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  ΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗ ΑΤΑ  

C1.  Υ    ί              ώ         ώ  

 

C1.1                    Σ          

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

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

Προς: Αμερικανική Σχολή Κλασικών σπουδών στην Αθήνα 

Σουηδίας 54, T.K. 106 76 Αθήνα, 

 

                         ’    θ ................        ώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

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

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη 
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

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

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

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

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

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

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

C1.2                    Κ        έ      Σύ β     

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

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

Προς: Αμερικανική Σχολή Κλασικών σπουδών στην Αθήνα 

Σουηδίας 54, T.K. 106 76 Αθήνα, 

                         ’    θ ................        ώ....................... 
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Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 
την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.3                    Π      β     

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

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

Προς: Αμερικανική Σχολή Κλασικών σπουδών στην Αθήνα 

Σουηδίας 54, T.K. 106 76 Αθήνα, 

 

                         ’    θ ................        ώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 
αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα 
με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι 
του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη 
εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που 
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θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, 
υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού 
Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.4                    Κ     Λ       ί   

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

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

Προς: Αμερικανική Σχολή Κλασικών σπουδών στην Αθήνα 

Σουηδίας 54, T.K. 106 76 Αθήνα, 

 

                         ’   . ...............        ώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ),για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με 
αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη 
με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

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

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C2. Υ         Β     φ   ύ Σ    ώ      

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗ  ΙΩ Α 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧ ΙΑ   

  ώ    :  Ό    :  

 
Π   ώ    :      ώ    :  

 
Η       ί  
Γέ      : 

__ /__ / ____ Τ     Γέ      :  

 
Τ  έφ   :  E-mail:  

Fax:    

    
Δ  ύθ     Κ     ί  :    

    

    

  

 ΚΠΑΙΔ ΥΣΗ   

Ό     Ι  ύ      Τί     Π   ί              
Η       ί  
Α         
Π   ί   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Λ ΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης 
Έργου) 

  

 ΠΑΓΓ Λ ΑΤΙΚΗ   Π ΙΡΙΑ   

     (  Θέ  )           
Ρ    

1
     Κ θ           

     (  Θέ  ) 

Α              
     

Π  ί     
(από – έως) 

ΑΜ
2
 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

 

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

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

ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 
απασχόλησης στο έργο. 
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__ /__ / ___ 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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C3. Πί      Σ     φ     

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

C3.1 Πί      1 – Χ              Ψ φ    ύ Α  θ    ί   
 Π ΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 

Γ ΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Το αποθετήριο έχει ανοικτή αρχιτεκτονική ΝΑΙ   

2 Το αποθετήριο υποστηρίζει κωδικοποίηση XML  ΝΑΙ   

3 
Το αποθετήριο θα βασίζεται στη αρχιτεκτονική τριών 
επιπέδων (3-tier) 

ΝΑΙ 
  

4 
Το αποθετήριο κάνει χρήση σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων SQL. 

ΝΑΙ   

5 
Το αποθετήριο μπορεί να εγκατασταθεί σε συστήματα: 
Linux/Unix, MacOS, Windows 

ΝΑΙ 
  

6 
Το αποθετήριο κάνει χρήση κωδικοποίησης UTF-8 / 
Unicode υποστηρίζοντας πολλαπλές γλώσσες. 

ΝΑΙ 
  

7 Το αποθετήριο υποστηρίζει κωδικοποίηση RDF ΝΑΙ   

ΔΟ Η Π ΡΙ ΧΟ  ΝΟΥ 

8 
Το αποθετήριο επιτρέπει τη δυναμική δημιουργία 
συλλογών 

ΝΑΙ 
  

9 
Το αποθετήριο επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών 
τεκμηρίων με περισσότερα από ένα πρότυπα 
μεταδεδομένων 

ΝΑΙ 
  

10 
Το αποθετήριο επιτρέπει την αντιστοίχηση ενός 
ψηφιακού τεκμηρίου σε περισσότερες από μια συλλογές. 

ΝΑΙ 
  

11 
Το αποθετήριο επιτρέπει τη συσχέτιση μεταξή ψηφιακών 
τεκμηρίων. 

ΝΑΙ 
  

12 
Το αποθετήριο επιτρέπει την δυναμική ευρετηρίαση των 
ψηφιακών τεκμηρίων. 

ΝΑΙ 
  

13 
Το αποθετήριο διαθέτει κάποιο μηχανισμό ορισμού 
καθιερωμένων όρων και σύνδεσης αυτών με τις φόρμες 
τεκμηρίωσης. 

ΝΑΙ 
  

14 
Το αποθετήριο επιτρέπει την αντιστοίχηση των 
μεταδεδομένων του σε άλλα  

ΝΑΙ 
  

15 
Το αποθετήριο επιτρέπει την εισαγωγή πολλαπλών 
αρχείων δεδομένων (binary) 

ΝΑΙ 
  

16 
Υποστηρίζεται η δημιουργία απεριόριστου αριθμού 
συλλογών  

ΝΑΙ 
  

Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

17 
Το σύστημα τεκμηρίωσης του αποθετηρίου μπορεί να 
χειριστεί ειδικά πεδία όπως ημερομηνίες, αριθμούς, κ.α. 

ΝΑΙ 
  

18 
Το αποθετήριο κάνει χρήση εύχρηστων φορμών για την 
τεκμηρίωση των ψηφιακών τεκμηρίων 

ΝΑΙ 
  

19 
Υποστηρίζεται η διαδικασία προβολής-αποδοχής άδειας 
χρήσης η οποία συνοδεύει το τεκμήριο 

ΝΑΙ 
  

20 
Η διαδικασία τεκμηρίωσης ακολουθεί κάποια ροή 
εργασίας. Περιγράψτε. 

ΝΑΙ 
  

ΠΟΛΥ  ΣΙΚΟ Π ΡΙ ΧΟ  ΝΟ 

21 Το αποθετήριο επιτρέπει την προβολή ειδικού ΝΑΙ   
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πολυμεσικού περιεχομένου με αντίστοιχους viewers 

22 
Το αποθετήριο επιτρέπει την εισαγωγή πολυμεσικού 
περιεχομένου 

ΝΑΙ 
  

ΔΙΑΛ ΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛ ΙΑ 

23 
Το αποθετήριο διαθέτει μηχανισμό αυτόματης 
εισαγωγής ψηφιακών τεκμηρίων από εξωτερικά 
συστήματα. 

ΝΑΙ 
  

24 
Το αποθετήριο παρέχει μηχανισμούς για πρόσβαση στα 
δεδομένα / μεταδεδομένα του με χρήση τεχνολογιών 
REST Web services  

ΝΑΙ 
  

25 
Το αποθετήριο επιτρέπει την διαχείριση διαφορετικών 
εκδόσεων του ίδιου ψηφιακού τεκμηρίου 

ΝΑΙ 
  

26 
Το αποθετήριο παρέχει κάποιο μηχανισμό disaster 
recovery 

ΝΑΙ 
  

27 
Το αποθετήριο επιτρέπει την εξαγωγή των 
μεταδεδομένων με το πρωτόκολλο OAI-PMH  

ΝΑΙ 
  

28 
Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής ενός 
ψηφιακού τεκμηρίου σε μορφή XML σύμφωνα με την 
περιγραφή του προτύπου μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ 
  

ΑΣΦΑΛ ΙΑ Δ ΔΟ  ΝΩΝ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

29 
Το αποθετήριο διαθέτει μηχανισμό αρχείου καταγραφής 
ενεργειών. 

