθ και τθν 

ευχρθςτία μζςω τθσ ςυμβατότθτασ του 

κϊδικα των ιςτοςελίδων με τα 

WebContentAccessibilityGuidelines 2.0 του 

W3CConsortium προτεραιότθτασ ΑΑΑ 

ΝΑΛ   

3.207 

O ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει τθν 

καταλλθλότερθ μεκοδολογία ανάπτυξθσ 

τθσ Ρφλθσ. Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία 

ανάπτυξθσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει 

τθν ανάπτυξθ ενόσ αρχικοφ πρωτοτφπου 

τθσ Ρφλθσ. Το αρχζτυπο αυτό κα 

αξιολογθκεί με βάςθ τθν υλοποίθςθ των 

βαςικϊν αρχϊν τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το 

χριςτθ (userinterface), ζτςι ϊςτε να 

ςχθματιςτεί - αρκετά νωρίσ - 

αντιπροςωπευτικι εικόνα για τθ μορφι και 

λειτουργικότθτα του τελικοφ ςυςτιματοσ 

ΝΑΛ   

3.208 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ πφλθσ κα 

γίνει με ςφγχρονα εργαλεία και θ 

πλατφόρμα υλοποίθςθσ κα είναι ςυμβατι 

με ανοικτά Διαδικτυακά Ρρότυπα, ζτςι 

ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα μελλοντικισ 

αναβάκμιςθσ (επεκταςιμότθτα) 

ΝΑΛ   

3.209 

H εμφάνιςθ τθσ πφλθσ κα πρζπει να μθν 

εξαρτάται από το χρθςιμοποιοφμενο 

λογιςμικό πλοιγθςθσ και για το λόγο αυτό 

πρζπει οι υποψιφιοι ανάδοχοι να 

εξαςφαλίηουν τθν ίδια λειτουργικότθτα, 

τουλάχιςτον ςτισ τελευταίεσ εκδόςεισ όλων 

ΝΑΛ   
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των ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενων 

φυλλομετρθτϊν (InternetExplorer, 

MozillaFirefox, GoogleChrome, Safari, κλπ.) 

3.209 

Υποςτιριξθ UTF-8 για πολφγλωςςο 

περιβάλλον του τελικοφ χριςτθ κατ’ 

ελάχιςτον ςτθν Ελλθνικι και  Αγγλικι 

ΝΑΛ   

3.210 

Σε επίπεδο οπτικισ παρουςίαςθσ,  θ 

εφαρμογι  κα αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ 

των richmedia (Video, Φωτό, Animation, 

κ.λπ.) για μεγαλφτερθ αμεςότθτα προσ τον 

επιςκζπτθ 

ΝΑΛ   

 ΛειτουργίεσΔιευρυμζνθσΑναηιτθςθσ 

3.211 

Διακζτει ευζλικτο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ 

των αποτελεςμάτων: βάςει κζματοσ, 

τίτλου, ςυγγραφζα, ζτουσ δθμοςίευςθσ 

ΝΑΛ   

3.212 

Αξιοποιεί τεχνολογίεσ τφπου “Fuzzylogic” 

για τον εντοπιςμό των τεκμθρίων που 

ανταποκρίνονται ςε μια αναηιτθςθ ακόμα 

και αν ο όροσ αναηιτθςθσ δεν ζχει δοκεί 

ςωςτά 

ΝΑΛ   

3.213 

Σφςτθμα αυτόματθσ παρουςίαςθσ 

εναλλακτικϊν αποτελεςμάτων ςε 

περιπτϊςεισ γραμματικϊν λακϊν από το 

χριςτθ ι και ςε περιπτϊςεισ μθδενικϊν 

αποτελεςμάτων 

ΝΑΛ   

3.214 

Ραρζχει δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ των 

αποτελεςμάτων με εξϊφυλλο, 

περιεχόμενα, πλθροφορίεσ ςυγγραφζων 

και εν γζνει ο,τιδιποτε μπορεί να 

ανακτθκεί από ελεφκερεσ πθγζσ ι 

ςυνδρομθτικζσ 

ΝΑΛ   

3.215 Δθμιουργεί ςφννεφο ετικετϊν (wordcloud)  ΝΑΛ   

3.216 

Υποςτθρίηει φαςετικι αναηιτθςθ 

(facetedsearch) με τισ φαςζτεσ να 

λειτουργοφν περιοριςτικά ι να διευρφνουν 

τον εικονικό χϊρο των δεδομζνων ςτα 

οποία απευκφνεται θ αναηιτθςθ 

ΝΑΛ   

3.217 

Το ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου 

και παρουςίαςθσ τθσ κατάςταςθσ μιασ 

εγγραφισ online/realtime (δανειςμζνο, 

διακζςιμο, ςε κράτθςθ, κλπ.) 

ΝΑΛ   
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3.218 

Το ςφςτθμα επιτρζπει άμεςθ μετάβαςθ 

ςτισ πθγζσ δεδομζνων, όταν ο χριςτθσ 

επιλζξει να περιθγθκεί ςτο περιεχόμενο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πθγισ, εκκινϊντασ από το 

αποτζλεςμα τθσ ενιαίασ αναηιτθςθσ  

ΝΑΛ   

3.219 

Το ςφςτθμα διακζτει ςφνδεςθ με τισ πθγζσ 

μζςω API’s που εξαςφαλίηουν άμεςθ 

ενθμζρωςθ όταν προςτίκεται υλικό ι όταν 

μεταβάλλεται θ κατάςταςθ ιδθ 

υπάρχουςασ εγγραφισ (προςκικθ 

αντιτφπου, εςωτερικόσ δανειςμόσ, κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.220 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα οριςμοφ 

Συλλογϊν και περιιγθςθσ ς’ αυτζσ με 

πολλαπλά κριτιρια 

ΝΑΛ   

3.221 

Το ςφςτθμα μπορεί να διαμορφωκεί ωσ 

προσ τθν εμφάνιςθ τθσ ςελίδασ υποδοχισ, 

τισ οδθγίεσ χριςθσ και τθ διακεςιμότθτα ι 

μθ των ςυλλογϊν που υποςτθρίηει 

ΝΑΛ   

3.222 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ 

προςωπικϊν λογαριαςμϊν για τουσ 

χριςτεσ  όπου μποροφν να εξάγουν και 

αποκθκεφουν υλικό που τουσ ενδιαφζρει 

(αποτζλεςμα αναηθτιςεων) 

ΝΑΛ   

3.223 

Οι χριςτεσ ζχουν δυνατότθτεσ: 

 Κριτικϊν & Αξιολογιςεων 

 Δθμιουργίασ προςωπικϊν 

καταλόγων (lists) και δυνατότθτεσ 

διαμοιραςμοφ και δθμοςίευςθσ 

αυτϊν ςτα δθμοφιλζςτερα 

κοινωνικά δίκτυα (facebook, twiter 

κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.224 

Ραρουςίαςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν (ίςωσ 

ςασ ενδιαφζρει και αυτό) με βάςθ το 

διακζςιμο υλικό των υπθρεςιϊν που 

υποςτθρίηει (Εκνικόσ Συνεργατικόσ 

Κατάλογοσ, Εκνικό Ψθφιακό Κατακετιριο) 

ΝΑΛ   

3.225 

Δυνατότθτα εξαγωγισ επιλεγμζνθσ 

βιβλιογραφίασ ςτα πλζον εφχρθςτα 

διεκνϊσ ςυςτιματα (π.χ. EndNote, 

Refworks, Zotero, κλπ.)  

ΝΑΛ   

3.226 
Δυνατότθτα OAI – Harvesting, ςτισ δφο 

κατευκφνςεισ (send/receive) 
ΝΑΛ   
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3.227 

Ρλιρθσ υποςτιριξθ του ελλθνικοφ 

αλφαβιτου ςτθν αναηιτθςθ και εμφάνιςθ 

δεδομζνων χωρίσ να υπάρχει 

διαφοροποίθςθ ςτον τρόπο γραφισ 

(κεφαλαία/πεηά, τονιςμζνα/άτονα, κλπ.) - 

Ρλιρθσ υποςτιριξθ UTF8 

ΝΑΛ   

3.228 

Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει πολλζσ  

γλϊςςεσ (multilingual) και όχι μόνο 

λατινογενείσ. Θ υποςτιριξθ Ελλθνικισ και 

Αγγλικισ γλϊςςασ είναι υποχρεωτικι 

ΝΑΛ   

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΑΔΑΝΕΛΣΜΟΥ (ILL) KAI ΡΑΑΛΑΒΘΣ-ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΕΚΜΘΛΩΝ 

3.229 

To υποςφςτθμα διαδανειςμοφ αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα του Λογιςμικοφ 

Διαχείριςθσ του Συνεργατικοφ Δικτφου 

Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν. Να περιγραφεί με 

λεπτομζρεια ο τρόποσ διάδραςθσ με τον 

Κ.Σ.Κ. 

ΝΑΛ   

3.230 

Το υποςφςτθμα διαδανειςμοφ  επικοινωνεί 

διαφανϊσ και θλεκτρονικά με τισ Δ.Β. που 

μετζχουν ςτο Consortium, εφόςον τα 

τοπικά ςυςτιματα υποςτθρίηουν τθ 

διαδικαςία ILL 

ΝΑΛ   

3.231 

Σε περίπτωςθ που ζνα τοπικό ςφςτθμα δεν 

διακζτει λειτουργία ILL, το κεντρικό 

ςφςτθμα κα παρζχει εναλλακτικοφσ 

τρόπουσ εξυπθρζτθςθσ  

ΝΑΛ   

3.232 

Το Υποςφςτθμα ILL ςτον Κ.Σ.Κ κα υλοποιεί 

τθν πολιτικι διαδανειςμοφ που κα 

αποφαςίςει το consortium 

ΝΑΛ   

3.233 

Το υποςφςτθμα διακζτει τρόπουσ 

βελτιςτοποίθςθσ για τθν ανεφρεςθ τθσ 

πλζον κατάλλθλθσ βιβλιοκικθσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του χριςτθ (κριτιρια 

απόςταςθσ, δυνατότθτα παράδοςθσ, 

διακεςιμότθτα αντιτφπων, κλπ.) 

ΝΑΛ   

3.234 

Οι αιτιςεισ μποροφν να υποβάλλονται ςτον 

Κ.Σ.Κ. απ’ ευκείασ από τουσ χριςτεσ μζςω 

αίτθςθσ που κα είναι διακζςιμθ 

θλεκτρονικά 

ΝΑΛ   

3.235 Το υποςφςτθμα εντοπίηει θλεκτρονικά τθ 

διακεςιμότθτα του αιτοφμενου τεκμθρίου 
ΝΑΛ   
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και ενεργοποιεί τθ διαδικαςία  

3.236 

Ο υπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

διαδικαςίασ κα ζχει τθ δυνατότθτα να 

ανακατευκφνει ζνα αίτθμα, αν κεωρεί πϊσ 

μια άλλθ βιβλιοκικθ, και όχι αυτι που 

υποδεικνφει το ςφςτθμα, μπορεί να 

ανταποκρικεί καλφτερα και ςυντομότερα 

(λόγω πείρασ) 

ΝΑΛ   

3.237 

Το υποςφςτθμα διακζτει μζκοδο 

κοςτολόγθςθσ για κάκε αίτθςθ που 

ικανοποιείται, θ οποία λαμβάνει υπόψθ 

τθν πολιτικι τθσ βιβλιοκικθσ που κα 

διακζςει το τεκμιριο και το κόςτοσ 

αποςτολισ/επιςτροφισ  

ΝΑΛ   

3.238 

Το υποςφςτθμα κα ζχει τθ δυνατότθτα να 

διακζτει περιςςότερα από ζνα τεκμιρια 

μζςω διαδανειςμοφ 

ΝΑΛ   

3.239 
Το υποςφςτθμα κα μπορεί να διαχειρίηεται 

δανειςμό θλεκτρονικϊν βιβλίων (e-books) 
ΝΑΛ   

3.240 

 Σε περίπτωςθ που ο διαδανειςμόσ αφορά 

άρκρο, κα αποςτζλλεται ψθφιακό 

αντίγραφο μζςω θλεκτρονικισ αποςτολισ 

(electronicdocumentdelivery) 

ΝΑΛ   

3.241 

Σε κάκε περίπτωςθ θλεκτρονικισ 

αποςτολισ ψθφιακοφ υλικοφ κα 

λαμβάνονται υπόψθ τα πνευματικά 

δικαιϊματα που το προςδιορίηουν 

ΝΑΛ   

3.242 

Αντίςτοιχα κα γίνεται ζλεγχοσ πνευματικϊν 

δικαιωμάτων για αιτιματα διαδανειςμοφ 

που αφοροφν e-books 

ΝΑΛ   

3.243 
Πλθ θ διαδικαςία διαδανειςμοφ κα 

παρακολουκείται θλεκτρονικά 
ΝΑΛ   

3.244 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να δίνει ςτουσ 

χριςτεσ τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν 

τθν κατάςταςθ του αιτιματόσ τουσ 

θλεκτρονικά 

ΝΑΛ   

3.245 

Σε περίπτωςθ κοςτολόγθςθσ των 

υπθρεςιϊν διαδανειςμοφ κα πρζπει να 

κακοριςτεί ο τρόποσ πλθρωμϊν με 

απόλυτθ ταυτοποίθςθ και αςφάλεια 

ΝΑΛ   

3.246 Το υποςφςτθμα παρζχει τθ δυνατότθτα ΝΑΛ   
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ςυγκζντρωςθσ και αξιοποίθςθσ ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων για τθν αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ 

και χρθςτικότθτάσ του 

 

4. Ρροδιαγραφζσ Εξοπλιςμοφ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ  ΔΛΕΥΥΝΣΘΣ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΑΔΛΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ (RFID) 

 Γενικζσ  απαιτιςεισ ςυςτιματοσ ραδιοςυχνοτιτων (RFID) 

4.1 

Πλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ πρζπει να 

φζρουν πιςτοποίθςθ κατά UL, CE, ι/και FCC , 

πρζπει να είναι ςυμβατά με τα πρωτόκολλα: 

SIP2, RS-232, TCP/IPEthernet 10/100, 

802.11b (αςφρματθ ςφνδεςθ) και να 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Οδθγιϊν τθσ ΕΕ 

και RoHS 

ΝΑΛ   

4.2 

Θ καταςκευάςτρια Εταιρεία κα πρζπει να 

διακζτει πιςτοποίθςθ ποιότθτασ ISO 

9001:2015, θ οποία να αποδεικνφεται από 

επίςθμα παραςτατικά 

ΝΑΛ   

4.3 

Θ προςφζρουςα  Εταιρεία κα πρζπει να 

διακζτει πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ οι οποίεσ 

να αποδεικνφονται από επίςθμα 

παραςτατικά  

ΝΑΛ   

4.4 

Θ προςφζρουςα εταιρεία  κατακζτει Διλωςθ 

τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ ότι ςε 

περίπτωςθ που αυτι  αναδειχκεί μειοδότθσ, 

κα τθσ παράςχει τον απαιτοφμενο 

εξοπλιςμό,  κακϊσ επίςθσ και αναλυτικι 

παρουςίαςθ των ςτοιχείων αυτισ 

(επωνυμία, Διεφκυνςθ, ζδρα) και χϊρασ 

προζλευςθσ 

ΝΑΛ   

4.5 

Το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

κα πρζπει να καταςκευάηεται εντόσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΝΑΛ 

  

4.6 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα και όλα τα 

επιμζρουσ του ςτοιχεία πρζπει να είναι 

πλιρωσ ςυμβατά με το ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα βιβλιοκικθσ που προςφζρεται, 

τουσ υπολογιςτζσ-πελάτεσ του ςυςτιματοσ ι 

άλλα ςτοιχεία του και να μθν προκαλοφν 

NAI   
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καμία παρεμβολι ςτο ςφςτθμα. 

