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Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα B της παρούσης.
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β)  

Α/ Α
Αριθμός 
μελών

Θέση στην Ομάδα 
Έργου – Ειδικότητα

Απαιτούμενα προσόντα

1 1
Υπεύθυνος Έργου 
(project manager)

Υπεύθυνο Έργου απόφοιτο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
σχολής κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών  με 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) 
και δεκαετή  επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα με το 
προκηρυσσόμενο έργα ήτοι την διαχείριση έργων ψηφιακής  
προβολής στους τομείς του Πολιτισμού ή και Τουρισμού

1 1
Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος Έργου 
(project manager)

Πτυχιούχο Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή φιλολογίας  με 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα 
και  με δεκαετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων ψηφιακής  
προβολής στους τομείς του Πολιτισμού ή και Τουρισμού  

58
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2 2
Πληροφ ορικής

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της 
Πληροφ ορικής  με πενταετή εμπειρία σε  έργα σχετικά με 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον Πολιτισμό/τουρισμό.

3 2
Ι στορικός ή 
Αρχαιολόγος ή 
Φιλόλογος

πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Φιλολογίας (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού). Το μέλος της 
ομάδας θα πρέπει να έχει τριετή εμπειρία στην υλοποίηση 
συναφών έργων τεκμηρίωσης Πολιτιστικών αρχείων. 

4 1
Σχεδιαστής 
Πολυμέσων 

Ένα (1) σχεδιαστή πολυμέσων με ειδικότητα στο 3d 
animation και στις εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής  
πραγματικότητας με  3ετή εμπειρία στο αντικείμενο.

5 1
Υπεύθυνο 
ψ ηφ ιοποίησης 

1 υπέυθυνο ψηφιοποίησης Με 15ετή εμπειρία σε έργα 
ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγράφων με πιστοποίηση 
Enterprise Content Management Specialist 2019 και 
Business Process Management Specialist 2019 από την 
AIIM  ή ισοδύναμο
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3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών115

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

115
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων146  

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

146
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜ ΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Μ Ε ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜ ΒΑΣΕΙΣ Μ Ε 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ Ο ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 
ΝΟΜ ΟΘΕΣΙΑΣ 

«Ψηφιοποίηση και  προβολή τ ου ιστ ορικού αρχείου Δημοτ ικής Βιβλιοθήκης Σύρου»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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5.

Ξεφυλλίστ ε τ ην ιστ ορία τ ης Σύρου
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Α/Α Πακέτα Εργασιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

1
ΠΕ1: Τεκμηρίωση 
Υλικού

2

ΠΕ2: 
Ψηφιοποίηση 
Υλικού – ψηφιακή 
επεξεργασία - 
OCR

3

ΠΕ3: Δημιουργία 
αποθετηρίου 
αναζήτησης 
εφημερίδων 

4
ΠΕ4: Δημιουργία 
δικτυακού τόπου 
προβολής.

5

ΠΕ5: Ανάπτυξη 
Ψηφιακής 
Διαδραστικής 
Εκπαιδευτικής 
Εφαρμογής

6

ΠΕ6: Δημιουργία 
εφαρμογής 
επαυξημένης 
πραγματικότητας 
σε φορητές 
συσκευές

7

ΠΕ7 : Δημιουργία 
διαδραστικού 
χρονολόγιου 
προβολής ιστορίας 
της Σύρου 

8
ΠΕ8: 
Μεταφράσεις στα 
αγγλικά 

9 ΠΕ9: Πιλοτική 
λειτουργία
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10 ΠΕ10: 
Εκπαίδευση

11

ΠΕ11: Εισαγωγή 
δεδομένων στη 
βάση του 
openΑΒΕΚΤ

12
ΠΕ12: Προμήθεια 
και εγκατάσταση 
εξοπλισμού 

22PROC010712388 2022-06-08



4.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 
Τεκμηρίωση 
Υλικού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: 
Ψηφιοποίηση 
Υλικού – ψηφιακή 
επεξεργασία - 
OCR

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: 
Δημιουργία 
αποθετηρίου 
αναζήτησης 
εφημερίδων 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: 
Δημιουργία 
δικτυακού τόπου 
προβολής.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: 
Ανάπτυξη 
Ψηφιακής 
Διαδραστικής 
Εκπαιδευτικής 
Εφαρμογής

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: 
Δημιουργία 
εφαρμογής 
επαυξημένης 
πραγματικότητας 
σε φορητές 
συσκευές

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: 
Δημιουργία 
διαδραστικού 
χρονολογίου 
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προβολής ιστορίας 
της Σύρου 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8: 
Μεταφράσεις στα 
αγγλικά 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: 
Πιλοτική 
λειτουργία

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
10: Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
11: Εισαγωγή 
δεδομένων στη 
βάση του 
openΑΒΕΚΤ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
12: Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
εξοπλισμού 
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5.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
1

Τεκμηρίωση Υλικού Α/Μ 9 2.500,00 € 22.500,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
2

Ψηφιοποίηση Υλικού – 
ψηφιακή επεξεργασία - OCR

Αριθμός 
σελίδων

12.276 2,00 € 24.552,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
3

Δημιουργία αποθετηρίου 
αναζήτησης εφημερίδων 

Α/Μ 11 2.750,00 € 30.250,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
4

Δημιουργία δικτυακού τόπου 
προβολής.

Α/Μ 5 2.750,00 € 13.750,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
5

Ανάπτυξη Ψηφιακής 
Διαδραστικής Εκπαιδευτικής 
Εφαρμογής

Α/Μ 7 2.750,00 € 19.250,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
6

Δημιουργία εφαρμογής 
επαυξημένης πραγματικότητας 
σε φορητές συσκευές

Α/Μ 8 2.750,00 € 22.000,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
7

Δημιουργία διαδραστικού 
χρονολόγιου προβολής ιστορίας 
της Σύρου 

Α/Μ 6 2.750,00 € 16.500,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
8

Μεταφράσεις στα αγγλικά Α/Μ 1 2.750,00 € 2.750,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
9

Πιλοτική λειτουργία Α/Μ 1 2.750,00 € 2.750,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
10

Εκπαίδευση Α/Μ 0,6 2.750,00 € 1.650,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
11

Εισαγωγή δεδομένων στη βάση 
του openΑΒΕΚΤ

Α/Μ 1 2.448,00 € 2.448,00 €

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
12

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού (2 διαδραστικές 
επιφάνεις αφής)

Σετ 1 11.000,00 € 11.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 169.400,00 €

22PROC010712388 2022-06-08



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

«Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Πίνακας Περιεχομένων

1 Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

2 Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

3 Πίνακες Συμμόρφωσης 

3.1 Εξοπλισμός 

3.1.1 Διαδραστικό τραπέζι 

3.2 Υπηρεσίες 

4 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

4.1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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1 Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

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

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

Προς: ……………..

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

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

και διζήσεως, υπέρ 

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε 

τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

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

τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 

οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

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

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

Προς: …………….

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

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

………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
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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)

1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

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

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

Προς: ………………

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

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

Τ.Κ. ………} 
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

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

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

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

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 

διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 

σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. 

σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας.

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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2 Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία 
Γέννησης:

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος
Τίτλος 
Πτυχίου

Ειδικότητα
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 
διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Απασχόληση στο 
Έργο

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης
Ρόλος1 και Καθήκοντα στο 
Έργο (ή Θέση)

Περίοδος 
(από – έως)

ΑΜ2

__ /__ / ___

-

__ /__ / ___

__ /__ / ___

-

__ /__ / ___

__ /__ / ___

-

__ /__ / ___
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3 Πίνακες Συμμόρφωσης

3.1 Εξοπλισμός

1. Διαδραστικό τραπέζι

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Οθόνη Αφής (Touch Screen)

1.1 Ποσότητα 1   

1.2 Μοντέλο (Να αναφερθεί) ΝΑΙ   

1.3 Μέγεθος Οθόνης: ≥  43"   

1.4 Πραγματική ανάλυση:
1920 x 1080 (Full 
HD)   

1.5 Φωτεινότητα: ≥  400cd/m2   

1.6 Δυναμικός λόγος αντίθεσης:
≥   1,300:1, 3,000:1 
(DCR)   

1.7 Τύπος Συστήματος Αφής (Touch): IR(Infrared) LED   

1.8 Χρόνος απόκρισης: 6ms – 15ms   

1.9 Ακρίβεια: (mm) >0.5mm   

1.10 Interface:
USB 2.0 Full Speed 
(12Mbps)   

1.11 Touch Points (Multitouch): 6+  touch points

1.12 Touch times:
80.000.000> 
touches

1.13 Scan Speed (fps) : ≥ 100 fps

1.14
Πάχος Προστατευτικού Τζαμιού 
(Protection Glass Thickness): 5mm   

1.15

Φωτοπερατότητα Προστατευτικού 
Τζαμιού (Protection Glass 
Transmission): 90%   

1.16
Υποστήριξη Λειτουργικού 
Συστήματος:

Windows7 / 
Windows  10 / 
Android   
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1.17

Είσοδοι-Έξοδοι:  
RS232, HDMI/DVI, RGB, Component, 
S-Videο, RJ45 ΝΑΙ   

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Διαδραστικής Εφαρμογής

2.1 Ποσότητα 1   

2.2 Μοντέλο (Να αναφερθεί) ΝΑΙ   

2.3 Επεξεργαστής 
Intel Core i5 ή 
ισοδύναμος   

2.4 Μέγεθος Μνήμης ≥  4Gb   

2.5 Σκληρός Δίσκος ≥  500Gb   

2.6 CD ROM Drive εσωτερικό ΝΑΙ   

2.7 Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες

≥  4 USB, 1 x HDMI 
1.4, mini jack audio 
in, network adapter   

2.8
Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 
κατασκευαστής κάρτας οθόνης NAI   

2.9
Κάρτα Δικτύου Fast Ethernet 
10/100/1000 NAI   

2.10 Λειτουργικό σύστημα: 
MS Windows 10 ή 
αντίστοιχο   

3 Βάση Διαδραστικού Τραπεζιού

3.1 Τύπος βάσης: Επιδαπέδια   

3.2 Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ΝΑΙ   

3.3

Να διαθέτει στο επάνω επίπεδο μέρος 
της κατάλληλη «πατούρα» ώστε να 
είναι δυνατή η τοποθέτηση της 
οθόνης, σε επίπεδη διάταξη, χωρίς να 
απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση 
στη βάση ΝΑΙ   

3.4
Να διαθέτει, εσωτερικά, ειδικό κανάλι 
για το πέρασμα των καλωδιώσεων ΝΑΙ   

3.5

Να διαθέτει εσωτερικά ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο για για την 
τοποθέτηση Η/Υ. ΝΑΙ   

3.6

Ενσωματωμένο τροφοδοσία ρεύματος 
δύο παροχών  με εξωτερικό διακόπτη 
On/Off και ασφάλεια. ΝΑΙ   
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3.7

Ειδικές περσίδες εξαερισμού και 
σύστημα επαγωγής του θερμού αέρα 
που θα αναπτύσσεται στο εσωτερικό 
λόγο των ηλεκτρονικών συσκευών ΝΑΙ   

3.8

Εγκατεστημένα 2 ενεργά ηχεία 
τουλάχιστον 10W για την 
αναπαραγωγή του ήχου της 
εφαρμογής ΝΑΙ   

3.9
Να συμπεριληφθεί στην προσφορά 
σχέδιο της βάσης ΝΑΙ   

2. Υπηρεσίες

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

κ.1.1.
Τεκμηρίωση έντυπου 
αρχείου της ΔΒΣ

1

Η συλλογή υλικού αφορά 
διαδικασίες συγκέντρωσης και 
επιλογής του επιπλέον υλικού 
του Αρχείου Εφημερίδων και 
άλλου υλικού Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Σύρου (ΔΒΣ), 
προκειμένου να αποτελέσει το 
υλικό εμπλουτισμού της 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της ΔΒΣ 
από τις διαθέσιμες πηγές.

ΝΑΙ

2

Η οργάνωση του υλικού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την 
πρωταρχική έρευνα των 
δεδομένων, προκειμένου το 
υλικό της συλλογής να 
ταξινομηθεί ανά ενότητες, οι 
οποίες θα κάνουν ευχερέστερη 
τη διαδικασία της τεκμηρίωσης.

ΝΑΙ

3

Η αξιολόγηση του υλικού δίνει 
έμφαση στην εμβάθυνση στη 
διαθέσιμη πληροφορία, σχετικά 
με το πολιτιστικό υλικό.

ΝΑΙ

4
Κατά την τεκμηρίωση, πρέπει 
να γίνεται πλήρης καταγραφή 
του υλικού, η οποία 

ΝΑΙ
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περιλαμβάνει τόσο τα κοινά 
χαρακτηριστικά καταγραφής 
ανά κατηγορία, όσο και τα 
διακριτά στοιχεία περιγραφής 
των αντικειμένων ή θεμάτων 
της συλλογής.

5

Χρήση των διεθνών προτύπων 
τεκμηρίωσης πολιτιστικού 
αρχειακού υλικού Dublin-core, 
cidoc.