ΝΑΙ 
  

30 
Το αποθετήριο επιτρέπει την διαβαθμισμένη πρόσβαση 
στα περιεχόμενα του από πολλαπλές κατηγορίες 
χρηστών 

ΝΑΙ 
  

31 
Το αποθετήριο παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης των 
εκδόσεων μεταξύ διαφορετικών τροποποιήσεων για 
κάθε ψηφιακό τεκμήριο 

ΝΑΙ 
  

32 
Το αποθετήριο διαθέτει κάποιο μηχανισμό ελέγχου των 
δικαιωμάτων πρόσβασης τουλάχιστον ανά συλλογή. 

ΝΑΙ 
  

 

C3.2 Πί      2 – Δ                   
 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τί     Π      φ     

1 
Διαλειτουργικότητα σε 
επίπεδο συστημάτων 

Για την κωδικοποίηση των 
μεταδεδομένων χρησιμοποιείται το 
πρότυπο UTF-8. 

ΝΑΙ   

2 
Εξαγωγή πληροφορίας 
σύμφωνα με το 
πρότυπο RDF  

Το σύστημα θα πρέπει να 
υποστηρίζει εξαγωγή σε XML/RDF 

NAI   

3 

Διαλειτουργικότητα σε 
επίπεδο σύνταξης και 
δομής 

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

ΝΑΙ   

4 

Διαλειτουργικότητα σε 
επίπεδο συστημάτων 
αναζήτησης 

Πρέπει να υποστηρίζεται η 
ευρετηρίαση τουλάχιστον των 
μεταδεδομένων από συνήθεις 
διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης 
(Google, Bing, Yahoo).  

ΝΑΙ   

5 
Διαλειτουργικότητα σε 
επίπεδο συστημάτων 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται 
ανάκτηση των μεταδεδομένων βάσει 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» της Πράξης:  «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 15 από 55 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ 

ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗΣ 

 Τί     Π      φ     

ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 
2.0.  

6 

Διαλειτουργικότητα σε 
σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε θεματικές κατηγορίες 
θα πρέπει να περιέχει μοναδικό 
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και 
θησαυρό. 

ΝΑΙ   

7 

Διαλειτουργικότητα σε 
σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε ονόματα ανθρώπων 
θα πρέπει να περιέχει μοναδικό 
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό. 

ΝΑΙ   

8 

Διαλειτουργικότητα σε 
σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε τοπωνύμια θα πρέπει 
να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό 
τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο 
λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και 
θησαυρό. 

ΝΑΙ   

9 

Διαλειτουργικότητα σε 
σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε ονόματα οργανισμών 
θα πρέπει να περιέχει μοναδικό 
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. 
geonames) ή/και θησαυρό. 

ΝΑΙ   

10 

Διαλειτουργικότητα σε 
σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε χρονολογικές 
περιόδους θα πρέπει να περιέχει 
μοναδικό αναγνωριστικό τους σε 
καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο 
(π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. 

ΝΑΙ   
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C3.3 Πί      3 – Δ                  – Β β   θ     / Α   ί  
 

Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

 Τί     Π      φ     

1 

Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων 

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

ΝΑΙ 

  

2 

Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

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

 

  

3 

Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
αναζήτησης και 
καταλόγων 

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

 Το σύνολο των εγγραφών που 
περιέχουν πλήρες κείμενο. 

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

ΝΑΙ 

  

4 

Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
 

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

NAI 

  

5 

Διαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
 

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

 

  

6 

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

Τα μεταδεδομένα του αποθετηρίου 
είναι διαθέσιμα ως Linked Data. 

NAI 
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C3.4 Πί      4 – Σ  β           Europeana 
 

Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

 Τί     Π      φ     

1 

Συμβατότητα 
μεταδεδομένων με 
Europeana 

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

ΝΑΙ 

  

2 
Διαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο 

Συμβατότητα 
μεταδεδομένων με το 
μοντέλο CIDOC-CRM.  

NAI 
  

C3.5 Πί      5 –                    έ  (    θύ     )       ψ φ    ύ 
           ύ    θέ      

 
Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 

Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

1 

Απαιτείται παροχή των τεκμηρίων με 
αποθετήριο που να υποστηρίζει μηχανισμό 
persistent identifier handle service για την 
παροχή μονίμων τοποθεσιών ψηφιακού 
περιεχομένου ανεξάρτητους από το 
συγκεκριμένο σύστημα λογισμικού που 
υλοποιεί το αποθετήριο. 

ΝΑΙ 

  

2 

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον φορέα θα 
πρέπει να εκδώσει persistent identifiers Handle 
System RFC3650 ή/και DOI ή άλλο αντίστοιχο 
για τους ψηφιακούς πόρους 

ΝΑΙ 

  

3 
To λογισμικό να υποστηρίζει διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου στις διευθύνσεις που 
ορίζουν τα persistent identifiers 

ΝΑΙ 
  

4 
Το λογισμικό διάθεσης θα πρέπει να 
υποστηρίζει Handle System RFC3650 

ΝΑΙ   

C3.6 Πί      6 – Δ                                            
       ύ          έ                  ΚΤ 

 
Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 

Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

 Τί     Π      φ     

1 

Εναπόθεση 
μεταδεδομένων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου  

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

ΝΑΙ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» της Πράξης:  «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 18 από 55 

Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

2 

Συλλογή ψηφιακών 
πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου  

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

ΝΑΙ 

  

3 

Συλλογή ψηφιακών 
πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου 

Web service με 
δυνατότητα 
authentication/access 
restriction για 
μεταφόρτωση 
ψηφιακού 
αντικειμένων με βάση 
την μόνιμη (persistent) 
διεύθυνση του 
αντίστοιχου ψηφιακού 
πόρου/τεκμηρίου 

ΝΑΙ 

  

4 

Συλλογή ψηφιακών 
πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου 

Βatch μηχανισμοί για 
μαζική εξαγωγή και 
μεταφορά ψηφιακών 
αντικειμένων σε μορφή 
μαγνητικού μέσου 
(εξωτερικός δίσκος, 
ταίνίες LTO3/4, κ.α.) 

ΝΑΙ   

C3.7 Πί      7 – Σ            θ           ψ φ    ύ            ύ 
   θέ      – Κ   έ    

 
Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 

Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Προβολή του 
υλικού σε 
κατάλληλο 
context 

Για κάθε πόρο (τεκμήριο) 
υπάρχει διαδικτυακή σελίδα 
παρουσίασης που 
περιλαμβάνει τα 
μεταδεδομένα του, ενώ 
γίνεται προβολή του ίδιου 
του ψηφιακού τεκμηρίου. Σε 
κάποιες περιπτώσεις στη 
σελίδα μπορεί να 
περιλαμβάνεται μόνο υπερ-
σύνδεσμος σε ξεχωριστή 
σελίδα προβολής του 
τεκμηρίου.  

ΝΑΙ 
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Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

2 

Εύκολος 
εντοπισμός και 
ανάκτηση του 
υλικού από το 
διαδικτυακό 
χρήστη 

Δυνατότητα download των 
τεκμηρίων από τον τελικό 
χρήστη (όπου είναι εφικτό 
βάσει πνευματικών 
δικαιωμάτων) μέσω 
εμφανούς επιλογής / υπερ-
συνδέσμου στη σελίδα 
παρουσίασης του κάθε 
τεκμηρίου. 