4.7 

Τα προςφερόμενα ςυςτιματα/ υπθρεςίεσ 

πρζπει να διακζτουν αντίςτοιχεσ 

εγκαταςτάςεισ ςε βιβλιοκικεσ.  Να δοκεί 

ενδεικτικόσ κατάλογοσ ςθμαντικϊν 

βιβλιοκθκϊν που χρθςιμοποιοφν αντίςτοιχα 

ςυςτιματα ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ  (τουλάχιςτον 5) και ςτθν Ελλάδα 

(τουλάχιςτον 5) 

NAI   

4.8 

Να τεκμθριωκεί θ εμπειρία τθσ 

προςφζρουςασ εταιρείασ μζςω 

εγκαταςτάςεων που ζχει υλοποιιςει ςε 

ελλθνικζσ βιβλιοκικεσ. Οι αναφορζσ κα 

πρζπει να ςυνοδεφονται από αντίςτοιχεσ 

βεβαιϊςεισ ι πρακτικά παραλαβισ των 

φορζων 

ΝΑΛ   

4.9 

Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει το 

υπάρχον ςφςτθμα οπτικισ αναγνϊριςθσ 

τεκμθρίων (barcode) 

ΝΑΛ   

4.10 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να παρζχει 

ειδικό λογιςμικό ανά μονάδα RFID για τον 

προγραμματιςμό  τουσ και για τθν 

επικοινωνία και ενςωμάτωςθ των ςτοιχείων 

αυτϊν ςτο ςφςτθμα ILS 

ΝΑΛ   

4.11 

Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςυμβατό με το 

πρότυπο ISO 15693 18000-3-Λειτουργία 1 και 

να χρθςιμοποιεί αρχιτεκτονικι 

ReaderTalksFirst (RTF)  

ΝΑΛ   

4.12 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει 

διαγνωςτικι πλθροφορία ςτο προςωπικό 

όταν ςυμβοφν προβλιματα ι λάκθ 

ΝΑΛ   

4.13 

Πλεσ οι ςελίδεσ web / html (όπου υπάρχουν) 

κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με   

W3CWAILevelAAstandard 

ΝΑΛ   

4.14 

Κάκε μελλοντικι αναβάκμιςθ του 

ςυςτιματοσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται με 

τθν πλιρθ τεκμθρίωςθ τθσ 

ΝΑΛ   

4.15 

Οι αναβακμίςεισ  του Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Βιβλιοκικθσ (ILS) δεν κα πρζπει 

να επθρεάηουν τθν γενικι λειτουργικότθτα 

του  RFiD ςυςτιματοσ 

ΝΑΛ   





 

 

Σελίδα 198 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

4.16 

Οι αναβακμίςεισ ςτο RFiD ςφςτθμα δεν κα 

πρζπει να επθρεάηουν τθν λειτουργικότθτα 

του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βιβλιοκικθσ 

(ILS) 

ΝΑΛ   

4.17 

Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ /τεχνικό 

προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ κα πρζπει να 

ζχει τθν δυνατότθτα να παρακολουκεί το 

ςφςτθμα από απόςταςθ (remote) 

ΝΑΛ   

4.18 

Ο προμθκευτισ πρζπει να προςφζρει 

εγγφθςθ καταςκευαςτι για  όλο τον 

εξοπλιςμό, λογιςμικό RFiD 

ΝΑΛ 

>= 2 ετϊν 
  

4.19 

Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να 

είναι ςφγχρονοσ ( να μθν υπάρχει 

ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / 

απόςυρςθσ του κατά τθν θμερομθνία 

κατάκεςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν). 

Δθλαδι δεν πρζπει να ζχει ςταματιςει θ 

παραγωγι του ι να βρίςκεται ςτθν 

κατάςταςθ EndOfLife 

ΝΑΛ   

4.20 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

δεςμεφεται ότι κα εγκαταςτιςει τθν 

τρζχουςα κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

(παράδοςθ των ειδϊν) ζκδοςθ του 

λογιςμικοφ εάν αυτι είναι μεταγενζςτερθ 

τθσ ζκδοςθσ που ςυμπεριζλαβε ςτθν τεχνικι 

προςφορά του 

ΝΑΛ   

 Απαιτιςεισ για τισ Ετικζτεσ ραδιοςυχνοτιτων (RFIDTags) 

4.21 Αρικμόσ ετικετϊν (RFiDlabels) και τφποσ 1.445.000   

4.22 
Nα αναφερκεί ο καταςκευαςτι και θ χϊρα 

προζλευςθσ τθσ ετικζτασ 
ΝΑΛ   

4.23 

Εγγφθςθ διάρκειασ ηωισ τουλάχιςτον 50 

ετϊν και πάντωσ εφ’ όρου ηωισ του 

τεκμθρίου 

≥50 ζτθ   

4.24 
Συχνότθτα ετικζτασ 13,56 MHz, integrated 

circuit NXP iCode SLIX 
ΝΑΛ   

4.25 

Οι ετικζτεσ  RFID  κα πρζπει να είναι 

ςυμβατζσ  με τα πρότυπα  ISO 15693-3 και/ι 

ISO 18000-3 mode 1 

ΝΑΛ   

4.26 Για τθν καταχϊρθςθ των δεδομζνων ςτθν 

ετικζτα κα πρζπει να ακολουκείται το 
ΝΑΛ   
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πρότυπο ISO28560-3 DanishDatamodel 

4.27 

Οι ετικζτεσ ζχουν μνιμθ  2048 bit, τα οποία  

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για δεδομζνα 

τθσ βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

4.28 

Οι ετικζτεσ  κα ζχουν διάςταςθ κατάλλθλθ 

για επικόλλθςθ ςε ζντυπο υλικό (βιβλία, 

περιοδικά, κλπ.), να είναι ορκογϊνιεσ ι 

τετράγωνεσ ςτθ διάςταςθ 49mm Χ 81mm ± 

2mm ι 50mmX 50mm ± 2mm. Να 

δθλωκοφνοιδιαςτάςεισ τθσ 

προςφερόμενθσετικζτασ RFiD 

ΝΑΛ   

4.29 

Πλα τα ςτοιχεία εκτόσ του SID ςτισ ετικζτεσ 

RFiD, ςυμπεριλαμβανομζνου του πεδίου 

αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων, πρζπει να είναι 

πλιρωσ επανεγγράψιμα 

ΝΑΛ   

4.30 
Οι ετικζτεσ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ 

πρζπει να διακζτουν λειτουργία αςφάλειασ 
ΝΑΛ   

4.31 

Οι προτεινόμενεσ ετικζτεσ  πρζπει να 

χρθςιμοποιοφν το μοντζλο αςφάλειασ ΕAS 

(ElectronicArticleSurveillance) ι /και AFI 

(ApplicationFamilyIdentifier) 

ΝΑΛ   

4.32 

Δυνατότθτα εκτφπωςθσ  ςτισ  ετικζτεσ του 

λογότυπου τθσ βιβλιοκικθσ ι/και του 

γραμμωτοφ κϊδικα που καταχωρείται ςτο 

πεδίο id  κατά τθ διάρκεια τθσ εγγραφισ τουσ 

ΝΑΛ   

4.33 

Οι ετικζτεσ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ 

πρζπει να χρθςιμοποιοφν αλγόρικμο anti-

collision (διευκζτθςθσ επειςοδίων 

ςφγκρουςθσ)  

ΝΑΛ   

4.34 

Οι ετικζτεσ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ 

πρζπει να είναι αυτοκόλλθτεσ και 

μονοκόμματεσ (ζνα τεμάχιο), και να 

εφαρμόηονται εφκολα, με μία κίνθςθ, χωρίσ 

να απαιτείται θ τοποκζτθςθ πρόςκετου 

αυτοκόλλθτου 

ΝΑΛ   

4.35 

Οι ετικζτεσ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ 

πρζπει να χρθςιμοποιοφν αυτοκόλλθτο υλικό 

χαμθλό όξινο ι ουδζτερο pH 

ΝΑΛ   

4.36 
Οι προτεινόμενεσ ετικζτεσ RFID πρζπει να 

διακζτουν εφροσ λειτουργίασ -25°C ζωσ 70°C 
ΝΑΛ   

4.37 Τα δεδομζνα που εγγράφονται ςτισ ετικζτεσ ΝΑΛ   





 

 

Σελίδα 200 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

κα πρζπει να περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ 

που κατζχει το ίδρυμα με δυνατότθτα 

εγγραφισ ςυμπλθρωματικϊν δεδομζνων, ςε 

μελλοντικό χρόνο, εφόςον αυτό απαιτθκεί 

4.38 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να παρζχει 

ετικζτεσ RFiD που χρθςιμοποιοφν 

αρχιτεκτονικι RTF (ReaderTalksFirst) 

ΝΑΛ   

4.39 

Ο προμθκευτισ κα κατακζςει για τθν ετικζτα 

RFiD που προτείνει, πιςτοποιιςεισ 

αξιοπιςτίασ , δοκιμζσ γιρανςθσ, κακϊσ και 

τθ μζκοδο δοκιμισ, και γενικά κάκε 

διακζςιμο ςτοιχείο ελζγχου πιςτοποίθςθσ 

τθσ ποιότθτασ των χαρακτθριςτικϊν τθσ 

ΝΑΛ   

 ΑπαιτιςεισΣτακμϊν εργαςίασ προςωπικοφ 

4.40 Αρικμόσμονάδων και τφποσ 85   

4.41 

Οι ςτακμοί εργαςίασ πρζπει να 

ςυνδυάηονται  και να ςυνεργάηονται  με το 

προςφερόμενο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Βιβλιοκικθσ (ILS) για τθ ςωςτι και πλιρθ 

διαχείριςθ  τθσ κυκλοφορίασ του υλικοφ 

(δανειςμοί, επιςτροφζσ, ανανεϊςεισ κλπ.) 

τόςο  των τεκμθρίων με RFiDtag όςο και 

αυτϊν που φζρουν barcodes 

ΝΑΛ   

4.42 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι 

ςυμβατό με τουσ τυπικοφσ υπολογιςτζσ, 

ςαρωτζσ γραμμωτοφ κϊδικα και εκτυπωτζσ 

αποδείξεων τθσ βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

4.43 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να 

προςαρμόηεται μζςα, πάνω ι κάτω από τθν 

επιφάνεια εργαςίασ του γραφείου 

δανειςμοφ χωρίσ να επθρεάηεται θ 

λειτουργία αναγνϊριςθσ των RFIDtags 

ΝΑΛ   

4.44 

Ο ςτακμόσ κα πρζπει να μπορεί να 

προγραμματίηει τισ  ετικζτεσ RFID είτε  με τθν 

ανάγνωςθ του barcode ι με πλθκτρολόγθςθ 

του κωδικοφ του τεκμθρίου 

ΝΑΛ   

4.45 

Ο ςτακμόσ κα πρζπει να εγγράφει 

πλθροφορίεσ ςτισ RFID ετικζτεσ με βάςθ τισ 

απαιτιςεισ τισ βιβλιοκικθσ (πλικοσ 

δεδομζνων και κωδικοποίθςθ αυτϊν) 

ςφμφωνα με το datamodel που εφαρμόηεται 

(DanishdatamodelISO28560-3) 

ΝΑΛ   
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4.46 

Οι ςυςκευζσ ανάγνωςθσ του προτεινόμενου 

ςυςτιματοσ πρζπει να ςαρϊνουν ετικζτεσ 

και να εμφανίηουν τισ πλθροφορίεσ που 

περιλαμβάνει θ ετικζτα 

ΝΑΛ   

4.47 

Ο ςτακμόσ εργαςίασ του προςωπικοφ κα 

πρζπει να  τροφοδοτεί τθν  οκόνθ του PC ςτο 

οποίο είναι ςυνδεδεμζνοσ,  με αναλυτικι 

λίςτα  όλων των τεκμθρίων που ζχουν 

χρεωκεί ι ξεχρεωκεί κατά τθν διάρκεια μιασ 

ςυναλλαγισ με ζναν χριςτθ (όπου τα 

ςτοιχεία του τίτλου και o μοναδικόσ αρικμόσ 

– id  του τεκμθρίου κα είναι τα ελάχιςτα τα 

οποία κα αναφζρονται ανά τεκμιριο). 

ΝΑΛ   

4.48 

Ο ςτακμόσ εργαςίασ κα  πρζπει να επιτρζπει 

και τθν χειροκίνθτθ ειςαγωγι τθσ 

αλφαρικμθτικισ πλθροφορίασ (π.χ. 

Ταυτότθτα Χριςτθ, barcode κλπ.). 

ΝΑΛ   

4.49 

O ςτακμόσ εργαςίασ (RFIDpadstation) κα 

πρζπει να υποςτθρίηει πλιρωσ τθ διαδικαςία 

δανειςμοφ και επιςτροφισ υλικοφ τθσ 

βιβλιοκικθσ ςε άριςτθ ςυνεργαςία με το 

προτεινόμενο ILS. 

ΝΑΛ   

4.50 

Ο ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να 

αλλθλεπιδρά με τα ςυςτιματα 

καταλογογράφθςθσ και προςκτιςεων όπου 

είναι απαραίτθτο. 

ΝΑΛ   

4.51 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να 

επεξεργάηεται ταυτόχρονα πολλά τεκμιρια 

με ετικζτεσ RFID για δανειςμό/επιςτροφι. 

ΝΑΛ   

4.52 

O ςτακμόσ εργαςίασ (RFIDpadstation) πρζπει 

να χρθςιμοποιεί αλγόρικμο anti-collision 

(διευκζτθςθσ επειςοδίων ςφγκρουςθσ) που 

δεν περιορίηει τον αρικμό των ετικετϊν που 

μποροφν να αναγνωριςτοφν και να 

ςαρωκοφν ταυτόχρονα ςε μια ομάδα 

βιβλίων. 