ΝΑΙ

6

Δημιουργία μεταδεδομένων 
τεκμηρίωσης (Περιγραφικά, 
τεχνικά, προστασία δεδομένων 
κ.α.)

ΝΑΙ

7

Κατά το διορθωτικό έλεγχο θα 
πρέπει να ελεγχθεί το σύνολο 
των πληροφοριών που 
χαρακτηρίζουν τα τεκμήρια και 
να προβεί στις απαραίτητες 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις, 
σχετικά με το επιπλέον έντυπο 
υλικό της ΔΒΣ.

ΝΑΙ

8

Η εισαγωγή των 
μεταδεδομένων που 
συνοδεύουν τα τεκμήρια θα 
πρέπει να διεξαχθεί με σκοπό 
την πληρέστερη καταγραφή 
πληροφοριών για τα ίδια τα 
τεκμήρια με τρόπο συνεπή και 
κατανοητό για όλες τις 
κατηγορίες χρηστών.

ΝΑΙ

9

Τα τεκμήρια θα πρέπει να 
περιληφθούν σε διακριτές 
ενότητες, στις οποίες θα 
εντάσσεται το σύνολο του 
σχετικού περιεχομένου.

ΝΑΙ

10

Τα βασικά μεταδεδομένα που 
πρέπει να εισαχθούν είναι:

Γενικός τίτλος

Έκδοση

Χρονολόγηση

Εκδότης

Γενική αναλυτική περιγραφή

Θεματολογία

ΝΑΙ
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Άρθρα

Συγγραφέας

Βιβλιογραφία

Λέξεις κλειδιά

Άλλα..

11

Συγγραφή σχετικών γενικών 
κειμένων για κάθε χρήση (απλή 
γλώσσα – επιστημονική 
γλώσσα)

ΝΑΙ

12

Να αναφερθούν εργασίες 
ψηφιακής τεκμηρίωσης του 
υλικού:
(Κατηγοριοποίηση και 
απογραφή σημείου ανά 
κατηγορία, Σύνταξη 
ευρετηρίου και ονοματολογία 
υλικού, Δημιουργία 
μεταδεδομένων)

ΝΑΙ

13
Μεταδεδομένα τεκμηρίων – 
Είδη και ανάλυση πεδίων 

ΝΑΙ

14 Δυνατότητα προσθήκης και 
άλλων πεδίων-μεταδεδομένων 
χωρίς να απαιτούνται 
εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις

ΝΑΙ

15 Σύνολο τεκμηρίων σε σελίδες 
(εφημερίδες, βιβλία)

ΝΑΙ (αριθμός 
12.276)

Κ.1.2

Ψηφιοποίηση υλικού – 
Ψηφιακή επεξεργασία – 
OCR

1
Ψηφιοποιημένα τεκμήρια 
(βιβλία, εφημερίδες)

ΝΑΙ

2
Σάρωση σε υψηλή ανάλυση 
(300 dpi το ελάχιστο)

ΝΑΙ

3
Σάρωση με ειδικούς σαρωτές 
βιβλίου(book scanners) για 
ευαίσθητο έντυπο υλικό

ΝΑΙ

4

Αναλύσεις ψηφιακών αρχείων
Masterfiles: τύπου TIFF, 
ανάλυσης 300dpi, βάθους 
χρώματος ίδιου με το ψηφιακό 
υποκατάστατο και 
συγκεκριμένα 24-bit για 
έγχρωμα και 8-bit για 
ασπρόμαυρα, διαστάσεις 

ΝΑΙ
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ψηφιακού υποκατάστατου 
ίδιες (1:1) με αυτές του 
τεκμηρίου.
Αρχεία προβολής μέσω 
διαδικτύου: τύπου JPEG ή 
ισοδύναμου, ανάλυσης 150 
dpi και βάθους χρώματος ίδιου 
με το ψηφιακό υποκατάστατο 
και διάστασης ίσης με το 
πρωτότυπο.
Αρχεία προεπισκόπησης: 
τύπου JPEG ή ισοδύναμου, 
ανάλυσης 72 dpi, βάθους 
χρώματος ίδιου με το ψηφιακό 
υποκατάστατο και μεγέθους 
200 pixels στη μέγιστη 
διάσταση.

5
Σύνολο ψηφιοποιημένων 
τεκμηρίων σε σελίδες 

ΝΑΙ
(12.276 σελ)

7

Εφημερίδα ΑΣΤΗΡ - Σάρωση 
σε υψηλή ανάλυση 300dpi, 8 
bit γκρι για ασπρόμαυρα και 
24 bit για έγχρωμα

ΝΑΙ
(1.166 σελ.)

8

Ελληνικός Ταχυδρόμος - 
Σάρωση σε υψηλή ανάλυση 
300dpi, 8 bit γκρι για 
ασπρόμαυρα και 24 bit για 
έγχρωμα

ΝΑΙ
(1.647 σελ)

9

Εφημερίς των Αγγελιών - 
Σάρωση σε υψηλή ανάλυση 
300dpi, 8 bit γκρι για 
ασπρόμαυρα και 24 bit για 
έγχρωμα

ΝΑΙ
(1.026 σελ)

10

Εφημερίδα ΗΛΙΟΣ - Σάρωση 
σε υψηλή ανάλυση 300dpi, 8 
bit γκρι για ασπρόμαυρα και 
24 bit για έγχρωμα

ΝΑΙ
(4.016 σελ)

11

Εφημερίδα ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ- Σάρωση σε 
υψηλή ανάλυση 300dpi, 8 bit 
γκρι για ασπρόμαυρα και 24 
bit για έγχρωμα

ΝΑΙ
(324 σελ)

12 Εφημερίδα ΠΑΝΟΠΗ - 
Σάρωση σε υψηλή ανάλυση ΝΑΙ

22PROC010712388 2022-06-08



300dpi, 8 bit γκρι για 
ασπρόμαυρα και 24 bit για 
έγχρωμα

(2.686 σελ)

13

Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ - 
Σάρωση σε υψηλή ανάλυση 
300dpi, 8 bit γκρι για 
ασπρόμαυρα και 24 bit για 
έγχρωμα

ΝΑΙ
(138 σελ)

14

Εφημερίδα ΠΑΝΔΩΡΑ - 
Σάρωση σε υψηλή ανάλυση 
300dpi, 8 bit γκρι για 
ασπρόμαυρα και 24 bit για 
έγχρωμα

ΝΑΙ
(1.656) σελ)

15

Εφημερίδα ΒΗΜΑ ΤΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΤΟ) - Σάρωση 
σε υψηλή ανάλυση 300dpi, 8 
bit γκρι για ασπρόμαυρα και 
24 bit για έγχρωμα

ΝΑΙ
(1.330 σελ)

16

Εφημερίδα ΕΡΜΗΣ - Σάρωση 
σε υψηλή ανάλυση 300dpi, 8 
bit γκρι για ασπρόμαυρα και 
24 bit για έγχρωμα

ΝΑΙ
(1.824 σελ)

17

Αυτόματη (χωρίς διόρθωση) 
οπτική αναγνώριση 
χαρακτήρων (OCR) ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα να 
μπορεί ο χρήστης να αναζητεί 
μέσα στο κείμενο της 
εφημερίδας. Παραδοτέο αυτού 
του σταδίου θα είναι 
αναζητήσιμα αρχεία PDF/A 
(text under image) ανά 
τεκμήριο.

ΝΑΙ
(12.276 
σελίδες)

18
Λήψη μέτρων προστασίας του 
υλικού προς ψηφιοποίηση.

ΝΑΙ
(να 
αναφερθούν)

19 Ποιοτικός έλεγχος υλικού

ΝΑΙ
(να 
αναφερθούν
οι σχετικές 
διαδικασίες)
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20

Το masterfile, καθώς και τα 
αρχεία PDF/A να παραδοθούν 
στον δικαιούχο σε ασφαλές 
αποθηκευτικό μέσο

Ναι 

Ψηφιακή επεξεργασία, 
παραμετροποίηση υλικού

21

Απόδοση μοναδικής ονομασίας 
σε κάθε τεκμήριο και 
διασύνδεση του κάθε τεκμηρίου 
με τα μεταδεδομένα από το 
στάδιο της τεκμηρίωσης

ΝΑΙ

22

Να παρέχεται η δυνατότητα 
διασύνδεσης των δεδομένων 
τεκμηρίωσης με όλες τις 
εναλλακτικές μορφές των 
πρωτογενών ψηφιακών 
τεκμηρίων.

ΝΑΙ

23

Κατά την επεξεργασία θα 
πρέπει να υπάρχουν οι εξής 
δυνατότητες διορθωτικών 
επεμβάσεων όπου απαιτούνται:

Απαλοιφής καμπυλότητας του 
βιβλίου από το ψηφιακό τεκμήριο, 
καθώς και αυτόματης απαλοιφής 
δακτύλων από το ψηφιακό 
τεκμήριο.

Προεπισκόπησης των 
σαρωμένων εικόνων.

Διόρθωση φωτεινότητας και 
αντίθεσης.

Ευθυγράμμισης.

Περιστροφή της εικόνας με 
ακρίβεια μοίρας.

Διαχωρισμού σελίδων με 
ταυτόχρονη κατάργηση περιοχής 
εικόνας.

Αποκοπής των περιθωρίων γύρω 
από το τεκμήριο.

Αλλαγής προσανατολισμού, όταν 
απαιτείται.

Μετατροπής σε διαφορετικό 
format π.χ. από TIFF σε JPEG 
κοκ

Παραγωγής ψηφιακών 
υποκατάσταστων και 
αντιγράφων.

ΝΑΙ

24

Το αρχείο προβολής και το 
αρχείο προεπισκόπησης να 
παραδοθούν στον δικαιούχο 
σε ασφαλές αποθηκευτικό 
μέσο 

ΝΑΙ
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κ1.3
Δημιουργία αποθετηρίου 
αναζήτησης εφημερίδων

1

Το σύστημα θα υποστηρίζει την 
εισαγωγή των ψηφιακών 
τεκμηρίων, καθώς και των 
τεκμηριωτικών μεταδεδομένων 
του αρχείου της ΔΒΣ

ΝΑΙ

2

Εισαγωγή ψηφιοποιημένου 
υλικού στο σύστημα και 
χαρακτηρισμό του με 
μεταδεδομένα 
καταλογογράφησης, 
τεκμηρίωσης και τεχνικά 
μεταδεδομένα, όπως πλαίσιο 
αναφοράς, περιγραφές, τίτλους, 
λέξεις κλειδιά κ.ά.

ΝΑΙ

3

Χρήση οντολογιών για το 
χαρακτηρισμό των τεκμηρίων 
με μεταδεδομένα. Οι οντολογίες 
θα περιγράφουν το ευρύ πεδίο 
των της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και θα 
υποστηρίζονται από σύστημα 
διαχείρισης οντολογιών.

ΝΑΙ

4

Υποστήριξη εισαγωγής 
μεταδεδομένων υλικού στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα 
και πρόβλεψη για τη 
δυνατότητα εισαγωγής σε 
μεταγενέστερο χρόνο και άλλης 
ξενόγλωσσης έκδοσης, χωρίς 
να επηρεάζεται η λειτουργία του 
συστήματος, καθώς και τα 
δεδομένα που θα έχουν 
αποθηκευτεί σε αυτό.

ΝΑΙ

5

Επεξεργασία των πληροφοριών 
που χαρακτηρίζουν το κάθε 
τεκμήριο και αλλαγή των 
επιθυμητών μεταδεδομένων.

ΝΑΙ

6

Μηχανισμοί ευφυούς 
αναζήτησης για την εύρεση των 
τεκμηρίων, σε φυσική γλώσσα 
και με βάση διαφορετικά 
κριτήρια, όπως θεματική 

ΝΑΙ
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ενότητα, χρονολογική 
αναζήτηση, αναζήτηση με 
λέξεις κλειδιά, υποστήριξη 
συνάφειας αποτελεσμάτων, κ.ά.

7

Δυνατότητα δημιουργίας λίστας 
επιθυμητών αντικειμένων. Η 
λίστα θα πρέπει να είναι σε 
μορφή κατάλληλη για 
εκτύπωση από τους χρήστες 
του συστήματος.

ΝΑΙ

8

Η βάση δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθεί για την 
αποθήκευση του ψηφιακού 
υλικού και του συνοδευτικού 
πληροφοριακού του υλικού θα 
υλοποιηθεί σε επιλεγμένο 
λογισμικό, το οποίο θα καλύπτει 
ανάγκες: 

Αποθήκευσης μεγάλου όγκου 
υλικού και δεδομένων, χωρίς να 
επηρεάζεται η αποδοτικότητα του 
συστήματος.

Υποστήριξη XML, RDF και 
δυνατότητα δημοσίευσης υλικού 
στο Διαδίκτυο.

Δυνατότητα υποστήριξης 
πολλαπλών ταυτόχρονων 
συνδέσεων.

Παροχή εργαλείων π.χ. 
σχεδιασμού της βάσης, λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας. 

