22PROC010715356 2022-06-08

Digitally signed
by VIKTOR NAR
Date: 2022.06.08
14:26:38 +03'00'

Αρ. Πρωτ.3248/2022

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο α/α 1 «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» της πράξης: «Ψηφιακό
αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος: ΙΩΣΗΠΟΣ»
(MIS 5102975)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
Αρ. αναφοράς 01/2022

Εκτιμώμενης Αξίας: 5.545.508,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(αξία χωρίς ΦΠΑ 4.472.184,00€, ΦΠΑ 1.073.324,16€)

Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 4.621.256,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Αξία χωρίς ΦΠΑ 3.726.820,00€, Φ.Π.Α. 894.436,80€)

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 924.251,36 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Αξία χωρίς ΦΠΑ 745.364,00€, ΦΠΑ 178.877,36)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

22PROC010715356 2022-06-08
Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ...................................................................................................................................................... 2
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ....................................................................................................................... 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ........................................................................................................ 5
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..................................... 5
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.............................................................................................................................................. 5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................... 8
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ................................................................................................................................................... 8
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ......................................................................................... 9

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .........................................................................................10
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ................................................................................................................................... 10
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 10
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................................................................. 10
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................ 10
2.1.4 Γλώσσα ....................................................................................................................................................... 11
2.1.5 Εγγυήσεις ..................................................................................................................................................... 11
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων .............................................................................................................. 12
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................... 12
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................................................................. 12
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................... 12
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ...................................................................................................................................... 13
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ........................................................................... 17
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ............................................................................................. 17
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .......................................................................................................... 17
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ............................................... 19
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία ........................................................................................... 19
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ....................................................................................................... 20
2.2.9.1
2.2.9.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ...................................................................................20
Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................21

2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ....................................................................................................................................... 27
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ...................................................................................................................................... 27
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ..................................................................................................... 30
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................... 31
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ............................................................................................................. 31
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .................................................................................................. 31
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ................................................ 33
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής .......................................................................................................................... 33
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά ....................................................................................................................................... 34
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών ............................................................................................................................................................... 34
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ................................................................................................................... 35
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ...................................................................................................................... 35
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................37
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................................. 37
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.................................................................................................................................................................... 39
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................ 40
3.4
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .......................................... 41
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.................................................................................................................................. 43
3.1
3.2

2

22PROC010715356 2022-06-08
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................45
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................49
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ......................................................................................... 45
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ......................................................................................... 46
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................... 46
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.................................................................................................................................................. 46
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .......................................................................................... 47
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................ 47
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ............................................................................................................................... 48

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ......................................................................................................................................... 49
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ................................................................................... 50
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ................................................ 51
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ....................................................................................................................... 52

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ........................................................................................................53
6.1
6.2
6.3
6.4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................. 53
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................................... 53
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................. 53
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................................................................................... 54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ....................................................................................................................................................55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............... 55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ............................................................................................................. 84
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ ......................................................................................................................................... 140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ .................................................................................. 140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ .................................................................................... 142

3

22PROC010715356 2022-06-08
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

090009365

Ταχυδρομική διεύθυνση

Βασ. Ηρακλείου 26

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54624

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL522

Τηλέφωνο

2310 275701

Φαξ

2310229063

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

info@jct.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βίκτωρ Ναρ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://www.jct.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στη
γενική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί με βάση το Νόμο 2456/20 «περί
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων», το ιδρυτικό της Διάταγμα και το καταστατικό της, που εγκρίθηκε με Διάταγμα.
Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και
άλλων κοινωνικών καθηκόντων σύμφωνα με το καταστατικό της, Επίσης, η άσκηση των αρμοδιοτήτων της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ως αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) καθώς και
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και τηλέφωνο: 2310
275701 Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης Βασ. Ηρακλείου 26, Θεσσαλονίκη 54624, , κατά τις
ώρες 9.30-13.30. Υπεύθυνος: Βίκτωρ Ναρ.

4

22PROC010715356 2022-06-08
Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

1.2

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣE14510001.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 1 «Ψηφιακή Επεξεργασία και Διαχείριση Πολιτιστικού
Αποθέματος» της Πράξης: «Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων Ελλάδων: ΙΩΣΗΠΟΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.
2285/23.12.2021 του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
(ΑΔΑ:ΩΜΚΕ46ΜΠΙΓ-5Μ1) και έχει λάβει κωδικό MIS 5102975 . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολής της
Ιστορικής μνήμης και του πολιτιστικού αποθέματος των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, CPV 72320000 Υπηρεσίες βάσεων
δεδομένων, CPV 80531200-7 Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους
λόγους: Το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο και το έργο πρέπει να καταστεί άμεσα
λειτουργικό.
Εκτιμώμενης Αξίας: 5.545.508,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(αξία χωρίς ΦΠΑ 4.472.184,00€, ΦΠΑ 1.073.324,16€)
Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 4.621.256,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Αξία χωρίς ΦΠΑ 3.726.820,00€, Φ.Π.Α. 894.436,80€)
Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 924.251,36 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Αξία χωρίς ΦΠΑ 745.364,00€, ΦΠΑ 178.877,36)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Θεσμικό πλαίσιο

1.4

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-

Τον ν. 2456/1920 (ΦΕΚ Α173/2-8-1920) «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων»
5
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-

Το Β.Δ. 19/12/1920 (ΦΕΚ Α’ 290, 21/12/1920) «Περί ιδρύσεως Ισραηλιτικής Κοινότητος εν
Θεσσαλονίκη»

-

Το Καταστατικό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

-

Το από 10/2/2022 Πρακτικό του Κοινοτικό Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης για τη συγκρότηση και εγκατάσταση του Κοινοτικού Συμβουλίου

-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»

-

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’
66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται,
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-

της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

-

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

-

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

-

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
6
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-

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85
επ.

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,

-

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

-

την αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπ'αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης
"Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων» (ΦΕΚ 5968/τ.Β'31.12.2018) όπως ισχύει,

-

το άρθρο 65 παρ.2 του ν. 4914/2022( Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις».
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1.5

-

Το άρθρο 17 μεταβατικές διατάξεις του ν. 4912 (ΦΕΚ Α' 59/17-03-2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

-

τη με ΑΔΑ ΩΜΚΕ46ΜΠΥΓ-5Μ1 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 2285/23.12.2021) Απόφαση Ένταξης
της Πράξης: «Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων
Ελλάδος: Ιώσηπος» με Κωδικό ΟΠΣ 5102975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2021».

-

τη με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 2201-Β/14.12.2021 Έγκριση του τεύχους Διακήρυξης του υποέργου
«Ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος» της πράξης “Ψηφιακό αποθετήριο
ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος: Ιώσηπος” του Γενικού
Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με την οποία διατυπώνεται
θετική γνώμη επί του σχεδίου διακήρυξης που υπεβλήθη.

-

την απόφαση υπ’ αρθ. 1731/2022, 29.03.2022 της 5ης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, για την διενέργεια του διαγωνισμού α/α 1/2022 του 1ου
υποέργου με τίτλο: Ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος.

-

την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ010370958.

-

τη με ΑΔΑΜ: 22PROC010712731 προκήρυξη του 1ου υποέργου με τίτλο «Ψηφιακή επεξεργασία
και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος» στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/07/2022 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/06/2022 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 07/06/2022 με αριθμό
προκήρυξης στην ΕΕ S 2022/S 108-305430.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 162584, και
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
: www.jct.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις & Άρθρα ► Προκήρυξη ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού
Διαγωνισμού (1/2022) Ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr και της ΕΥΔΕ .ΤΠΕ www.digitalplan.gov.gr.
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1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. Η Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC010712731), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή
πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
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Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και
στο ΚΗΜΔΗΣ .
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση
τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική..
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση
που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (74.536,40€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 14/08/2023, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε)
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ)
δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον
ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
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άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.
4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και
τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και
άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως
ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες
που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου
νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε
ανώνυμη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες,
τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment
firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές
εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των
δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο).
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3)
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, που αντιστοιχεί στο 100%
της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
α) να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, από την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον 3 συμβάσεις προϋπολογισμού που ανέρχονται
αθροιστικά, τουλάχιστον στο 100% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, σχετιζόμενες εν όλω ή εν μέρει με
το φυσικό αντικείμενο του έργου ήτοι, να αναφέρονται σε έργα ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης Ιστορικού
αρχειακού υλικού, παραμετροποίησης ψηφιακού αποθετηρίου (ανοικτού κώδικα λογισμικό), ως ενιαία
λειτουργική πλατφόρμα επεξεργασίας και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, ανάπτυξης πολυμεσικών
εφαρμογών προβολής πολιτιστικού αποθέματος με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, καλύπτοντας το
φυσικό αντικείμενο του έργου και τα διακριτά παραδοτέα αυτού. Μια (1) σύμβαση να ανέρχεται στο 40%
της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης.
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν εις πέρας επιτυχώς
τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
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να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με τουλάχιστον
τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων πληροφορικής, αντίστοιχων με το υπό
προκήρυξη Έργο που αποκτήθηκε τα επτά <7> τελευταία έτη.



να διατεθεί σε ρόλο επιστημονικού υπευθύνου, πτυχιούχος ΑΕΙ, ανθρωπιστικών σπουδών με πτυχίο
ή μεταπτυχιακό θεολογικών Εβραϊκών σπουδών, γνώστης της Εβραϊκής και Ελληνικής γλώσσας με
αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος (Ιερά
Θρησκευτικά αντικείμενα, βιβλία, λατρευτικούς χώρους κλπ).