ΝΑΛ   

4.53 

O ςτακμόσ εργαςίασ (RFIDpadstation) πρζπει 

να εκτελεί ςάρωςθ, προγραμματιςμό και 

επαναπρογραμματιςμό των ετικετϊν RFID αν 

παραςτεί ανάγκθ (π.χ. απενεργοποίθςθ 

ετικζτασ, αντικατάςταςθ, ςυμπλιρωςθ 

ςτοιχείων, κλπ). 

ΝΑΛ   
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4.54 

Θ λειτουργικότθτα του RFID ςτουσ ςτακμοφσ 

εργαςίασ του προςωπικοφ δεν πρζπει  

ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με το Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ.  

ΝΑΛ   

4.55 
Το πλιρεσ ςφςτθμα του ςτακμοφ εργαςίασ 

πρζπει να φζρει αρικμό EC ι/και FCC. 
ΝΑΛ   

4.56 Εγγφθςθ καταςκευαςτι >= 2ετϊν   

 ΑπαιτιςεισΚυρϊν Αςφαλείασ    

4.57 Αρικμόσμονάδων και τφποσ 35   

4.58 

Θ πφλθ κα είναι ενόσ ι δφο διαδρόμων (κα 

οριςτικοποιθκεί ο αρικμόσ για κάκε 

κατθγορία ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ 

Εφαρμογισ)  και πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό υλικό τφπου 

Plexiglas. 

ΝΑΛ 

  

4.59 

Δυνατότθτα ανάγνωςθσ RFID εντόσ του  

χϊρου ανίχνευςθσ  τθσ πφλθσ (τριςδιάςτατθ 

αναγνϊριςθ RFID  - 3Ddetection) είτε  ςε 

κάκετθ είτε ςε οριηόντια κζςθ ι ςε πλάγια 

κζςθ                                                                 

ΝΑΛ 

  

4.60 

Θ κατάςταςθ alarm πρζπει να ςυνοδεφεται 

από θχθτικι προειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ 

ανίχνευςθσ μθ απενεργοποιθμζνου RFID. 

ΝΑΛ 

  

4.61 

Θ κατάςταςθ alarm πρζπει να ςυνοδεφεται 

από φωτεινι ζνδειξθ (visualalarm) ςε 

περίπτωςθ ανίχνευςθσ μθ 

απενεργοποιθμζνου RFID. 

NAI 

  

4.62 
Αναγνϊριςθ ετικετϊν RFID ςυχνότθτασ 13,56 

MHz 
NAI 

  

4.63 Υποςτιριξθ ISO15693 και ISO 18000-3 NAI   

4.64 

Δυνατότθτα δικτυακισ επικοινωνίασ με τθν 

Ρφλθ για παραμετροποίθςθ τθσ 

(Ethernetconnection (TCP/IP)) 

ΝΑΛ 

  

4.65 

Συμβατότθτα με τισ RFID ετικζτεσ που 

χρθςιμοποιεί θ βιβλιοκικθ οι οποίεσ ζχουν 

αναγνϊριςθ EAS-bit&AFIbyte για λόγουσ 

αςφαλείασ (RFiDsecurity). 

ΝΑΛ 

  

4.66 Θ πφλθ  πρζπει να διακζτει μθχανιςμό 

μζτρθςθσ πλικουσ επιςκεπτϊν 
ΝΑΛ   
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(είςοδοσ/ζξοδοσ χρθςτϊν). 

4.67 

Το άνοιγμα μεταξφ των δφο «παραςτάδων» 

τθσ Ρφλθσ  πρζπει να επιτρζπει τθν διζλευςθ 

αναπθρικοφ αμαξιδίου  δθλαδι να είναι  0,9 

μζτρα και άνω. 

ΝΑΛ 

  

4.68 

Θ  πφλθ αςφαλείασ κα πρζπει να παρζχει τθν 

δυνατότθτα ρφκμιςισ τθσ  για μειωμζνθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ, ιδιαίτερα κατά τισ 

θμζρεσ και ϊρεσ μθ λειτουργίασ τθσ 

Βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ 

  

4.69 

Θ πφλθ κα πρζπει να δίνει τθν δυνατότθτα 

ςφνδεςθσ με λογιςμικό που κα παρζχει τθν 

δυνατότθτα  εξαγωγισ επιπλζον ςτατιςτικϊν  

χριςθσ τθσ, τα οποία κα προκφπτουν από 

τθν ανάγνωςθ RFID και τθν διζλευςθ 

χρθςτϊν (είςοδοσ  και ζξοδοσ)δια μζςου 

αυτισ. 

Επικυμθτό 

  

4.70 Θ πφλθ μαηί να ζχει εγγφθςθ   ΝΑΛ >=2 χρόνων   

 Απαιτιςεισ  Στακμοφ Αυτοεξυπθρζτθςθσ χρθςτϊν με ζξυπνο κάδο 

4.71 Αρικμόσςτακμϊν 45   

4.72 

Να δθλωκεί ο τφποσ (μοντζλο) και ο 

καταςκευαςτισ του προςφερόμενου 

ςτακμοφ. 

ΝΑΛ   

4.73 

Ο ςτακμόσ κα είναι αυτόνομοσ (standalone)  

και κα διακζτει εργονομικι και ταυτόχρονα 

αςφαλι ςχεδίαςθ. Το περίβλθμα του 

ςτακμοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από 

μζταλλο ι ξφλο  ϊςτε  να καλφπτονται ο 

υπολογιςτισ, θ καλωδίωςθ και τροφοδοςία 

ρεφματοσ κακϊσ και ο εκτυπωτισ (ο οποίοσ 

κα είναι εςωτερικόσ, ενςωματωμζνοσ ςτθ 

μονάδα) και γενικά να  προςτατεφονται τα 

θλεκτρονικά του μζρθ. 

ΝΑΛ   

4.74 

Ο ςτακμόσ πρζπει να περιλαμβάνει:  

 ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 19 ''   

 ενςωματωμζνο εκτυπωτι αποδείξεων 

ΝΑΛ   

4.75 

Ο ςτακμόσ κα υποςτθρίηεται από  λογιςμικό 

εφχρθςτο και φιλικό προσ τον χριςτθ το 

οποίο να τον  κακοδθγεί ςτθ διάρκεια τθσ 

ςυναλλαγισ με κατάλλθλα μθνφματα και /ι 

ΝΑΛ   
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με οπτικζσ και θχθτικζσ ενδείξεισ. 

4.76 

Οι λειτουργίεσ που υποςτθρίηει ο ςτακμόσ 
αυτοεξυπθρζτθςθσ, ςε ςυνεργαςία με το ILS , 
κα πρζπει να είναι: 

 Δανειςμόσ 

 Επιςτροφι 

 Κράτθςθ 

 Ανανζωςθ 

Ρλθροφορίεσλογαριαςμοφ τουχριςτθ 

ΝΑΛ   

4.77 

Οι ανωτζρω λειτουργίεσ (βλ. ανωτζρω 4.76) 

κα μποροφν να παραμετροποιοφνται από τον 

διαχειριςτι του ςυςτιματοσ ανάλογα με τισ 

εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

4.78 

Το λογιςμικό που ςυνοδεφει το ςτακμό 
αυτοεξυπθρζτθςθσ πρζπει να ςυνεχίηει να 
λειτουργεί χωρίσ ςφνδεςθ με το λογιςμικό 
(ILS) ςε off-linemode, επιτρζπoντασ ςτουσ 
χριςτεσ να δανείηονται και να επιςτρζφουν 
τεκμιρια. 

 Πταν αποκαταςτακεί θ ςφνδεςθ με το ΛLS, 

όλεσ οι εκτόσ ςφνδεςθσ ςυναλλαγζσ κα 

μεταφορτωκοφν αυτόματα ςτο υποςφςτθμα 

δανειςμοφ, με παράλλθλθ ενθμζρωςθ του 

προςωπικοφ ςχετικά με τθν πορεία τθσ 

διαδικαςίασ.  

ΝΑΛ   

4.79 

O ςτακμόσ αυτοεξυπθρζτθςθσ πρζπει να 

εξαςφαλίηει τθν αναγνϊριςθ barcode, RFiD 

και MiFare καρτϊν αναγνωςτϊν 

ΝΑΛ   

4.80 

Δυνατότθτα επεξεργαςίασ πολλαπλϊν 

τεκμθρίων (βιβλίων, CD, DVD, άλλων) ςε μια 

ςυναλλαγι με αναγνϊριςθ πολλϊν RFiDtags 

ταυτόχρονα.  

ΝΑΛ   

4.81 
ΥποςτιριξθτουDanish Datamodel (DDM)- ISO 

28560 

ΝΑΛ   

4.82 ΥποςτιριξθRFiD security AFI/EAS ΝΑΛ   

4.83 

Το λογιςμικό του ςτακμοφ κα υλοποιεί όλεσ 

τισ λειτουργίεσ δανειςμοφ,  με βάςθ τθ 

ςφνδεςθ SIP2, ενθμερϊνοντασ κατάλλθλα το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ (ILS) ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ δανειςμοφ τθσ βιβλιοκικθσ. 

ΝΑΛ   

4.84 Θ ενθμζρωςθ του ILS ςχετικά με τθν 

κατάςταςθ δανειςμοφ του τεκμθρίου και του 

ΝΑΛ   
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λογαριαςμοφ των χρθςτϊν κα πρζπει να 

γίνεται ςε πραγματικό χρόνο  (realtime) 

χωρίσ παρζμβαςθ τεχνικοφ ι 

βιβλιοκθκονόμου. 

4.85 

Κατά τθν επεξεργαςία ςτοιχείων μιασ 

ςυναλλαγισ (δανειςμόσ, ανανζωςθ)  κα 

εμφανίηεται θ κατάςταςθ δανειςμοφ κάκε 

τεκμθρίου, του είδουσ του (δθλαδι βιβλία, 

CD, DVD, κ.α.) και κα ενεργοποιείται / 

απενεργοποιείται  κατάλλθλα το bit 

αςφαλείασ του RFiDtag (Off / checkout, On 

/checkin) ανάλογα με τθ χρθςιμοποιοφμενθ 

κωδικοποίθςθ AFI/EAS 

NAI   

4.86 

Ο ςτακμόσ, ςε ςυνεργαςία με το ILS 

αξιοποιεί πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν 

κατάςταςθ του λογαριαςμοφ του   χριςτθ 

(π.χ. επιφυλάξεισ για ανανεϊςεισ, πρόςτιμα, 

όρια λιξθσ κάρτασ βιβλιοκικθσ, κρατιςεισ) ι 

τθν κατθγορία και το status του υλικοφ  και 

ανάλογα εμποδίηει τθ ςυναλλαγι και 

παραπζμπει το χριςτθ ςτο γραφείο 

δανειςμοφ.  

NAI   

4.87 

Σε περίπτωςθ επιςτροφισ βιβλίου για το 

οποίο ζχει γίνει κράτθςθ  από κάποιον  

χριςτθ, ο ςτακμόσ κα ενθμερϊνει το 

προςωπικό με κατάλλθλο θλεκτρονικό 

μινυμα (email)  

NAI   

4.88 

Ο ςτακμόσ εκτυπϊνει απόδειξθ με όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ τθσ ςυναλλαγισ του  χριςτθ.  

Το περιεχόμενο τθσ απόδειξθσ κα μπορεί να 

προςαρμοςτεί, βάςει των αναγκϊν τθσ 

βιβλιοκικθσ (ταυτότθτα τθσ βιβλιοκικθσ, 

χρόνοσ ςυναλλαγισ, κλπ. ) 

NAI   

4.89 

Ο ςτακμόσ μπορεί να δανείηει και να 

επιςτρζφει οπτικοακουςτικό υλικό (π.χ. 

μουςικά CD’s, DVD’s, καςζτεσ ιχου). Ο 

χειριςμόσ των μαγνθτικϊν μζςων κα πρζπει 

να γίνεται χωρίσ κίνδυνο να επθρεαςτεί το 

περιεχόμενό τουσ   

NAI   

4.90 

Ο προτεινόμενοσ ςτακμόσ  

αυτοεξυπθρζτθςθσ παρζχει δυνατότθτα 

remotemanagement   μζςω διαδικτφου ςε 

ζνα web-based περιβάλλον, ζτςι ϊςτε θ 

NAI   
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λειτουργικότθτα να μπορεί να ελζγχεται από 

οποιοδιποτε εξουςιοδοτθμζνο ςτακμό ςτο 

δίκτυο.  

4.91 

To λογιςμικό που ςυνοδεφει το ςτακμό 

αυτοεξυπθρζτθςθσ ζχει δυνατότθτα 

παραμετροποίθςθσ και προςαρμογισ ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ βιβλιοκικθσ, τόςο ς’ ότι 

αφορά το περιβάλλον επικοινωνίασ με το 

χριςτθ, όςο και ς’ ότι αφορά τθν επικυμθτι 

λειτουργικότθτα, π.χ. δυνατότθτα να 

απενεργοποιθκεί θ δυνατότθτα κράτθςθσ 

από το κυρίωσ menu επιλογϊν ι να δίδεται 

ιδιαίτεροσ ιχοσ αν ανιχνεφεται πρόβλθμα 

ςτθν επιςτροφι. 

ΝΑΛ   

4.92 

Ο προτεινόμενοσ ςτακμόσ πρζπει να 

εμφανίηει και να επιτρζπει τθν επιλογι 

πολλϊν γλωςςϊν (multilingual) και να 

διακζτει κατάλλθλο editor για τθν προςκικθ 

νζων γλωςςϊν ι μθνυμάτων.  Θ επιλογι 

γλϊςςασ κα γίνεται ςτο αρχικό ςτάδιο μιασ 

ςυναλλαγισ. 

NAI   

4.93 

Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει τθ 

ςυλλογι και ζκδοςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, 

οποτεδιποτε, από εξουςιοδοτθμζνο ςτακμό 

του δικτφου, μζςω ενςωματωμζνου 

ςυςτιματοσ ζκδοςθσ καταςτάςεων 

(reportingtool).  Οι καταςτάςεισ αυτζσ 

μποροφν να εξαχκοφν ςε διάφορα formats 

(MSexcel, PDF, CSV,  HTML, κ.ά) και να 

υποςτοφν δευτερογενι επεξεργαςία 

ΝΑΛ   

4.94 Ριςτοποίθςθ CE ι/και FCC NAI   

4.95 Ραρεχόμενθεγγφθςθ καταςκευαςτι >= 2 ετϊν   

4.96 

Ο προτεινόμενοσ κάδοσ κα πρζπει να 

ςυνδζεται με τον αντίςτοιχο Στακμό 

Αυτοεξυπθρζτθςθσ χρθςτϊν 

ΝΑΛ 

  

4.97 

Ο προτεινόμενοσ κάδοσ  κα πρζπει να 

διακζτει κφρα αςφαλείασ RFiD θ οποία κα 

ανοίγει μόνον για υλικό που ζχει επιςτραφεί 

μζςω του Στακμοφ Αυτοεξυπθρζτθςθσ, 

εφόςον ανιχνεφςει το ςωςτό RFiDtag και το 

οποίο ζχει επιτραπεί ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ δανειςμοφ τθσ βιβλιοκικθσ να 

επιςτρζφεται ςτον κάδο. 