Δυνατότητα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής δεδομένων με άλλες 
βάσεις.

ΝΑΙ

9
Πλήρη αυτονομία στο 
ανέβασμα και τη διαχείριση του 
περιεχομένου. 

ΝΑΙ

10

Το αποθετήριο θα πρέπει να 
παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο 
για τους διαχειριστές εργαλείο 
διαχείρισης τεκμηρίων, μέσα 
από το οποίο θα μπορούν να 
εκτελούν τις παρακάτω 
ενέργειες:

Ενημέρωση του περιεχομένου 
των υφιστάμενων ψηφιακών 
τεκμηρίων.

Δημιουργία νέων τεκμηρίων.

Διαγραφή υφιστάμενων 
ψηφιακών τεκμηρίων. 

Δημοσίευση ή μη των 
υφιστάμενων ψηφιακών 
τεκμηρίων στην κεντρική σελίδα 

ΝΑΙ
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της βιβλιοθήκης.

11
Το εργαλείο θα πρέπει να 
βρίσκεται στο ίδιο λειτουργικό 
περιβάλλον που εμφανίζονται τα 
τεκμήρια με το περιεχόμενό τους 
(frontend) 

ΝΑΙ

12

Εργαλείο έξυπνης αναζήτησης 
χρησιμοποιώντας πολλαπλά 
φίλτρα αναζήτησης (σύνθετη 
αναζήτηση) και μέσω λέξεων ή 
φράσεων στο πλήθος των 
ιστορικών εγγράφων. 

ΝΑΙ

13

Πρόβλεψη για ενσωμάτωση 
downloadable αρχείων στις 
σελίδες παρουσίασης των 
ιστορικών εγγράφων όπως λ.χ. 
pdf files, gpx files, αρχείων 
εικόνων κοκ. 

ΝΑΙ

14

Δυνατότητα θέασης των 
αρχείων εικόνας των ιστορικών 
εγγράφων με τη μορφή 
slideshow. 

ΝΑΙ

15

Στην κεφαλίδα κάθε ιστοσελίδας 
θα εμφανίζεται πάντοτε το 
βασικό μενού πλοήγησης με τις 
κύριες (πρωτοβάθμιες) 
επιλογές. 

ΝΑΙ

16

Συνεκτίμηση των 
προδιαγραφών χρήσης του 
portal από άτομα με ειδικές 
ανάγκες και εναρμόνιση με το 
πρότυπο. 

ΝΑΙ

Κ.1.4. Δημιουργία δικτυακού 
τόπου προβολής.

1

Ελκυστικό γραφικό 
περιβάλλον εναρμονισμένο με 
την αισθητική και το 
περιεχόμενο μίας πύλης.

ΝΑΙ

2

Εύχρηστους και κατανοητούς 
μηχανισμούς πλοήγησης για 
την περιήγηση του χρήστη στις 
σελίδες.

ΝΑΙ
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3
Χάρτη σελίδων που θα δείχνει 
την θεματική οργάνωση του 
δικτυακού τόπου.

ΝΑΙ

4
Υποστήριξη τουλάχιστον δύο 
γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά) 

ΝΑΙ

5
Πρόβλεψη για την υποστήριξη 
και άλλων γλωσσών 
αργότερα.

ΝΑΙ

6

Η διαδικτυακή πύλη πρέπει να 
είναι προσβάσιμη σε όλους 
τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων και 
των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. 

ΝΑΙ

7

Όλες οι σελίδες θα πρέπει να 
έχουν τις κατάλληλες μετα-
ιδιότητες (metadata attributes), 
έτσι ώστε να μπορούν να 
δεικτοδοτηθούν από τις 
μηχανές αναζήτησης.

ΝΑΙ

8

Αδιάλειπτη λειτουργία που θα 
εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) 
και χωρίς προβλήματα, 
πρόσβαση των χρηστών στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΝΑΙ

9 Αξιοπιστία και απόδοση. ΝΑΙ

10
Διασφάλιση συστήματος 
πρόσβασης από τρίτους.

ΝΑΙ

11

Επεκτασιμότητα: το σύστημα 
θα μπορεί να υποστηρίξει 
ενδεχόμενη διεύρυνση 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
επέκταση της δικτυακής 
υποδομής.

ΝΑΙ

12
Παρουσίαση περιεχομένου σε 
πραγματικό χρόνο.

ΝΑΙ

13

Συνεχή ενημέρωση του 
περιεχομένου της δικτυακής 
πύλης και των άλλων 
συνδεδεμένων συστημάτων.

ΝΑΙ

14
Ανεξαρτησία από το 
λειτουργικό σύστημα. 

ΝΑΙ

15
Ενιαία διαχείριση 
περιεχομένου (Content 
Management) σε όλα τα 

ΝΑΙ
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συνδεδεμένα συστήματα 
(ιστοσελίδα, εφαρμογή 
κινητών, οθόνες αφής).

16

Δυνατότητα συνεισφοράς 
περιεχομένου μέσω 
σχολιασμού από τους χρήστες 
(user contributed content) με 
τη μορφή σχολίων, 
φωτογραφιών, video.

ΝΑΙ

17

Επεκτασιμότητα μέσω 
μηχανισμού plug-in ή modules, 
ώστε να επιτρέπεται η 
περαιτέρω ανάπτυξη της 
διαδικτυακής πύλης.

ΝΑΙ

18
Δυνατότητα υπηρεσιών 
newsletters, rss feeds.

ΝΑΙ

19
Διασύνδεση με κοινωνικά 
δίκτυα (facebook, twitter κ.λπ.)

ΝΑΙ

20

Σύνδεση με το ανοικτό 
σύστημα διαχείρισης και 
καταλογογράφησης 
OpenΑΒΕΚΤ της ΔΒΣ

ΝΑΙ

Περιεχόμενο και λειτουργίες 
εφαρμογής διαδικτυακής 
πύλης

21

Η διαδικτυακή πύλη θα 
παρουσιάζει το έργο, τις 
δράσεις, το προφίλ και το 
περιεχόμενο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Σύρου, ενώ θα 
συνδέεται με το ψηφιακό 
αποθετήριο αναζήτησης 
εφημερίδων του ΠΕ3

ΝΑΙ

22

Να αναφερθεί η μεθοδολογία - 
διαδικασίες που θα 
διασφαλίσουν την επιτυχή 
έκβαση του έργου

ΝΑΙ

23
Το υλικό της διαδικτυακής 
πύλης να παρουσιάζεται σε 
διακριτές ενότητες

ΝΑΙ

24

Η πλοήγηση στο περιεχόμενο 
της διαδικτυακής πύλης να 
δομείται σε κατηγορίες υλικού, 
και να προβάλλονται με την 
επιλογή τους και πάνω σε 
χάρτη με διακριτό σημείο κάθε 

ΝΑΙ
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φορά

25
Να αναφερθεί η θεματική 
κατηγοριοποίηση του 
πολιτιστικού υλικού 

ΝΑΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
διαδικτυακής πύλης

Αρχιτεκτονική

26

Η αρχιτεκτονική υλοποίηση 
του πληροφοριακού 
συστήματος να ακολουθεί το 
λογικό μοντέλο του 3–tier

ΝΑΙ

27

Η λογική διάρθρωση του 
λογισμικού να προσδίδει 
ευελιξία στο σύστημα 
επιτρέποντας την υλοποίηση 
διαφόρων σεναρίων φυσικής 
εγκατάστασης και λειτουργίας, 
οδηγώντας σε ένα σύστημα 
καλά δομημένο, σταθερό, 
ανοιχτό, εύκολα συντηρήσιμο 
και επεκτάσιμο.

ΝΑΙ

Διαλειτουργικότητα:

28

Διασυνδεσιμότητα των 
εφαρμογών και των 
υπηρεσιών που θα 
αναπτυχθούν για το έργο 
(Διαδικτυακή πύλη, εφαρμογή 
κινητών συσκευών Αpp, 
οθόνες αφής).

ΝΑΙ

29

Διασυνδεσιμότητα με την 
ανάλογες εφαρμογές (βάσεις 
δεδομένων) για άντληση 
δεδομένων σημείων 
ενδιαφέροντος που θα 
υλοποιηθούν ή υπάρχουν 
στους δήμους.

ΝΑΙ

30

Να αναφερθούν τα 
χρησιμοποιούμενα πρότυπα 
για την διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας που θα 
εξασφαλίζουν αξιοπιστία, 
ταχύτητα και επεκτασιμότητα

ΝΑΙ

31
Τo οπτικοακουστικό υλικό 
(φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά 
κλιπ κ.α.) θα πρέπει να έχει 
και απευθείας σύνδεσμο ώστε 

ΝΑΙ
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να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άλλους δικτυακούς 
τόπους.

Πολυκαναλική Διάθεση ΝΑΙ

32

Το πληροφοριακό σύστημα να 
διαθέτει υπηρεσίες στο 
διαδίκτυο μέσω κινητών 
συσκευών (smartphones, 
tablets), υπολογιστών, οθονών 
αφής που θα εγκατασταθούν 
σε επιλεγμένα σημεία του 
νησιού. 

ΝΑΙ

33

Οι υπηρεσίες να παρέχονται 
μέσω διαδικτύου και να 
σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι εφικτή η χρήση 
τους από πληθώρα φορητών 
μέσων μέσω φυλλομετρητή. 

ΝΑΙ

34

Το περιεχόμενο των 
εφαρμογών θα πρέπει να 
ενημερώνεται αυτόματα 
σύμφωνα με το περιεχόμενο 
του πληροφοριακού 
συστήματος, χωρίς να 
απαιτείται ανθρώπινη 
παρέμβαση.

ΝΑΙ

Ανοιχτά πρότυπα - ανοιχτά 
δεδομένα

35

Το πληροφοριακό σύστημα να 
βασίζεται σε πρότυπα που 
διατίθενται δωρεάν. Να 
αναφερθούν τα 
χρησιμοποιούμενα πρότυπα

ΝΑΙ

36

Η ανάπτυξη λογισμικού να 
γίνει με χρήση ανοιχτών 
προτύπων ώστε να δύναται να 
παραχωρείται το δικαίωμα 
αντιγραφής, τροποποίησης και 
αναδιανομής του λογισμικού 
χωρίς περιορισμούς.

ΝΑΙ

Διάθεση υλικού με άδεια 
Ανοιχτού Περιεχομένου 
Creative Commons “Αναφορά 
Δημιουργού - Παρόμοια 
Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-
SA 4.0), όπου αυτό είναι 
επιτρεπτό από τους 
εμπλεκόμενους φορείς των 

ΝΑΙ
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σημείων ενδιαφέροντος

37

Έλεγχος - επιβεβαίωση υλικού 
αν υπόκειται σε 
εκκαθαρισμένα πνευματικά 
δικαιώματα σε δεδομένα και 
περιεχόμενο

ΝΑΙ

38

Απόθεση δεδομένων και 
περιεχομένου σε σταθερό URI, 
χωρίς τεχνικούς περιορισμούς, 
με δυνατότητα περαιτέρω 
χρήσης.

ΝΑΙ

Ασφάλεια πληροφοριακού 
συστήματος:

ΝΑΙ

39

Το πληροφοριακό σύστημα θα 
πρέπει να διέπεται από τις 
αρχές της Ασφάλειας 
πληροφοριών (Ακεραιότητα, 
Διαθεσιμότητα, 
Εμπιστευτικότητα)

ΝΑΙ

40

Το πληροφοριακό σύστημα θα 
πρέπει να διέπεται από τις 
αρχές της Προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 
Ικανοποίηση του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ΓΚΠΔ – GDPR)

ΝΑΙ

41

Το πληροφοριακό σύστημα θα 
πρέπει να διέπεται από τις 
αρχές της Προστασίας 
δεδομένων στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες (Οδηγία 
2009/136/ΕΚ)

ΝΑΙ

42

Το πληροφοριακό σύστημα, 
θα πρέπει να υποστηρίζει 
σύστημα ασφάλειας που θα 
λαμβάνει υπόψη ομάδες 
χρηστών με 
διαφορετικά/διαβαθμισμένα 
δικαιώματα 

ΝΑΙ

Σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου:

ΝΑΙ

43
Να αναφερθεί και να 
περιγραφεί η ολοκληρωμένη 
λύση για το σχεδιασμό, 
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οργάνωση, διαχείριση, 
επισκόπηση, ανάρτηση και 
ενημέρωση διαδικτυακού 
τόπου, που να εξασφαλίζει τη 
συχνή ανανέωση και δυναμική 
παρουσίαση του 
περιεχομένου.

44

Σύστημα «ανοικτής» 
αρχιτεκτονικής (open 
architecture), δηλαδή 
υποχρεωτική χρήση ανοικτών 
προτύπων 

ΝΑΙ

45

Αρθρωτή (modular) 
αρχιτεκτονική του συστήματος, 
ώστε να επιτρέπονται 
μελλοντικές επεκτάσεις και 
αντικαταστάσεις, 
ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις 
ή αλλαγές διακριτών τμημάτων 
λογισμικού.