να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες,
επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία που αποκτήθηκε τα (7) τελευταία έτη η
οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του φυσικού αντικειμένου του
Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του.
Τα ελάχιστα προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι τα εξής:

1. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: απαιτούνται κατ΄ελάχιστον 5 στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία σε αντίστοιχα έργα ψηφιοποίησης χαρτώου υλικού. Για την ψηφιακή φωτογράφιση
των αντικειμένων - έργων τέχνης απαιτούνται κατ΄ελάχιστον 3 άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία
και τεχνογνωσία σε αντίστοιχα έργα. Ο επικεφαλής θα είναι επαγγελματίας φωτογράφος με
αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στην ψηφιοποίηση έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: απαιτούνται ως τεκμηριωτές κατ΄ελάχιστον
7 στελέχη με γνώση Ελληνικών και μιας ή περισσοτέρων γλωσσών – εβραικών διαλέκτων/γραφών:
α. ladino (judeoespaniol) και των γραφών αυτής solitreo, chatzi-kulmus (χειρόγραφη ραββινική rashi) και meruba (τετράγωνη), β. judeogreco και των γραφών αυτής, chatzi-kulmus (χειρόγραφη
ραββινική - rashi) και meruba (τετράγωνη), γ. εβραϊκά/αραμαϊκά, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
αντίστοιχο αρχειακό (έγγραφα, έντυπα, θρησκευτικά αντικείμενα) υλικό.
Στο βιογραφικό κάθε τεκμηριωτή θα αναγράφεται ρητώς η γνώση της εβραικής διαλέκτου/γραφής
που γνωρίζει και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα αποδεικνύει την γνώση της
γλώσσας και την εμπειρία του σε αντίστοιχα έργα.
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ: απαιτούνται κατ΄ελάχιστον 2 επιστήμονες
πτυχιούχοι ΑΕΙ,
κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές κλπ.), με
αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργική
υποστήριξη των προσφερόμενων λογισμικών προγραμμάτων ψηφιακού αποθετηρίου.
4. ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: απαιτούνται: α. κατ΄ελάχιστον 2 επιστήμονες πτυχιούχοι ΑΕΙ,
κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές κλπ.), με αποδεδειγμένη 3ετή
τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή εφαρμογών με χρήση κατάλληλων εργαλείων
προγραμματισμού, β. για την συγγραφή του περιεχομένου των πολυμεσικών εφαρμογών απαιτείται
επιστήμονας αρχαιολόγος με αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία στην Διαχείριση της Ελληνικής
Εβραϊκής Πολιτιστικής κληρονομιάς (Κατ’ ελάχιστον 1 στελέχος), και Ιστορικός με ερευνητικό
έργο στην Ιστορία των νεότερων Εβραικών Κοινοτήτων εν Ελλάδι (Κατ’ ελάχιστον 2 στελέχη), γ.
για την εφαρμογή της «Εβραϊκής Μουσικής Παράδοσης στον Ελλαδικό χώρο» απαιτείται
επιστήμονας με πτυχίο ή ειδίκευση στην μουσική ερμηνεία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη
της Ελληνικής Εβραϊκής Μουσικής παράδοσης (Κατ’ ελάχιστον 1 στελέχος).
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: απαιτούνται: κατ΄ελάχιστον 2 στελέχη α.
επιστήμονας πληροφορικός, πτυχιούχος ΑΕΙ με αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην
παραμετροποίηση εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ανοικτού κώδικα), β. επιστήμονας
ανθρωπιστικών σπουδών με βεβαιωμένη εμπειρία στην δόμηση και παραγωγή ψηφιακού
περιεχομένου σε αντίστοιχη εφαρμογή.
6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: απαιτείται ένα (1) εξειδικευμένο άτομο με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην συντήρηση, καθαρισμό και διαχείριση αρχειακού υλικού
και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.
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7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: απαιτούνται μηχανικοί, τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης ανάλογων
υπολογιστικών μονάδων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τεχνικό συντονισμό της εκτέλεσης των
εργασιών εγκατάστασης συναφών έργων (εγκαταστάσεις, δικτύωση, κλπ) (Κατ’ ελάχιστον 2
στελέχη)
Η εμπειρία των στελεχών αποδεικνύεται με εκτενή αναφορά στα βιογραφικά σημειώματα που θα
συνοδεύουν την προσφορά. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση
του στελέχους ή/και της εταιρείας, εφ’ όσον πρόκειται για υπάλληλο και η αναφερόμενη εμπειρία
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της υπαλληλικής σχέσης.
Στα βιογραφικά των στελεχών θα υπάρχει εκτενής αναφορά της εμπειρίας τους, η οποία θα αποδεικνύεται
με βεβαιώσεις από τους φορείς που συνεργάστηκαν και υλοποίησαν τα ανάλογα έργα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο
β) Για την ασφάλεια των Πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο
γ) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με
το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία,
εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική
υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10
του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα
με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν
θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
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ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5
και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του
ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το
χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση
του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη
εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ.
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή
άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
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στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους
είναι ονομαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση
των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση
μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2
της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως
αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων,
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποχρεούται
στην έκδοση ισολογισμών, ή δήλωση του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για καθεμία διαχειριστική
χρήση, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Α/
Α



Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή συμβάσεις που να αποδεικνύουν τα ζητούμενα στην παράγραφο
2.2.6. Θα υποβάλλουν επίσης κατάλογο με τη μορφή πίνακα, σύμφωνα με την παρακάτω μορφή:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

ΗΜ.
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜ.
ΛΗΞΗΣ

ΠΟΣΟ
(€)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚ
Ο ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ
ΗΣ

Βιογραφικά ομάδας έργου ανά διακριτή κατηγορία (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση κλπ). Αποδεικτικά
εμπειρίας, βεβαιώσεις συμμετοχής σε αντίστοιχα έργα, αντίγραφο πτυχίου, βεβαιώσεις εκπαίδευσης,
κλπ.
Να καταρτισθεί πίνακας στελεχών ομάδας έργου του Αναδόχου, καθώς και στελεχών υπεργολάβου
και εξωτερικών συνεργατών. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα μέλη ομάδας έργου δεν είναι
μόνιμα στελέχη του αναδόχου να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας για την
προβλεπόμενη διάρκεια σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του διαγωνισμού. Τα βιογραφικά
να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις που θα βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς.



Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για την ομαλή υλοποίηση
του έργου σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, εισαγωγής
μεταδεδομένων και λειτουργίας του αποθετηρίου.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι
πιστοποιητικά
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α) το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
β) το Πρότυπο για την ασφάλεια των Πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο.
γ) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν
οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου
διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι,
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά
περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της
Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο
διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τόσο ο οικονομικός φορέας όσο και
αυτοί οι φορείς, καθίστανται από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

2.3



οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α
Κ1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και
των απαιτήσεων της σύμβασης

10%

1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13

Κ2

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

10%

13.1

Κ3

Σχήμα Διοίκησης,
Διαθεσιμότητα &
οργανωτική
αποτελεσματικότητα
των
συντελεστών υλοποίησης του έργου ως ενιαία
παραγωγική μονάδα σε σχέση με τις φάσεις, τα
παραδοτέα, και το χρονοδιάγραμμα του έργου

20%

13.2 -13.3

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ποιότητα
Κ4
σχεδίου ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών
και εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

40%
10%

7.1 -7.37
8.1 – 8.17

Κ5

Μεθοδολογική
προσέγγιση
υπηρεσιών
επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του συνόλου του
υλικού βάσει των προτύπων σχημάτων
μεταδεδομένων

20%

3.1 – 3.10

Κ6

Τεχνολογική
προσέγγιση
ανάπτυξης
παραμετροποίησης
αποθετηρίου
και
πολυγλωσικής παρουσίασης

15%

5.1 -5.70

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
45%
ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
Υπηρεσίες εγγύησης
Κ7
5%
Μελέτη εφαρμογής, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης,
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής
Λειτουργίας

Κ8

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

10%

11.8
11.1 – 11.7,
1.1 – 1.3
12.1 -12.3

15%
100%

Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο Κ1 Η ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης
Αξιολογείται:


Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων του έργου όπως προκύπτει από την τεχνική
περιγραφή των απαιτήσεων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των κρίσιμων παραγόντων
επιτυχίας, των κινδύνων και των τρόπων αντιμετώπισής τους, όπως αυτά θα τεκμηριώνονται στην
προσφορά των συμμετεχόντων.

Κριτήριο Κ2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Αξιολογείται:


Η ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και η ρεαλιστική προσέγγιση βάσει των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης του έργου. Η περιγραφή των παραδοτέων και η αλληλεξάρτηση των εργασιών, η
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ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης λαμβάνοντας
υπόψιν τόσο την διάρκεια υλοποίησης που θέτει η διακήρυξη όσο και την λήξη της προγραμματικής
περιόδου του ΕΣΠΑ.
Κριτήριο Κ3 Σχήμα Διοίκησης, Διαθεσιμότητα & οργανωτική αποτελεσματικότητα των συντελεστών
υλοποίησης του έργου ως ενιαία παραγωγική μονάδα σε σχέση με τις φάσεις, τα παραδοτέα, και το
χρονοδιάγραμμα του έργου
Αξιολογείται:


Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης του έργου από την προτεινόμενη ομάδα έργου βάσει
της οποίας διασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να
εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο και σε συνδυασμό με την αξιοπιστία του
χρονοδιαγράμματος, την κατανομή της ανθρωποπροσπάθειας στις διακριτές φάσεις και τα
παραδοτέα.



Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας σε σχέση με τη δομή του
οργανογράμματος και ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας.

Κριτήριο Κ4 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ποιότητα σχεδίου ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και
εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Αξιολογείται:


Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης των απαιτούμενων πολυμεσικών
Εφαρμογών και Παραγωγών καθώς και της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.



Ο βαθμός προσαρμογής των λύσεων στις λειτουργικές και τεχνολογικές διαστάσεις του έργου.
Εξετάζεται ειδικότερα κατά πόσο οι λύσεις ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις
λειτουργικές ενότητες ,διασυνδέουν το ψηφιακό περιεχόμενο με το αποθετήριο, ενσωματώνουν
κατάλληλες αρχές σχεδίασης που απαντούν πλήρως στις απαιτήσεις πολυκαναλικότητας.



Εξετάζεται ο βαθμός σύνδεσης και αξιοποίησης της εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με το
κεντρικό αποθετήριο.