ΝΑΛ 
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4.98 

Θ επιςτροφι του υλικοφ ςτον ζξυπνο κάδο 

κα πρζπει να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με το 

ςτακμό αυτοεξυπθρζτθςθσ χρθςτϊν, ο 

οποίοσ και κα κατευκφνει το χριςτθ με 

οδθγίεσ. 

ΝΑΛ 

  

4.99 

Ο ζξυπνοσ κάδοσ κα πρζπει να διακζτει 

ςυςκευι ανάγνωςθσ RFiD θ οποία ελζγχει 

ξανά το υλικό πριν ανοίξει τθ κφρα. 

NAI 

  

4.100 

Κα υπάρχει εςωτερικόσ, αποςπϊμενοσ, 

τροχιλατοσ  κάδοσ για τθν εφκολθ 

μετακίνθςθ του υλικοφ. 

NAI 

  

4.101 Χωρθτικότθτα κάδουςε βιβλία > =80    

4.102 
ΥποςτιριξθτουDanish Datamodel (DDM)- ISO 

28560 
ΝΑΛ 

  

4.103 ΥποςτιριξθRFiD security AFI/EAS ΝΑΛ   

4.104 Συνδεςιμότθτα TCP/IP, SIP2 ΝΑΛ   

 Αυτόνομθ κλειςτι μονάδα αυτόματου δανειςμοφ/επιςτροφισ RFiD εςωτερικοφ χϊρου 

4.105 Αρικμόσμονάδων 5   

4.106 Να δθλωκεί ο τφποσ και ο καταςκευαςτισ ΝΑΛ   

4.107 

Υποςτθρίηει διαδικαςία δανειςμοφ και 

επιςτροφισ για πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ 

(κάρτα αναγνϊςτθ) 

ΝΑΛ   

4.108 Λειτουργεί 24/24ωρο ΝΑΛ   

4.109 

Διακζτει αςφαλι κφρα θ οποία κλειδϊνει 

και ανοίγει μόνο όταν το ςφςτθμα (ILS) 

αναγνωρίηει το χριςτθ, ο οποίοσ τοποκετεί 

τθν κάρτα του ςτθν ειδικι εςοχι 

αναγνϊριςθσ (όπωσ ςε ΑΤΜ) 

ΝΑΛ   

4.110 

Θ μονάδα διακζτει εςωτερικό ςτακμό 

εργαςίασ (προςτατευμζνο Θ/Υ ) ο οποίοσ 

επικοινωνεί με το  ςφςτθμα τθσ βιβλιοκικθσ 

μζςω δικτφου TCP/IP και μζςω του 

πρωτοκόλλου SIP1 &SIP2 

ΝΑΛ   

4.111 

H ανταλλαγι δεδομζνων (αναγνϊριςθ 

βιβλίου) αναγνϊριςθ χριςτθ) γίνεται μζςω 

πρωτοκόλλου SIP2  

ΝΑΛ   

4.112 Το ςφςτθμα διακζτει οκόνθ επαφισ 

τουλάχιςτον 12” και κερμικό εκτυπωτι  

ΝΑΛ   
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τουλάχιςτον 80mm για ζκδοςθ αποδείξεων 

4.113 
Θ αναγνϊριςθ των βιβλίων γίνεται μζςω 

RFiD 

ΝΑΛ   

4.114 
Υποςτθρίηει τα πρωτόκολλα RFiDISO15693 

και 18000-3-1 

ΝΑΛ   

4.115 
Υποςτθρίηει τα RFiD Data Model ISO 28560 

&Danish Data Model 

ΝΑΛ   

4.116 Αναγνωρίηει τοAFI security bit ΝΑΛ   

4.117 

Οι κάρτεσ χρθςτϊν μπορεί να είναι RFiD, 

Mifare ι Barcode. Μπορεί επίςθσ να 

παραμετροποιθκεί για χριςθ Pin (ειςαγωγι 

από τθν οκόνθ αφισ)  

ΝΑΛ   

4.118 

Υποςτθρίηεται κεντρικι διαχείριςθ και 

διαχείριςθ από απόςταςθ 

(remotemanagement) 

ΝΑΛ   

4.119 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα ζκδοςθσ 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και καταςτάςεων 

ελζγχου   

ΝΑΛ   

4.120 
Το λειτουργικό ςφςτθμα του ςτακμοφ είναι 

Windows 7 ι 10 

ΝΑΛ   

4.121 

Θ μονάδα διακζτει ευζλικτο λειτουργικό 

ςφςτθμα με δυνατότθτεσ 

παραμετροποίθςθσ, αλλαγισ γλϊςςασ, 

multilingual, κλπ. 

ΝΑΛ   

4.122 

Θ μονάδα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 5 

ράφια και ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 

175 βιβλίων 

ΝΑΛ   

4.123 

Θ μονάδα διαχειρίηεται τουσ δανειςμοφσ και 

τισ επιςτροφζσ υλικοφ ςε άμεςθ επικοινωνία 

με το ILS μζςω SIP2. Θ κάκε μεταβολι 

ενθμερϊνει άμεςα (realtime) το ςφςτθμα, 

τόςο τθν εγγραφι του τεκμθρίου όςο και τθ 

μερίδα του χριςτθ 

ΝΑΛ   

4.124 

Στα τεκμιρια που επιςτρζφονται 

ενεργοποιείται αυτόματα ο κωδικόσ 

αςφαλείασ (AFI) 

ΝΑΛ   

4.125 
To ςφςτθμα εκδίδει αποδείξεισ για κάκε 

ςυναλλαγι του χριςτθ 

ΝΑΛ   

4.126 Το λογιςμικό που ςυνοδεφει τθ μονάδα ζχει ΝΑΛ   
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δυνατότθτα απογραφισ του περιεχομζνου, 

εφόςον ηθτθκεί από το διαχειριςτι (ςτο 

ςτάδιο του ελζγχου και ςυντιρθςθσ) 

4.127 

Θ μονάδα είναι κινθτι και μπορεί να 

μεταφερκεί  όπου επικυμεί θ βιβλιοκικθ, 

αρκεί να υπάρχουν οι κατάλλθλεσ παροχζσ 

ρεφματοσ και δικτφου. 

ΝΑΛ   

4.128 Δυνατότθτα επιλογισχρϊματοσ ΝΑΛ   

4.129 Ριςτοποίθςθ CE ι/και FCC ΝΑΛ   

4.130 Εγγφθςθ καταςκευαςτι  >= 2 ετϊν   

 Απαιτιςεισ Λογιςμικοφ για τθ διαχείριςθ των ςυςκευϊν RFID 

4.131 ΑρικμόσΑδειϊν 1/μονάδα   

4.132 
Απαιτιςεισ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ:   

Windows 7  ι μεταγενζςτερθ 
ΝΑΛ   

4.133 
Δυνατότθτα διαμόρφωςθσ RFID ετικετϊν 

βάςει του DanishDataModelISO28560-3 .  
ΝΑΛ   

4.134 

Απόλυτθ διαλειτουργικότθτα με το Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ Συνεργατικοφ Καταλόγου, το 

Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ ΕΒΕ και τα 

ςυςτιματα των Δ.Β. που ςυμμετζχουν ςτο 

δίκτυο. 

ΝΑΛ   

4.135 

Να είναι πλιρωσ ςυμβατό με τθ ςυςκευι 

ςτθν οποία αναφζρεται αξιοποιϊντασ 

πλιρωσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ. 

ΝΑΛ   

 Απαιτιςεισ εκτυπωτϊν ζκδοςθσ καρτϊν δανειςμοφ 

4.136 Αρικμόσμονάδων και τφποσ 45   

4.137 Οκόνθ LCD >= 16 χαρακτιρων ΝΑΛ   

4.138 Ταχφτθτα εκτφπωςθσ >=150 κάρτεσ/ϊρα ΝΑΛ   

4.139 Ροιότθτα εκτφπωςθσ >= 300dpi ΝΑΛ   

4.140 

Διακζτει καλυμμζνο τροφοδότθ 

χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον  100 καρτϊν 

(πάχουσ 30 mil). 

ΝΑΛ 

  

4.141 
Δυνατότθτα προςκικθσ καρτϊν  κατά τθν 

διάρκεια τθσ εκτφπωςθσ 
ΝΑΛ 

  

4.142 
Διακζτει δίςκο εξόδου  χωρθτικότθτασ 

τουλάχιςτον 30 καρτϊν (πάχουσ 30 mil). 
NAI 
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

4.143 Αυτόματθ ρφκμιςθτθσκορδζλασ ΝΑΛ   

4.144 

Τυπϊνει οικογζνειεσ Barcode Code39, Code 

128b & C, 2 of 5, 2 of 5 Interleaved, UPCA, 

EAN8, EAN13, PDF 147 2D barcode  

ΝΑΛ 

  

4.145 

Δυνατότθτα εκτφπωςθσ και άλλων  

οικογενειϊν Barcodes μζςω των 

WindowsDrivers 

ΝΑΛ 

  

4.146 

Υποςτθρίηει Windows drivers: Windows XP, 

Windows Server 2003, Windows Server 2008, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

ΝΑΛ 

  

4.147 

Εκτφπωςθ καρτϊν:  

 ID προςωπικοφ  

 ID ςπουδαςτϊν/φοιτθτϊν  

 Κάρτεσ μελϊν και επιςκεπτϊν 

Ράχουσ<= 30 mil 

 

 

ΝΑΛ 

  

4.148 Σφνδεςθ USB Plug & play  ΝΑΛ   

4.149 Βάροσ <= 6 κιλά   

4.150 Εγγφθςθ προμθκευτι >= 2 χρόνια   

 Χαρακτθριςτικά καρτϊν αναγνωςτϊν τεχνολογίασ RFiD (mifare ι άλλεσ)  

4.151 Αρικμόσ καρτϊν μελϊν (RFiDcards) 280.000   

4.152 
Eγγφθςθ διάρκειασ ηωισ τουλάχιςτον 50 

ετϊν  
≥50 ζτθ 

  

4.153 
Συχνότθτα RFiD chip 13,56 MHz, HF, 

integrated circuit NXP iCode SLIX 
ΝΑΛ 

  

4.154 
Συμβατότθτα   με τα πρότυπα  ISO 15693-3 

και/ι ISO 18000-3  
ΝΑΛ 

  

4.155 

Μνιμθ ενςωματωμζνου chip 1024 bit, τα 

οποία  μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

καταχϊρθςθ δεδομζνων τθσ βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ 

  

4.156 Επανεγγράψιμο chip  NAI   

4.157 
Ανάγνωςθ με αξιοποίθςθ αλγορίκμου 

anticollision 
ΝΑΛ 

  

4.158 
Οι κάρτεσ πρζπει να διακζτουν λειτουργία 

αςφάλειασ 
ΝΑΛ 

  

4.159 Αξιοποίθςθ τωνμοντζλων αςφάλειασ ΕAS 

(Electronic Article Surveillance) ι /και AFI 
ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

(Application Family Identifier) 

4.160 

Δυνατότθτα εκτφπωςθσ  ςτισ  κάρτεσ του 

λογότυπου τθσ βιβλιοκικθσ, γραμμωτοφ 

κϊδικα κακϊσ και ςτοιχείων ταυτότθτασ του 

χριςτθ  

ΝΑΛ 

  

4.161 

Θ αναγνϊριςθ των ςτοιχείων που ζχουν 

καταχωρθκεί ςτο RFiDchip μπορεί αν γίνει 

από απόςταςθ (contactless) >= 20 εκατ. 

ΝΑΛ 

  

4.162 

Αναγνϊριςθ των καρτϊν και του 

περιεχομζνου τουσ από αναγνϊςτθ RFiD 

(staffpad). Δεν απαιτείται ιδιαίτερθ ςυςκευι 

ανάγνωςθσ 

ΝΑΛ 

  

4.163 
Αναγνϊριςθ των ςτοιχείων τθσ κάρτασ 

χριςτθσ από το εγκατεςτθμζνο ILS 
ΝΑΛ 

  

4.164 

Διαςτάςεισ καρτϊν: μικοσ <=86, 

πλάτοσ<=54, πάχοσ=0,8mm. Σε κάκε 

περίπτωςθ οι κάρτεσ που προςφζρονται κα 

πρζπει να είναι ςυμβατζσ και να μποροφν να 

εκτυπωκοφν από τον ειδικό εκτυπωτι 

διαμόρφωςθσ καρτϊν χρθςτϊν που 

περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια 

ΝΑΛ 

  

 Χαρακτθριςτικά Επιτραπζηιου Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι 

4.165 

Ο προςφερόμενοσ επιτραπζηιοσ 

θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κα πρζπει να 

είναι επϊνυμου καταςκευαςτι και να μθν 

αποτελεί ςφνκεςθ 

ΝΑΛ 

  

4.166 Αρικμόσ Τεμαχίων 38   

4.167 

Τφποσ Επεξεργαςτι Intel Core i3-

10100 

ιαντίςτοιχοσ 

  

4.168 
Μνιμθ RAM ≥ 8GB DDR4 

2666MHz 
  

4.169 Χωρθτικότθτα Δίςκου ≥ 256GB M2 SSD   

4.170 Κάρτα γραφικϊν On board   

4.171 Ζξοδοι HDMI ≥ 1   

4.172 Ζξοδοι Display Port ≥ 2   

4.173 Είςοδοι USB 2.0 ≥ 4   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

4.174 Card Reader ΝΑΛ   

4.175 Ρλθκτρολόγιο, ποντίκι ΝΑΛ   

4.176 Λειτουργικό Σφςτθμα  Windows 10 Pro   

4.177 Εγγφθςθ Καταςκευαςτι ≥ 5 ζτθ onsite   

 Χαρακτθριςτικά Οκόνθσ 

4.178 Αρικμόσ Τεμαχίων 38   

4.179 Ανάλυςθ ≥ 1920 x 1080   

4.180 Μζγεκοσ ≥ 21.5”   

4.181 Φωτεινότθτα ≥ 250cd/m2   

4.182 Χρόνοσ Απόκριςθσ ≥ 5ms   

4.183 Εγγφθςθ ≥2 ζτθ onsite   

 Χαρακτθριςτικά Εκτυπωτι 

4.184 Αρικμόσ Τεμαχίων 3   

4.185 Είδοσ Εκτφπωςθσ Laser   

4.186 Ανάλυςθ αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ ≥ 600 X 600 Dpi   

4.187 Ανάλυςθ ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ ≥ 600 X 600 Dpi   

4.188 Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ ≥ 18 ςελ./λεπτό   

4.189 Ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ ≥ 4 ςελ. λεπτό   

4.190 Μζγεκοσ Εκτφπωςθσ Α4   

4.191 Συνδεςιμότθτα USB, Ethernet   

4.192 Εγγφθςθ ≥ 1 ζτοσ   

 Χαρακτθριςτικά Κερμικοφ Εκτυπωτι Αποδείξεων 

4.193 Αρικμόσ Τεμαχίων 15   

4.194 Τφποσ Εκτυπωτι Κερμικόσ   

4.195 Συνδεςιμότθτα USB, Serial   

4.196 Μζγιςτθ Ανάλυςθ ≥ 200 Dpi   

4.197 Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ ≥ 250 mm/s   

 Χαρακτθριςτικά Αναγνϊςτθ Barcode 

4.198 Αρικμόσ Τεμαχίων 15   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

4.199 Απόςταςθ Ανάγνωςθσ 2.5cm – 60cm   

4.200 Ταχφτθτα Ανάγνωςθσ ≥ 400 reads/sec   

4.201 Τεχνολογία Ανάγνωςθσ 1D Linear Imager   

4.202 Αυτόματθ Ανάγνωςθ ΝΑΛ   

 

 

5. Υπθρεςίεσ 

 Υπθρεςίεσ Μετατροπισ (Conversion) και Μετάπτωςθσ (Migration) Υλικοφ Δ.Β. 