ΝΑΙ

46

Αρχιτεκτονική Ν-tier για την 
ευελιξία της κατανομής του 
κόστους και φορτίου μεταξύ 
κεντρικών συστημάτων και 
σταθμών εργασίας, για την 
αποδοτική εκμετάλλευση του 
δικτύου και την ευκολία στην 
επεκτασιμότητα, αλλά και στη 
συντήρησή του.

ΝΑΙ

47

Χρήση συστημάτων 
διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων ανοιχτού 
λογισμικού (RDBMS) για την 
ευκολία διαχείρισης μεγάλου 
όγκου δεδομένων, όπως αυτά 
θα παράγονται από την 
εναπόθεση δεδομένων από 
τους χρήστες και θα 
διατηρούνται σε βάθος 
χρόνου. Επιπλέον, πρέπει να 
διασφαλιστεί η αυξημένη 
διαθεσιμότητα και πρόσβαση 
των χρηστών στα διαθέσιμα 
δεδομένα. 

ΝΑΙ

48

Χρήση γραφικού 
περιβάλλοντος λειτουργίας 
των χρηστών για την 
αποδοτική χρήση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών 
και την ευκολία εκμάθησής 

ΝΑΙ
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τους.

49

Ύπαρξη πλήρους 
περιβάλλοντος ασφαλούς 
τροποποίησης και επέκτασης 
των εφαρμογών την οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να τεκμηριώσει.

ΝΑΙ

50

Σχεδιασμός και υλοποίηση με 
βασική αρχή την οικονομία 
πόρων αλλά και τη βέλτιστη 
απόδοση της διαδικτυακής 
πύλης.

ΝΑΙ

51

Όπου απαιτείται είσοδος 
χρήστη με κωδικούς θα πρέπει 
να γίνεται άπαξ για το σύνολο 
των νέων εφαρμογών και να 
μην χρειάζεται σε καμιά 
περίπτωση επαν εισαγωγή του 
κωδικού (Single Sign On).

ΝΑΙ

52

Η μορφοποίηση του 
περιεχομένου θα πρέπει να 
γίνεται μέσα από 
ενσωματωμένο editor 
(WYSIWYG) και να 
υποστηρίζονται διευρυμένες 
λειτουργίες (εισαγωγή 
εικόνων, πινάκων, στοιχείων 
φορμών, κλπ.).

ΝΑΙ

53

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
διαχείριση πολλαπλών 
εκδόσεων για κάθε κατηγορία 
περιεχομένου.

ΝΑΙ

54

Δυνατότητα διαχείρισης 
κατηγοριών περιεχομένου που 
αφορούν σε εκδηλώσεις - 
ανακοινώσεις. Η διαχείριση 
τους θα πρέπει να γίνεται από 
ένα κεντρικό σημείο με 
δυνατότητα εισαγωγής ή 
τροποποίησης/διαγραφής των 
υπαρχόντων, ενώ θα 
υποστηρίζεται διάθεση αυτών 
μέσω τεχνολογίας RSS feed.

ΝΑΙ

55

Πλήρης υποστήριξη των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που 
απαιτείται να ενσωματώνονται 
στο CMS, ώστε να 
υποστηρίζεται η 
αποτελεσματική υλοποίηση 

ΝΑΙ
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ενεργειών Search Engine 
Optimization. Τέτοια 
χαρακτηριστικά είναι κατ’ 
ελάχιστον τα εξής:
  Title Tag customization
  Static, Keyword-rich URL’s
  Meta Tag customization
  Headings customization
  404 Error friendly pages

56

Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. 
Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα 
πρέπει να εκτυπώνονται μόνο 
το περιεχόμενο αυτής, χωρίς 
το υπόλοιπο εικαστικό Layout 
της σελίδας.

ΝΑΙ

57

Θα πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα για διαχείριση 
(δημιουργία - κατάργηση) των 
εσωτερικών συνδέσμων 
(hyperlinks).

ΝΑΙ

58

Θα πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας και 
διαχείρισης δυναμικών 
σελίδων.

ΝΑΙ

59

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
δημιουργία και διαχείριση 
καταλόγων δεδομένων, με 
δυναμικό και ευέλικτο τρόπο.

ΝΑΙ

60
Θα πρέπει να υποστηρίζεται 
λειτουργία αναβαθμισμένης 
αναζήτησης.

ΝΑΙ

61

Διαχείριση μέσω Web
Όλη η διαχείριση της πύλης θα 
πρέπει να γίνεται με την χρήση 
ενός web περιβάλλοντος, έτσι 
ώστε η διαχείριση τόσο του 
περιεχομένου, όσο και των 
λειτουργιών της πύλης να 
μπορεί να διεξαχθεί από 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

ΝΑΙ

62

Η διαχείριση των σελίδων 
θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
περιλαμβάνει:

Δενδρική απεικόνιση της δομής 
της Διαδικτυακής πύλης

Εύκολη και γρήγορη 
τροποποίηση της δομής της 
(menu, sub-menu)

Περιεχόμενο σε απεριόριστο 
αριθμό γλωσσών

ΝΑΙ
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Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή 
κατοπτρική δομή μεταξύ 
γλωσσών

Εύχρηστο HTML Editor του 
τύπου WYSIWYG (What You 
See Is What You Get)

Δυνατότητα προεπισκόπησης 
της σελίδας

63

Διαχείριση εικαστικών 
προτύπων (look&feel)
Το CMS θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης διαφορετικών 
εικαστικών θεμάτων, για την 
κάλυψη των διαφορετικών 
αναγκών απεικόνισης του 
περιεχομένου. 
Επιπλέον, το CMS θα πρέπει 
να υποστηρίζει τη δημιουργία 
και διαχείριση περισσοτέρων 
του ενός εικαστικών θεμάτων, 
προκειμένου να μπορεί να 
αλλάζει γρήγορα και εύκολα το 
look&feel της πύλης, όποτε 
αυτό κριθεί απαραίτητο. 

ΝΑΙ

64

Διεπαφή Χρήστη (User 
Interface)
Η διεπαφή χρήστη του 
ιστότοπου θα αναπτυχθεί εξ' 
ολοκλήρου σε τεχνολογίες 
HTML/CSS/JavaScript. 
Ειδικότερα σημειώνεται ότι θα 
αναπτυχθεί με χρήση τεχνικών 
που στηρίζονται στην αρχή 
του progressive enhancement. 

ΝΑΙ

65

Διαχείριση αρχείων
To CMS θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα στο διαχειριστή 
να δημιουργεί και να 
διαχειρίζεται φακέλους 
αρχείων και να «ανεβάζει» τα 
αρχεία που χρησιμοποιούνται 
μέσα στο website (έγγραφα, 
εικόνες, ήχο, video κ.λπ.). Η 
διαχείριση των αρχείων θα 
πρέπει να υποστηρίζει 
λειτουργία preview για τις 
εικόνες.

ΝΑΙ

66

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο
To CMS θα πρέπει να 
επιτρέπει τη γρήγορη και 
εύκολη δημιουργία 
πολλαπλών γλωσσικών 
εκδόσεων της πύλης, 

ΝΑΙ
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χρησιμοποιώντας τη ίδια δομή. 
Θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
δημιουργία απεριόριστων 
γλωσσικών εκδόσεων. 

67
Χρήση από σύγχρονες κινητές 
συσκευές (smartphones, 
tablets)

ΝΑΙ

68

Χρήση από ΑμεΑ: W3C Web 
Accessibility Initiative (WAI) 
Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0, level 
AA

ΝΑΙ

Κ.1.5.

Ανάπτυξη Ψηφιακής 
Διαδραστικής 
Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

1

Μια (1) διαδραστική 
εκπαιδευτική εφαρμογή, η 
οποία θα εγκατασταθεί στους 
επισκέψιμους χώρους της ΔΒΣ 
με θέμα: «Ξεφυλλίστε την 
ιστορία της Σύρου» όπου με 
χρηστικό τρόπο και με τη χρήση 
πολυμέσων οι χρήστες - 
επισκέπτες της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Σύρου θα 
περιηγούνται στην ιστορία της 
πόλης, ξεφυλλίζοντας το αρχείο 
των εφημερίδων της Σύρου.

ΝΑΙ

2

Ο επισκέπτης θα έχει τη 
δυνατότητα και να συλλέξει 
πληροφορίες για τη κάθε 
θεματική μέσα από τη 
συνδυασμένη και αρμονική 
χρήση κειμένου, φωτογραφιών, 
κινούμενων γραφικών και ήχου, 
βίντεο αλλά και να εμβαθύνει 
στην πληροφορία 
συμμετέχοντας σε παιχνίδια 
γνώσεων.

ΝΑΙ

3
Συγγραφή και παρουσίαση 
σεναρίου της εφαρμογής 

ΝΑΙ

4
Παρουσίαση εκπαιδευτική 
διάστασης της εφαρμογής 

ΝΑΙ
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5
Ηλικιακό φάσμα (6-9 ή 10-15 
ετών ) εκπαιδευτικής 
εφαρμογής

ΝΑΙ

6

Quiz – Ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής - Παιχνίδια 
αναζήτησης 

ΝΑΙ

7
Προσαρμογή εφαρμογής σε 
οθόνες αφής 

ΝΑΙ

8
Εύκολό login μέσω mail ή μέσω 
κοινωνικών δικτύων

ΝΑΙ

9

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
λειτουργεί ανεξάρτητα και να 
προσαρμόζεται σε κάθε τύπο 
οθόνης.

ΝΑΙ

10

Η εφαρμογή θα κάνει χρήση 
όλης της υποδομής της 
διαδικτυακής πύλης της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου

ΝΑΙ

11

Θα πρέπει να ακολουθεί τις 
σχεδιαστικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές που αφορούν τις 
πολυμεσικές εφαρμογές, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στο 
Πακέτο Εργασίας 7. ΝΑΙ

Κ1.6

Δημιουργία εφαρμογής 
επαυξημένης 
πραγματικότητας σε 
φορητές συσκευές 

Η εφαρμογή κινητών 
συσκευών (App)

1

Μέσω των κινητών τους 
συσκευών οι επισκέπτες να 
έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, 
βίντεο) που αξιοποιείται και 
δημιουργεί αφορμές για διάλογο 
κατά την διάρκεια της 
ξενάγησης. Η εφαρμογή για 
φορητές συσκευές (Android, 
iOS) να αξιοποιεί λειτουργίες 

ΝΑΙ
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και εργαλεία του 
πληροφοριακού συστήματος 
που περιεγράφηκαν στην 
προηγουμένη ενότητα, 
κατάλληλα προσαρμοσμένες 
στις απαιτήσεις των συσκευών 
αυτών (smartphones, tablets 
κ.α.)

2

Οι κύριες λειτουργίες της 
εφαρμογής θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες με ή χωρίς τη 
σύνδεση σε δίκτυο internet

ΝΑΙ

3
Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη 
δωρεάν μέσω του εκάστοτε 
market (googleplay/applestore). 

ΝΑΙ

4

Ο χρήστης χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή θα μπορεί να 
στοχεύει σε μία σελίδα της 
εφημερίδας με μια έξυπνη 
συσκευή και το θέμα σταδιακά 
θα ζωντανεύει και θα 
εμφανίζεται στην οθόνη του 
κινητού ή του tablet με σχετικό 
πολυμεσικό υλικό από το 
αρχείο της Βιβλιοθήκης.

ΝΑΙ

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Εφαρμογής (App)

5
Να είναι σε όσες γλώσσες 
υπάρχουν και στην διαδικτυακή 
πύλη

ΝΑΙ

6

Να είναι ικανή να εντοπίζει 
αυτόματα τη θέση του χρήστη 
και να του εμφανίζει τα 
εκθέματα στην κάτοψη του 
αρχείου της ΔΒΣ. 

ΝΑΙ

7

Τα εκθέματα να 
παρουσιάζονται σε θεματικές 
κατηγορίες, π.χ. με διαφορετικό 
χρώμα ή σχήμα. και να είναι 
εφικτό ο χρήστης να επιλέξει 
κάποιο από αυτά τα σημεία, 
ώστε να του παρασχεθούν 

ΝΑΙ
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επιπλέον πληροφορίες.

8
Ο χρήστης να έχει τη 
δυνατότητα να αφήνει σχόλια 
και να προτείνει αλλαγές.

ΝΑΙ

9

Το πληροφοριακό υλικό θα 
λαμβάνεται από την 
διαδικτυακή πύλη, 
αυτοματοποιημένα.