ΝΑΙ 

  

3 

Προβολή του 
υλικού σε 
κατάλληλο 
context.  
Διασύνδεση του 
υλικού από 
εξωτερικές 
πηγές 

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

ΝΑΙ 

  

4 

Διασύνδεση του 
υλικού από 
εξωτερικές 
πηγές 

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

ΝΑΙ 

  

5 

Εύκολος 
εντοπισμός και 
ανάκτηση του 
υλικού από το 
διαδικτυακό 
χρήστη 

Απλή και σύνθετη αναζήτηση 
στα μεταδεδομένα 
τεκμηρίων. Στον κατάλογο 
αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνονται υπερ-
σύνδεσμοι στις σελίδες 
παρουσίασης των 
αντίστοιχων τεκμηρίων.  

ΝΑΙ 

  

6 

Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη 

Παρουσίαση του κειμένου ως 
ενιαίου αρχείου – δεν αρκεί 
παράθεση υπερ-συνδέσμων 
σε επιμέρους σαρωμένες 
σελίδες, προσβάσιμες με 
επιπλέον βήματα ή ως 
λειτουργία που ενσωματώνει 
ενιαίο online reading. 

ΝΑΙ 

  

7 

Εύκολος 
εντοπισμός και 
ανάκτηση υλικού 
από το 
διαδικτυακό 
χρήστη 

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

ΝΑΙ 
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Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

8 

Ανοιχτά 
δεδομένα 

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

ΝΑΙ 

  

 

C3.8 Πί      8 – Π                –  φ     έ  Α     ξ   
 

Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

 Π      φ     

Online   θέ     

1 
Η εφαρμογή των εκθέσεων επιτρέπει την 
απευθείας αναζήτηση και εισαγωγή από τα 
περιεχόμενα του αποθετηρίου. 

NAI 
  

2 
Η εφαρμογή των εκθέσεων επιτρέπει την 
εισαγωγή περιεχομένου από εξωτερικές 
ιστοσελίδες  

NAI 
  

3 
Η εφαρμογή των εκθέσεων επιτρέπει την 
δημιουργία σελίδων στατικού περιεχομένου 

NAI 
  

4 
Κατά την διαδικασία αποθήκευσης ο χρήστης 
λαμβάνει ένα μοναδικό  URL για την προβολή 
της παρουσίασης 

NAI 
  

5 
Η εφαρμογή εκθέσεων μπορεί να κάνει χρήση 
πολυμεσικού περιεχομένου 

NAI 
  

6 
Υπάρχει η δυνατότητα προβολής της έκθεσης σε 
σελίδες με μενού ή με πλοήγηση wizard 

NAI 
  

7 
Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις 
Προσβασιμότητας της ενότητας Α.3.12 

NAI 
  

Δ    ξ               β        β β                        ί   

1 

Η εφαρμογή επιτρέπει τη εικονική επιλογή και 
διαχείριση βιβλίων μέσω κιναισθητικού 
ελέγχου με κατάλληλη οπτικοακουστική 
ανάδραση από το σύστημα έτσι ώστε να 
δημιουργείται η εμπειρία της εικονικής 
ανάγνωσης. 

NAI 

  

2 
Πολυμεσική παρουσίαση του ιστορικού κάθε 
επιλεγμένου βιβλίου 

NAI 
  

3 

Άντληση πληροφοριών από το σύστημα 
Αποθετηρίου (όχι απαραίτητα σε πραγματικό 
χρόνο) καθώς και από εξωτερικές διαδικτυακές 
πηγές  

NAI 

  

4 
Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις 
Προσβασιμότητας της ενότητας Α.3.12 

NAI 
  

Δ    ξ     β             ώ          ώ                     ίζ  
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Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

1 
Υποστήριξη προβολής εικαστικών και χαρτών σε 
ηλεκτρονική «κορνίζα» μεγάλων διαστάσεων 
(40΄) και υψηλής ευκρίνειας  

NAI 
  

2 

Πολυμεσική παρουσίαση για κάθε επιλεγμένο 
εικαστικό, η οποία θα καλύπτει διάφορα πεδία 
και «είδη» τους σε συνεργασία µε 
καθιερωμένους καλλιτέχνες, ερευνητές και 
ιδρύματα και θα συνδυάζει την τεκμηρίωση των 
έργων (μέσω κατάλληλων στατικών εικόνων 
ή/και video), κάποια βασικά τεχνικά δεδομένα 
των έργων, αλλά και απλή κειμενική 
πληροφορία για αυτά. 

NAI 

  

3 

Άντληση πληροφοριών από το σύστημα 
Αποθετηρίου (όχι απαραίτητα σε πραγματικό 
χρόνο) καθώς και από εξωτερικές διαδικτυακές 
πηγές 

NAI 

  

4 
Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις 
Προσβασιμότητας της ενότητας Α.3.12 

NAI 
  

Δ    ξ   θ      φ               

1 
Υποστήριξη διαδραστικής παρουσίασης 
χειρογράφων και αρχειακού υλικού.  

NAI 
  

2 
Η διάδραση θα γίνεται μέσω οθόνης αφής – 
multi-touch 

NAI 
  

3 

Άντληση πληροφοριών από το σύστημα 
Αποθετηρίου (όχι απαραίτητα σε πραγματικό 
χρόνο) καθώς και από εξωτερικές διαδικτυακές 
πηγές 

NAI 

  

4 
Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις 
Προσβασιμότητας της ενότητας Α.3.12 

NAI 
  

Δ    ξ     β                      θ       

1 
Υποστήριξη διαδραστικής παρουσίασης έργων 
τέχνης με προβολή στο πάτωμα από κατάλληλη 
διάταξη προβολής.  

NAI 
  

2 
Υποστήριξη κιναισθητικού ελέγχου και 
διάδρασης με την εφαρμογή από το χρήστη, 
μέσω κατάλληλων αισθητήρων. 

NAI 
  

3 
Πολυμεσική παρουσίαση για κάθε επιλεγμένο 
έργο τέχνης. 

NAI 
  

4 

Άντληση πληροφοριών από το σύστημα 
Αποθετηρίου (όχι απαραίτητα σε πραγματικό 
χρόνο) καθώς και από εξωτερικές διαδικτυακές 
πηγές 

NAI 

  

5 
Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις 
Προσβασιμότητας της ενότητας Α.3.12 

NAI 
  

 φ     έ                έφ    & tablets 

1 Υποστήριξη των λειτουργικών iOS και Android  NAI   

2 
Οι εφαρμογές mobile θα λειτουργούν ως native 
applications  

NAI 
  

3 
Οι εφαρμογές δεν κάνουν χρήση web based 
πρόσβασης αλλά χρησιμοποιούν τα native 
controls του κάθε λειτουργικού 

NAI 
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Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

4 
Οι εφαρμογές κάνουν χρήση web services για 
την ανταλλαγή δεδομένων με το Σύστημα 
Αποθετηρίου 

NAI 
  

5 Οι εφαρμογές διαθέτουν και λειτουργίες offline NAI   

6 
Οι εφαρμογές επιτρέπουν την απλή και σύνθετη 
αναζήτηση με κριτήρια στα δεδομένα του 
Αποθετηρίου 

NAI 
  

7 
Οι εφαρμογές επιτρέπουν την πλοήγηση στις 
συλλογές και στο περιεχόμενο του Αποθετηρίου 

NAI 
  

8 
Οι εφαρμογές διαθέτουν ειδικούς viewers για 
την προβολή του πολυμεσικού περιεχομένου 

NAI 
  

9 

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

NAI 

  

10 
Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού εφαρμογής 
(app)  

ΝΑΙ 
  

11 
Αυτόματη επικαιροποίηση περιεχομένου 
εφαρμογής (app) για online χρήση 

ΝΑΙ 
  

12 
Αυτόματη επικαιροποίηση περιεχομένου 
εφαρμογής (app) για offline χρήση. 