   Α.   Δθμιουργία Κεντρικοφ Συνεργατικοφ  Καταλόγου (Κ.Σ.Κ.) 

5.1 

Ππωσ ζχει περιγραφεί για τθ δθμιουργία του 
Κ.Σ.Κ. κα πρζπει να γίνε εξαγωγι των 
βιβλιογραφικϊν εγγραφϊν και των εγγραφϊν 
κακιερωμζνων τφπων από το ςφνολο των Δ.Β. 
που διακζτουν αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα, να 
γίνει μετατροπι (conversion) ςτο format που 
ζχει επιλεγεί και ακολοφκωσ να ενταχκοφν ςτον 
Κ.Σ.Κ. μζςω τθσ διαδικαςίασ αρχικοποίθςθσ, θ 
οποία περιλαμβάνει: 

 Deduplication 

 Επιλογι τθσ Βζλτιςτθσ εγγραφισ 

 Τυποποίθςθ και ενςωμάτωςθ 

κακιερωμζνων όρων 

 Ρροςκικθ εγγραφϊν αντιτφπου 

ΝΑΛ   

5.2 
Κατά τθ μετατροπι και μετάπτωςθ κα 

διατθρθκεί θ πθγι προζλευςθσ (Δ.Β.) 
ΝΑΛ   

5.3 

Κα καταγραφοφν όλα τα αντίτυπα με ςτοιχεία 
που κα προςδιορίηουν: 

 Τθ βιβλιοκικθ προζλευςθσ 

 Τον ταξινομικό αρικμό ςτθν τοπικι 

ςυλλογι  

 Το Barcode ι άλλο id που ςυνιςτά τθ 

μοναδικι ταυτότθτα του τεκμθρίου 

ΝΑΛ   

5.4 

Κα μεταφερκοφν όλα τα βιβλιοκθκονομικά 

δεδομζνα, χωρίσ απϊλειεσ, ςτθ ςφνκεςθ 

μορφοτφπου (format) που ζχει αποφαςιςκεί για 

τον Κ.Σ.Κ. 

ΝΑΛ   

5.5 
Αν ο μορφότυποσ (format) μιασ 

Βιβλιοκθκονομικισ εγγραφισ διαφζρει από το 

Format και τθν επιλογι πεδίων που ζχει 

ΝΑΛ   
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αποφαςιςκεί για τον Κ.Σ.Κ. κα  γίνεται 

μετατροπι (conversion) των εγγραφϊν ςτο 

format του Κ.Σ.Κ. 

5.6 

Λάκθ που εντοπίηονται ςτθ διαδικαςία 

μετατροπισ και μετάπτωςθσ κα 

αντιμετωπίηονται είτε με αυτόματθ 

διόρκωςθ/μετατροπι, είτε με τθ μεςολάβθςθ 

του προςωπικοφ τθσ βιβλιοκικθσ ςτθν οποία 

ανικει θ Β.Δ. Το ςφςτθμα κα εκδίδει 

κατάλλθλεσ καταςτάςεισ λακϊν, αςυμφωνιϊν, 

ελλείψεων, κλπ. ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

μετάπτωςθσ 

ΝΑΛ   

   Β.  Μετάπτωςθ Βιβλιογραφικϊν Δεδομζνων ςτα τοπικά ςυςτιματα των Δ.Β. 

5.7 

Ππωσ είναι γνωςτό οι Δ.Β. που ςυμμετζχουν ςτο 
δίκτυο ςτθν πλειοψθφία τουσ διακζτουν 
αυτοματοποιθμζνα βιβλιοκθκονομικά 
ςυςτιματα. Θ ακριβισ κατάςταςθ κα 
πιςτοποιθκεί ςτο ςτάδιο τθσ Μελζτθσ 
Εφαρμογισ.  Οι δυνατότθτεσ που δίδονται είναι: 

 Να διατθριςουν το υπάρχον ςφςτθμα 

 Να επιλζγουν το νζο ςφςτθμα που κα 

προςφερκεί και να γίνει μετάπτωςθ ς’ 

αυτό 

 Βιβλιοκικεσ που λειτουργοφν με ABEKT, 

OpenABEKT ι άλλο κα πρζπει να 

επιλζξουν μεταξφ του Koha που είναι το 

επικρατζςτερο ςτισ Δ.Β. ι του 

ςυςτιματοσ που κα προςφερκεί. 

Στισ δφο τελευταίεσ περιπτϊςεισ κα υπάρξει 

κζμα μετατροπισ (conversion) και μετάπτωςθσ 

(migration) που κα πρζπει να αντιμετωπιςκεί 

ΝΑΛ   

5.8 

Στθν περίπτωςθ που επιβάλλεται, θ μετάπτωςθ 

από το υπάρχον ςφςτθμα ςτο νζο ςφςτθμα κα 

γίνει χωρίσ απϊλεια δεδομζνων για όλα τα 

υποςυςτιματα, με διατιρθςθ των ιςτορικϊν 

ςτοιχείων  και τουλάχιςτον με τθν ίδια 

λειτουργικότθτα 

ΝΑΛ   

5.9 

Πλα τα βιβλιογραφικά δεδομζνα κα πρζπει να 

μεταφερκοφν από το υπάρχον ςτο 

προςφερόμενο ςφςτθμα, είτε ςτο format που 

ζχει επιλεγεί για τον Κ.Σ.Κ., είτε ςτο format που 

επικρατεί ςτθν πλειοψθφία των Δ.Β., με 

διατιρθςθ τθσ λειτουργικότθτασ όλων των 

πεδίων. Στόχοσ είναι ο περιοριςμόσ των formats 

ςτα δφο ςυνθκζςτερα και επικρατοφντα, ιτοι  

ςτα  Unimarc  ι  Marc21  

ΝΑΛ   
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5.10 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μελετιςει και να 

καταγράψει  τθ δομι τθσ υπάρχουςασ Βάςθσ, 

τισ  κατθγορίεσ υλικοφ,  τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ  

καταλογογράφθςθσ  και τα τοπικά πεδία, 

προκειμζνου να περιλθφκοφν ςτο ςχιμα 

μετάπτωςθσ ςτο νζο ςφςτθμα 

ΝΑΛ   

5.11 

Αντίςτοιχθ διαδικαςία κα πρζπει να γίνει και 

ςτο αρχείο κακιερωμζνων ονομάτων, με 

διατιρθςθ των ςυνδζςεων και παραπομπϊν 

ΝΑΛ   

5.12 

Θ μετάπτωςθ των τοπικϊν ςυςτθμάτων των Δ.Β. 

κα ςυμπεριλάβει τα αρχεία αναγνωςτϊν, κακϊσ 

και το αρχείο Δανειςμϊν με διατιρθςθ των 

ιςτορικϊν ςτοιχείων ςτο βάκοσ χρόνου που 

είναι εφικτό (για ςτατιςτικι αξιοποίθςθ των 

δεδομζνων) 

ΝΑΛ   

5.13 

Κατά τθ διάρκεια των μετατροπϊν που 

προαναφζραμε κα πρζπει να γίνουν ζλεγχοι 

ςυμβατότθτασ προκειμζνου να εντοπιςκοφν, αν 

υπάρχουν, διάφορα λάκθ ςτθ δομι  του format 

Μarc (π.χ. λάκοσ δείκτεσ, υποπεδία, κλπ.) και να 

διορκωκοφν αυτόματα, όςα είναι δυνατόν,  για 

δε τα υπόλοιπα να εκτυπωκοφν κατάλλθλεσ 

λίςτεσ ϊςτε να διορκωκοφν από τουσ 

καταλογογράφουσ τθσ βιβλιοκικθσ 

ΝΑΛ   

5.14 

Πλοι οι κωδικοί των Δ.Β. (κακϊσ και των 

παραρτθμάτων, ςυλλογϊν, κατθγοριϊν 

χρθςτϊν, πολιτικϊν δανειςμοφ, κλπ. ) κα 

διατθρθκοφν και κα διατθριςουν τθ 

λειτουργικότθτά τουσ 

ΝΑΛ   

 
Μετάπτωςθ εφαρμογϊν Εκνικισ Βιβλιοκικθσ. Διαμόρφωςθ Ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ 

λειτουργίασ 

5.15 

Στόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ υλοποίθςθ 

ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ που κα 

περιλάβει το ςφνολο των εφαρμογϊν που 

απαιτοφνται για να ανταποκρίνεται  θ Εκνικι 

Βιβλιοκικθ ςτο κεςμικό τθσ ρόλο.                       

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

περιγράψει το επίπεδο ολοκλιρωςθσ που 

επιτυγχάνεται με το προςφερόμενο ςφςτθμα 

και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ 

μετάβαςθ ςτθν ολοκλθρωμζνθ λφςθ.  Οι 

ενζργειεσ αυτζσ κα αποτελζςουν μζροσ των 

προδιαγραφϊν, ζςτω και αν δεν 

περιλαμβάνονται ςτισ απαιτιςεισ που 

καταγράφονται ςτθ ςυνζχεια 

 

 

ΝΑΛ 
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5.16 

Οι Βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ που αφοροφν τθν 

Εκνικι Βιβλιογραφία κα μεταφερκοφν ςτο νζο 

ςφςτθμα χωρίσ απϊλειεσ και με εμπλουτιςμό, 

όπου αυτό είναι εφικτό 

ΝΑΛ   

5.17 

Οι εγγραφζσ των κακιερωμζνων αρχείων κα 

μεταφερκοφν ςτο νζο ςφςτθμα χωρίσ απϊλειεσ, 

διατθρϊντασ τισ ςυςχετίςεισ τουσ και ςε πλιρθ 

αντιςτοιχία με τισ εγγραφζσ που ςυνιςτοφν τθν 

Εκνικι Βιβλιογραφία 

ΝΑΛ   

5.18 

Οι εγγραφζσ που προζρχονται από τθν 

εφαρμογι απόδοςθσ ISBN/ISSN  κα 

καταχωροφνται με ειδικι ςιμανςθ και 

καταλογογράφθςθ ςτο πρϊτο επίπεδο, 

κακιςτϊντασ εν ςυνεχεία εφικτό τον ζλεγχο με 

τθν κατά Νόμο κατάκεςθ και επιτρζποντασ τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ καταλογογράφθςθσ, 

ταξινόμθςθσ και του κεματικοφ χαρακτθριςμοφ, 

χωρίσ τθν εκ νζου ειςαγωγι μεταδεδομζνων 

που ζχουν ιδθ καταχωρθκεί 

ΝΑΛ   

5.19 

Κα γίνει ζλεγχοσ περιφερειακϊν Βάςεων 

Δεδομζνων και εφόςον τα ςτοιχεία εμπίπτουν 

ςτισ προδιαγραφζσ τθσ Εκνικισ Βιβλιογραφίασ 

κα ενςωματωκοφν ςτθν Κεντρικι Βάςθ 

Δεδομζνων 

ΝΑΛ   

5.20 

Αν επιλεγεί διαφορετικό format από το ιδθ 

ακολουκοφμενο, όλα τα δεδομζνα κα 

μεταφερκοφν ςτο νζο format χωρίσ απϊλειεσ 

ΝΑΛ   

5.21 

Θ μετάπτωςθ εγγραφϊν τθσ Εκνικισ 
Βιβλιοκικθσ αφορά: 

600.000 βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ περίπου 

Το ςφνολο των εγγραφϊν κακιερωμζνων όρων 

ΝΑΛ   

 Απαιτιςεισ που αφοροφν όλεσ τισ μεταπτϊςεισ 

5.22 

Θ μετάπτωςθ κα γίνεται ςταδιακά με 

ενδιάμεςεσ δοκιμζσ (δοκιμαςτικζσ μετατροπζσ), 

προκειμζνου να γίνονται ζλεγχοι εκ μζρουσ των  

βιβλιοκθκϊν που αφοροφν ϊςτε να 

εξαςφαλιςκεί θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα τθσ 

τελικισ μετατροπισ και μετάπτωςθσ. Ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά 

τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει για το 

ςκοπό αυτό 

ΝΑΛ   

5.23 

H μετάπτωςθ των βιβλιοκθκονομικϊν και 

διαχειριςτικϊν δεδομζνων των Δ.Β. από τα 

τοπικά ςυςτιματα ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Κ.Σ.Κ, αφορά τουλάχιςτον 1.000.000 

ΝΑΛ   
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βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ, και περίπου 

1.400.000 εγγραφζσ αντιτφπων.  Ο αρικμόσ των 

εγγεγραμμζνων χρθςτϊν ανζρχεται ςε περίπου 

280.000 χριςτεσ 

 Επικαιροποίθςθ /Ολοκλιρωςθ τθσ Εκνικισ Βιβλιογραφίασ 

5.24 

Θ περιγραφικι καταλογογράφθςθ κα γίνει με 

πλιρθ εφαρμογι των Αγγλοαμερικανικϊν 

κανόνων (AACR2R 2nded. ςε 2ο επίπεδο 

περιγραφισ και θ καταχϊρθςθ κα γίνει ςτο 

formatMARC που αποτελεί τθν οριςτικι επιλογι 

τθσ Ε.Β.Ε. 

ΝΑΛ   

5.25 
Θ γλϊςςα καταλογογράφθςθσ κα είναι θ 

ελλθνικι. 
ΝΑΛ   

5.26 

 Για τα  ξενόγλωςςα τεκμιρια ςε γραφι 

διάφορθ τθσ ελλθνικισ ι λατινικισ γραφισ κα  

υπάρχει δυνατότθτα  καταγραφισ επιλεγμζνων 

ενοτιτων πλθροφοριϊν (π.χ. τίτλοσ, 

ςυγγραφζασ) ςτθ γλϊςςα του πρωτοτφπου. 