ΝΑΙ

10

Όλο το πληροφοριακό υλικό 
(κείμενα – φωτογραφίες κ.α.) 
που θα περιέχεται στην 
διαδικτυακή πύλη και στην 
εφαρμογή για κινητά, να είναι 
πλήρως συγχρονισμένα

ΝΑΙ

11
Ενιαίο γραφικό περιβάλλον 
διεπαφής χρήστη (GUI) με 
χρήση καρτελών (tabs)

ΝΑΙ

12

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
ταχύτητα απόκρισης και στην 
βελτιστοποίηση της 
κατανάλωσης πόρων από την 
πλευρά της συσκευής

ΝΑΙ

13

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη 
στη διαδικτυακή πύλη ώστε οι 
χρήστες να μπορούν εύκολα να 
την φορτώσουν και 
εγκαταστήσουν στη συσκευή 
τους

ΝΑΙ

14

Η εφαρμογή να περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
κυρίες κατηγορίες (Προβολή 
Θέσης, Κάτοψη της ΔΒΣ: 
Γνωρίστε το αρχείο της ΔΒΣ, 
Εκδόσεις και βιβλία , Χρήσιμες 
Πληροφορίες

ΝΑΙ

15
Να μπορούν να προστεθούν 
επιμέρους λειτουργίες ή/και να 
τροποποιηθούν οι 
προαναφερόμενες πριν την 

ΝΑΙ
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παράδοση της εφαρμογής

16

Η προβολή της πληροφορίας 
για διαδραστικό αντικείμενο θα 
συνοδεύεται από περιγραφική 
πληροφορία 100 λέξεων (+/-
25%), από 1 έως 3 λήψεις 
(φωτογραφίες) ή/και άλλες 
πληροφορίες κατά περίπτωση 
(π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, 
ώρες λειτουργίας κ.τ.λ.). Για 
κάθε εκθεμα μπορούν να 
παρουσιάζονται ενδεικτικά οι 
ακόλουθες πληροφορίες
1. Τίτλος
2. Σύντομη περιγραφή
3. Αναλυτική περιγραφή (π.χ. 
κείμενα, links)
4. Βασική φωτογραφία
5. Φωτογραφίες

ΝΑΙ

17

Η εφαρμογή να είναι συμβατή 
και να λειτουργεί με απόλυτη 
συμβατότητα και ευχρηστία και 
σε υπολογιστή-ταμπλέτα 
(tabletpc) με λειτουργικό 
σύστημα android, IOS 

ΝΑΙ

18

Ο τρόπος ανάπτυξης της 
εφαρμογής να παρέχει τη 
δυνατότητα αναβαθμίσεων στα 
νέα, ενώ με την χρήση του 
Android update θα μπορούν να 
πραγματοποιηθούν επιπλέον 
αλλαγές. 

ΝΑΙ

19
Η εφαρμογή να προσφέρεται 
δωρεάν στους χρήστες.

ΝΑΙ

20

Να διατηρεί ένα σχετικά μικρό 
μέγεθος, έτσι ώστε να μην 
προκαλεί καθυστερήσεις στη 
συσκευή και γενικότερα να μην 
την επιβαρύνει σε χρήση CPU 
και RAM

ΝΑΙ

21
Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο 
ενημερώσεων και ειδοποίησης 
του χρήστη προκειμένου να 
προβεί σε διαδικασία update/ 

ΝΑΙ
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αναβάθμιση

22 Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ ΝΑΙ

Εφαρμογή προβολής 
σημείων σε επαυξημένη 
πραγματικότητα (AR-
Augmented Reality)

23
Σημεία με τεχνολογία της 
επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality)

ΝΑΙ (Αριθμός 
10)

24

Οι προβολές δεδομένων είναι 
δυνατές είτε από τις οθόνες 
κινητών συσκευών είτε από 
ειδικά γυαλιά προβολής 
Augmented Reality

ΝΑΙ

25

Χρήση augmented reality 
εφαρμογή με sdk αρχείο, που 
θα κατεβαίνει στην φορητή 
συσκευή

ΝΑΙ

26

Το ψηφιακό περιεχόμενο που 
θα επαυξάνει τον πραγματικό 
χώρο θα είναι αποθηκευμένο 
στο app

ΝΑΙ

27

Το περιεχόμενο να μεταφέρεται 
στην εφαρμογή όταν αυτή το 
ζητήσει μέσω ασυρμάτων 
δικτύων IP (WiFi, 4G) και να 
μπορεί να αποθηκεύεται 
προσωρινά στην συσκευή 
(caching) έτσι ώστε να είναι 
άμεσα διαθέσιμο αν ζητηθεί 
ξανά

ΝΑΙ

28
Χρήση κάμερας κινητού σε 
προκαθορισμένες εικόνες 
στόχου (Markers/ImageTargets)

ΝΑΙ

29
Η AR τεχνολογία θα είναι τύπου 
Recognition Based

ΝΑΙ

22PROC010712388 2022-06-08



30
Το Περιβάλλον ανάπτυξης θα 
είναι Unity ή ισοδύναμο

ΝΑΙ

31

Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα – προφίλ του 
επισκέπτη

ΝΑΙ

32 Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά ΝΑΙ

Κ1.7. Δημιουργία διαδραστικού 
χρονολογίου προβολής 
ιστορίας της Σύρου

1

Το χρονολόγιο προβολής της 
ιστορίας της Σύρου θα είναι 
διαθέσιμο από τη διαδικτυακή 
πύλη της ΔΒΣ

ΝΑΙ

2

Το χρονολόγιο θα μπορεί να 
παρουσιαστεί και μέσα από 
ειδική οθόνη αφής, που θα είναι 
τοποθετημένη μέσα στη 
Βιβλιοθήκη. 

ΝΑΙ

3

Θα παρουσιάζει τα σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα της Σύρου, 
έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται 
από το αρχείο των εφημερίδων 
αλλά και άλλο υλικό που 
βρίσκεται στην Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Σύρου.

ΝΑΙ

4
Ενιαία γραφιστική απεικόνιση 
με την διαδικτυακή πύλη

ΝΑΙ

Γενικές προδιαγραφές 
πολυμεσικών εφαρμογών

5

Η κάθε εφαρμογή θα 
ενσωματώνει υποσύστημα 
βοήθειας, με τη χρήση 
ενδεικτικών οθονών, κειμένου 
και ήχου.

ΝΑΙ

6 Ευρηματικό σενάριο και η 
απεικόνιση της πληροφορίας θα 

ΝΑΙ
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προβλέπει τη συμμετοχή του 
χρήστη στην ανακάλυψη των 
στοιχείων που παρουσιάζονται

7

Θα περιλαμβάνει πολυμεσικές 
παρουσιάσεις που 
ενσωματώνουν και 
παρουσιάζουν μέσα από ένα 
ενιαίο, εύχρηστο και 
διαδραστικό περιβάλλον 
χάρτες, έξυπνα γραφικά, 
μουσική, φωτογραφικό υλικό 
και επιμελημένα κείμενα. 

ΝΑΙ

8

Η υλοποίηση των συνδέσμων 
μεταξύ των περιεχομένων 
πληροφοριών θα γίνεται με 
τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι 
εργονομική η αναζήτηση 
πληροφοριών από τον χρήστη. 

ΝΑΙ

9

Ελάχιστη υπολογιστική δύναμη, 
ώστε οι ενέργειες του χρήστη 
να εκτελούνται άμεσα, δίχως 
καθυστέρηση

ΝΑΙ

10 Επιλογή γλώσσας ΝΑΙ

11
Η μέθοδος πλοήγησης θα είναι 
ευκρινής, σταθερή και απλή

ΝΑΙ

12

Η δομή της κάθε εφαρμογής θα 
είναι σαφής και εύληπτη για το 
χρήστη

ΝΑΙ

13 Παροχή ηχητικής υποβοήθησης ΝΑΙ

14
Σχεδιασμένη για χρήση από 
ΑΜΕΑ

ΝΑΙ

15
Χρωματισμοί για χρήση και 
θέαση σε κάθε ειδική συνθήκη

ΝΑΙ

Κ1.8 Μεταφράσεις στα Αγγλικά

1 Γλώσσα μετάφρασης: Αγγλικά ΝΑΙ
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2
Περιγραφή μεταφραστικής 
διαδικασίας 

ΝΑΙ

3
Μετάφραση ορολογιών – 
Θησαυρός όρων 

ΝΑΙ

Κ1.9 Πιλοτική Λειτουργία

1

Να αναφερθεί το χρονικό 
διάστημα της προσφερόμενης 
περιόδου πιλοτικής Λειτουργίας 
σε μήνες 

ΝΑΙ 
(τουλάχιστον 
1 μήνας)

2
Να αναφερθούν οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες 
Πιλοτικής Λειτουργίας. 

ΝΑΙ

3
Να αναφερθεί αναλυτικά το 
πρόγραμμα πιλοτικής 
λειτουργίας 

ΝΑΙ

4

Αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών 
λειτουργίας του διαδικτυακού 
κόμβου και των ψηφιακών 
εφαρμογών

ΝΑΙ

Κ1.10 Εκπαίδευση

1
ώρες εκπαίδευσης στη 
λειτουργία του συστήματος

ΝΑΙ (20 
ώρες)

2

Κατάρτιση και εκπαίδευση των 
υπαλλήλων, που θα αναλάβουν 
την υποστήριξη του 
συστήματος (διαχειριστές, 
χρήστες)

ΝΑΙ (2 
στελέχη)

3

Επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με την αρχική 
εξοικείωση των χρηστών και 
διαχειριστών του συστήματος 
και τη συστηματική υποστήριξη 
της προσαρμογής τους στα νέα 
εργαλεία.

ΝΑΙ

4 Να καταγραφθεί το Σχέδιο 
εκπαίδευσης - Περιγραφή 

ΝΑΙ
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ενοτήτων εκπαίδευσης

5

Παράδοση οδηγιών χρήσης 
(εγχειριδίων) για όλες τις 
επιμέρους διαδικασίες που 
περιλαμβάνονται στην 
εκπαίδευση

ΝΑΙ

Κ1.11 Εισαγωγή δεδομένων στη 
βάση του OPENΑΒΕΚΤ

1

εισαγωγή των νέων δεδομένων 
και των ψηφιοποιημένων 
τεκμηρίων του αρχείου της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου 
που θα προκύψουν κατά την 
διάρκεια του έργου, στην Βάση 
δεδομένων του OPENABEKT, 
που φιλοξενείται στην 
διεύθυνση: 
https://syroslib.openabekt.gr/ 

ΝΑΙ

2

Η εισαγωγή των τεκμηρίων 
αλλά και των μεταδεδομένων 
θα πρέπει να διεξαχθεί με 
σκοπό την πληρέστερη 
καταγραφή πληροφοριών για τα 
ίδια τα τεκμήρια, με τρόπο 
συνεπή και κατανοητό για όλες 
τις κατηγορίες χρηστών.

ΝΑΙ

3

Κατά τις εργασίες εισαγωγής 
μεταδεδομένων του υλικού θα 
πρέπει να συμπληρώνονται 
πεδία, τα οποία περιγράφουν 
με τον πληρέστερο τρόπο τα 
τεκμήρια και σύμφωνα με 
συγκεκριμένα πρότυπα 
μεταδεδομένων.

ΝΑΙ

4
Τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια θα 
πρέπει να περιληφθούν σε 
διακριτές ενότητες. 

ΝΑΙ
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4 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

4.1 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο υπογράφων ……….............................. δηλώνω ότ ι  για τ ην «Ψηφιοποίηση και  

προβολή τ ου ιστ ορικού αρχείου Δημοτ ικής Βιβλιοθήκης Σύρου» για τ ι ς  ανάγκες τ ου 

Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, αφού έλαβα γνώση τ ων όρων τ ης υπ’ αρ. …./2022 

Διακήρυξης, τ ους οποίους αποδέχομαι  ανεπιφύλακτ α, υποβάλλω οικονομική προσφορά 

ως εξής:

Π
Α

Ρ
Α

Δ
Ο

Τ
Ε

Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
Μ ΟΝΑΔΑ 
(Μ Ε 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 
ΚΟΣΤΟΣ 
(Μ Ε 
ΦΠΑ)

1 Τεκμηρίωση Υλικού Α/Μ 9

2
Ψηφιοποίηση Υλικού – ψηφιακή 
επεξεργασία - OCR

Αριθμό
ς 

σελίδω
ν

12.276

3
Δημιουργία αποθετ ηρίου 
αναζήτ ησης εφημερίδων

Α/Μ 11

4
Δημιουργία δικτ υακού τ όπου 
προβολής.

Α/Μ 5

5
Ανάπτ υξη Ψηφιακής Διαδραστ ικής 
Εκπαιδευτ ικής Εφαρμογής

Α/Μ 7

6
Δημιουργία εφαρμογής 
επαυξημένης πραγματ ικότ ητ ας σε 
φορητ ές συσκευές

Α/Μ 8
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Π
Α

Ρ
Α

Δ
Ο

Τ
Ε

Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
Μ ΟΝΑΔΑ 
(Μ Ε 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 
ΚΟΣΤΟΣ 
(Μ Ε 
ΦΠΑ)

7
Δημιουργία διαδραστ ικού 
χρονολόγιου προβολής ιστ ορίας 
τ ης Σύρου

Α/Μ 6

8 Μετ αφράσει ς στ α αγγλικά Α/Μ 1

9 Πιλοτ ική λε ι τ ουργία Α/Μ 1

1 0 Εκπαίδευση Α/Μ 0,6

1 1
Εισαγωγή δεδομένων στ η βάση τ ου 
openΑΒΕΚΤ

Α/Μ 1

1 2
Προμήθεια και  εγκατ άστ αση 
εξοπλισμού (2 διαδραστ ικές 
επιφάνεις  αφής)

Σετ 1

                                                                                                                     
ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜ ΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜ ΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΧΧΧΧ ……../………./2022
Α.Π.: 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

……………………………………. ευρώ (…………,00 €) μαζί  με τ ο Φ.Π.Α.