ΝΑΙ 
  

13 
Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις 
Προσβασιμότητας της ενότητας Α.3.12 

ΝΑΙ 
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C3.9 Πί      9 – Π        φέ        ί            θ                 
 

Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

 Τί     Π      φ     

1 

Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη 

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

ΝΑΙ 

  

2 

Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη 

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

 

  

3 

Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη 

Υπερ-σύνδεσμος για απευθείας 
προβολή της εικόνας στη μέγιστη 
ανάλυση που είναι διαθέσιμη στο 
Διαδίκτυο. Ο προσδιορισμός της 
μέγιστης ανάλυσης που διατίθεται 
διαδικτυακά μπορεί να εξαρτάται 
από περιορισμούς πνευματικών 
δικαιωμάτων ή από την καλύτερη 
δυνατή διαμόρφωση της εμπειρίας 
του χρήστη, π.χ. χρειάζεται πολλές 
φορές πρακτικά συμβιβασμός 
μεταξύ προβολής σε υψηλή 
ανάλυση και διατήρησης του 
μεγέθους αρχείου σε λογικά 
επίπεδα. 

ΝΑΙ 

  

4 

Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη 

Η υποστήριξη των προδιαγραφών 
1, 2, 3 θα πρέπει να εισάγει τις 
μικρότερες δυνατές απαιτήσεις 
από τα λογισμικά πλοήγησης 
(browsers) διαδικτυακών χρηστών. 
Κατά προτίμηση θα πρέπει να 
υπάρχει έκδοση της παρουσίασης 
στην οποία απαιτείται μόνο 
υποστήριξη Javascript. Είναι επίσης 
αποδεκτό, αλλά δεν συνίσταται, οι 
λειτουργίες να βασίζονται 
αποκλειστικά σε τεχνολογίες Flash, 
Java, Silverlight ή αντίστοιχες. Μια 
βέλτιστη εναλλακτική είναι η 
διαθεσιμότητα τουλάχιστον δύο 
εκδόσεων, μία μικρών απαιτήσεων 
(javascript) και μία πιο απαιτητική 
(π.χ. Flash, Java ή Silverlight). 

ΝΑΙ 
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Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

5 

Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη 

Συνιστάται οι προ-αναφερθείσες 
λειτουργίες να διατίθενται μέσα 
από τη σελίδα παρουσίασης του 
τεκμηρίου (με μεταδεδομένα και 
προβολή της εικόνας) ώστε να μη 
χρειάζεται αλλαγή σελίδας από το 
διαδικτυακό χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

6 

Ανοιχτή διάθεση 
δεδομένων 
εφαρμογών 

Στην περίπτωση κατά την οποία 
υλοποιούνται κλειστές εφαρμογές 
(πχ. Flash) διατίθενται και τα 
πρωτογενή δεδομένα σε μορφή 
XML και αποτίθενται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές των Πινάκων 3-8 

ΝΑΙ 

  

7 
Επικαιροποίηση 
περιεχομένου 
εφαρμογών 

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου 

ΝΑΙ 
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C3.10 Πί      10 – Υ                          ί          ί     
         φώ                         έ             ΚΤ 

 
Α/Α Π        φ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 

Τ Κ ΗΡΙΩΣΗ 

 Τί     Π      φ     

1 

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

ΝΑΙ 

  

2 

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

ΝΑΙ 

  

3 

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

ΝΑΙ 

  

4 

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

ΝΑΙ   

 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» της Πράξης:  «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 26 από 55 

C3.11 Πί      11 – Λ         φ        Wikipedia 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Προπαρασκευαστικ
ές Εργασίες 

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

ΝΑΙ 

  

2 Συγγραφή και 
επεξεργασία 
λημμάτων 
Wikipedia 

Συγγραφή και 
επεξεργασία ειδικών 
λημμάτων σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της 
Wikipedia 

300 

  

3 Εκπαίδευση Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να προσφέρει επαρκή 
εκπαίδευση στην 
επιστημονική ομάδα 
του φορέα. Η 
εκπαίδευση θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου 

ΝΑΙ 

  

4 Γενικές 
πληροφορίες 

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

>=3 

  

5 Δημιουργία 
επεξεργασία 
άρθρου 

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

>=5 

  

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

>=3 

  

7 Μεθοδολογία Να κατατεθεί η σχετική 
μεθοδολογία που θα 
ακολουθηθεί. 

ΝΑΙ 
  

8 Πρόγραμμα Αναλυτική περιγραφή 
προγράμματος 
εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ 
  

9 Εκπαιδευτικό υλικό Παράδοση 
εκπαιδευτικού υλικού 
στην ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

10 Προδιαγραφές 
προσφοράς 

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

ΝΑΙ 

  

 

C3.12 Πί      12 – Υ     ί       ί       
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Πρόγραμμα 
εκπαίδευσης 

Προσφέρεται 
αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης με 
περιγραφή 
μαθημάτων-
αντικειμένων και 
ωραρίου εκπαίδευσης 

ΝΑΙ 

  

2 Ώρες κατάρτισης Προσφέρεται συνολικό 
πρόγραμμα 
εκπαίδευσης διάρκειας 
τουλάχιστον 40 ωρών 

ΝΑΙ 

  

3 Αντικείμενα Τα προσφερόμενα 
αντικείμενα 
εκπαίδευσης 
καλύπτουν 
τουλάχιστον τα όσα 
αναφέρονται στην 
παράγραφο Α.4.1 του 
τεύχους Α της 
Προκήρυξης 

ΝΑΙ 

  

4 Εκπαιδευτικό υλικό Παράδοση 
εκπαιδευτικού υλικού 
στην ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 
  

5 Μεθοδολογία Να περιγραφεί η 
μεθοδολογία 
εκπαίδευσης που θα 
ακολουθηθεί. 

ΝΑΙ 
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C3.13 Πί      13 – Υ     ί               ύ     «              ί  » 
 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 Περίοδος εγγύησης  Προσφέρεται περίοδος 
εγγύησης ενός (1) 
τουλάχιστον έτους 

ΝΑΙ 
  

2 Παροχές Κατά τη διάρκεια της 
προσφερόμενης 
περιόδου εγγύησης 
παρέχονται οι 
υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην 
παράγραφο Α.4.3 του 
τεύχους Α της 
Προκήρυξης 

ΝΑΙ 

  

 
 

C3.14 Πί      14 –  ξ                    Α  θ    ί   –  ξ           
 

Α/Α 
Π ΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΠΗ 
Τ Κ ΗΡΙΩΣΗΣ 

 Γ ΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Εξυπηρετητών 1   

2 Τύπου rack  ΝΑΙ   

3 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ   

4 Αριθμός επεξεργαστών ≥ 4   

5 Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή ≥ 8   

6 Συχνότητα FSB (MHz) ≥ 1066   

7 Μνήμη cache Level 3 (MΒ)  ≥ 24MB   

Μητρική Κάρτα (Motherboard) 