ΝΑΛ   

5.27 

Ρριν από τθν καταλογογράφθςθ ενόσ τεκμθρίου 

κα γίνεται ζλεγχοσ με τθν υπάρχουςα Βάςθ  για 

τθν περίπτωςθ ςφμπτωςθσ. Σε περίπτωςθ που 

βρεκεί ςτθ βάςθ θ βιβλιογραφικι εγγραφι  κα 

γίνεται ζλεγχοσ ςε ςχζςθ με το ανα χείρασ 

τεκμιριο και αν υπάρχουν διαφορζσ  κα 

δθμιουργείται νζα εγγραφι (copycataloguing) 

με ςυμπλιρωςθ μόνο των διαφορϊν. Αν 

πρόκειται για δεφτερο αντίτυπο ιδθ 

υπάρχοντοσ (καταλογογραφθμζνου τεκμθρίου ) 

κα δθμιουργείται εγγραφι αντιτφπου. 

ΝΑΛ   

5.28 

Θ ταξινόμθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το δεκαδικό 

ταξινομικό ςφςτθμα Dewey (DDC) ςφμφωνα με 

τθν 23θ ζκδοςθ (είτε ζντυπθ είτε WebDewey).  

ΝΑΛ   

5.29 

Θ κεματικι καταλογογράφθςθ κα γίνει για μεν 

τα ελλθνόγλωςςα τεκμιρια ςφμφωνα με το 

υπάρχον πρότυπο τθσ ΕΒΕ (μετάφραςθ των 

κεματικϊν επικεφαλίδων τθσ Βιβλιοκικθσ του 

Κογκρζςου LCSH), για δε τα ξενόγλωςςα 

(οποιαςδιποτε γλϊςςασ) τεκμιρια κα γίνει 

ςφμφωνα με τισ κεματικζσ επικεφαλίδεσ τθσ 

Βιβλιοκικθσ του Κογκρζςου LCSH. 

ΝΑΛ   

5.30 

Σε περίπτωςθ κεματικϊν όρων που δεν ζχουν 

κακιερωκεί ςτα εν χριςει κακιερωμζνα αρχεία, 

κα δθμιουργείται νζα εγγραφι κακιζρωςθσ, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ  και τα πρότυπα που 

ζχει κακιερϊςει θ Ε.Β.Ε. 

ΝΑΛ   
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5.31 

Αν υπάρχει ψθφιακό υλικό που ςυνδζεται με το 

ςυγκεκριμζνο τεκμιριο , ςτθν  εγγραφι 

καταλογογράφθςθσ κα ςυμπλθρϊνεται θ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ψθφιακοφ 

αντιγράφου ι αντιγράφων ςε περίπτωςθ 

περιςςότερων του ενόσ, που ςυνδζονται με το 

ςυγκεκριμζνο τίτλο (πεδίο 856 – url, ςε μία ι 

περιςςότερεσ επαναλιψεισ) 

ΝΑΛ   

5.32 

Σε περίπτωςθ καταλογογράφθςθσ ψθφιακοφ 

πόρου εκτόσ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ τθσ 

Βιβλιοκικθσ κα καταχωρείται θ θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ (Url) που παραπζμπει ς’ αυτόν  

ΝΑΛ   

 Επεξεργαςία Αντιτφπων 

5.33 

Κα δθμιουργείται εγγραφι αντιτφπου  ( item) 

για κάκε τεκμιριο (αντίτυπο) που διακζτει θ 

βιβλιοκικθ ςτο οποίο κα περιγράφονται τα εξισ 

ςτοιχεία: κωδικόσ μορφισ τεκμθρίου, 

itembarcode, location, collection, ταξικετικόσ 

αρικμόσ,  copystatement, αρικμόσ τόμου, και 

προαιρετικά πεδίο ςθμειϊςεων. 

ΝΑΛ   

5.34 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιγραφικισ και 

κεματικισ καταλογογράφθςθσ, κα γίνεται 

εκτφπωςθ ετικζτασ ράχθσ  με τον ταξικετικό 

αρικμό, που κα διευκολφνει τθν ταξικζτθςθ των 

τεκμθρίων 

ΝΑΛ   

5.35 

Σε κάκε τεκμιριο κα γίνεται ςιμανςθ με ετικζτα 

RFiD και ο αρικμόσ barcode (id) κα 

καταχωρείται ςτθν εγγραφι αντιτφπου  

ΝΑΛ   

5.36 

 Σε περίπτωςθ ψθφιοποίθςθσ του ςυνόλου του 

τεκμθρίου (ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ 

ψθφιοποίθςθσ )  κα πρζπει θ βιβλιογραφικι 

εγγραφι να ςυνδζεται με αυτό. 

ΝΑΛ   

5.37 
Κα  δεχκοφν επεξεργαςία περίπου 80.000 

τεκμιρια 
80.000   

 Επιςτθμονικι Τεκμθρίωςθ Σπάνιου Ρολιτιςτικοφ Υλικοφ 

5.38 

Για τθν τεκμθρίωςθ του ψθφιοποιθμζνου 
Σπάνιου Ρολιτιςτικοφ Υλικοφ κα χρθςιμοποιθκεί 
το Λογιςμικό που προςφζρεται για το ςκοπό 
αυτό. 

Θ ςχεδίαςθ και παραμετροποίθςθ κα λάβει 

υπόψθ τισ απαιτιςεισ του πολιτιςτικοφ υλικοφ  

και κα διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε αν ικανοποιεί 

όλεσ τισ κατθγορίεσ.  Κα πρζπει να 

υποςτθρίηεται θ τεκμθρίωςθ του υλικοφ όλων 

ΝΑΛ   
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των κατθγοριϊν 

5.39 

Σε πρϊτο ςτάδιο, θ εφαρμογι Εκνικοφ 

Ψθφιακοφ Κατακετθρίου κα περιλάβει υλικό 

που κα ψθφιοποιθκεί από τουσ πόρουσ που 

διακζτει θ Εκνικι Βιβλιοκικθ. Θ εφαρμογι 

όμωσ κα διαμορφωκεί με τρόπο που να μπορεί 

να περιλάβει και να αναδείξει το ψθφιακό 

περιεχόμενο που διακζτουν Δθμόςιεσ 

Βιβλιοκικεσ που ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο 

ΝΑΛ   

5.40 

Θ καταχϊρθςθ των δεδομζνων περιγραφισ των 
ψθφιακϊν τεκμθρίων κα γίνει ςτο format που 
κα επιλεγεί με τθν κατάλλθλθ διάταξθ πεδίων. 

Οι απαιτιςεισ που ακολουκοφν αφοροφν τθν 
πλειονότθτα των ιςτορικϊν αρχείων. 

Αν για μια κατθγορία υλικοφ χρειάηεται 

προςκικθ ι διαφοροποίθςθ, αυτό κα λθφκεί 

υπόψθ τόςο ςτο ςχεδιαςμό, όςο και ςτθν 

τεκμθρίωςθ/καταχϊρθςθ των μεταδεδομζνων, 

υλοποιϊντασ το κατάλλθλο για τθν περίπτωςθ 

πρότυπο περιγραφισ (ISAD-G, CIDOC/CRM, κλπ) 

ΝΑΛ   

5.41 

Κα καταχωροφνται ςτοιχεία τοπογραφικοφ 

εντοπιςμοφ:  κζςθ ςτο Λςτορικό Αρχείο, ο 

ταξικετικόσ ι οι ταξικετικοί αρικμοί που φζρουν 

τα ζγγραφα κακϊσ οι ονομαςίεσ των φακζλων 

ςτουσ οποίουσ είναι ταξινομθμζνα. 

ΝΑΛ   

5.42 

Θ φυςικι περιγραφι: περιλαμβάνει  

Α)   τθ μορφι (π. χ. ζγγραφο, φφλλο, δίφυλλο, 
φυλλάδιο, κλπ.),  

Β) τθν αυκεντικότθτα (πρωτότυπο, αντίγραφο, 
επικυρωμζνο αντίγραφο  ςυλλογικό αντίγραφο, 
αντίγραφο figure, πλαςτό).  

Γ) Θ φλθ τθσ γραφισ (χαρτί, άλλο). 

Δ) οι διαςτάςεισ του εγγράφου (ςε χιλιοςτά).  

Ε) θ ζκταςθ που καταλαμβάνει θ γραμμζνθ 
επιφάνεια (αν εκτείνεται και ςε πλζον τθσ μιασ 
ςελίδα).  

ΣΤ) θ ςφραγίδα, εάν υπάρχει (ζκτυπθ, ζντυπθ). 

ΝΑΛ   

5.43 

Κα καταχωρείται θ  χρονολόγθςθ του 

εγγράφου: θμζρα, θμερομθνία, ζτοσ. Σε 

διακριτό πεδίο κα καταχωρείται  θ κατά 

προςζγγιςθ χρονολόγθςθ των αχρονολόγθτων 

εγγράφων. 

ΝΑΛ   

5.44 Θ γλϊςςα και θ γραφι: γλϊςςα (ελλθνικι, 

λατινικι, ιταλικι, γαλλικι, αγγλικι, γερμανικι, 
ΝΑΛ   
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άλλθ) και θ γραφι  (ελλθνικι,  λατινικι,  άλλθ) 

5.45 

Θ εςωτερικι περιγραφι και το περιεχόμενο 
αφοροφν:  

Α) το είδοσ του εγγράφου (π. χ. επιςτολι, 
διοικθτικό ζγγραφο, εγκφκλιοσ, κανονιςμόσ, 
οδθγία, κλπ.),  

Β) ο τίτλοσ του εγγράφου (αποδίδει 
επιγραμματικά το περιεχόμενο και εκτείνεται το 
maximum ςε δφο ςτίχουσ, 

Γ) ο τόποσ εκδόςεωσ και ο τόποσ παραλαβισ  

Δ) ο αποςτολζασ και ο παραλιπτθσ του 
εγγράφου (πρόςωπο ι ςυλλογικό ςϊμα) 

Ε) θ επιτομι (περίλθψθ του εγγράφου). Θ 

επιτομι μπορεί να αντικαταςτακεί με λζξεισ-

κλειδιά, ι/και αναγραφι των μνθμονευομζνων 

προςϊπων και τόπων.  

ΝΑΛ   

5.46 

Τα ειδικά πεδία αφοροφν  

Α) τα επικυρωμζνα ζγγραφα (επικυρωτισ, 
χρονολογία επικφρωςθσ, ςφραγίδα 
επικφρωςθσ) 

Β) μεταγενζςτερεσ προςκικεσ ςτα ζγγραφα 

(περιεχόμενο επιγραμματικά, χρονολογία 

προςκικθσ). 

ΝΑΛ   

5.47 

Καταχωροφνται επίςθσ: Ραρατθριςεισ, εκδόςεισ 

(όταν τα ζγγραφα είναι εκδιδόμενα), 

βιβλιογραφία. 

ΝΑΛ   

5.48 

Ρολυςζλιδα τεκμιρια κα αντιμετωπίηονται, 

ανάλογα με τθν ιςτορικι και πολιτιςτικι 

ςθμαςία τουσ με τρόπο που να αναδεικνφει το 

περιεχόμενό τουσ. Κα αξιοποιοφνται οι 

δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ για 

αποδελτίωςθ του περιεχομζνου του τεκμθρίου 

(περιεχόμενα, κεφάλαια, ειδικζσ αναφορζσ) 

ϊςτε να μποροφν να αναηθτθκοφν 

δευτερογενϊσ ςτθν προβολι του τεκμθρίου. Να 

δοκοφν παραδείγματα υλοποίθςθσ. 

ΝΑΛ   

5.49 

Το ςφςτθμα παρζχει τθ δυνατότθτα 
περιοριςμϊν ςτθν εμφάνιςθ του 
ψθφιοποιθμζνου υλικοφ. Υποςτθρίηεται: 

 Θ απαγόρευςθ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ 

ςτο ψθφιοποιθμζνο τεκμιριο 

 Θ πρόςβαςθ ςε μζροσ αυτοφ (π.χ. 

περιεχόμενα, περίλθψθ, ζνα κεφάλαιο, 

κλπ.) 

ΝΑΛ   
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 Θ αίτθςθ για να επιτραπεί θ πρόςβαςθ 

5.50 

Ρεριοριςμοί μποροφν επίςθσ να επιβλθκοφν 
ανάλογα: 

 Με τθν κατθγορία του χριςτθ 

 Με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει το 

τεκμιριο 

ΝΑΛ   

5.51 Το τεκμιριο κα  τεκμθριϊνεται ςτθν Ελλθνικι. ΝΑΛ   

5.52 

Ο αρικμόσ τεκμθριωτικϊν εγγραφϊν που 

αναμζνεται να προκφψουν από τθν επεξεργαςία 

του Ψθφιοποιθμζνου πολιτιςτικοφ υλικοφ  

50.000   

 Ψθφιοποίθςθ Σπάνιου πολιτιςτικοφ υλικοφ Γενικά Χαρακτθριςτικά Ψθφιοποίθςθσ 

5.53 

Ψθφιακά αντίγραφα: 

Αποκθκεφονται ςε μορφότυπο (format) TIFF 

Ζντυπο υλικό (αςπρόμαυρο) 

Ελάχιςτθ ανάλυςθ 300 dpi  ςτθ μεγαλφτερθ 
διάςταςθ χρωματικό βάκοσ 8 bit γκρι 

Ζντυπο υλικό (ζγχρωμο)  

Ελάχιςτθ ανάλυςθ 400 dpi  ςτθ μεγαλφτερθ 
διάςταςθ χρωματικό βάκοσ 24 bit 

Φωτογραφίεσ (αςπρόμαυρεσ) 

600 dpi  ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ 8 bit 

Φωτογραφίεσ (ζγχρωμεσ) 

600 dpi  ςτθ μεγαλφτερθ διάςταςθ 24 bit 

Ζργα τζχνθσ, χάρτεσ, κλπ. (ζγχρωμα)  

600 dpi  ςτθ μεγαλφτερθ  διάςταςθ 24 bit 

ΝΑΛ   

5.54 

Κα γίνει  ζλεγχοσ των πρωτοτφπων με ςκοπό να 
διαπιςτωκεί αν υπάρχει  φκορά και απαιτείται 
ςυντιρθςθ προ τθσ  ψθφιακισ αποτφπωςθσ. 