Κριτήριο Κ5 Μεθοδολογική προσέγγιση υπηρεσιών επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του συνόλου
του υλικού βάσει των προτύπων σχημάτων μεταδεδομένων
Αξιολογείται:


Η ανάλυση και η ποιότητα του ολοκληρωμένου σχεδίου τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και εισαγωγής
των μεταδεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα σε συνάρτηση τόσο με την υφιστάμενη κατάσταση
όσο και με τα θέματα ασφαλούς διαχείρισης των ψηφιακών πόρων και των μεταδεδομένων που τα
συνοδεύουν. Η τεκμηρίωση αποτελεί καθοριστικής σημασίας ορόσημο για το σύνολο του έργου
διότι μόνο έτσι καθίσταται αναζητήσιμο το υλικό από τους χρήστες. Η οργάνωση, η ταχύτητα και ο
σχεδιασμός εναλλακτικών προσεγγίσεων θα προσδώσει αξιοπιστία και επιστημονική εγκυρότητα
στο όλο εγχείρημα της τεκμηρίωσης. Η προστασία και η ασφάλεια των ψηφιακών πόρων πρέπει να
ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της λειτουργικής ενότητας.

Κριτήριο Κ6 Τεχνολογική προσέγγιση ανάπτυξης - παραμετροποίησης αποθετηρίου και πολυγλωσικής
παρουσίασης
Αξιολογείται:


Ο βαθμός και η πληρότητα της μεθοδολογίας παραμετροποίησης του συστήματος αποθετηρίου για
την υποστήριξη των επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών.



Η διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων
πρωτοκόλλων διεπαφής.
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Η ευχρηστία, η αυτονομία λύσης, η ευκολία συντήρησης και η ασφάλεια πρόσβασης.



Η δυνατότητα υποστήριξης πολυγλωσσικών αναζητήσεων

Κριτήριο Κ7 Υπηρεσίες Εγγύησης
Αξιολογείται:


Η ποιότητα του σχεδίου εγγύησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές, καθώς και οι επιπλέον υπηρεσίες
και χρόνος που θα προσφερθούν και θα εξασφαλίζουν την λειτουργική και επιχειρησιακή ικανότητα
των συστημάτων και των εφαρμογών μετά την οριστική παραλαβή και την δωρεάν περίοδο που ο
Ανάδοχος θα προσφέρει. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσφέρει χρόνο Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας, επιπλέον από τον ζητούμενο, αυτός θα πρέπει να αφορά σε ακέραιο αριθμό ετών και
να καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

Κριτήριο Κ8 Μελέτη εφαρμογής, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής
Λειτουργίας
Αξιολογείται:




Η αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών Μελέτης εφαρμογής και εγκατάστασης
Το σχέδιο που θα προτείνει ο Ανάδοχος για την πιλοτική και παραγωγική διαδικασία υλοποίησης
του έργου συνολικά.
Η ανάλυση και η ποιότητα του προγράμματος εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένου, οι
προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης, τα εγχειρίδια εκπαίδευσης (έντυπα, ψηφιακά) και, κυρίως, η
δυνατότητα του Αναδόχου να μεταφέρει, μέσω αυτού, τεχνογνωσία στο προσωπικό της ΙΚΘ για την
ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων και μετά την λήξη του έργου.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με
βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λ= 80 Χ(Βi/Βmax) + 20 X (Kmin/Ki)
Όπου:
Βmax

η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Ki

οικονομική προσφορά του προσφέροντος i

Kmin

χαμηλότερη οικονομική προσφορά από όλες τις αποδεκτές προσφορές
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Bi

βαθμολογία του προσφέροντος

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο
Λ.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης,
για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα
οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε
σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική
και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στις παραγράφους 2.4.3 και 2.4.4.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της
ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει
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με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το
θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του
υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης) του Παραρτήματος Ι και ΙΙ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
και τον εξοπλισμό, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια ή τεχνικές περιγραφές καθώς και συμπληρωμένους
τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ με σαφείς παραπομπές στο σχετικό συνοδευτικό υλικό.
Ο προσφέρων επισυνάπτει στην προσφορά του μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον (υπο)φάκελλο
«Τεχνική προσφορά» όλα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I Μέρος Β της διακήρυξης
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας/παραδοτέου δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας
διακήρυξης.
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Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
Εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα
που υπάρχει στο παράρτημα Ι μέρος Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ» της παρούσας
διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η καθαρή αξία της παροχής υπηρεσιών και της
προμήθειας αγαθών για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Σε ιδιαίτερη στήλη, ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνονται οι καθαρές αξίες. Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού. Τέλος, συμπληρώνεται η συνολική αξία, που αποτελεί άθροισμα της καθαρής αξίας και του
αντίστοιχου ποσού ΦΠΑ. Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται με την ένδειξη «Χωρίς
Κόστος» στη στήλη «Καθαρή αξία». Η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ και η συνολική αξία της προσφοράς
αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικής τιμής και τιμής
ολογράφως θα υπερισχύει η αριθμητική τιμή. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της καθαρής
αξίας και της συνολικής αξίας - είτε αυτής που συμπληρώνεται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., είτε αυτής που συμπληρώνεται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς –
υπερισχύει η τιμή μονάδας.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
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προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών),
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το
κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», την 18/07/2022 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι
ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής
έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης
εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4
της παρούσας.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με
τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των
παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4
της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα
ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής
ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με
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την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή
και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και
εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση,
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην
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οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και
μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία,
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην
περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν
από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα
από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει
γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
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Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως
την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για
την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη
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διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν
οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και
η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε)
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

44

22PROC010715356 2022-06-08
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο
τελευταίος είναι γνωστός.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής.
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.1.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά
από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον τέτοια περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της
«εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενεης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με τον ν.4412/16.
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4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών,
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
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παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή
του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια με την άσκηση
από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης, ανερχόμενου έως του ποσού επτακοσίων σαράντα
πέντε χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και (745.364,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου
132 του Ν. 4412/2016).
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την
προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της
τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη
πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας
κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή
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εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση
ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή
αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.

4.7

Δικαιώματα προαίρεσης

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνο προαίρεσης Αστικού Κώδικα) το οποίο
δύναται να ασκήσει με μονομερή δήλωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και υπό την
προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας ΕΥΔΕ –ΤΠΕ και της έγκρισης χρηματοδότησης για την
άσκησή του, συγκεκριμένα :
Μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και πριν την λήξη της
σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του
φυσικού αντικειμένου του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης του συμβατικού τιμήματος έως είκοσι
τοις εκατό (20%), με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου. Το φυσικό
αντικείμενο της προαίρεσης θα αφορά αποκλειστικά σε προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες ήδη
περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.
Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου
και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει
αναγκαίο.
Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με
βάση την οικονομική του προσφορά.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρκάτω τρόπους : α) Το 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική τμηματική παραλαβή των προμηθειών και υπηρεσιών των
επιμέρους διακριτών παραδοτέων. Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα περιγράψει αναλυτικά τα
παραδοτέα και θα προβεί στην κοστολόγηση αυτών κατά πλήρη αντιστοιχία, λαμβάνοντας υπόψιν τον
πίνακα της οικονομικής προφοράς της παρούσης διακήρυξης, με σκοπό την διακριτότητα των ποσοτήτων
και της τιμής μονάδας. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής των πρακτικών της ΕΠΠΕ.
Ειδικότερα:
1η Πληρωμή: Π1 «Μελέτη εφαρμογής», Π5.1 «Εγκατάσταση, Υλοποίηση ροών εργασίας τεκμηρίωσης και
φορμών τεκμηρίωσης στο αποθετήριο», Π8 «Προμήθεια εξοπλισμού»
2η Πληρωμή: Με την παραλαβή των Παραδοτέων: Π2.2 «Ψηφιοποίηση: 175.000 λήψεις Αρχειακοί
κώδικες/έντυπες εκδόσεις», Π2.3 «Ψηφιοποίηση: 850 λήψεις αντικειμένων και αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων», Π2.4 «Ψηφιοποίηση: 3.000 λήψεις φωτογραφιών» και Π2.5 «Ψηφιοποίηση: 400 ώρες
οπτικοακουστικού υλικού», Π2.6 «Ψηφιοποίηση: 140.000 λήψεις από micfilm» και Π9 «Υπηρεσίες
προετοιμασίας και οργάνωσης συλλογών».
3η Πληρωμή: Με την παραλαβή των Παραδοτέων: Π2.1 «Ψηφιοποίηση: 239.000 λήψεις αρχειακού υλικού
(Λυτά έγγραφα)», Π2.2 «Ψηφιοποίηση: 175.000 λήψεις Αρχειακοί κώδικες/έντυπες εκδόσεις», Π4.1
«Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή μεταδεδομένων αρχειακού υλικού 75.000 εγγραφές» Π4.2 «Τεκμηρίωση/και
Εισαγωγής μεταδεδομένων αντικειμένων, φωτογραφιών και αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων 3.850 εγγραφές»,
Π4.3 «Τεκμηρίωση/και Εισαγωγής Δεδομένων οπτικοακουστικού υλικού 400 ώρες», Π5.2 «Σχεδιασμός και
υλοποίηση λειτουργικότητας αναζήτησης, υλοποίηση
λειτουργικότητας πλοήγησης και φίλτρων
αποτελεσμάτων (facets)», Π10.3 «Ελληνοεβραϊκή Προσωπογραφία» και Π10.6 «Εφαρμογή AR για φορητές
συσκευές/ 30 σημεία ενδιαφέροντος».
4η Πληρωμή: Με τη παραλαβή των Παραδοτέων: Π2.1 «Ψηφιοποίηση: 300.000 λήψεις αρχειακού υλικού
(Λυτά έγγραφα)» Π3 «Επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού», Π4.1 «Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή
μεταδεδομένων αρχειακού υλικού 75.000 εγγραφές», Π7 «Ψηφιακή πύλη (portal)» και Π10.2 «Η εβραϊκή
μουσική παράδοση στον ελλαδικό χώρο».
5η Πληρωμή: Με την παραλαβή των Παραδοτέων: Π5.3 «Σχεδιασμός διεπαφών με υποστήριξη ΑΜΕΑ και
πολυκαναλικότητας Ολοκληρωμένο ψηφιακό αποθετήριο», Π6 «Ανάπτυξη–Παραμετροποίηση Λογισμικού
Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης», Π10.4 «Ψηφιακός «Άτλας» του Ελληνοεβραϊκού Πολιτισμού» και Π10.5
«Εβραϊκοί περίπατοι (Ρωμανιώτικος)»
6η Πληρωμή: Εξόφληση της σύμβασης και πληρωμή του υπόλοιπου συμβατικού τιμήματος (Π10.1
«Ιστορική ψηφιακή ανασύνθεση της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης από τον 18ο αιώνα έως τις αρχές
του 20ου αιώνα», Π11 «Εκπαίδευση στα πληροφορικά συστήματα»και Π12 «Πιλοτική λειτουργία») με την
οριστική παραλαβή του έργου.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την
οριστική τμηματική παραλαβή των προμηθειών και υπηρεσιών των επιμέρους διακριτών παραδοτέων,
κατά τον αντίστοιχο ως άνω τρόπο που περιγράφεται στο σημείο (α), (απομειούμενο κατά το ποσοστό της
χορηγηθείσας προκαταβολή) και των οποίων η αξία αντικατοπτρίζεται πλήρως στην οικονομική προσφορά
(πραγματικές ποσότητες επί τιμές μονάδος), κατόπιν υποβολής των πρακτικών της ΕΠΠΕ.
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Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες1 το οποίο θα
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής2.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/20163, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει
να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.
1