8 Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων ≥ 8   

9 θύρες PCI Express Gen2 ≥ 5   

10 θύρες USB 2.0 ≥ 6   

11 Υποστήριξη εξωτερικού Disk Array NAI   

Κεντρική Μνήμη 

12 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 64 GB   

13 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 2 TB   

14 Τύπος της μνήμης DDR3, ≥ 1333MHz ΝΑΙ   

15 Προστασία μνήμης: ECC, Mirrored Memory ή Memory Sparing ΝΑΙ   

Μονάδα Solid State Disk 

16 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 100 ΝΑΙ   

17 Τύπος SATA 2 (300 MB/s) ΝΑΙ   

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D) 

18 Χωρητικότητα  (σε TB) ≥ 1 ΝΑΙ   

19 Τύπος SATA 2 (300 MB/s) ΝΑΙ   

20 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM) ≥ 7200 NAI   
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Εξωτερικό Disk Array 

21 Ποσότητα 1   

22 Τύπου rack ΝΑΙ   

23 Τύπου iSCSI ΝΑΙ   

24 Ταχύτητα σύνδεσης ≥ 1Gb   

25 Μέγεθος υποστηριζόμενων δίσκων 3.5”   

26 Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων ≥ 12   

27 Συνολική χωρητικότητα προσφερόμενων δίσκων ≥ 24 GB   

28 
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον εξυπηρετητή για μέγιστη 
συμβατότητα 

ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά δίσκων disk array 

29 Τύπος SATA 2 (300 MB/s) ΝΑΙ   

30 Χωρητικότητα (σε TB) ≥ 2 ΝΑΙ   

31 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΙ   

Κάρτα γραφικών 

32 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ΝΑΙ   

Δικτυακές Συνδέσεις 

33 Αριθμός συνδέσεων ≥ 4   

34 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων: 

35 Μονάδα ανάγνωσης DVD ΝΑΙ   

Ethernet Switch 

36 Αριθμός προσφερόμενων Ethernet Switch 1   

37 Συνολικός αριθμός θυρών ≥ 24   

38 Αριθμός autosensing 10/100/1000 θυρών ≥ 20   

39 
Αριθμός θυρών διπλής λειτουργίας (autosensing 10/100/1000 ή 

mini-GBIC slot) 
≥ 4   

40 Τύπος rack ΝΑΙ   

41 Ταχύτητα επεξεργαστή (MHz) ≥ 512 MHz   

42 Μέγεθος routing table ≥ 2000   

43 Command Line Interface ΝΑΙ   

44 Web Interface ΝΑΙ   

45 RS-232C serial interface ΝΑΙ   

 

C3.15 Πί      15 –  ξ                    Α  θ    ί   – Ά     Σ  θ  ί 
     ί   

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Σταθμών Εργασίας 9   

2 Τύπου tower  ΝΑΙ   

3 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ   

4 Συχνότητα FSB (MHz) ≥ 1333   

5 Μνήμη cache L2 (MΒ)  ≥ 3MB   

Μητρική Κάρτα (Motherboard) 

6 θύρες PCI   ≥ 1   
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7 θύρες USB 2.0 ≥ 4   

8 PCIe  ≥ 3   

Κεντρική Μνήμη 

9 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 2 Gb   

10 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 Gb   

11 
Τύπος της μνήμης  

DDR3, ≥ 1333MHz 
ΝΑΙ   

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D) 

12 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 500 ΝΑΙ   

13 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΙ   

14 Αριθμός υποστηριζόμενων HDD ≥ 2   

Κάρτα γραφικών 

15 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ΝΑΙ   

Δικτυακές Συνδέσεις 

16 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων 

17 Μονάδα εγγραφής DVD ΝΑΙ   

Πληκτρολόγιο 

18 
Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 

και Λατινικών χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

Ποντίκι 

19 Optical mouse  ΝΑΙ   

20 Τύπος διαύλου USB ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: 

21 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα  ΝΑΙ   

22 Λογισμικό προστασίας από ιούς και επιβλαβή κώδικα ΝΑΙ   

Έγχρωμη Οθόνη 

23 
Κάθε μονάδα υπολογιστή να συνοδεύεται από αντίστοιχη μονάδα 

οθόνης 
ΝΑΙ   

24 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

25 Τύπος TFT ΝΑΙ   

26 Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 19   

27 Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1440x900 /60Mhz ΝΑΙ   

28 Χρόνος Απόκρισης ≤5ms ΝΑΙ   

Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος 

29 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του 

Προσωπικού Υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά 

συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού 

30 
Όλοι οι προσφερόμενοι Προσωπικοί Υπολογιστές της ίδιας 

διαμόρφωσης θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση 
ΝΑΙ   

31 
Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος  
ΝΑΙ   
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C3.16 Πί      16 –  ξ                    Α  θ    ί   – Tablets 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Tablets 10   

2 Λειτουργικό σύστημα Android ή iOS ή αντίστοιχο ΝΑΙ   

3 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή ΝΑΙ   

4 Μνήμη flash >=32GB  ΝΑΙ   

Οθόνη 

5 Οθόνη TFT πολλαπλής αφής (ή καλύτερη) ΝΑΙ   

6 Ανάλυση οθόνης: 1024x768 (ή καλύτερη) ΝΑΙ   

Δικτύωση 

7 Ασύρματο δίκτυο: IEEE 802.11a/b/g ΝΑΙ   

Άλλες απαιτήσεις  

8 Αυτονομία μπαταρίας >=8h ΝΑΙ   

9 
Θα παραδοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος  

ΝΑΙ   

 

C3.17 Πί      17 –  ξ              ξ   «            β       
β β                        ί  » 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υ                   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Σταθμών Εργασίας 1   

2 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ   

3 Συχνότητα FSB (MHz) ≥ 1333   

4 Μνήμη cache L2 (MΒ)  ≥ 3MB   

Μητρική Κάρτα (Motherboard) 

5 θύρες PCI   ≥ 1   

6 θύρες USB 2.0 ≥ 3   

Κεντρική Μνήμη 

7 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 4 Gb   

8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 Gb   

9 Τύπος της μνήμης DDR3, ≥ 1333MHz ΝΑΙ   

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D) 

10 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 250 ΝΑΙ   

11 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΙ   

Κάρτα γραφικών 

12 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ΝΑΙ   

Δικτυακές Συνδέσεις 

13 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

14 Wireless 802.11 b/g/n ΝΑΙ   

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων 

15 Μονάδα ανάγνωσης DVD ΝΑΙ   

Πληκτρολόγιο 
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16 
Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 

και Λατινικών χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

Ποντίκι 

17 Optical mouse  ΝΑΙ   

18 Τύπος διαύλου USB ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: 

19 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα  ΝΑΙ   

Οθ    

20 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

21 Τύπος οθόνης : LCD  ΝΑΙ   

22 Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 23   

23 Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1920x1080 /60Mhz ΝΑΙ   

24 Χρόνος Απόκρισης ≤8ms ΝΑΙ   

25 
Δυνατότητα εργονομικής τοποθέτησης σε ημικλινή  (ή και 

οριζόντια) θέση με αρθρωτή βάση 
   

Η  ί  

26 Ζεύγος ηχείων  ΝΑΙ   

27 Τα ηχεία είναι ενσωματωμένα στην οθόνη    

Α  θ            ώ               ώ  

28 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

29 

Ο αισθητήρας θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει και να ερμηνεύει 

κινήσεις και χειρονομίες του χρήστη που βρίσκεται μπροστά του 

(π.χ. κινήσεις για “γύρισμα σελίδων”, “επιλογή εργαλείων του user 

interface” (πάτημα κουμπιών, επιλογή μενού, κλπ) 