τ ου έργου «Ψη φι οπο ί η σ η  κ α ι  πρ οβολή  τ ου  ι σ τ ορ ι κ ού  αρ χε ί ου  Δη μ οτ ι κ ή ς 
Βι βλ ι οθή κ η ς  Σύρ ου», τ ου ΔΗΜ ΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜ ΟΥΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με τ ους 
όρους τ ης Α.Π. ………………../2022 διακήρυξής μας.

Στ ην Ερμούπολη σήμερα ……………2022 στ α γραφεία τ ου Δήμου, οι  κάτ ωθι  
συμβαλλόμενοι :

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (στ ο εξής η Αναθέτ ουσα Αρχή), με Α.Φ.Μ. 
ΧΧΧΧΧ ΔΟΥ ΧΧΧΧ, που εδρεύει  ……….. και  εκπροσωπείτ αι  νόμιμα 
………………………………….. τ ου ………………. κάτ οικο ……………………., με 
Α.Δ.Τ.: ………………………………..

2. Ο ……………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος τ ης ετ αιρείας «…………………….», με 
Α.Φ.Μ.: ………………, ΔΟΥ …………………………. που εδρεύει  
……………………………….., δ/νση …………………., Τ.Κ. ………… (στ ο εξής ο 
Ανάδοχος) 

αφού  έλαβαν  υπόψη  τ ο υς :

1. τ η διακήρυξη και  τ α λοιπά συμβατ ικά τ εύχη δημοπράτ ησης τ ου Διεθνούς 
Ανοικτ ού Ηλεκτ ρονικού Διαγωνισμού με κρι τ ήριο ανάθεσης βάσει  βέλτ ιστ ης 
σχέσης ποιότ ητ ας – τ ιμής για τ ο έργο «Ψη φ ι οπο ί η σ η  κ α ι  πρ οβ ολ ή  τ ου  
ι σ τ ορ ι κ ού  αρ χεί ο υ  Δη μ οτ ι κ ή ς  Βι β λ ι οθή κ η ς Σύρου»,

2. τ ην τ εχνική και  οικονομική προσφορά τ ου Αναδόχου,

3. τ ο χρονοδιάγραμμα τ ης προσφοράς τ ου Αναδόχου που ελέγχθηκε και  εγκρίθηκε 
από τ ην Αναθέτ ουσα Αρχή, τ ο οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης 
τ ων εργασιών αυτ ήν τ ης υπογραφής τ ης παρούσας,

4. τ ην απόφαση ………………………. τ ης Επιτ ροπής Διενέργειας, με τ ην οποία 
επικυρώνει  τ α Πρακτ ικά αποσφράγισης και  αξ ιολόγησης τ ου Ηλεκτ ρονικού 
Διεθνή Ανοικτ ού Δημόσιου Διαγωνισμού για τ ο έργο «Ψη φ ι οπο ί η σ η  κ αι  
πρ οβολή  τ ου  ι σ τ ορ ι κ ού  αρ χε ί ου  Δημ οτ ι κ ή ς Βι β λ ι οθή κ η ς Σύρου» και  
κατ ακυρώνει  τ ο αποτ έλεσμα τ ου ως άνω διαγωνισμού. 

σ υμ φών η σ αν  κ αι  σ υν αποδέχτ η κ αν  τ α εξ ή ς:

ΑΡΘΡΟ 1   ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜ ΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

22PROC010712388 2022-06-08



Τα τ εύχη που περιλαμβάνοντ αι  στ α Παραρτ ήματ α ε ίναι  δεσμευτ ικά για τ α μέρη και  
αποτ ελούν αναπόσπαστ ο τ μήμα τ ης Σύμβασης, καθιστ άμενα στ ο εξής συμβατ ι κά 
τ εύχη (στ ο εξής «Συμβατ ικά Τεύχη»).

Για όσα ζητ ήματ α δεν γίνετ αι  αναφορά στ ην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν τ α 
προβλεπόμενα στ α συμβατ ικά τ εύχη με τ ην κάτ ωθι  σειρά ισχύος:

α. Η σύμβαση

β. Η διακήρυξη

γ. Οι  τ εχνικές προδιαγραφές, οι  οποίες  περιλαμβάνοντ αι  στ α Παραρτ ήματ α Α’ και  Β’ 
τ ης διακήρυξης

δ. Η οικονομική προσφορά

ε. Η τ εχνική προσφορά

στ . Τα λοιπά στ οιχεία τ ης προσφοράς τ ου αναδόχου

Τυχόν διευκρινήσεις  που έχουν δοθεί  επί  τ ων ως άνω τ ευχών κατ ά τ η διάρκε ια τ ης 
διαδικασίας ι εραρχούντ αι  ανάλογα με τ ο συμβατ ικό τ εύχος τ ο οποίο αφορούν.

Η σύμβαση αυτ ή διέπετ αι  από τ ις  διατ άξε ις  τ ου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στ ις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και  2014/25/ΕΕ)» και  τ ων όρων τ ης Α.Π. ……../2022 διακήρυξής μας.

ΑΡΘΡΟ 2   ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ

Αντ ικε ίμενο τ ης παρούσας σύμβασης είναι  η υλοποίηση τ ου έργου «Ψηφιοποίηση και  
προβολή τ ου ιστ ορικού αρχείου Δημοτ ικής Βιβλιοθήκης Σύρου», όπως αυτ ή 
περιγράφετ αι  αναλυτ ικά στ ην τ εχνική προσφορά τ ου αναδόχου και  αποτ ελεί  
αναπόσπαστ ο κομμάτ ι  τ ης παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3   ΤΙΜ ΗΜ Α – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ

Το τ ίμημα που υποχρεούτ αι  να κατ αβάλει  ο Εργοδότ ης στ ον Ανάδοχο για τ ην 
εκτ έλεση τ ου Έργου (Οικονομικό Αντ άλλαγμα) εί ναι  σύμφωνα με τ ην οικονομική 
προσφορά τ ου, η οποία αποτ ελεί  αναπόσπαστ ο παράρτ ημα τ ης παρούσας σύμβασης 
.............................................€ (ολογράφως:................................................................. 
ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

Δεν προβλέπετ αι  τ ιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή τ ου οικονομικού 
αντ αλλάγματ ος. 

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει  τ ην αμοιβή, υποχρεούτ αι  στ ην προσκόμιση τ ων 
νόμιμων παραστ ατ ικών και  δικαιολογητ ικών που προβλέποντ αι  από τ ις  ισχύουσες 
διατ άξεις καθώς και  κάθε άλλου δικαιολογητ ικού που τ υχόν θα ζητ ηθεί  από τ ις 
αρμόδιες  υπηρεσίες  που διενεργούν τ ον έλεγχο και  τ ην πληρωμή, σύμφωνα με τ ην 
ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν τ ου συμβατ ικού τ ιμήματ ος τ ου έργου ο Ανάδοχος δε θα έχει  καμία απαίτ ηση 
από τ ην Αναθέτ ουσα για δαπάνες τ ις  οποίες πραγματ οποίησε κατ ά τ ην εκτ έλεση τ ου 
Έργου ή εξ  αφορμής αυτ ού. Στ ην συμβατ ική τ ιμή περιλαμβάνοντ αι  όλες οι  
ενδεχόμενες αμοιβές τ ρί τ ων καθώς και  οι  δαπάνες τ ου Αναδόχου για τ ην εκτ έλεση 
τ ης προμήθειας, χωρίς  καμία περαι τ έρω επιβάρυνση τ ης Αναθέτ ουσας.

Το Οικονομικό Αντ άλλαγμα κατ αβάλλετ αι  για τ ο σύνολο τ ων υποχρεώσεων τ ου 
Αναδόχου όπως αυτ ές απορρέουν από τ α Συμβατ ικά τ εύχη τ ου διαγωνισμού και  από 
τ ις συνθήκες εκτ έλεσης έργου.

Ο τ ρόπος πληρωμής τ ου Αναδόχου έχε ι  ως εξής:
Με τ ην παράδοση και  παραλαβή τ ων παραδοτ έων 1 & 2 τ ο 100% τ ης συμβατ ικής 
αξ ίας  που αντ ιστ οιχεί  στ ην αξ ία τ ων παραδοτ έων βάσει  τ ης οικονομικής 
προσφοράς τ ου αναδόχου.
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Με τ ην παράδοση και  παραλαβή τ ων παραδοτ έων 3 & 4, 5 τ ο 100% τ ης συμβατ ικής 
αξ ίας  που αντ ιστ οιχεί  στ ην αξ ία τ ων παραδοτ έων βάσει  τ ης οικονομικής 
προσφοράς τ ου αναδόχου.
Με τ ην παράδοση και  παραλαβή τ ων παραδοτ έων  6,7,8,9,10,11, 12  και  τ ην 
οριστ ική παραλαβή τ ου έργου   τ ο 100% τ ης συμβατ ικής αξ ίας  που αντ ιστ οιχε ί  
στ ην αξ ία τ ων παραδοτ έων βάσει  τ ης οικονομικής προσφοράς τ ου αναδόχου. 

Για τ ην πληρωμή τ ου τ ιμήματ ος απαιτ ούντ αι  κατ ’ ελάχιστ ον τ α εξής δικαιολογητ ικά:

α) Πρωτ όκολλο οριστ ικής παραλαβής τ ου συνόλου τ ου συμβατ ικού αντ ικε ίμενου 
σύμφωνα με τ ο άρθρο 219 τ ου Ν. 4412/2016.

β) Τιμολόγιο τ ου αναδόχου.

γ) Εξοφλητ ική απόδειξη τ ου αναδόχου, εάν τ ο τ ιμολόγιο δεν φέρει  τ ην ένδε ιξη 
«Εξοφλήθηκε».

δ) Πιστ οποιητ ικά Φορολογικής Ενημερότ ητ ας και  Ασφαλιστ ικής Ενημερότ ητ ας 
σύμφωνα με τ ι ς κείμενες διατ άξεις .

ΑΡΘΡΟ 4   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ Μ Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει  όλες τ ι ς Συμβατ ικές τ ου υποχρεώσεις  σύμφωνα με τ α 
στ οιχεία χρονοδιαγράμματ ος που υπέβαλε με τ ην τ εχνική προσφορά τ ου και  
εγκρίθηκε από τ ον Εργοδότ η, ήτ οι  εντ ός ........................... μηνών από τ ην ημέρα 
υπογραφής τ ης παρούσας και  με τ ι ς ενδιάμεσες προβλεπόμενες από τ ο 
χρονοδιάγραμμα τ μηματ ικές προθεσμίες γ ια τ ην παροχή τ ων υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει  να επιδεικνύει  ετ οιμότ ητ α ώστ ε να αντ αποκρίνετ αι  άμεσα σε 
κάθε αί τ ημα τ ης Αναθέτ ουσας Αρχής, δεδομένου τ ου χρονικά ορισμένου και  μη 
υπερβάσιμου χαρακτ ήρα τ ων υπηρεσιών που έχει  αναλάβει  να παράσχει . 

Η παρούσα σύμβαση δεσμεύει  τ ον Ανάδοχο μέχρι  τ ην πλήρη οικονομική εκκαθάριση 
και  μετ ά τ ην ολοκλήρωση τ ης οριστ ικής παραλαβής και  τ ην παρέλευση τ ου χρόνου 
εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 5   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Για τ ην υπογραφή τ ης παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στ ην 
Αναθέτ ουσα Αρχή τ ην υπ’ αρ. ................. εγγύηση καλής εκτ έλεσης 
....................... συνολικού ύψους ..............Ευρώ που αντ ιπροσωπεύει  τ ο 4% τ ου 
συνολικού οικονομικού αντ αλλάγματ ος, χωρίς  ΦΠΑ και  τ ο περιεχόμενό τ ης είναι  
σύμφωνο με τ α οριζόμενα στ ο άρθρο 72 τ ου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016), 
τ α αναφερόμενα σχετ ικώς στ η Διακήρυξη και  τ ο παράρτ ημα Β’ τ ης Διακήρυξης.

5.2. Η εγγυητ ική επιστ ολή καλής εκτ έλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος κατ απίπτ ε ι :

α. Όπου ρητ ώς προβλέπετ αι  από τ α Συμβατ ικά Τεύχη και  τ ο άρθρο 203 τ ου Ν. 
4412/2016.

β. Σε κάθε περίπτ ωση που ο Ανάδοχος παραβεί  ουσιώδεις  όρους τ ης Σύμβασης και  
τ ων Συμβατ ικών Τευχών.