2

3

Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.
Άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.
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Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για
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λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή,
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή
παράλειψης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
Διοιηκητικό Συμβούλιο ΙΚΘ, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση
του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
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6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2
ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στη
γενική εποπτεία στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων. Λειτουργεί με βάση το Νόμο 2456/20 «περί
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων», το ιδρυτικό της Διάταγμα και το καταστατικό της, που εγκρίθηκε με Διάταγμα..
Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη.
Οι Ισραηλιτικές Κοινότητες Ελλάδος (Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Ρόδου, ΟΠΑΙΕ) διαθέτουν ένα αξιόλογο
αρχείο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού τόσο στην υλική του διάσταση όσο και στην άυλη πολιτιστική του
παράδοση.
Οι Ισραηλιτικές κοινότητες στον Ελλαδικό χώρο έχουν παρουσία και Ιστορία αιώνων σε πόλεις όπως η
Θεσσαλονίκη (Σεφαραδίτες), στην Αθήνα (Ρωμανιώτες), Λάρισα, Ρόδος, Καβάλα, Βόλο, Ιωάννινα κλπ.
Το υλικό είναι αποθησαυρισμένο στα αρχεία των Κοινοτήτων και τα Μουσεία που ιδρύθηκαν καθώς και στο
Οργανισμό Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.).
Μεγάλο μέρος του προπολεμικού αρχείου μεταφέρθηκε στην Γερμανία στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου κατά την διάρκεια του ολοκαυτώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ρωσία. Μέρος του
αρχείου αυτού έχει επαναπατριστεί και παραμένει αναξιοποίητο και μη λειτουργικό για την έρευνα.
Επισημαίνεται ό,τι το υλικό προέρχεται από θρησκευτικές κοινότητες και ως εκ τούτου επιβάλλεται με κάθε
τρόπο όλοι οι συμμετέχοντες να συμβάλουν στην προστασία της Ιερότητας των χώρων και του υλικού. Οι
οποιεσδήποτε λύσεις προταθούν ή και εναλλακτικές, θα τίθενται πάντα υπό την έγκριση των αρμόδιων
οργάνων των Κοινοτήτων. Τέλος, η συμμόρφωση στους κανόνες ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων που
θα τεθούν αποτελούν βασική προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασης του έργου.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ενιαία ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος των Ελληνικών Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων έχει σκοπό την ανάδειξη και προβολή της Ιστορικής Μνήμης, της μακραίωνης παράδοσης και
κληρονομιάς η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία.
Οι Ισραηλιτικές Κοινότητες Ελλάδος καθίστανται το Κεντρικό σημείο αναφοράς σε Παγκόσμιο επίπεδο,
όντας ένας ισότιμος εταίρος στην διαφύλαξη της Παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να διασώσει την
Ιστορική μνήμη, τον πολιτιστικό της πλούτο, να ενισχύσει τον ανοικτό της χαρακτήρα, να μεγιστοποιήσει
τον αντίκτυπο προς την έρευνα καθώς και να προσελκύσει επισκέπτες και να δημιουργήσει εν τέλει τις
προϋποθέσεις για νέες δράσεις, γεγονός πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα των Μουσείων και των
αρχείων. Μακροπρόθεσμα δε, φιλοδοξεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αποτελώντας έναν
ακόμα πόλο έλξης για την εκπαίδευση και τον Τουρισμό τόσο τον εσωτερικό όσο και τον Εξωτερικό.
Το υλικό στη σημερινή του μορφή υφίσταται κινδύνους απώλειας ή φθοράς της πληροφορίας με
ανυπολόγιστες συνέπειες. Η εύρεση και επεξεργασία των στοιχείων είναι ανέφικτη, όπως και η τήρηση
αντιγράφων ασφαλείας. Ο μεγάλος όγκος υλικού σε έντυπη μορφή δημιουργεί χωροταξικό πρόβλημα,
καθώς δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι φύλαξης.
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Η ψηφιακή προβολή των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας θα συμβάλει και στην γενικότερη
τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του Ιστορικού και πολιτιστικού
αποθέματος των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος (Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Ρόδου, ΟΠΑΙΕ) με σκοπό
την διάσωσή του, την περαιτέρω επιστημονική μελέτη και ανάδειξη αυτού με την χρήση των σύγχρονων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του παρόντος έργου αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου
ψηφιακού αποθετηρίου, αποθήκευσης, ψηφιακής επεξεργασίας και αναζήτησης του περιεχομένου σύμφωνα
με τα διεθνή πρωτόκολλα επικοινωνίας, διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικότητας.
Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί είναι κυρίως αρχειακό υλικό, αρχειακοί κώδικες, ειδικές συλλογές
(λαογραφικά αντικείμενα, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις και φωτογραφίες) οι οποίες παρουσιάζουν τον
καθημερινό βίο των ανθρώπων της πόλης και την επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και αρχεία
ήχου και μικροφίλμ. Επίσης , θα τεκμηριωθεί και ήδη ψηφιοποιημένο υλικό με σκοπό την ενσωμάτωσή του
στο αποθετήριο.
Το σύνολο του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί θα είναι προσβάσιμο στο αποθετήριο μέσω
του portal στο διαδίκτυο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εκάστοτε υπηρεσίες του στα σημεία απόθεσης του υλικού ήτοι,
στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο. Το υλικό δεν θα μετακινηθεί για κανένα λόγο από τους χώρους φύλαξης.
Το πρώτο υποέργο «Ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος» οργανώνεται σε
επιμέρους πακέτα εργασίας τα οποία βρίσκονται σε πλήρη συνέργεια, συνάφεια και συμπληρωματικότητα
μεταξύ τους, ως εξής:
1ο Πακέτο εργασίας: Μελέτη εφαρμογής
Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας ο Ανάδοχος, καλείται να μελετήσει όλες τις παραμέτρους που
σχετίζονται τόσο με το υλικό όσο και με τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό την ορθή και επιστημονική
προσέγγιση ενός ιδιαίτερου πολιτιστικού αποθέματος σε πολλές γλώσσες και γραφές.
Στην μελέτη εφαρμογής θα εξειδικεύονται και θα αναλύονται οι επιχειρησιακές, λειτουργικές και τεχνικές
απαιτήσεις του έργου. Η μελέτη εφαρμογής θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα
προκήρυξη. Ειδικά για τον εξοπλισμό θα μπορεί να γίνεται επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται, με
ισοδύναμο ή ανώτερο.
Παραδοτέα:
Μελέτη εφαρμογής
2ο Πακέτο εργασίας: Ψηφιοποίηση
Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού προς ψηφιοποίηση είναι σε μορφή χαρτώων εγγράφων (λυτά ή
συσταχωμένα), ένα σημαντικό μέρος ιδιαίτερα του προπολεμικού αρχείου είναι σε microfilm 16/35mm.
Για την ψηφιοποίηση θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που δεν επιφέρουν φθορές. Η ψηφιοποίηση θα γίνει σε
χώρους των Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο περιγράφονται οι κατηγορίες και οι
ποσότητες του προς ψηφιοποίηση υλικού.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΡΟΔΟΣ

Ο.Π.Α.Ι.Ε.