ΝΑΙ   

30 
SDK για προγραμματισμό εφαρμογών με αξιοποίηση των inputs του 

αισθητήρα 
ΝΑΙ   

Γ    έ              ξ       ύ 

31 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του 

εξοπλισμού με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα 

σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

32 
Θα δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος  
ΝΑΙ   

 

C3.18 Πί      18 –  ξ              ξ   «Π  β            ώ          ώ  
                   ίζ » 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υ                   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Σταθμών Εργασίας 1   

2 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ   

3 Συχνότητα FSB (MHz) ≥ 1333   

4 Μνήμη cache L2 (MΒ)  ≥ 3MB   

Μητρική Κάρτα (Motherboard) 

5 θύρες PCI   ≥ 1   

6 θύρες USB 2.0 ≥ 3   
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Κεντρική Μνήμη 

7 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 4 Gb   

8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 Gb   

9 
Τύπος της μνήμης  

DDR3, ≥ 1333MHz 
ΝΑΙ   

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D) 

10 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 250 ΝΑΙ   

11 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΙ   

Κάρτα γραφικών 

12 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ΝΑΙ   

Δικτυακές Συνδέσεις 

13 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

14 Wireless 802.11 b/g/n ΝΑΙ   

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων 

15 Μονάδα ανάγνωσης DVD ΝΑΙ   

Πληκτρολόγιο 

16 
Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 

και Λατινικών χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

Ποντίκι 

17 Optical mouse  ΝΑΙ   

18 Τύπος διαύλου USB ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: 

19 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα  ΝΑΙ   

Οθ    

20 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

21 Τύπος οθόνης : LCD ΝΑΙ   

22 Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 27   

23 Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1920x1080 /60Mhz ΝΑΙ   

24 Χρόνος Απόκρισης ≤8ms ΝΑΙ   

25 Υποστήριξη Multitouch (με αφή - δάχτυλο) ΝΑΙ   

26 Υποστήριξη επικοινωνίας touch με τον υπολογιστή μέσω USB ΝΑΙ   

Η  ί  

27 Ζεύγος ηχείων με ενσωματωμένο ενισχυτή ΝΑΙ   

28 Τα ηχεία είναι ενσωματωμένα στην οθόνη    

Γ    έ              ξ       ύ 

29 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του 

εξοπλισμού με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα 

σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

30 
Θα δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος  
ΝΑΙ   
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C3.19 Πί      19 –  ξ              ξ   «Οθ     φ              » 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υ                   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Σταθμών Εργασίας 1   

2 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ   

3 Συχνότητα FSB (MHz) ≥ 1333   

4 Μνήμη cache L2 (MΒ)  ≥ 3MB   

Μητρική Κάρτα (Motherboard) 

5 θύρες PCI   ≥ 1   

6 θύρες USB 2.0 ≥ 3   

Κεντρική Μνήμη 

7 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 4 Gb   

8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 Gb   

9 
Τύπος της μνήμης  

DDR3, ≥ 1333MHz 
ΝΑΙ   

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D) 

10 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 250 ΝΑΙ   

11 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΙ   

Κάρτα γραφικών 

12 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ΝΑΙ   

Δικτυακές Συνδέσεις 

13 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

14 Wireless 802.11 b/g/n ΝΑΙ   

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων 

15 Μονάδα ανάγνωσης DVD ΝΑΙ   

Πληκτρολόγιο 

16 
Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 

και Λατινικών χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

Ποντίκι 

17 Optical mouse  ΝΑΙ   

18 Τύπος διαύλου USB ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: 

19 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα  ΝΑΙ   

Οθ    

20 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

21 Τύπος οθόνης : LCD ΝΑΙ   

22 Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 23   

23 Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1920x1080 /60Mhz ΝΑΙ   

24 Χρόνος Απόκρισης ≤8ms ΝΑΙ   

25 Υποστήριξη Multitouch (με αφή - δάχτυλο) ΝΑΙ   

26 Υποστήριξη επικοινωνίας touch με τον υπολογιστή μέσω USB ΝΑΙ   

27 
Δυνατότητα εργονομικής τοποθέτησης σε ημικλινή  (ή και 

οριζόντια) θέση με αρθρωτή βάση 
   

Η  ί  

28 Ζεύγος ηχείων με ενσωματωμένο ενισχυτή ΝΑΙ   

29 Τα ηχεία είναι ενσωματωμένα στην οθόνη    
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Γ    έ              ξ       ύ 

30 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του 

εξοπλισμού με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα 

σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

31 
Θα δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος  
ΝΑΙ   

C3.20 Πί      20 –  ξ              ξ   «Π  β                  
   θ      » 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υ                   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 Αριθμός Προσφερόμενων Σταθμών Εργασίας 1   

2 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ   

3 Συχνότητα FSB (MHz) ≥ 1333   

4 Μνήμη cache L2 (MΒ)  ≥ 3MB   

Μητρική Κάρτα (Motherboard) 

5 θύρες PCI   ≥ 1   

6 θύρες USB 2.0 ≥ 3   

Κεντρική Μνήμη 

7 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 4 Gb   

8 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 8 Gb   

9 
Τύπος της μνήμης  

DDR3, ≥ 1333MHz 
ΝΑΙ   

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D) 

10 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 250 ΝΑΙ   

11 Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΙ   

Κάρτα γραφικών 

12 Κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ΝΑΙ   

Δικτυακές Συνδέσεις 

13 10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΙ   

14 Wireless 802.11 b/g/n ΝΑΙ   

Μονάδα Ανάγνωσης Οπτικών Δίσκων 

15 Μονάδα ανάγνωσης DVD ΝΑΙ   

Πληκτρολόγιο 

16 
Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 

και Λατινικών χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

Ποντίκι 

17 Optical mouse  ΝΑΙ   

18 Τύπος διαύλου USB ΝΑΙ   

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: 

19 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα  ΝΑΙ   

Οθ    

20 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

21 Τύπος οθόνης : LCD  ΝΑΙ   

22 Διαγώνια διάσταση (inches) ≥ 23   

23 Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1920x1080 /60Mhz ΝΑΙ   
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24 Χρόνος Απόκρισης ≤8ms ΝΑΙ   

Π  β  έ   (projector) 

25 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

26 Φωτεινότητα >= 2.700 lumen ΝΑΙ   

27 Υποστηριζόμενη Ανάλυση ≥ 1024x768 /60Mhz ΝΑΙ   

28 Βάρος ≤ 3 kgr ΝΑΙ   

29 Εξαρτήματα ανάρτησης σε οροφή ΝΑΙ   

Η  ί  

30 Δύο (2) Ζεύγη ηχείων με ενσωματωμένο ενισχυτή ΝΑΙ   

Α  θ            ώ               ώ  

31 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

32 

Ο αισθητήρας θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει και να ερμηνεύει 

κινήσεις και χειρονομίες του χρήστη που βρίσκεται μπροστά του 

(π.χ. κινήσεις για “δεικτοδότηση αντικειμένων”, “επιλογή 

εργαλείων του user interface” (πάτημα κουμπιών, επιλογή μενού, 

κλπ) 

ΝΑΙ   

33 
SDK για προγραμματισμό εφαρμογών με αξιοποίηση των inputs του 

αισθητήρα 
ΝΑΙ   

Γ    έ              ξ       ύ 

34 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του 

εξοπλισμού με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα 

σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

35 
Θα δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή 

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος  
ΝΑΙ   
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C4. Πί      Ο           Π   φ     