5.3. Εάν ζητ ηθεί  από τ ον Ανάδοχο η χορήγηση προκατ αβολής σύμφωνα με τ ο άρθρο 3 
τ ης παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει  να κατ αθέσει  στ ην Αναθέτ ουσα Αρχή εγγύηση 
προκατ αβολής, που θα καλύπτ ει  τ η διαφορά μετ αξύ τ ου ποσού τ ης εγγύησης 
καλής εκτ έλεσης και  τ ου ποσού τ ης κατ αβαλλομένης προκατ αβολής και  η οποία 
θα έχει  συντ αχθεί  σύμφωνα με τ ο υπόδειγμα που περιλαμβάνετ αι  στ ο Παράρτ ημα 
Β’  τ ης διακήρυξης. Η διάρκεια ισχύος τ ης εγγυητ ικής επιστ ολής προκατ αβολής 
πρέπει  να είναι  αόριστ η. Διευκρινί ζετ αι  ότ ι  εάν η ζητ ούμενη προκατ αβολή είναι  
έως και  ισόποση με τ ην κατ ατ εθείσα από τ ον Ανάδοχο εγγύηση καλής 
εκτ έλεσης, δεν απαιτ εί τ αι  η κατ άθεση εγγύησης προκατ αβολής.
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5.4. Οι  προαναφερόμενες εγγυήσεις  Καλής Εκτ έλεσης Σύμβασης και  Προκατ αβολής 
εκδίδοντ αι  από πιστ ωτ ικά ιδρύματ α που λει τ ουργούν νόμιμα στ α κράτ η - μέλη 
τ ης Ένωσης ή τ ου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στ α κράτ η-μέλη τ ης ΣΔΣ 
και  έχουν, σύμφωνα με τ ις  ισχύουσες διατ άξε ις , τ ο δικαίωμα αυτ ό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδοντ αι  από τ ο Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχοντ αι  με 
γραμμάτ ιο τ ου Ταμείου Παρακατ αθηκών και  Δανείων με παρακατ άθεση σε αυτ ό 
τ ου αντ ίστ οιχου χρηματ ι κού ποσού. Αν συστ αθεί  παρακατ αθήκη με γραμμάτ ιο 
παρακατ άθεσης χρεογράφων στ ο Ταμείο Παρακατ αθηκών και  Δανείων, τ α 
τ οκομερίδια ή μερίσματ α που λήγουν κατ ά τ η διάρκεια τ ης εγγύησης 
επιστ ρέφοντ αι  μετ ά τ η λήξη τ ους στ ον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα 
(Ανάδοχο).

5.5.      Η Εγγύηση Καλής Εκτ έλεσης Σύμβασης και  η Εγγύηση Προκατ αβολής 
επιστ ρέφοντ αι  μετ ά τ ην οριστ ική ποσοτ ική και  ποιοτ ική παραλαβή τ ου Έργου, 
ύστ ερα από τ ην εκκαθάριση τ ων τ υχόν απαιτ ήσεων από τ ους δύο 
συμβαλλόμενους.

5.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούτ αι  να προσφέρει  Εγγύηση Καλής Λει τ ουργίας σε 
ποσοστ ό πέντ ε τ οις  εκατ ό (5%) τ ης εκτ ιμώμενης αξίας τ ης σύμβασης τ ου 
προσφερόμενου λογισμικού και  εξοπλισμού μετ ά τ ην οριστ ική παραλαβή τ ου 
έργου.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει  να καλύπτ ετ αι  κατ ’  ελάχιστ ον από δύο (2) 
έτ η εγγύησης από τ ην Οριστ ική Παραλαβή τ ου Έργου. Η εγγύηση τ ου εξοπλισμού 
περιλαμβάνει  τ η δωρεάν αντ ικατ άστ αση τ ων προβληματ ικών μερών τ ου 
προσφερόμενου εξοπλισμού.
Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει  να καλύπτ ετ αι  απαραίτ ητ α από δύο (2) έτ η 
εγγύησης. Η εγγύηση τ ου λογισμικού συστ ήματ ος περιλαμβάνει  τ η διάθεση 
εκδόσεων συντ ήρησης (updates-patches)  προς τ ο Φορέα Λει τ ουργίας.
Οι υπηρεσίες κάλυψης της εγγύησης εξοπλισμού και λογισμικού πρέπει να εκτελούνται από 

μηχανικούς του Αναδόχου. 

Στο χρονικό διάστημα που το προσφερόμενο σύστημα καλύπτεται από την εγγύηση, ο 

ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος, να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης με τους εξής όρους:

-       Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου της ανάδοχου εταιρίας, προσβάσιμου μέσω τηλεφώνου, 

fax και email, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή.

-       Απόκριση από πιστοποιημένο τεχνικό του βλαβοληπτικού σε λιγότερο από σαράντα οκτώ  

(48) ώρες ώρα από τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης.

-       Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού 

τμήματος του εξοπλισμού μέσα στη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της 

αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος 

εντοπισμού της βλάβης.

-       Αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό: πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη 

διορθωτική έκδοση (patch/ fix). Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά 

την μία (1) ημερολογιακή εβδομάδα.

ΑΡΘΡΟ 6   ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – Μ ΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
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6.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούτ αι  να υποκατ αστ αθεί  από τ ρί τ ο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει  στ α δικαιώματ α ή υποχρεώσεις τ ου που απορρέουν 
από τ η Σύμβαση, ούτ ε τ ου επι τ ρέπετ αι  η εκχώρηση μέρους ή όλης τ ης 
υπογραφείσας Σύμβασης σε οποιονδήποτ ε τ ρίτ ο. Κατ ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος 
δικαιούτ αι  να εκχωρήσει , με τ ην έγγραφη συναίνεση τ ης Αναθέτ ουσας Αρχής, 
τ ι ς απαιτ ήσεις  τ ου έναντ ι  τ ης Αναθέτ ουσας Αρχής για τ ην κατ αβολή 
Συμβατ ικού Τιμήματ ος, με βάση τ ους όρους τ ης Σύμβασης, σε Τράπεζα τ ης 
επιλογής τ ου που λει τ ουργεί  νόμιμα στ ην Ελλάδα και  σε νομίμως λει τ ουργούσα 
τ ράπεζα στ ην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Χώρες Μέλη τ ης Συμφωνίας περί  Δημοσίων 
Συμβάσεων τ ου Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από τ ην 
Ελλάδα με τ ο Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

6.2. Κατ ά τ α λοιπά, εάν ο Ανάδοχος προβεί  σε μετ αβίβαση ή εκχώρηση, η Αναθέτ ουσα 
Αρχή δικαιούτ αι , χωρίς  προηγούμενη όχληση, να επιβάλει  αυτ οδικαίως τ ις 
κυρώσεις για αθέτ ηση τ ης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνοντ αι  για τ η μη εκπλήρωση τ ων συμβατ ι κών τ ους 
υποχρεώσεων, στ ο μέτ ρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλετ αι  σε περιστ ατ ι κά 
ανωτ έρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή τ ης αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών τ ου 
σε γεγονός που εμπίπτ ει  στ ην έννοια τ ης ανωτ έρας βίας, οφείλει  να γνωστ οποιήσει  
και  επικαλεσθεί  προς τ ην Αναθέτ ουσα Αρχή τ ους σχετ ικούς λόγους και  περιστ ατ ι κά 
εντ ός αποσβεστ ικής προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από τ ότ ε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντ ας τ α απαραίτ ητ α αποδεικτ ικά στ οιχε ία. Η Αναθέτ ουσα Αρχή 
υποχρεούτ αι  να απαντ ήσει  εντ ός ε ίκοσι  (20) περαι τ έρω ημερών στ ο σχετ ι κό αί τ ημα 
τ ου Αναδόχου, διαφορετ ικά, με τ ην πάροδο άπρακτ ης τ ης προθεσμίας, τ εκμαίρετ αι  
αποδοχή τ ου αι τ ήματ ος.

ΑΡΘΡΟ 8   ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Όλες οι  επιδόσεις, τ α δικαστ ικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και  οι  ε ιδοποιήσεις  που 
πραγματ οποιούντ αι  σύμφωνα με τ ι ς διατ άξε ις τ ης Σύμβασης, θα επιδίδοντ αι  ή θα 
υποβάλλοντ αι  εγγράφως στ ον νόμιμο εκπρόσωπο τ ου άλλου μέρους.

Ο Ανάδοχος ορίζει  αντ ίκλητ ο τ ον .................................. με 
δι εύθυνση…………………………………………………………………..

Η επίδοση/ γνωστ οποίηση/ κοινοποίηση προς αυτ όν οποιωνδήποτ ε εγγράφων θα 
θεωρεί τ αι  ως νόμιμη επίδοση/ γνωστ οποίηση/ κοινοποίηση προς τ ον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9   ΕΜ ΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τ η διάρκε ια τ ης Σύμβασης αλλά και  μετ ά τ η λήξη ή λύση αυτ ής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει  τ ην υποχρέωση να τ ηρήσει  εμπιστ ευτ ικές και  να μη γνωστ οποιήσει  σε 
οποιοδήποτ ε τ ρί τ ο, οποιαδήποτ ε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
τ ου κατ ά τ ην εκτ έλεση τ ων υπηρεσιών και  τ ην εκπλήρωση τ ων υποχρεώσεων τ ου. 
Επίσης θα αναλάβει  τ ην υποχρέωση να μη γνωστ οποιήσει  μέρος ή τ ο σύνολο τ ης 
εργασίας που θα εκτ ελέσει  χωρίς τ ην προηγούμενη έγγραφη έγκριση τ ης 
Αναθέτ ουσας Αρχής. Ειδικότ ερα:

9.1. Όλα τ α πληροφοριακά στ οιχεία (γραπτ ά και  προφορικά) που θα περιέλθουν στ ην 
αντ ίληψη τ ου Αναδόχου κατ ά τ ην υλοποίηση τ ης εργασίας αυτ ού θεωρούντ αι  
εμπιστ ευτ ικά και  δεν επι τ ρέπετ αι  να γνωστ οποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο 
Ανάδοχος οφείλε ι  να κρατ ά μυστ ική κάθε πληροφορία που περιέρχετ αι  στ ην 
αντ ίληψή τ ου κατ ά τ ην εκτ έλεση τ ης εργασίας και  δεν αποκαλύπτ ει  τ έτ οιες 
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πληροφορί ες σε τ ρί τ α πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει  τ ην υποχρέωση αυτ ή 
στ ους με οποιονδήποτ ε τ ρόπο συνδεόμενους με αυτ όν για τ ην εκτ έλεση τ ης 
εργασίας.

9.2. Ο Ανάδοχος μπορεί  να αποκαλύπτ ε ι  εμπιστ ευτ ικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούντ αι  άμεσα με τ ην εκτ έλεση τ ης εργασίας και  διασφαλίζει  
ότ ι  οι  υπάλληλοι  αυτ οί  ε ίναι  σε πλήρη γνώση και  συμφωνούν με τ ις  υποχρεώσεις 
εμπιστ ευτ ικότ ητ ας και  εχεμύθειας.

9.3. Σε κάθε περίπτ ωση απαγορεύετ αι  η χρήση ή εκμετ άλλευση τ ων πληροφοριών οι  
οποίες θα περιέλθουν σε γνώση τ ου αναδόχου καθ' οιονδήποτ ε τ ρόπο, στ α 
πλαίσια εκτ έλεσης τ ης εργασίας, οι  οποίες  ε ίναι  εμπιστ ευτ ικές για σκοπούς 
διαφορετ ικούς από τ ην εκτ έλεση τ ης εργασίας αυτ ής. Ως εμπιστ ευτ ικές 
πληροφορί ες και  στ οιχεία νοούντ αι  όσα δεν είναι  γνωστ ά σε τ ρί τ ους, ακόμα και  
αν δεν έχουν χαρακτ ηρισθεί  ως τ έτ οια.

9.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  τ ην υποχρέωση να διασφαλίζει  τ η διαφύλαξη όλων τ ων 
πληροφοριακών στ οιχείων στ ους κοινούς χώρους συνεργασίας και  στ ους 
ανθρώπους που ασχολούντ αι  με τ ο έργο, αποκλειόμενης τ ης διαφυγής, διαρροής 
ή μετ αφοράς σε άλλα άτ ομα, χώρους ή ετ αιρε ίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούτ αι  να 
ενημερώνει  Αναθέτ ουσα Αρχή για τ α μέτ ρα που παίρνει  προς τ ην κατ εύθυνση 
αυτ ή.

9.5. Σε περίπτ ωση που υπάρξει  διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα 
οφείλετ αι  στ ον ανάδοχο, η Αναθέτ ουσα Αρχή διατ ηρεί  τ ο δικαίωμα να κάνει  
χρήση τ ων διατ άξεων "περί  πνευματ ικής ιδιοκτ ησίας"  και  να αξ ιώσει  
αποζημίωση για όλες τ ις  άμεσες και  έμμεσες, θετ ικές ή και  αποθετ ικές ζημίες 
που θα έχει  κατ ά περίπτ ωση υποστ εί  καθώς επίσης και  να προβεί  στ η λύση τ ης 
Σύμβασης με υπαιτ ιότ ητ α τ ου αναδόχου, κηρύσσοντ ας τ ον έκπτ ωτ ο.