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
(λυτά έγγραφα)

491.170

25.830

1000

21.000

539.000

ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ
ΚΩΔΙΚΕΣ/ΕΝΤΥΠΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

280.240

59.760

10.000

350.000

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

800

50

850

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

2.000

1.000

3.000

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

370 ώρες

30
ώρες

400 ώρες

MICROFILM

70.000

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.000.000

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ:

70.000

140.000
1.000.000

Απαραίτητη κρίνεται η χρήση υπερκείμενων σαρωτών για τα συσταχωμένα έγγραφα και τις έντυπες
εκδόσεις.
Η χρήση σαρωτή με τροφοδότη δεν είναι αποδεκτή επειδή τα πρωτότυπα συχνά είναι εύθρυπτα. Αν φέρουν
σφραγίδες, χαρτόσημα και φωτογραφίες αυτά δεν πρέπει να αποκολληθούν. Αποσυρραφή σελίδων μπορεί
να επιτραπεί αν δεν επιφέρει φθορά στο πρωτότυπο, μετά την ψηφιοποίηση οι σελίδες πρέπει να
επανασυρραφούν με τρόπο που δεν θα οξειδώσει το χαρτί στο μέλλον.
Η ψηφιοποίηση των αντικειμένων θα γίνει με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (DSLR).
Τέλος υπάρχουν οπτικοακουστικά πρωτότυπα σε αναλογικά μέσα.
Η ανάδειξη της πληροφορίας που εμπεριέχεται στο αρχειακό υλικό σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των
ψηφιακών αντιγράφων υψηλής ανάλυσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες κάποιες βασικές ενέργειες
επεξεργασίας των ψηφιακών αντιγράφων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητάς τους.
Τέτοιες ενέργειες είναι: ο περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία, ο καθαρισμός του
εντύπου από κουκίδες (despeckle), ο καθαρισμός του εντύπου από σκουρότητα και κιτρίνισμα, η
ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας (deskewing), η αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, τα μεταβλητά
περιθώρια (cropping), η διόρθωση της πιθανής κλίσης (ίσιωμα), η διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης και
η βελτίωση της ευκρίνειας (π.χ. όξυνση).
Η ποιότητα των ψηφιακών αντιγράφων θα πρέπει να ελέγχεται τόσο με υποκειμενικά κριτήρια (εξέταση της
εικόνας από το ανθρώπινο δυναμικό) όσο και με αντικειμενικά (από ειδικό λογισμικό με χρήση
ιστογραμμάτων και χρωματικών στόχων).
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Ακολουθεί περιγραφή των κατηγοριών του προς ψηφιοποίηση υλικού.
i) Αρχειακό υλικό
Οι Ελληνικές Ισραηλιτικές Κοινότητες κατέχουν και διαχειρίζονται πολλά ιστορικά αρχεία που σχετίζονται
με τη σύγχρονη πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία του Ισραηλιτικού Ελληνισμού αλλά και
γενικότερα του Ελλαδικού χώρου.
Η ψηφιοποίηση αφορά τα εξής:


Προπολεμικό αρχείο. Αρχεία της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη από το 1882 έως το 1941.
Η συλλογή αποτελείται από πρακτικά, νομικές διατάξεις, αλληλογραφία, βιβλία οφειλετών,
λογιστικά βιβλία, διάφορα τραπεζικά έγγραφα, στατιστικά στοιχεία, απογραφή και ιδιωτικά έγγραφα
που σχετίζονται με κοινοτικές συναντήσεις, συνεργασία με άλλες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, ακίνητα και κατασκευές, θρησκευτικές
υποθέσεις, οικογενειακή κατάσταση (αρχεία γέννησης, γάμου και θανάτου, γενεαλογία κ.λπ),
εκπαίδευση και πολιτισμός, ευημερία και υγεία, οικογενειακές υποθέσεις και δήμευση εβραϊκών
αρχείων από τους Γερμανούς.



Μεταπολεμικό αρχείο
o

Δηλώσεις Περιουσίας (Vermogensanmeldung)

o

Γερμανικές Αποζημιώσεις

o

Κοινοτικές Εκλογές

o

Μητρώο

o

Δικαστικό Υλικό

o

Ιδιωτικές Συλλογές

o

αρχείο 1945 και μετέπειτα

ii) Αρχειακοί κώδικες /Έντυπες εκδόσεις
Στις συλλογές περιέχονται έντυπες εκδόσεις ποικίλης ύλης που χρήζουν διάσωσης και κατάλληλης
διαχείρισης. Ο πλούτος τόσο των θεματικών περιοχών που καλύπτουν όσο και της προέλευσής τους τα
καθιστούν μοναδικά και ανεκτίμητα.
iii) Ειδικές Συλλογές
Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης καθώς και η Κοινότητα Αθηνών διαθέτουν στις συλλογές τους
ενδιαφέρουσες κατηγορίες υλικού όπως λαογραφικά αντικείμενα, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις,
φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό και μικροφίλμ, τα οποία παρουσιάζουν τον καθημερινό βίο των
ανθρώπων της πόλης και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Τα αντικείμενα θα φωτογραφηθούν.
Παραδοτέα:
539.000 λήψεις αρχειακού υλικού (Λυτά έγγραφα)
350.000 λήψεις Αρχειακοί κώδικες/έντυπες εκδόσεις
850 λήψεις αντικειμένων και αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων
3.000 λήψεις φωτογραφιών
400 ώρες οπτικοακουστικού υλικού
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140.000 λήψεις από microfilm
3ο Πακέτο Εργασίας: Επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού
Ένα τμήμα των αρχείων της ΙΚΘ έχει ψηφιοποιηθεί κατά το παρελθόν ακολουθώντας τις προδιαγραφές
και τα τεχνολογικά μέσα της περιόδου εκείνης. Το υλικό έχει ψηφιοποιηθεί στην πλειοψηφία του σε grey
scale, με format jpg και ανάλυση 300dpi.
Αναλυτικότερα, έχει ψηφιοποιηθεί μέρος του αρχείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του
προπολεμικού αρχείου στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και του μεταπολεμικού αρχείου στη Βασ.
Ηρακλείου. Επιπλέον έχουν ψηφιοποιηθεί τα πρακτικά των κοινοτικών συμβουλίων και της κοινοτικής
συνέλευσης από το 1944 έως το 2011.
Το ήδη ψηφιοποιημένο αρχείο χρήζει ανάγκης εναρμόνισης τόσο με τις οδηγίες και καλές πρακτικές του
ΕΚΤ όσο και με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιτάσσουν οι νέες και ολοκληρωμένες τεχνολογίες
ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης.
Ως εκ τούτου, απαιτείται καταρχήν ο έλεγχος του ψηφιακού υλικού με το φυσικό υλικό με σκοπό την
οργάνωση και την προετοιμασία της τεκμηρίωσης που θα δεχθεί.
Επίσης, η ψηφιακή επεξεργασία θα αποδώσει αρχεία σε νέους μορφότυπους (jpeg, png,thubs, pdf, ets),
καθότι δεν υπάρχουν αρχεία προβολής και προεπισκόπησης και δεν καθιστούν το υλικό εύκολα προσβάσιμο
στο διαδίκτυο.
Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα χρησιμοποιηθούν και εδώ μέθοδοι βελτίωσης της ψηφιακής
εικόνας όπως ο καθαρισμός του εντύπου από κουκίδες (despeckle), ο καθαρισμός του εντύπου από
σκουρότητα και κιτρίνισμα, η ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας (deskewing), η αποθήκευση ωφέλιμης
εικόνας, τα μεταβλητά περιθώρια (cropping), η διόρθωση της πιθανής κλίσης (ίσιωμα), η διόρθωση
φωτεινότητας και αντίθεσης και η βελτίωση της ευκρίνειας (π.χ. όξυνση).
Σημειώνουμε ότι το υπάρχον ψηφιοποιημένο υλικό δεν είναι ψηφιακά αναζητήσιμο και προσβάσιμο, απλά
αποθηκευμένο σε σκληρούς δίσκους.
Για αυτό χρήζει τεκμηριώσεως ώστε να ενσωματωθεί στο προβλεπόμενο ενιαίο πληροφορικό περιβάλλον
της κοινότητας, ακολουθώντας νέα πρότυπα και τεχνικές.
Παραδοτέα για τις 1.000.000 ψηφιακές λήψεις:


Βελτίωση ποιότητας εικόνας



Δημιουργία αρχείων προβολής



Δημιουργία αρχείων προεπισκόπησης



Έλεγχος ψηφιακού με το φυσικό υλικό

4ο Πακέτο εργασίας: Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή Μεταδεδομένων
Το σύνολο του προς ψηφιοποίηση και του ήδη ψηφιοποιημένου (επεξεργασία) υλικού θα πρέπει να
τεκμηριωθεί. Η τεκμηρίωση του υλικού με την δημιουργία κατάλληλων περιγραφικών και διαχειριστικών
μεταδεδομένων σε επίπεδο τεκμηρίου και συλλογής είναι κρίσιμη και δύσκολη εργασία. Είναι κρίσιμη γιατί
χωρίς την δημιουργία μεταδεδομένων που θα εισαχθούν στο αποθετήριο δεν μπορεί να προσπελαστεί το
υλικό. Η δυσκολία οφείλεται στην θεματική και ειδολογική ποικιλομορφία του υλικού αλλά κυρίως στο
γεγονός πως το υλικό είναι πολύγλωσσο, σε σπάνια γραφή και κατά κανόνα χειρόγραφο. Η γλώσσα είναι
συχνά η ladino που ήταν η μητρική γλώσσα του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των Εβραίων που
έζησαν στο γεωγραφικό ελληνικό χώρο όπως τον ξέρουμε σήμερα, βασίζεται στην ισπανική, εβραϊκή και
αραβική. Εκτός από ladino υπάρχουν ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, εβραϊκά, αραμαϊκά, και
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judeogreco. Επιπρόσθετα προβλήματα στην αναγνωσιμότητα δημιουργεί η γραφή. Η γραφή εξαρτάται από
τις γλώσσες, έχουμε για τα ladino τις γραφές solitreo, και πιο σπάνια chatzi-kulmus (χειρόγραφη ραββινική rashi) και meruba (τετράγωνη). Από αυτές η solitreo είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη. Για
εβραϊκά/αραμαϊκά απαντάται γραφή rashi και meruba. Να σημειώσουμε ότι λόγω της επικοινωνίας των
Ι.Κ.Ε. με άλλες Ισραηλητικές Kοινότητες ανά τον κόσμο απαντώνται στο υλικό και άλλες γλώσσες όπως
τσεχικά και yiddish. Τέλος σε ένα τεκμήριο να μπορεί έχουμε μίξη δύο ή περισσότερων γλωσσών και
αντίστοιχων γραφών.
Η δημιουργία του κατάλληλου σχήματος μεταδεδομένων θα γίνει ώστε να παρέχονται δυνατότητες
εύρωστης ανάλυσης, σχολιασμού, δεικτοδότησης και ανάκτησης των ψηφιακών τεκμηρίων, στοχεύοντας εν
τέλει στην ενοποιημένη πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο αρχείο με την μορφή και λειτουργία αποθετηρίου.
Το σχήμα τεκμηρίωσης θα βασιστεί στην ανάλυση του υλικού. Ο σχεδιασμός του σχήματος τεκμηρίωσης θα
λάβει υπόψη τα διακριτικά στοιχεία του περιεχομένου κάθε ψηφιακού τεκμηρίου (αρχείο, χειρόγραφα,
αντικείμενα κλπ) που παρέχουν σημαντική πληροφορία ταυτοποίησης, την υιοθέτηση διεθνών προτύπων
τεκμηρίωσης αρχειακών, πολιτιστικών και γλωσσικών πόρων, με τις προσαρμογές που θα απαιτηθούν για να
καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του υλικού των συλλογών, με στόχο την εναρμόνιση και επαναξιοποίηση
του υλικού στο γενικότερο πλαίσιο τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων, τη διάθεση του σχήματος
τεκμηρίωσης στην ελληνική γλώσσα καθώς και σε άλλες.
Η τεκμηρίωση θα γίνει στην Ελληνική Γλώσα και μετάφραση σε επιλεγμένα πεδία στα αγγλικά και τα
εβραϊκά ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης και από το εξωτερικό. Η δυνατότητα αυτή είναι
εξαιρετικά σημαντική γιατί μπορεί βοηθήσει και στον επαναπατρισμό άλλων συλλογών.
Ως προς το υλικό τεκμηρίωσης, τα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να περιλάβει το σχήμα τεκμηρίωσης
ενδεικτικά είναι:


Πρωτογενή στοιχεία καταγραφής και περιγραφής του αρχείου.



Εσωτερική περιγραφή και περιεχόμενο, το είδος του εγγράφου εισηγητική έκθεση, παραρτήματα,
πρακτικά φύλλο, δίφυλλο, φυλλάδιο, ο τίτλος του εγγράφου, ο τόπος εκδόσεως και ο τόπος
παραλαβής, ο αποστολέας και ο παραλήπτης του εγγράφου (πρόσωπο ή συλλογικό σώμα), η
επιτομή (περίληψη του εγγράφου). Η επιτομή μπορεί να αντικατασταθεί με λέξεις-κλειδιά, ή/και
αναγραφή των μνημονευομένων προσώπων και τόπων. Η αρχή του κειμένου 4–5 λέξεις (incipit).



Χρόνος και Τόπος
Ειδικά πεδία αφορούν a) τα επικυρωμένα έγγραφα (επικυρωτής, χρονολογία επικύρωσης, σφραγίδα
επικύρωσης) b) μεταγενέστερες προσθήκες στα έγγραφα (περιεχόμενο επιγραμματικά, χρονολογία
προσθήκης).



Βασικά στοιχεία ταύτισης, ταξινόμηση βάσει του υπάρχοντος σχήματος των Ι.Κ.Ε. - ονομασίες των
φακέλων όπου είναι ταξινομημένα (στην περίπτωση αρχείων με κεφαλαιώδη ταξινόμηση),



Στοιχεία που περιγράφουν τις βασικές κοινωνικές/πολιτικές οντότητες και τη συσχέτισή τους με τα
γεγονότα της εποχής τοποθετώντας τα στο χώρο και στο χρόνο,



Διοικητικά στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση της συλλογής



Στοιχεία που περιγράφουν το περιεχόμενο
κεφαλαίων/ενοτήτων, οι συντάκτες, κ.λπ.)



Στοιχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών και του προϊόντος ψηφιοποίησης (π.χ. στοιχεία ταύτισης,
μορφότυπο, ποιότητα του ψηφιοποιημένου αντικειμένου κτλ.)



Στοιχεία που εξυπηρετούν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού υλικού,



Στοιχεία που εξυπηρετούν την έκδοση του ψηφιακού υλικού, τόσο για εκπαιδευτική χρήση όσο και
για πολύγλωσσες εκδόσεις.

του

κάθε

αρχείου

(π.χ.

οι

τίτλοι

των
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Παραδοτέα:


Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή μεταδεδομένων αρχειακού υλικού 150.000 εγγραφές



Τεκμηρίωση/και Εισαγωγής μεταδεδομένων αντικειμένων, φωτογραφιών και αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων 3.850 εγγραφές



Τεκμηρίωση/και Εισαγωγής Δεδομένων οπτικοακουστικού υλικού 400 ώρες

5ο Πακέτο Εργασίας: Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση Αποθετηρίου
Σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου θα παραμετροποιηθεί ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα με βάση τις καλές
πρακτικές που έχει ορίσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας προβλέπεται, η παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία
ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος τεκμηρίωσης και διαχείρισης, των ψηφιακών συλλογών του φορέα.
Το αποθετήριο θα στηριχτεί σε ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που έχει
ορίσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κατόπιν παραμετροποίησης.
Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής θα είναι η αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού και θα επιτρέπει
την εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση στο κατάλληλα διαμορφωμένο και τεκμηριωμένο ψηφιακό υλικό ως
ψηφιακό αποθετήριο. Το σύστημα θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και εξασφαλισμένης επεκτασιμότητας
(modular αρχιτεκτονική). Θα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα αποθετήρια και μητρώα
ανοικτού περιεχομένου και διάθεσης σε επίπεδο πλήρους διαμοιρασμού (harvesting).
Βασικό πυρήνα της εφαρμογής αποθετηρίου θα αποτελεί η διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων η οποία
θα πρέπει να στηρίζει:


δυνατότητα να επικοινωνεί με άλλα αποθετήρια και μητρώα ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου
δηλαδή, να επιτρέπει την online διάθεση των μεταδεδομένων σε τρίτες εφαρμογές και
πληροφοριακά συστήματα βάσει διεθνώς αποδεκτών πρωτοκόλλων.



Δυνατότητα διάθεσης σε επίπεδο πλήρους διαμοιρασμού (harvesting), μεταφόρτωση του συνόλου ή
προκαθορισμένων υποσυνόλων



Δυνατότητα σε επίπεδο μετα-αναζήτησης (meta-search) όπου ανακτώνται μόνο εγγραφές που
ταιριάζουν με συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης.



Η κωδικοποίηση να καλύπτει το πρότυπο Unicode με πλήρη υποστήριξη του ελληνικού αλφαβήτου,
πεζά, κεφαλαία, τονούμενα (ευρετηρίαση και αναζήτηση).



Διαμόρφωση και υιοθέτηση κοινών όρων για την αναφορά σε οντότητες, έννοιες και θέματα μέσω
της χρήσης ελεγχόμενων λεξιλογίων, θησαυρών, και αρχείων καθιερωμένων όρων .



Για την δήλωση της σημασίας κάθε στοιχείου να καλύπτονται τα πρότυπα RDF ή OWL.



Η διαλειτουργικότητα να καθιστά εφικτή την ανταλλαγή των μεταδεδομένων ως Linked Open Data.



Η αναπαράσταση των νέων λεξιλογίων, θησαυρών ή αντίστοιχων δομών που δημιουργούνται θα
πρέπει να πραγματοποιείται με χρήση καθιερωμένων διεθνών προτύπων όπως ISO 2788, ISO 2954,
SKOS.

Το αποθετήριο να υποστηρίζει:


Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού (μέσω υπηρεσιών τεκμηρίωσης της διαδικασίας ψηφιοποίησης).



Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης εικόνας και ήχου.
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Συμβατότητα με το διεθνές πρότυπο τεκμηρίωσης CIDOC/CRM το οποίο αποτελεί το Εννοιολογικό
Πρότυπο Αναφοράς της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων και πλέον
σχέδιο προτύπου ISO/CD21127.



Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ISAD(G) και EAD.



Συμβατότητα με τις οδηγίες της Δ.Α. της ΚτΠ για την διαλειτουργικότητα της επιστημονικής
τεκμηρίωσης πολιτισμικού αποθέματος.



Φιλικότητα προς τον χρήστη και ταχεία καμπύλη μάθησης στις λειτουργίες του.



Ανοιχτή αρχιτεκτονική.



Επεκτασιμότητα που εξασφαλίζει συμβατότητα με τις νέες τεχνολογίες ψηφιακής καταγραφής και
τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου.



Δυνατότητα διαχείρισης συλλογών, εκθέσεων και δραστηριοτήτων



Δυνατότητα αυτοματοποιημένης και ελεγχόμενης, ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα των
στοιχείων, μετανάστευσης των υπαρχόντων δεδομένων (ψηφιοποιημένα αντίγραφα και
τεκμηριώσεις) του φορέα.



Δυνατότητα διασύνδεσης του αποθετηρίου και συγκεκριμένα των δεδομένων τεκμηρίωσης με την
εικονικό μουσείο



Δυνατότητα παραμετροποίησης σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες
του έργου.

Παραδοτέα:


Εγκατάσταση, Υλοποίηση ροών εργασίας τεκμηρίωσης και φορμών τεκμηρίωσης στο αποθετήριο



Σχεδιασμός και υλοποίηση λειτουργικότητας αναζήτησης, υλοποίηση λειτουργικότητας πλοήγησης
και φίλτρων αποτελεσμάτων (facets)



Σχεδιασμός διεπαφών με υποστήριξη ΑΜΕΑ και πολυκαναλικότητας. Ολοκληρωμένο ψηφιακό
αποθετήριο

6ο Πακέτο εργασίας: Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση λογισμικού Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Θα γίνει παραμετροποίηση και ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ανοικτού λογισμικού και η σύνδεσή
της στο αποθετήριο. Βασικός σκοπός είναι να αξιοποιηθεί το ψηφιακό περιεχόμενο του αποθετηρίου και να
αποτελέσει δομημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η πλατφόρμα θα διαθέτει πίνακα πληροφόρησης
(dashboard) που θα εμφανίζονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και παρακολουθεί ένας χρήστης και την
αντίστοιχη πρόοδο παρακολούθησης. Θα υποστηρίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:


Βιβλία. Το βιβλίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε πολλαπλές σελίδες. Είναι
σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο στο διαδίκτυο.