  

C4.1 Π    φ       Σύ      
C4.1.1  ξ         (β . Α.3.6 Λ           Χ               ξ       ύ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

  

C4.1.2        Λ         (β . Α3. Λ         έ      Τ     έ           φέ  
     ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

  

C4.1.3  φ      /έ  (β . Α3. Λ         έ      Τ     έ           φέ  
     ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    
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C4.1.4 Υ     ί   (β . Α3. Λ         έ      Τ     έ           φέ       ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.5 Ά             

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

C4.1.6 Υ       ξ          Δ           Λ       ί              έ  
            έ     θ     (έ                      β ) (β . Α3.
 Λ         έ      Τ     έ           φέ       ) 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 
Υπηρεσίες Υποστήριξης 
Χρηστών 

   

2 
Μεταφορά 
Τεχνογνωσίας / on the 
job training 

   

3 
Υπηρεσίες συντήρησης 
εξοπλισμού 

   

4 
Υπηρεσίες συντήρησης 
έτοιμου λογισμικού 

   

5 
Υπηρεσίες συντήρησης 
εφαρμογής/ών 

   

  ΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:    

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

  ΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:      
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

Γ ΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

C4.2     ί           ώ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.3 Σ              Πί      Ο           Π   φ           

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)    

2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)    

3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)    

4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)    

5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    

6 
Υποστήριξη κατά τη Δοκιμαστική Λειτουργία 
σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες 
(Πίνακας C4.1.6) 

   

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    

 Γ ΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

C5. Σ έ    Σύ β     

ΣΥΜΒΑΣΗ με Αρ. Πρωτ.: 
 
για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Α     ξ   φ     ώ       ί     »  της 
Πράξης με τίτλο:  «Ψ φ     Π   β        Γ         Β β   θ   »           
ΟΠΣ: 374043 
 
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών: 
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Αναθέτουσα Αρχή: Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. 
Ανάδοχος: 
 
Συμβατικό Τίμημα:  ποσού με Φ.Π.Α. (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Χρηματοδότηση:   ΣΑΕ 048 με κωδικό αριθμό 2012ΣΕ01480017. 
 Συγχρηματοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
 
 
Στην <τόπος>, σήμερα την <ημερομηνία>, ημέρα <ημέρα>, μεταξύ, αφενός, της εν 
Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, που εδρεύει στην Σουηδίας 
54, 10676 Αθήνα, με ΑΦΜ:…………., ΔΟΥ:………. και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον/την <ονοματεπώνυμο>, υπό την ιδιότητά του/της ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως "η Αναθέτουσα Αρχή" 
και, αφετέρου, του <φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση>, που εδρεύει στην 
<ταχ.δ/νση>, με ΑΦΜ:…………., ΔΟΥ:………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
<ονοματεπώνυμο>, υπό την ιδιότητά του ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύμφωνα με 
<νομιμοποιητικό εκπροσώπησης για νομικό πρόσωπο και συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο για ένωση>, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση 
ως "ο Ανάδοχος", συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
Σε συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα 
Αρχή με την από <ημερομηνία προκήρυξης> προκήρυξη (η "Προκήρυξη") και 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 
<αριθμός/ημερομηνία> απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (η "Κατακύρωση"), ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία 
περιεχομένου» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 
Σύμβασης. 
II.1 Ορισμοί 
1 Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: 
• Διοικητική εντολή 
Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 
• Έγγραφο 
Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
• Έργο 
Η ψηφιοποίηση των συλλογών της Αναθέτουσας Αρχής. 
 • Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης 
Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
• Ημέρα 
Η ημερολογιακή ημέρα. 
• Παραδοτέα 
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Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει 
ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
• Περίοδος εγγύησης 
Το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της 
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 
• Προθεσμίες 
Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται 
στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος 
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
• Προσφορά 
Η από <ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
• Σύμβαση 
Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 
την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί αιτιολογημένα, με 
όριο τη μη ουσιώδη μεταβολή των όρων του τεύχους της Διακήρυξης, της πράξης 
κατακύρωσης και της προσφοράς του Αναδόχου. 
• Συμβατικό τίμημα 
Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  
 
II.2 Αντικείμενο του Έργου 
1. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του 
Έργου που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφεται στην 
επισυναπτόμενη τεχνική προσφορά και η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος. 
2 Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση. 
 
II.3 Γλώσσα της Σύμβασης 
1 Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται 
στην Ελληνική γλώσσα.  
2 Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που 
τα συνοδεύει. 
 
II.4 Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών 
1 Η Σύμβαση, αντανακλώντας τους όρους του τεύχους της Διακήρυξης, 
περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
2 Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση 
κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της Διακήρυξης και στην 
προσφορά του αναδόχου. 
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II.5 Έγγραφη Επικοινωνία 
1 Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
(Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, 
τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 
Για την Αναθέτουσα Αρχή:  
Υπηρεσία  
Τηλ.  
 
 
Για τον Ανάδοχο: Επωνυμία 
Ταχ.Δ/νση 
Ταχ.κωδ. – ΠΟΛΗ   
Τηλ. . . . . . . . . .   Fax  . . . . . . . . . . 
2 Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να 
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 
3 Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, 
έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η 
εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή 
απόφαση θα είναι γραπτή. 
 
II.6 Εμπιστευτικότητα 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και 
για διάρκεια              έ    (5)   ώ , ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση 
να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ειδικότερα:  
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον 

ώστε ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείμενος ή υποκείμενος 
αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 
προηγούμενη δική του έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα 
δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από 
τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και 
πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον 
δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των 
συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με 
τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του 
και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και 
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εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του 
Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από 
αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία 
του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του 
για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη 
λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που 
ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης 
αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η 
δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα 
στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και 
συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη 
Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από 
τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για  ύ  (2) έ   τα 
στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε 
τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε 
καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς 
τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, 
ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για 
χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές 
της διαιτησίας. 

 
II.7 Υποκατάσταση Αναδόχου 
1   Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.  
2  Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση 
αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή 
εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα 
τρίτα αυτά πρόσωπα.  
3  Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 
άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
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εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  
 
II.8 Διάθεση Προσωπικού 
1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το 
αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Εκκίνησης, τους τυχόν συμμετέχοντες στην ΕΠΠΕ. 
2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις 
ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
II.9 Παροχή Εγγράφων - Πληροφοριών 
1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε 
έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην 
κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, 
χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 
2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω 
παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της Σύμβασης. 
3 Ο Ανάδοχος κι η Αναθέτουσα Αρχή συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί 
Προστασίας και Διαφύλαξης των Προσωπικών Δεδομένων. 
 
II.10 Παροχή Πρόσβασης 
1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε 
όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους 
άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 
2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου, ιδίως δε ενημερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το 
Έργο. 
3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις 
ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 
 
II.11 Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους 
1 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής 
προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες 
αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών 
του. 
 
II.12 Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
1   Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
2   Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη 
της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες 
σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 
της. 
3 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων 
από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 
μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 
4  Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους 
αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά 
από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 
5 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή. 
6  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό 
απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 
7  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
8 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών 
από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες 
περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 
και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης» της Πράξης:  «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Σελίδα 46 από 55 

ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
 9  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
10  Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, 
η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 
όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου 
της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο 
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε 
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία 
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε 
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές 
Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 
11  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι 
οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού ως ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου 
λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, 
ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς 
τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 
12 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν από τους 
Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά 
και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ 
εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, 
ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης). 
 