Θ  ψθφιοποίθςθ κα γίνει με  (bookscanner  ι 
ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι DSLR) και κα 
προςαρμόηεται ςτθ φφςθ και τθ μορφι του 
υλικοφ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ ςαρωτϊν με feeder 

ΝΑΛ   

5.55 

Τα Ψθφιακά  αντίγραφα: 

Αποκθκεφονται ςε μορφότυπο (format) 
αςυμπίεςτου TIFF 

Θ ονοματοδοςία των αρχείων κα γίνει με τρόπο 
που να εξαςφαλίηει τθν εφκολθ  ςφνδεςθ με το 
πρωτότυπο 

Ακριβι αντίτυπα (1:1) των πρωτότυπων 

ΝΑΛ   
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Αν απαιτθκεί κα χρθςιμοποιθκεί  μθχανιςμόσ 
εξιςορρόπθςθσ για προςταςία τθσ βιβλιοδεςίασ 

Τα ψθφιακά αντίγραφα κα είναι ελεφκερα από 

παραμορφϊςεισ  

5.56 

Τα Αρχεία προβολισ:  

Κα ζχουν ανεκτι ποιότθτα για προβολι ςε 
θλεκτρονικό υπολογιςτι.  

Κα παραδοκεί τουλάχιςτον ζνα αρχείο με 
μορφότυπο JPEG, ανάλυςθσ μζχρι 150 dpi και ςε 
8 bitgrayscale ι 24 bit ζγχρωμο.  

Επιπλζον υποςτιριξθ αρχείου προβολισ από 

πολλά ψθφιακά αντίγραφα (PDF, multipageTIFF) 

ΝΑΛ   

5.57 

Αρχεία προεπιςκόπθςθσ : 

Το ςφςτθμα κα δθμιουργεί αυτομάτωσ 

εικονίδια προεπιςκόπθςθσ (thumbnails) των 

αποκθκευμζνων εικόνων, ςε διάφορα 

προκακοριςμζνα μεγζκθ. 

ΝΑΛ   

5.58 

Αυτόματθ δθμιουργία φόρμασ ειςαγωγισ 

τεχνικϊν ςτοιχείων βάςθ τθσ περιγραφισ τθσ 

δομισ του αντικειμζνου προσ τεκμθρίωςθ. 

ΝΑΛ   

5.59 

Δυνατότθτα άντλθςθσ τεχνικϊν μεταδεδομζνων 

από τα ςχετικά tags των ειςαγόμενων 

ψθφιακϊν αρχείων (EXIF, TIFFtags, κλπ). 

ΝΑΛ   

5.60 

Επεξεργαςία εικόνασ για τθν βελτίωςθ 
ποιότθτάσ τθσ, εφόςον αυτό απαιτείται 
(παράγραφοσ b2 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν - 
Μελζτθ). Δυνθτικά περιλαμβάνει: 

Αυτόματθ διόρκωςθ ςτροφισ και διόρκωςθ με 
βάςθ οδθγό χωρίσ μείωςθ τθσ ποιότθτασ πχ 
ςπάςιμο γραμμάτων ι γραμμϊν 

Αποκοπι περικωρίων 

Μετατροπι από grayscale ςε αςπρόμαυρθ με 
βάςθ μεταβλθτό κατϊφλι για διαφορετικζσ 
εικόνεσ 

Μεταβολι τθσ ανάλυςθσ με τθ βοικεια 
διαφόρων αλγορίκμων  

Φίλτρα αφαίρεςθσ κορφβου 

Θ επεξεργαςία εικόνασ κα χρθςιμοποιείται 

αφοφ κα ζχει εξαντλθκεί κάκε παράμετροσ τθσ 

ςάρωςθσ για το βζλτιςτθ απόδοςθ του 

πρωτοτφπου  

ΝΑΛ   

5.61 Να περιγραφεί  θ μεκοδολογία εξαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ για τα ψθφιακά αντίγραφα, αρχεία 
ΝΑΛ   
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προβολισ και αρχεία προεπιςκόπθςθσ.  

5.62 

Ειςαγωγι υδατοςιμου (watermark) ςτα 

αντίγραφα προβολισ, ςτισ ενότθτεσ και 

κατθγορίεσ που κα επιλζξει θ Δ.Β. ι θ Ε.Β.Ε. 

ΝΑΛ   

5.63 

Θ ψθφιοποίθςθ του υλικοφ κα γίνει με τον 

εξοπλιςμό (υπερκείμενο ςαρωτι, ψθφιακι 

φωτογραφικι μθχανι, άλλο) που κα αποκτθκεί 

μζςω του ζργου.  

ΝΑΛ   

5.64 

Να περιγραφεί θ μεκοδολογία που κα 

εφαρμοςκεί για τθν εξαςφάλιςθ υψθλισ 

ποιότθτασ για τα ψθφιακά αντίγραφα, αρχεία 

προβολισ και αρχεία προεπιςκόπθςθσ.  

ΝΑΛ   

5.65 

Κατάλλθλθ οργάνωςθ των αρχείων των 

ψθφιακϊν αντιγράφων, των αρχείων προβολισ 

και των αρχείων προεπιςκόπθςθσ. 

ΝΑΛ   

5.66 

To παραδοτζο υλικό κα παραδοκεί, μαηί με 
ςφντομθ περιγραφι του περιεχομζνου ςε  

Α) ςκλθροφσ δίςκουσ  

Β) φόρμα για χριςθ και διακίνθςθ μζςω 

διαδικτφου. 

ΝΑΛ   

5.67 

Το υλικό που κα ψθφιοποιθκεί είτε μζςω 

scanner είτε με ψθφιακι φωτογράφθςθ 

ανζρχεται περίπου ςε 400.000 ςελίδεσ, 

φωτογραφίεσ, κλπ. Θ ανάλυςθ του προσ 

ψθφιοποίθςθ υλικοφ κατά κατθγορία 

περιλαμβάνεται ςτθν παράγραφο b2 ,ςτον 

αναλυτικό πίνακα τθσ περιγραφισ  (Μελζτθ του 

ζργου ςτθ διακιρυξθ) 

ΝΑΛ   

 
ΨΘΦΛΑΚΘ ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΥΡΑΚΟΥΣ ΥΛΛΚΟΥ 

5.68 

Θ ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ πρωτότυπου 

υλικοφ (βιβλία, ζγγραφα, κλπ.) κα πρζπει να 

γίνει από εξειδικευμζνο ςυντθρθτι 

ΝΑΛ   

5.69 

Οι επεμβάςεισ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν 

ιπιεσ , να ςζβονται τθν πρόκεςθ του αρχικοφ 

βιβλιοδζτθ και να ακολουκοφν τισ τεχνικζσ 

βιβλιοδεςίασ τθσ εποχισ του βιβλίου 

ΝΑΛ   

5.70 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ διαδικαςία 

ςυντιρθςθσ των ςπάνιων τεκμθρίων κα 

προθγθκεί τθσ ψθφιοποίθςθσ 

ΝΑΛ   

5.71 

Στα πρωτότυπα τεκμιρια που κα ςυντθρθκοφν 

κα εφαρμοςκεί ςτεγνόσ κακαριςμόσ , ςτερζωςθ 

κα ενίςχυςθ των υπαρχόντων μερϊν τουσ  

ΝΑΛ   
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5.72 
Κα γίνει απολφμανςθ – απεντόμωςθ με αςφαλι 

και αποτελεςματικό τρόπο 
ΝΑΛ   

5.73 

Για τισ ςτερεϊςεισ, όπου εφαρμοςκοφν, και για 

τισ ςυμπλθρϊςεισ φκορϊν των ςελίδων κα 

χρθςιμοποιθκεί γιαπωνζηικο χαρτί κατάλλθλου 

βάρουσ και απόχρωςθσ και κόλλα  

μεκυλοκυτταρίνθσ 

ΝΑΛ   

5.74 
Βιβλιοδζτθςθ τευχϊν βιβλίων με ράψιμο ι 

κόλλθμα με αντιόξινεσ κόλλεσ 
ΝΑΛ   

5.75 

Θ ενίςχυςθ τθσ ράχθσ των βιβλίων, όπου 

χρειάηεται, κα γίνει με γιαπωνζηικο χαρτί και 

φφαςμα βιβλιοδεςίασ 

ΝΑΛ   

5.76 

Κα γίνουν ςυμπλθρϊςεισ και ςτερεϊςεισ ςε 

φκαρμζνα εξϊφυλλα και τοποκζτθςθ νζων 

εςωφφλλων όπου είναι απαραίτθτο 

ΝΑΛ   

5.77 

Θ απολφμανςθ κα γίνει με αικυλικι αλκοόλθ 

και preventolon για τα βιβλία που ζχουν 

προςβλθκεί από μφκθτεσ 

ΝΑΛ   

5.78 

Θ απεντόμωςθ κα αφορά τθν απονζκρωςθ 

εντόμων ςε όλεσ τισ φάςεισ ανάπτυξισ τουσ. Κα 

χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτό αδρανι 

αζρια (άηωτο, διοξείδιο του άνκρακα) με 

εγκλειςμό του υλικοφ ςε αεροςτεγείσ ςάκουσ 

ΝΑΛ   

5.79 

Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν εξϊφυλλα ι 

αυτά φζρουν εκτεταμζνεσ φκορζσ, κα πρζπει να 

αντικαταςτακοφν  

ΝΑΛ   

5.80 Θ ςυντιρθςθ αφορά αρικμό τεκμθρίων  >=5.000   

5.81 

Ο ανάδοχοσ κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει κα 

αξιοποιιςει θλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ 

και παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 

(εφαρμογι λογιςμικοφ που κα παραμείνει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι) 

ΝΑΛ   

5.82 

Κάκε τεκμιριο που ςυντθρείται καταγράφεται 

ςτθν εφαρμογι με ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ που 

το κακιςτοφν μοναδικό και υποδθλϊνουν τθν 

προζλευςθ (Δ.Β), τθ κζςθ φφλαξθσ και  τα ειδικά 

χαρακτθριςτικά του 

ΝΑΛ   

5.83 

Στθν εφαρμογι παρακολοφκθςθσ κα 

καταγραφεί το είδοσ τθσ ςυντιρθςθσ, θ 

μεκοδολογία που εφαρμόςκθκε, κακϊσ και τα 

υλικά που χρθςιμοποιικθκαν. Τα ςτοιχεία αυτά 

κα αποτελζςουν το ιςτορικό ςυντιρθςθσ και 

βάςθ αναφοράσ για μελλοντικζσ χριςεισ 

ΝΑΛ   
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 ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΛΝΟΤΟΜΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΩΝ ΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ 

 Υποςτιριξθ ςε Ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ – Κοινωνικι Agenda 

5.84 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

περιγράψει αναλυτικά το πλαίςιο των 

ενεργειϊν που κα υλοποιιςει  εντόσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ 

ΝΑΛ   

5.85 

Οι δράςεισ που προτείνονται ςτθν ενότθτα αυτι 

ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν αντίλθψθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

μπορεί να προτείνει πρόςκετεσ δράςεισ αν το 

κεωρεί ςκόπιμο.  

Επικυμθτό   

5.86 

Ο απαραίτθτοσ βαςικόσ εξοπλιςμόσ ζχει 

περιλθφκεί ςτουσ πίνακεσ εξοπλιςμοφ 

ανωτζρω. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να 

προςκζςει και να δθλϊςει πρόςκετο εξοπλιςμό 

που κεωρεί απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ 

τθσ/των παραλλαγϊν που προτείνει.  

ΝΑΛ   

5.87 

Πλεσ οι προςκικεσ που προτείνει ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχουν κοςτολογθκεί και 

να μθν υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο 

προχπολογιςμό. 

ΝΑΛ   

 Συνεργαςία Δ.Β. με Σχολικζσ Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

5.88 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

περιγράψει αναλυτικά το πλαίςιο των 

ενεργειϊν που κα υλοποιιςει  εντόσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ 

ΝΑΛ   

5.89 

Κα πρζπει να προτείνει εξοπλιςμό και 

λογιςμικό, κατά προτίμθςθ ανοιχτοφ κϊδικα, 

για τθ διεφρυνςθ των δυνατοτιτων 

ςυνεργαςίασ των Δ.Β. με τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

(προτάςεισ βάςει των περιγραφϊν ςτθν παρ. 5.2 

τθ σ Μελζτθσ, Ραράρτθμα Λ) 

ΝΑΛ   

5.90 

Ολεσ οι προτάςεισ του υποψιφιου αναδόχου κα 

πρζπει να ζχουν κοςτολογθκεί και να 

εντάςςονται ςτον προβλεπόμενο 

προχπολογιςμό. 

ΝΑΛ   

 Υιοκζτθςθ πρακτικϊν Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (sustainability) AgendaUN 2030  

5.91 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

περιγράψει αναλυτικά το πλαίςιο των 

ενεργειϊν που κα υλοποιιςει  εντόσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ 

ΝΑΛ   
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5.92 

Οι δράςεισ που προτείνονται ςτθν ενότθτα αυτι 

ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν αντίλθψθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

μπορεί να προτείνει πρόςκετεσ δράςεισ αν το 

κεωρεί ςκόπιμο 

ΝΑΛ   

5.93 

Κάκε πρόςκετθ δράςθ που προτείνεται κα 

πρζπει να περιλαμβάνει όλεσ τισ παραμζτρουσ 

που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι τθσ 

ΝΑΛ   

5.94 

Πλεσ οι προτάςεισ του υποψιφιου αναδόχου κα 

πρζπει να ζχουν κοςτολογθκεί και να 

εντάςςονται ςτον προβλεπόμενο 

προχπολογιςμό 

ΝΑΛ   

 ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΘΣ ΕΥΦΥΛΑΣ – ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ  

5.95 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

περιγράψει αναλυτικά τθ μεκοδολογία που κα 

ακολουκιςει προκειμζνου να ικανοποιιςει του 

ςτόχουσ του ςυγκεκριμζνου υποςυςτιματοσ 

ΝΑΛ   

5.96 

Κα πρζπει να αναφερκοφν λεπτομερϊσ τα 

εργαλεία (λογιςμικό) που κα αξιοποιιςει για το 

ςκοπό αυτό  

ΝΑΛ   

5.97 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

υλοποιιςει τουλάχιςτον 20 επιλογζσ (reports) 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων με αξιοποίθςθ των 

δεδομζνων των εφαρμογϊν που κα 

αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου 

ΝΑΛ   

5.98 

Οι επιλογζσ ζκδοςθσ ςτατιςτικϊν καταςτάςεων 

κα πρζπει να είναι ανοιχτζσ για τον τελικό 

χριςτθ. Ρ.χ. αν επιλζγεται θ ζκδοςθ 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε βάκοσ χρόνου, το 

διάςτθμα κα πρζπει να είναι ανοιχτό και να 

επιλζγεται από τον τελικό χριςτθ 

ΝΑΛ   

5.99 

Σε ςυνάρτθςθ ε το λογιςμικό που κα 

αξιοποιθκεί, οι ςτατιςτικοί πίνακεσ (reports) κα 

πρζπει να διακζτουν ποικίλεσ μορφζσ 

απεικόνιςθσ (πίνακασ, γράφθμα, piechart, 

ιςτόγραμμα, κλπ.)  