Μαθήματα. Ο χρήστης μπορεί να δει την παρουσίαση του θέματος σε τμήματα. Κάθε τμήμα μπορεί
να έχει μια ερώτηση που ανάλογα με την απάντηση που θα επιλέξει να τον οδηγεί σε διαφορετικό
τμήμα του μαθήματος.



Εργασίες. Οι εκπαιδευτές να μπορούν βαθμολογήσουν και να δώσουν σχόλια σχετικά με τα
μεταφορτωμένα αρχεία



Επιλογές. Ο εκπαιδευτές να δημιουργεί ερωτήσεις για τις οποίες καθορίζει πολλαπλές απαντήσεις



Κουίζ. Ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις
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φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και
επαναχρησιμοποιηθούν στο μάθημα ακόμα κι ανάμεσα σε δύο μαθήματα.

να

μπορούν

να



Λεξικά. Υποστήριξη δημιουργίας λεξικών. Κάθε θέμα μπορεί να έχει ένα βασικό και πολλά
δευτερεύοντα λεξικά. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεξικό που όρισε ο εκπαιδευτής και
του δίνεται τουλάχιστον η δυνατότητα αναζήτησης με τη χρήση λέξεων κλειδιών και με αλφαβητική
αναζήτηση.



Συγγραφή Wiki Συλλογική συγγραφή αρχείων σε μια απλή μορφή χρησιμοποιώντας φυλλομετρητή



Συνομιλίες πραγματικού χρόνου. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας επικοινωνία
πραγματικού χρόνου σε μορφή κειμένου (text chat).



Τόπος συζήτησης Forum. Να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διεξάγουν ασύγχρονες συζητήσεις.



Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο ευρύ κοινό.

Λόγω του πολύ μικρού αριθμού αναγνωστών της γραφής solitreo στην οποία βρίσκεται μεγάλο μέρος της
παγκόσμιας κοινότητας Σεφαραδιτών θα αναπτυχθεί ένα ασύγχρονο μάθημα για την εκμάθηση της γραφής.
Το μάθημα θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά και θα χρησιμοποιεί παραδείγματα από το υλικό του
αποθετηρίου τόσο για την παρουσίαση του μαθήματος όσο και για την δημιουργία κουίζ που θα δίνουν στον
χρήστη την αίσθηση της προόδου του.
Παραδοτέο:


Ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα υποστήριξης υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης



Ολοκληρωμένη μαθησιακή ενότητα (1)

7ο Πακέτο Εργασίας: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL)
Κεντρικό στοιχείο ανάπτυξης, υλοποίησης και διάθεσης του περιεχομένου του έργου αποτελεί η δημιουργία
ψηφιακής πύλης με σκοπό την ψηφιακή πρόσβαση στο περιεχόμενο του αποθετηρίου και τις ψηφιακές
εφαρμογές που θα αναπτυχθούν.
Ο χάρτης του δικτυακού τόπου (site map) θα παρουσιάζει τη δομή της πύλης, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης
να δει τι περιέχει κάθε ενότητα και να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα. Ο χάρτης θα δημιουργείται δυναμικά
κάθε φορά που εισάγεται νέο περιεχόμενο. Με ανάλογο δυναμικό τρόπο θα δημιουργούνται τα βασικά
στοιχεία πλοήγησης όπως μενού, μονοπάτι πλοήγησης κ.λ.π.
Μεθοδολογία
Η υλοποίηση του δικτυακού τόπου θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (3tier model), παρέχοντας
ασφάλεια, επεκτασιμότητα και ευελιξία. Ειδικότερα, η απομόνωση του εξυπηρετητή σελίδων και του
λογισμικού της ψηφιακής βιβλιοθήκης από τη βάση δεδομένων επιτρέπει αφενός την εφαρμογή συμπαγών
πολιτικών ασφαλείας και αφετέρου την εύκολη επεκτασιμότητα.
Η φιλοσοφία σχεδιασμού του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:


Ανεξαρτησία της δομής και σχεδίασης του συστήματος από το περιεχόμενο, δηλ. πλήρης
διαχωρισμός δεδομένων και παρουσίασης.



Διαφοροποίηση επιπέδου πρόσβασης και άρα παρέμβασης των διαφόρων χρηστών.



Φιλικότητα στη χρήση.



Διαχείριση χρηστών και υλικού.



Πλήρης διαχείριση (προσθήκη, επεξεργασία ή αφαίρεση τμημάτων) του υπάρχοντος υλικού με
χρήση έτοιμων εργαλείων του περιβάλλοντος του εσωτερικού χρήστη.



Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανανέωσης του υλικού.
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Χρήση τεχνολογιών Internet και σχεσιακής βάσης δεδομένων.



Υποστήριξη τρισδιάστατων αναπαραστάσεων



Υποστήριξη εικονικών διαδρομών και δυνατότητες αλληλεπιδράσεων

Όλα τα κρίσιμα δεδομένα και οι πληροφορίες του συστήματος θα πρέπει να αποθηκεύονται σε βάσεις
δεδομένων. Η δομή των βάσεων αποτελεί την εγγύηση για την ακεραιότητα και την ασφάλεια των
δεδομένων και την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου.
Το υλικό που θα εισαχθεί στο σύστημα, μπορεί να ανήκει σε πλήθος θεματικών πεδίων, τα οποία θα πρέπει
να ταξινομούνται, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη αναζήτηση και σύνθεσή τους. Παράλληλα, θα πρέπει
να προσφέρεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υλικού, είτε με απευθείας πρόσβαση στη βάση είτε
με αναζήτηση με λέξεις κλειδιά.
Θα βασίζει κρίσιμες λειτουργίες του σε XML και θα πρέπει να αποτελεί μια ανοικτή και πλήρως επεκτάσιμη
πλατφόρμα που θα μπορεί να συνεργαστεί με σχεδόν όλες τις γνωστές τεχνολογίες και συστήματα, με
διαβαθμισμένη πρόσβαση.
Η διαδικτυακή πύλη εισόδου θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ),
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και την ευχρηστία μέσω της συμβατότητας του κώδικα των ιστοσελίδων με
τα Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA του W3C Consortium.
Παραδοτέο:


Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη (portal)

8ο Πακέτο Εργασίας: Προμήθεια εξοπλισμού
Λόγω της ανεπαρκούς υπολογιστικής υποδομής του φορέα κρίνεται ουσιώδης και ζωτικής σημασίας η
προμήθεια εξοπλισμού, αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου.
Απαιτείται εξοπλισμός που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για μακρόχρονη διατήρηση, υψηλή
διαθεσιμότητα, ταχύτητα, υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία που είναι απαραίτητες ώστε αφενός να μην
χαθούν τα αποτελέσματα του έργου και αφετέρου να υπάρξει δυνατότητα εμπλουτισμού του περιεχομένου
πχ με επέκταση του ψηφιακού υλικού ή/και προσθήκες στα μεταδεδομένα.
Για την παρακολούθηση της πράξης και τον έλεγχο του ποιοτικού αποτελέσματος καθώς και την
απλούστευση των διαδικασιών θα χρειαστεί τεχνολογικός εξοπλισμός (H/W & S/W), ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για την τήρηση του αρχείου της πράξης και την εύκολη διακίνηση των πρακτικών
παράδοσης και παραλαβής όλων των φάσεων του έργου. Επίσης με την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού
αποθέματος της ΙΚΕ και την ολοκλήρωση της πράξης αναμένεται η αύξηση των αιτημάτων από το κοινό και
ιδιαίτερα από την ερευνητική κοινότητα, η οποία ήδη αναμένει τα μοναδικά αποτελέσματα αυτής της
πράξης. Σύμφωνα με τα παραπάνω και με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς το κοινό συνίσταται η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού.
Αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναφέρονται στους πίνακες συμμόρφωσης ΙΙ
Παραδοτέα:
Εξοπλισμός (H/W, S/W)


Server (2) για υποστήριξη VMs με λειτουργικότητες reverse proxy, web server, application server,
image server, media server, file server, RDBMS & repository server (VMs open source based),



Server (1) για υποστήριξη VMs με λειτουργικότητες Active Directory, DNS & backup server



Storage τεχνολογίας S.A.N. (1)



Tape library (1),



Fiber Optical switch module με οπτικά καλώδια και transceivers (2),
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Ethernet switch (2),



Η/Υ desktop (12),



Οθόνη 24'' (12),



Οθόνη Touch (2),



Scanner Feeder (1),



Firewall (1),



Rack (1)



KVM και Console (1)



Αποθηκευτικά μέσα backup (1 σετ. Βλ. πίνακα συμμόρφωσης 10.22 και 10.23 )



UPS (1)



Windows Server 2019 Standard (3),



Antivirus server (3),



Backup server software (1),



Windows 10 Professional (12),



Ms Office (12)

9ο Πακέτο Εργασίας: : Υπηρεσίες προετοιμασίας και οργάνωσης συλλογών
Α) Οργάνωση–δεικτοδότηση υλικού προς ψηφιοποίηση
Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου είναι αταξινόμητο και αποθηκευμένο σε κουτιά. Για την ομαλή
διεξαγωγή των εργασιών της ψηφιοποίησης και της τεκμηρίωσης απαιτείται ως προγενέστερο στάδιο η
αρχειονομική οργάνωση του αρχείου, σύμφωνα με κατάλληλα πρότυπα, όπως το ISAD (G) και η δημιουργία
οργανωμένου καταλόγου. Σκοπός της οργάνωσης του αρχείου είναι η συσχέτιση των εγγράφων, η
ομαδοποίησή τους και η δημιουργία φακέλων και υποφακέλων που θα δεικτοδοτηθούν και θα φέρουν
μοναδική ταυτότητα, όπως ακριβώς και το κάθε έγγραφο ξεχωριστά. Η δεικτοδότηση των εγγράφων θα
χρησιμοποιηθεί στις εργασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εξασφαλίζοντας την απόλυτη αντιστοιχία του
φυσικού αντικειμένου με το ψηφιακό αντίγραφο.
Κατά την απογραφή του υλικού θα πραγματοποιείται παράλληλη δεικτοδότηση της υφιστάμενης
κατάστασης διατήρησής του (conditioning reports), ώστε να είναι ευκολότερη η επιλογή του υλικού που θα
τύχει προληπτικής ή επεμβατικής συντήρησης.
Β) Καθαρισμός / Προληπτική Συντήρηση του προς ψηφιοποίηση υλικού.
Λόγω της κατάστασης αποθήκευσης του υλικού αλλά και της παλαιότητας αυτού, καθίσταται επιτακτική
ανάγκη ο έλεγχος και ο καθαρισμός με σκοπό την άρτια διαδικασία ψηφιοποίησης.
Ο έλεγχος θα δώσει την δυνατότητα να γίνουν προληπτικές ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης.
Τον έλεγχο θα αναλάβει εξειδικευμένος συντηρητής και την καθαριότητα ειδικά συνεργεία με αυστηρές
προδιαγραφές τόσο επί της μεθοδολογία όσο και επί του εξοπλισμού.
Επίσης, σε περίπτωση που απαιτείται το λύσιμο των σταχώσεων για την άψογη ψηφιακή επεξεργασία αυτό
θα γίνει από ειδικούς τεχνίτες και στη συνέχεια θα αποκαθίσταται βιβλιοδετικά.
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Παραδοτέα