II.13 Ασφάλιση 
1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που 
θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, 
φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 
2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου . 
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3 Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 
4 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, 
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή 
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν 
να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο   εφ’ 
όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 
 
II.14 Αποζημίωση 
1  Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει 
την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται.. 
2 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που 
συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων. 
 
II.15 Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης 
Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα 
εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του 
Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Εάν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου 
τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα 
εκτέλεσης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα 
που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 
 
II.16 Προθεσμία Εκτέλεσης του Έργου 
1 Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής 
της Σύμβασης και διαρκεί χχχ (χ) μήνες. 
2 Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται σε Παράρτημα της Σύμβασης 
απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την 
επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 
 
II.17 Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης 
1 Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση της 
Αναθέτουσας Αρχής οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 
των συμβατικών υπηρεσιών.  
.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του 
Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους 
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δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 
αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
3 Ο Ανάδοχος, εντός δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που 
ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει 
ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε 
να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 
4 Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου –η οποία αποφασίζει 
τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με 
αναδρομική ισχύ.  
5 Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της 
Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε 
περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση 
ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των 
επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του 
Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος 
μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις 
διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
6 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν 
συνεπάγονται κυρώσεις. 
 
II.18 Καθυστερήσεις Εκτέλεσης1 Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 
κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 
2  Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 
καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην 
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 
περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει 
παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να 
χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή λόγω καθυστερημένης 
μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ 
λογισμικού. 
3  Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σε περίπτωση που οι 
επιβληθείσες ποινικές ρήτρες υπερβαίνουν το 5% του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν 
ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 
υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή 
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4   Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
5  Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 
προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες 
χωρίς μεταθέσεις. 
6   Οι ως άνω          θ   έ      και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης 
φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο 
χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  
7   Οι          θ   έ      των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την    ύ    
Κ        έ     . 
8  Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι          θ   έ      για τυχόν 
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί 
μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. 
Οι          θ   έ      που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών 
λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
9   Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 
αναλογικά στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.  
10 Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά 
την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας 
το αναλογούν συμβατικό τίμημα, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα του έργου.   

 
II.19 Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν 
στο πλαίσιο της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει 
να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της 
Σύμβασης. 
 
II.20 Πνευματικά δικαιώματα 
1    Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία, δεδομένα και κάθε άλλο έγγραφο ή 
αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις 
δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης 
ή υπάρχουν δικαιώματα τρίτων και εφόσον η χρήση αδειών έχει ρητώς 
γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο της υποβολής της προσφοράς 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα 
αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα 
διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται με κάθε νόμιμο τρόπο.  
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2    Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην 
κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία 
σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους 
με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
3   Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή 
οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν 
όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του 
λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, 
εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά 
και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση 
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 
4    Στην περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της αναθέτουσας Αρχής 
από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια 
παρέμβαση άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την αναθέτουσα Αρχή βάσει των 
σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
II.21 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα 
παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους 
εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
II.22 Εγγυητική Ευθύνη  
1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι οι υπηρεσίες που 
προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης καθώς 
και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε 
άποψη, με τα οριζόμενα στη Σύμβαση. 
2 Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά από την οριστική παραλαβή του, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία 
της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
3    Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το 
παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) 
ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την 
Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 
Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο Α.4.3 
του Α’ Τεύχους της Διακήρυξης. 
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4   Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου 
Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
 
 
II.23 Γενικές Διατάξεις 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 
και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με 
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 
της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου 
να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο 
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Σε κάθε 
περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά 
ο Ανάδοχος. 
 
 
II.24 Γενικές Διατάξεις 
1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει 
υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση 
της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά 
με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 
α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας 
συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη 
Σύμβαση προϊόντων.  
β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε 
είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 
γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του Έργου 
δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 
ε)         οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων 
του Αναδόχου, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν.  
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση 
του Έργου, που όφειλε να λάβει υπόψη του κατά την κατάρτιση της Προσφοράς. 
2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις 
τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με 
αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά 
έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 
3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε 
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση 
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των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις <…> 
(..) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που 
καθορίζονται  στη Σύμβαση. 
4 Σε περίπτωση που από τον ΚΒΣ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση 
του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο 
από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 
 
II.25 Τίμημα 
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> Ευρώ. 

Για την καλή εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’αριθμ… Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, της Τράπεζας  ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 
  
II.26 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 
1       Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται <αναλόγως της 
επιλογής όπως ορίζεται στην προκήρυξη και με βάση την προσφορά του 
Αναδόχου>, ως ακολούθως: 
α)   
2 Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του 
Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο 
του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
II.27 Τελική Πληρωμή 
 Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους 
του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των 
σταδίων ή τμημάτων ή μερών του Έργου και από την οριστική παραλαβή του 
τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
II.28 Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής      
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και 
θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Η ΕΠΠΕ θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης 
του έργου και θα είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των 
παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παραδώσει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και εκπληρώνει τους σκοπούς του για τους οποίους δημιουργήθηκε, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στη διενέργεια ελέγχων για την ορθή 
λειτουργία του παραδοτέου συστήματος. 
Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την 
ΕΠΠΕ και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε 
επίπεδο ολοκληρωμένων συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του 
ελέγχου. 
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δε θα διαφέρει από αυτή που 
παρουσίασε στην τεχνική προσφορά του, και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα εξής: 

 Τον προγραμματισμό του ελέγχου, 

 Την διεκπεραίωση του ελέγχου, 

 Την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. 
Σχετικά με το σύνολο των ενδιάμεσων παραδοτέων, όπως αυτά θα περιγραφούν 
στην σχετική σύμβαση, η ΕΠΠΕ οφείλει να διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το 
αργότερο εντός δώδεκα (12) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας 
παράδοση του κάθε παραδοτέου – τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, 
προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει 
κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δώδεκα (12) εργασίμων ημερών 
από την λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να 
επαναληφθεί μέχρι και δύο (2) φορές και κατά συνέπεια επηρεάζεται, αναλόγως 
της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος υλοποίηση ςτου 
Έργου. 
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στην Σύμβαση. 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του Έργου, εάν η ΕΠΠΕ 
διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες 
προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 
δώδεκα (12) ημέρες από την γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 
Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές 
ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση 
παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την 
έναρξη διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 
II.29 Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
 β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές 
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 γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
  δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή 
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων. 
 ε)  εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση του επαγγέλματός του 
2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 
Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από 
τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 
παράβαση θεραπευθείσα. 
3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται: 
 α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 
εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 
 β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο 
έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη).
    
4 Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε 
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
5 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των 
μεταξύ τους υποχρεώσεων . 
7 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη. 
 
II.30 Καταγγελία εκ μέρους του Αναδόχου 
1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη 
Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 
προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 
 
II.31 Ανωτέρα Βία 
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1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται 
σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει 
να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ημερών 
στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
II.32 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα 
της αρχικής σύμβασης. 
 
II.33 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
1   Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
2   Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 
δίκαιο. 
3   Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, 
σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο. 

 

 

 