ΝΑΛ   

5.100 

Ο τελικόσ χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφςει 

ζνα report και να μπορεί να το ανακτιςει 

αργότερα 

ΝΑΛ   

5.101 

Στατιςτικοί πίνακεσ που ηθτοφνται με μεγάλθ 

ςυχνότθτα κα μποροφν να τυποποιθκοφν και να 

καλοφνται αυτόνομα όταν κρίνεται ςκόπιμο 

ΝΑΛ   
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 ΑΛΛΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ  

5.102 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει, όπωσ αναφζρεται ςτθν 
ενότθτα «Αρχιτεκτονικι και Αςφάλεια» τθσ 
Μελζτθσ, Ραράρτθμα Λ, να εκπονιςει και να 
παραδϊςει τισ ακόλουκεσ μελζτεσ: 

 Μελζτθ Εφαρμογισ και Υλοποίθςθσ του 

ζργου 

 Μελζτθ Αςφάλειασ 

 Μελζτθ Λδιωτικότθτασ και 

 Μελζτθ Επικινδυνότθτασ ( Σχζδιο 

ανάκαμψθσ από καταςτροφζσ – Σχζδιο 

Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ) 

Οι τρεισ τελευταίεσ κα πρζπει να 

επικαιροποιθκοφν ςτο ςτάδιο τθσ πιλοτικισ 

λειτουργίασ 

ΝΑΛ   

5.103 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να 
παρουςιάςει τθ μεκοδολογία  που κα 
εφαρμόςει για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ 
ζργου. 
Θ μεκοδολογία κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

 Το ςχιμα διοίκθςθσ 

 Το ςχιμα επικοινωνίασ 

 Το ςχιμα παρακολοφκθςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ του ζργου 

 Τθν ομάδα εργαςίασ με τα κακικοντα 

κάκε ςυμμετζχοντοσ ςε ςχζςθ με τισ 

ενότθτεσ του ζργου που προτείνει να 

υλοποιιςει και το χρόνο απαςχόλθςισ 

του 

ΝΑΛ   

5.104 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

παρουςιάςει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ κάκε ενότθτασ που αναλαμβάνει, 

ςτο πλαίςιο του χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ του ςυνόλου του ζργου (ςε 

αρμονία με το Χρονοδιάγραμμα του Κεφ.11 τθσ 

Μελζτθσ του ζργου (Ραράρτθμα Λ) 

ΝΑΛ   

5.105 
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου κα 

είναι τριάντα οκτϊ (38) μινεσ 
ΝΑΛ   

5.106 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ, το λογιςμικό και οι 

εφαρμογζσ κα παραδοκοφν εγκατεςτθμζνα και 

ςε λειτουργία 

ΝΑΛ   

5.107 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
προςφζρει ικανοποιθτικι εκπαίδευςθ ςτθ 
χριςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, 
λογιςμικοφ και εφαρμογϊν  ςτο προςωπικό των 
εμπλεκόμενων φορζων του δικτφου (Δ.Β. και 

ΝΑΛ   
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Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ) 

Ο χρόνοσ εκπαίδευςθσ δεν πρζπει να είναι 
μικρότεροσ από 4 μινεσ. 

Να δοκεί ο χρόνοσ και το αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία λογιςμικοφ και 

εφαρμογισ.  

5.108 

Να δοκεί περιγραφι των μζςων που κα 

χρθςιμοποιιςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ μεταφορά 

τεχνογνωςίασ και θ δυνατότθτα του 

προςωπικοφ να αξιοποιιςει τα ςυςτιματα, τισ 

εφαρμογζσ και τον εξοπλιςμό.  

ΝΑΛ   

5.109 

Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παραδϊςει ολοκλθρωμζνθ 
τεκμθρίωςθ: 

Τεχνικά εγχειρίδια καταςκευαςτι για τον 
εξοπλιςμό 

Αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια (manuals) ςτθν 
Αγγλικι για το προςφερόμενο λογιςμικό, ςε 
ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι 

Τεχνικά εγχειρίδια χριςθσ των εφαρμογϊν που 

κα αναπτφξει ςτθν Ελλθνικι 

ΝΑΛ   

5.110 

Πλεσ οι άδειεσ λογιςμικοφ που κα ςυνοδεφουν 

τον εξοπλιςμό που κα προςφερκεί κα είναι 

πρωτότυπεσ και κα ςυνοδεφονται από 

αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ 

ΝΑΛ 

  

5.111 

Το λογιςμικό ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ των 

εφαρμογϊν κακϊσ και οι εφαρμογζσ κα 

ςυνοδεφονται από εγγφθςθ δφο (2) ετϊν από 

τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ  

ΝΑΛ   

5.112 

Οι υπθρεςίεσ που είναι υποχρεωμζνοσ να 

παράςχει ο ανάδοχοσ κατά τθν περίοδο 

εγγφθςθσ είναι τουλάχιςτον αυτζσ που 

περιγράφονται ςτο κεφ. 7.3 τθσ Μελζτθσ 

ΝΑΛ   

5.113 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςφζρει ικανό χρόνο πιλοτικισ λειτουργίασ 

για κάκε ςφςτθμα (εξοπλιςμό ι λογιςμικό)  ι 

εφαρμογι που εγκακιςτά και παραδίδει. Θ 

διάρκεια πιλοτικισ λειτουργίασ δεν μπορεί να 

είναι μικρότερθ των τεςςάρων (4) μθνϊν ανά 

εφαρμογι. Δεν είναι απαραίτθτο θ πιλοτικι 

λειτουργία να δοκεί ςυςςωρευτικά ςτο τζλοσ 

του ζργου. Κα πρζπει να τοποκετείται χρονικά 

μετά τθν ολοκλιρωςθ των βαςικϊν 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν 

ΝΑΛ   
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προςωρινι παραλαβι τουσ 

5.114 

Οι υπθρεςίεσ που είναι υποχρεωμζνοσ να 

παράςχει ο ανάδοχοσ κατά τθν περίοδο 

πιλοτικισ λειτουργίασ είναι τουλάχιςτον αυτζσ 

που περιγράφονται ςτο κεφ. 7.2 τθσ Μελζτθσ 

ΝΑΛ   

5.115 

Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν 

που περιλαμβάνει θ προςφερόμενθ εγγφθςθ 

και θ ςυντιρθςθ 

ΝΑΛ   

 





 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.) (Ρροςαρμοςμζνο από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) (ESPD) 

Συνθμμζνα αρχεία μορφισ pdf και xml τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ και 
βρίςκονται αναρτθμζνα ςτον ιςτότοπο του διαγωνιςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςεσ αρχι ςτθ παροφςασ διακιρυξθ ςε μορφι αρχείου τφπου 
PDF ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και ςτθ διακιρυξθ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, προτείνεται 
να χρθςιμοποιιςουν το ςυνθμμζνο επικουρικό αρχείο τφπου XML. Στθ ςυνζχεια μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που είναι διακζςιμθ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ παράγουν τθν απάντθςθ τουσ 
ςε αρχείο τφπου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου τφπου XML ςτα ςυνθμμζνα του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ 
ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία eΕΕΕΣ και να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι: να ςυμπλθρϊνουν με 
ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 
να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το 
υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ θλεκτρονικισ προςφορά τουσ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

Α/Α ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ Ραραδοτζα 
Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ 

1. Μελζτεσ (Εφαρμογισ,Αςφάλειασ,  Λδιωτικότθτασ,  
κλπ) 

Α/Μ  

2. Λογιςμικό 
Διαχείριςθσ Συνεργατικοφ Δικτφου (SaaS) 
Διαχείριςθσ ςυςτθμάτων ΕΒΕ  
Διαχείριςθσ Ψθφιακοφ Κατακετθρίου 
(SaaS) 
Διαδανειςμοφ 
Στατιςτικισ αξιολόγθςθσ 
(Businessintelligence) 

 

 
Αδειεσ 
λειτουργίασ 
(Ραράρτθμα  Λ) 

 

3. Εξοπλιςμόσ ςιμανςθσ και εξυπθρζτθςθσ ανζπαφων 
ςυναλλαγϊν τεχνολογίασ ραδιοςυχνοτιτων (RFiD). 
Ανάλυςθ μονάδων ςτο Ραράρτθμα Λ, Ρακζτο 
Εργαςίασ 8 και Ραράρτθμα ΛΛ 

Εξοπλιςμόσ για 
τισ 46 
βιβλιοκικεσ 
του Δικτφου 

 

4. Υπθρεςίεσ Εκνικοφ Συνεργατικοφ Δικτφου 
Ραράρτθμα Λ Ρακζτα Εργαςίασ 4,5,6,7,9 και 11 

 
Α/Μ 

 

5. Συμπλθρωματικζσ Υπθρεςίεσ 

Ψθφιακι επιμζλεια και ςυντιρθςθ ευπακοφσ υλικοφ 

Ενεργοποίθςθ ςυςτιματοσ διαδανειςμοφ 

Ανάπτυξθ Ρφλθσ Εκνικοφ Συνεργατικοφ Δικτφου 

Ανάπτυξθ Συςτιματοσ επιχειρθςιακισ Ευφυίασ 

Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ υποςτιριξθσ 

Υπθρεςίεσ Δθμοςιότθτασ 

Ραράρτθμα Λ 
Ρακζτα Εργαςίασ 12,13, 15,16 και 17 

Α/Μ  

6. Αναβάκμιςθ του ρόλου των Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν 
ςτο πλαίςιο τθσ UNAgenda 2030 

Κοινωνικι Agenda (5 Δ.Β.) 

Συνεργαςία Δ.Β. με ςχολικζσ μονάδεσ Α & 
Β εκπαίδευςθσ (5 Δ.Β.) 

Agenda 2030  (3 Δ.Β.) 
 

Εξοπλιςμόσ και 
Υπθρεςίεσ  

 

 ΣΥΝΟΛΟ   

 ΦΡΑ   

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ   
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

Α. Υπόδειγμα Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΕΥΩ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ το Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ 

 

Εγγφθςθ Συμμετοχισ, υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ και διαιρζςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ . . . . . . . . . . . . . . 
για  

(Σε περίπτωςη οικονομικοφ φορζα) τον Οικονομικό Φορζα ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ……….., με 
Α.Φ.Μ. ………………… 

(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ) τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ………………………. 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ………………………. 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ………………………. 

ατομικά για κάκε μία απ' αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εξ ολοκλιρου υποχρζων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων , 

για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ….…………. ι τυχόν επανάλθψι του, με 
αντικείμενο ……………….. ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμόν ................... Διακιρυξι ςασ και με θμερομθνία λιξθσ 
υποβολισ των προςφορϊν ....... 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν παραπάνω διαδικαςία απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ, κακόλον τον χρόνο τθσ εκ τθσ προςφοράσ δεςμεφςεϊσ τθσ και μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ, ςτθν περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 
προμικειασ ςε αυτιν. 

Το ανωτζρω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ, και κα καταβλθκεί, ολικϊσ ι μερικϊσ, χωρίσ οποιαδιποτε 
εκ μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ζρευνα του βαςίμου ι μθ τθσ απαιτιςεωσ 
ςασ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

ι  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθ λιψθ ζγγραφθσ διλωςισ ςασ ότι ζπαψε ο λόγοσ για τον οποίο εκδόκθκε. 
(ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΘ: ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΛ ΜΛΑ ΑΡΟ ΤΛΣ ΔΥΟ ΡΑΑΡΑΝΩ ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΚΑΤ' ΕΡΛΛΟΓΘ ΣΑΣ) 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ προ τθσ 
θμερομθνίασ λιξθσ τθσ . 

Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεων μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά Ρρόςωπα 
Δθμοςίου Δικαίου, μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που ζχει 
κακοριςκεί για τθν Τράπεηά μασ. 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Β. Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΕ ΕΥΩ 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ το Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ 

 

Εγγφθςθ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Ρλθροφορθκικαμε ότι 

(Σε περίπτωςθ οικονομικοφ φορζα): ο Οικονομικόσ Φορζασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………, 
με Α.Φ.Μ. ………………………. 

(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ): οι Οικονομικοί Φορείσ:  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ………………………. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ………………………. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ. ………………………. 

 

ςαν Ανάδοχοσ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, ςαν αγοραςτζσ, ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . ., ςυνολικισ αξίασ . . . . . . . . . . . . . . . . ., κατόπιν τθσ αρ. ………………………. απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και ότι ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ 
εταιρεία ι θ Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ το 4% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν δθλαδι για. . . . . . . . . . . . 

Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα . . . . . . . . . . . . παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ Εταιρίασ ι ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των Εταιρειϊν 1) . . . . . . και 2) . . . . . . . ατομικά για κάκε μία απ' αυτζσ και ωσ 
αλλθλζγγυα και εξ ολοκλιρου υποχρζων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
Ρρομθκευτϊν, και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, παραιτουμζνθ 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε εςάσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, 
ανεξαρτιτωσ τυχόν αμφιςβθτιςεων, αντιρριςεων ι ενςτάςεων τθσ εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του 
βαςίμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ ότι θ εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει 
οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και που δεν κα υπερβαίνει το 
οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

ι  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθ λιψθ ζγγραφθσ διλωςισ ςασ ότι ζπαψε ο λόγοσ για τον οποίο εκδόκθκε. 
(ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΘ: ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΛ ΜΛΑ ΑΡΟ ΤΛΣ ΔΥΟ ΡΑΑΡΑΝΩ ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΚΑΤ' ΕΡΛΛΟΓΘ ΣΑΣ) 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ προ τθσ 
θμερομθνίασ λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεων μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά Ρρόςωπα 
Δθμοςίου Δικαίου, μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που ζχει 
κακοριςκεί για τθν Τράπεηά μασ. 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 
Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

    

Θμερομθνία Γζννθςθσ:  Τόποσ Γζννθςθσ:  

 
Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ  

Πνομα Λδρφματοσ ΤίτλοσΡτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 

ΑπόκτθςθσΡτυχίου 

    

    

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από 
τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ 

Ζργου)
1
 

 

 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ  

 

Ζργο Εργοδότθσ 
όλοσ  και 

Κακικοντα ςτο 
Ζργο (ι Κζςθ

2
) 

ΑπαςχόλθςθςτοΖργο 

Ρερίοδοσ 
(από - ζωσ) 

Α/Μ
3
 

   
__ /__ / ___ 

- 
__ /__ / ___ 

 

   
__ /__ / ___ 

- 
__ /__ / ___ 

 

   
__ /__ / ___ 

- 
__ /__ / ___ 

 

1
Ωσ Κατθγορία ςτελζχουσ αναφζρονται: Δ/ντισ ζργου, Υπεφκυνοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, Σφμβουλοσ αςφάλειασ, 

Υπεφκυνοσ ομάδασ υποδομϊν, Μθχανικόσ δικτφων  κλπ. 

2
Ωσ κζςθ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, consultant, business expert κλπ. 

3 
Ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ-δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο ζργο 
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