ΑΡΘΡΟ 1 0   ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜ ΥΘΕΙΑΣ

10.1 Η παροχή υπηρεσιών από μέρους τ ου Αναδόχου γίνετ αι  με τ ον όρο ότ ι  κατ ά τ ην 
εκτ έλεση τ ης σύμβασης, στ α δεδομένα τ ου ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτ ημένοι  συνεργάτ ες τ ου, κατ όπιν καθορισμού τ ων 
δικαιωμάτ ων πρόσβασης από τ ην αναθέτ ουσα αρχή .

10.2. Τα αντ ισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τ ηρούν τ ις υποχρεώσεις  που 
απορρέουν από τ ην ισχύουσα νομοθεσία, τ ο Γενικό Κανονισμό για τ ην Προστ ασία 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και  τ ι ς σχετ ικές αποφάσεις , οδηγίες  και  
κανονιστ ικές πράξεις  τ ης Αρχής Προστ ασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτ ήρα.

10.3. Το όλο έργο τ ης παρούσης συμβάσεως και  τ α οποιαδήποτ ε πορίσματ α 
χαρακτ ηρίζοντ αι  απόρρητ α και  ως τ οιαύτ α τ α διαχειρί ζοντ αι  τ α εμπλεκόμενα 
μέρη.

10.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει  τ ην υποχρέωση να μην ανακοινώνει , 
διαθέτ ει  ή δημοσιοποιε ί  με οποιονδήποτ ε τ ρόπο σε τ ρί τ ους, οι  οποίοι  δεν 
σχετ ίζοντ αι  με τ ους σκοπούς τ ης σύμβασης και  γ ια τ ους οποίους δεν υπάρχει  
τ έτ οια υποχρέωση ή δικαίωμα από τ ο νόμο ή δικαστ ική απόφαση, πληροφορίες 
που έχει  λάβει  και  επεξεργάζετ αι  στ α πλαίσια τ ης δραστ ηριότ ητ άς τ ου.

10.5. Τα παραπάνω επιβιώνουν τ ης λύσης ή τ ης λήξης τ ης παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1 1   ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτ ουσα Αρχή οφείλει  να παραδίδει  στ ον Ανάδοχο, ατ ελώς, κάθε έγγραφο, 
σχέδιο, μελέτ η, προδιαγραφή και  γενικότ ερα κάθε στ οιχείο που έχει  στ ην κατ οχή τ ης 
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και  δικαιούτ αι  να γνωστ οποιήσει , σχετ ικό με τ ην εκτ έλεση τ ης εργασίας, χωρίς να 
απαιτ εί τ αι  προηγούμενο αί τ ημα τ ου Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούτ αι  να επιστ ρέψει  όλα τ α στ οιχε ία τ ης ως άνω παραγράφου με 
τ ην οριστ ική παραλαβή τ ης εργασίας ή με τ ην καθ’ οιονδήποτ ε τ ρόπο λύση τ ης 
Σύμβασης.

Ο ανάδοχος, σε συνεργασία με τ ον ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, έχε ι  πρόσβαση, σε 
όλους τ ους χώρους υλοποίησης τ ης εργασίας, κατ ά τ ις εργάσιμες ημέρες και  ώρες 
και  σε περίπτ ωση που προβλέπετ αι  τ έτ οια δυνατ ότ ητ α σε επιμέρους άρθρα τ ης 
Σύμβασης και  εκτ ός εργασίμων ημερών και  ωρών.

Ο ανάδοχος, λαμβάνει  όλα τ α ενδεδειγμένα μέτ ρα για τ ην προστ ασία και  ασφάλεια 
τ ου προσωπικού τ ου και  τ ων συνεργατ ών τ ου.

Η Αναθέτ ουσα Αρχή υποχρεούτ αι  να παρέχει  στ ον Ανάδοχο πρόσβαση, στ ις ήδη 
υπάρχουσες υποδομές τ ου που έχουν συνάφεια με τ ο έργο.

ΑΡΘΡΟ 1 2   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12.1. Όλες οι  εκθέσεις και  τ α συναφή στ οιχεία όπως χάρτ ες, διαγράμματ α, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στ ατ ιστ ικά στ οιχεία, υπολογισμοί  και  κάθε άλλο σχετ ικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτ άτ αι , συγκεντ ρώνετ αι  ή κατ αρτ ί ζετ αι  από τ ον 
Ανάδοχο κατ ά τ ην εκτ έλεση τ ης Σύμβασης, όπως διαγράμματ α σχέδια, 
προδιαγραφές κλπ. είναι  εμπιστ ευτ ικά και  ανήκουν στ ην απόλυτ η ιδιοκτ ησία τ ης 
Αναθέτ ουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις  ολοκληρώσει  τ ην εκτ έλεση τ ης 
Σύμβασης, παραδίδει  όλα τ α έγγραφα και  τ α στ οιχεία στ ην Αναθέτ ουσα Αρχή. Ο 
Ανάδοχος μπορεί  να κρατ ά αντ ίγραφα αυτ ών τ ων εγγράφων και  στ οιχείων, αλλά 
δεν επιτ ρέπετ αι  να τ α χρησιμοποιεί  για σκοπούς άλλους από τ ης Σύμβασης, 
χωρίς τ ην προηγούμενη γραπτ ή συναίνεση τ ης Αναθέτ ουσας Αρχής.

12.2. Σε περίπτ ωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατ ά τ ης Αναθέτ ουσας αρχής 
από τ ρί τ ο γ ια οποιοδήποτ ε θέμα σχετ ικά με δικαιώματ α, ε ιδοποιεί τ αι  αμέσως 
και  γραπτ ά με όλες τ ις  απαραίτ ητ ες πληροφορίες ο Ανάδοχος, ο οποίος 
υποχρεούτ αι  να παρέμβει  προσθέτ ως υπέρ τ ης Αναθέτ ουσας αρχής στ ην 
ανοιγείσα δίκη. 

Σε περίπτ ωση που αποδειχθε ί  δια τ ελεσιδίκου δικαστ ικής απόφασης ότ ι  υπαίτ ιος γ ια 
τ ην παραβίαση δικαιωμάτ ων πνευματ ικής ιδιοκτ ησίας είναι  ο ίδιος ο Ανάδοχος, 
ο Ανάδοχος αφενός βαρύνετ αι  με όλα τ α έξοδα εξ  αυτ ού τ ου λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και  κάθε δικαστ ικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 
αφετ έρου υποχρεούτ αι  να αποζημιώσει  τ ην Αναθέτ ουσα Αρχή για κάθε θετ ική 
ζημία που θα υποστ εί  από ενδεχόμενη αποδοχή τ ης παραπάνω αγωγής ή τ ου 
ένδικου μέσου.

12.3. Κατ ά τ α λοιπά ισχύουν οι  διατ άξεις τ ου Ν.2121/1993 περί  πνευματ ικής 
ιδιοκτ ησίας.

ΑΡΘΡΟ 1 3   ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε περίπτ ωση μη εμπρόθεσμης παροχής τ ων υπηρεσιών τ ης σύμβασης με υπαιτ ιότ ητ α 
τ ου αναδόχου, εφαρμόζοντ αι  οι  ρήτ ρες που προβλέποντ αι  στ ο άρθρο 218 τ ου Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει . Εφόσον συντ ρέχουν οι  συνθήκες που προβλέποντ αι  στ ο 
άρθρο 203 τ ου Ν. 4412/2016, όπως ισχύει  ο ανάδοχος κηρύσσετ αι  έκπτ ωτ ος και  
εφαρμόζοντ αι  αθροιστ ικά οι  κυρώσεις  που προβλέποντ αι  στ ο ίδιο άρθρο τ ου 
προαναφερόμενου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 1 4    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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14.1. Η παρούσα Σύμβαση, τ α παραρτ ήματ α και  τ α λοιπά Συμβατ ικά Τεύχη όπως 
αναφέροντ αι  στ ο Άρθρο 1 είναι  η μόνη συμφωνία μετ αξύ τ ων μερών. Για τ α 
θέματ α που ρητ ώς δεν ρυθμίζοντ αι  στ ην παρούσα, ισχύουν τ α αναφερόμενα 
στ α Συμβατ ικά Τεύχη που επισυνάπτ οντ αι  στ ην παρούσα.

14.2. Τυχόν ακυρότ ητ α κάποιου όρου τ ης Σύμβασης, δεν επιφέρει  ακυρότ ητ α τ ης 
Σύμβασης.

14.3. Η εκ μέρους τ ου Εργοδότ η, μη άσκηση οποιουδήποτ ε από τ α δικαιώματ α τ ου, 
δεν μπορεί  να θεωρηθεί  παραίτ ηση από τ ο δικαίωμα αυτ ό, ούτ ε αποκλείε ι  
άσκησή τ ου στ ο μέλλον.

14.4. Οι  επικεφαλίδες τ ων άρθρων τ ης παρούσας τ ίθεντ αι  αποκλειστ ικά και  μόνο για 
σκοπούς διευκόλυνσης και  δεν διαδραματ ίζουν ρόλο στ ην ερμηνεία τ ου 
κειμένου.

14.5. Κατ ά τ ην εκτ έλεση τ ης σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει  να τ ηρεί  τ ις  υποχρεώσεις 
τ ου που απορρέουν από τ ις διατ άξεις τ ης νομοθεσίας περί  υγείας και  
ασφάλειας τ ων εργαζομένων και  πρόληψης τ ου επαγγελματ ικού κινδύνου, 
καθώς και  τ ης περιβαλλοντ ικής, κοινωνικοασφαλιστ ικής και  λοιπής εργατ ικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί  με τ ο δίκαιο τ ης Ένωσης, τ ο εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις  ή δι εθνείς  διατ άξεις περιβαλλοντ ικού, κοινωνικού και  
εργατ ικού δικαίου.

14.6. Τροποποίηση τ ων όρων τ ης σύμβασης κατ ά τ η διάρκε ιά τ ης πραγματ οποιεί τ αι  
σύμφωνα με όσα προβλέποντ αι  στ α αρ.132 και  201 τ ου Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 1 5   ΕΦΑΡΜ ΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση και  τ α λοιπά Συμβατ ικά Τεύχη, δι έποντ αι  αποκλειστ ικά από τ ο 
Κοινοτ ικό και  τ ο Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτ ωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετ ικά με τ ην ερμηνεία ή τ ην 
εκτ έλεση ή τ ην εφαρμογή τ ης Σύμβασης ή εξ ’  αφορμής τ ης, η Αναθέτ ουσα Αρχή και  ο 
Ανάδοχος κατ αβάλλουν κάθε προσπάθεια για τ η φιλ ική επίλυσή τ ους, σύμφωνα με 
τ ους κανόνες τ ης καλής πίστ ης και  τ ων χρηστ ών συναλλακτ ικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι  δυνατ ό να επιλυθεί  σύμφωνα με τ α παραπάνω 
οριζόμενα, αποκλειστ ική αρμοδιότ ητ α έχουν τ α Δικαστ ήρια.

ΑΡΘΡΟ 1 6   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για όλα τ α λοιπά θέματ α αναφορικά με τ ην παρούσα υπηρεσία η οποία 
πραγματ οποιεί τ αι  με τ ην σύμβαση αυτ ή, ισχύουν οι  όροι  τ ης διακήρυξης ……………….. 
που αποτ ελεί  αναπόσπαστ ο μέρος τ ης σύμβασης καθώς και  η τ εχνική προσφορά τ ου 
αναδόχου όπως επίσης και  τ α αναφερόμενα στ ον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών.»

Ύστ ερα από αυτ ά συντ άχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστ ηκε και  βεβαιώθηκε, 
υπογράφετ αι  νόμιμα από τ ους συμβαλλόμενους σε (4) πρωτ ότ υπα εκ τ ων οποίων ένα 
λαμβάνει  ο Ανάδοχος, και  η οποία τ ίθετ αι  σε ισχύ από τ ην υπογραφή τ ης.

ΟΙ ΣΥΜ ΒΑΛΛΟΜ ΕΝΟΙ                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟ
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 

ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει 

να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:998225756

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.syros-ermoupolis.gr

Πόλη:ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Οδός και αριθμός:Πλατεία Μιαούλη 1

Ταχ. κωδ.:84100

Αρμόδιος επικοινωνίας:Πόπη Μ.Κουμουτσάκου

Τηλέφωνο:2281361008
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φαξ:

Ηλ. ταχ/μείο:p.koumoutsakou@syros-ermoupolis.gr

Χώρα:GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου

Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και η δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών 

προβολής του από το πολύτιμο αρχείο των εφημερίδων που διαθέτει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

%

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:
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Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας

Ναι / Όχι

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων 
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Ναι / Όχι

-
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Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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-

-

 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-
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-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη/γνωστοποίηση.

-

 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
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.. - ..

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

-

-

-

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

-

-

-
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-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 

II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή
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