Δεικτιδότηση υλικού



Καθαρισμός/προληπτική συντήρηση (1.000 βιβλία, 150.000 λυτά έγγραφα, 800 αντικείμενα)

10ο Πακέτο Εργασίας: Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών
α) Ιστορική ψηφιακή ανασύνθεση της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης από τον 18ο αιώνα έως τις
αρχές του 20ου αιώνα
Η πληθυσμιακή σύσταση της Θεσσαλονίκης μεταξύ του 14ου και του 18ου αιώνα άλλαξε ριζικά εξαιτίας
της οθωμανικής προέλασης στα βυζαντινά εδάφη και της μετακίνησης των Εβραίων της Ιβηρικής στην
ανατολική Μεσόγειο, όπου ενώθηκαν με τις προϋπάρχουσες ελληνιστικές και βυζαντινές Ιουδαϊκές
κοινότητες. Έτσι, η βυζαντινή «συμβασιλεύουσα» της παλαιολόγειας περιόδου μετατράπηκε σε «Νέα
Ιερουσαλήμ» των Ιουδαίων, τη μοναδική πόλη με εβραϊκή πληθυσμιακή πλειονότητα σε παγκόσμιο επίπεδο
την εποχή εκείνη.
Οι Ιουδαίοι, ως η πολυπληθέστερη θρησκευτική κοινότητα (μιλλέτ), κυριάρχησαν στην οικονομική
δραστηριότητα και δημιούργησαν πολιτιστική παραγωγή ιδιαίτερη, που συγκέρασε ιβηρικά, εβραϊκά και
βαλκανικά στοιχεία και παραδόσεις.
Παράλληλα αναπτύχθηκε μία μουσουλμανική διοικητική τάξη, που και αυτή παρήγαγε πολιτιστικά και
θρησκευτικά μνημεία και παρέδωσε ένα εξόχως αναλυτικό αρχείο για πολλούς τομείς του βίου των
εθνοτήτων της πόλης, χάρη στην οθωμανική γραφειοκρατική παράδοση.
Η συσσώρευση του υλικού, που προήλθε τόσο από τη μελέτη αρχείων, ιστορικών πηγών και την
ανασκαφική έρευνα, όσο και από τις επιμέρους δημοσιεύσεις του μνημειακού πλούτου της Θεσσαλονίκης,
προβάλλει μεμονωμένες πλευρές της συνολικής θεώρησης του κοινωνικοοικονομικού και πνευματικού
φαινομένου που η παραδοσιακή έρευνα αδυνατεί να συλλάβει, παρά το γεγονός ότι η συνεισφορά είναι
χρήσιμη.
Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής περιήγησης της πόλης της Θεσσαλονίκης με βάση το γεωχωρικό
Ιστορικό/πολεοδομικό υπόβαθρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, διαχρονικά και με βάση τα στοιχεία που
διαθέτουμε.
Θα αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες GIS σε συνδυασμό με τον πλούτο των Ιστορικών τεκμηρίων και
των αρχείων της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Βασικό σκοπό αποτελεί η δημιουργία μιας πρότυπης βάσης δεδομένων βασισμένη στη λογική των G.I.S
(Χωρικά Συστήματα Δεδομένων) η οποία θα αποτελεί την βάση αναφοράς και αναζητήσεως του
τεκμηριωτικού υλικού κατά επιστημονικό και έγκυρο τρόπο.
Η ψηφιακή εφαρμογή θα αποτελεί την αρχική πύλη εισόδου, τουριστικού προγραμματισμού, γνωριμίας και
ενημέρωσης του συνόλου του πληθυσμού και κυρίως των ξένων επισκεπτών της χώρας αφού θα υπάρχει
πλήρη σύνδεση του συνόλου του περιεχομένου με όλα τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος.
Η ψηφιακή Ιστορική ανασύνθεση της πόλης θα συμβάλει τόσο στην Ιστορική Μνήμη όσο και στην
τουριστική – οικονομική ανάπτυξη.


Ανάπτυξη ψηφιακών χαρτών και μοντέλων θρησκευτικών μνημείων, οικιών.



Επιλεγμένα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα για θρησκευτικά μνημεία, οικίες, εμβληματικά
τοπόσημα και παραγωγικές μονάδες της Θεσσαλονίκης που χρονολογούνται την περίοδο αυτή.



Δημιουργία ψηφιακής περιήγησης στη πόλη με συνδεσιμότητα αναφορικά με πρόσωπα και
γεγονότα.
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Εκπόνηση ψηφιακών διαδρομών που θα αποτυπώνουν την ιστορική εξέλιξη της Ισραηλιτικής
Κοινότητας μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Παραδοτέο
Ψηφιακή εφαρμογή


Ιστορική ψηφιακή ανασύνθεση της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης από τον 18ο αιώνα έως τις
αρχές του 20ου αιώνα

β) Η εβραϊκή μουσική παράδοση στον ελλαδικό χώρο
Η εβραϊκή μουσική παράδοση του ελλαδικού χώρου αποτελεί μια μουσική κουλτούρα που δημιουργήθηκε
και εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο στα εδάφη των Ελληνιστικών Βασιλείων, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής
και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ως προϊόν αλληλεπίδρασης μουσικών, οι οποίοι αφενός είχαν σε
αρκετές περιπτώσεις διαφορετικό μεταξύ τους πολιτισμικό παρελθόν, αφετέρου όμως συνδέονταν με
ισχυρούς δεσμούς που προέκυπταν από τις κοινές τους εμπειρίες και γενικά την κοινή ζωή τους. Με τον
προσδιορισμό και την οριοθέτηση των εθνικών κρατών η μουσική αυτή συνέχισε να υπάρχει και να
εξελίσσεται στα διακριτά κράτη, διατηρώντας μνήμες του παρελθόντος.
Στα τραγούδια των Ρωμανιωτών και των Σεφαραδιτών συναντάμε τη συνύπαρξη του Ευρωπαϊκού
Μεσαίωνα, της Βυζαντινής και της Αραβοπερσικής παράδοσης, με στοιχεία της λαϊκής μουσικής της
Ιβηρικής, της Βαλκανικής αλλά και της Μεσογείου.
Θα αναπτυχθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής, ερμηνείας και προβολής του Μουσικής Παράδοσης
των Ελληνικών Ισραηλιτικών Κοινοτἠτων σε συσχετισμό με τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά
μουσικά όργανα.
Τα τραγούδια τους διακρίνονται σε θρησκευτικά-λειτουργικά, κοσμικά, ενώ όσο προχωράμε ανά τους
αιώνες εμφανίζονται νεότερες παραδόσεις όπως είναι τα σεφαραδίτικα ρεμπέτικα ή τα τραγούδια που
έγραψαν Έλληνες Εβραίοι κρατούμενοι στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου, τα οποία αναφέρονταν στο
Ολοκαύτωμα.
Παραδοτέο
Ψηφιακή εφαρμογή


Η εβραϊκή μουσική παράδοση στον ελλαδικό χώρο

γ) Ελληνοεβραϊκή Προσωπογραφία
Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής αφιερωμένης σε προσωπικότητες των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της
Ελλάδας με Εθνική και διεθνή εμβέλεια. Η εφαρμογή θα αξιοποιήσει την ψηφιοποίηση των ιστορικών και
πολιτιστικών τεκμηρίων των κοινοτήτων, στη δημιουργία ενός διαδραστικού Αρχείου Ελληνοεβραϊκής
Προσωπογραφίας, το οποίο θα προσφέρει μία διεισδυτική, διαθεματική και πολυεπίπεδη ματιά στον βίο, τη
δημόσια παρουσία και το έργο σημαντικών προσωπικοτήτων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων του Ελλαδικού
χώρου από την πρώτη καταγεγραμμένη παρουσία Ιουδαίων κατά την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
Παραδοτέο
Ψηφιακή εφαρμογή


Ελληνοεβραϊκή Προσωπογραφία

δ) Ψηφιακός «Άτλας» του Ελληνοεβραϊκού Πολιτισμού
Το έργο αφορά το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού Άτλαντα του Ελληνικού
Ισραηλίτικου Πολιτισμού περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του λαϊκού και αστικού πολιτισμού ο
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οποίος θα είναι ψηφιακά διαθέσιμος και ηλεκτρονικά προσβάσιμος μέσω του διαδικτύου, από το σύνολο της
παγκόσμιας κοινότητας.
Ενδεικτικά ο Άτλαντας θα αντλεί τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία των Κοινοτήτων κάθε τόπου από την
παρακάτω θεματολογία με μια ολιστική προσέγγιση.


1η Θεματική ενότητα: Υλικός Βίος (Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ηχητικό
υλικό, κινηματογραφικό υλικό)



2η Θεματική ενότητα: Πνευματικός βίος (Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, υπερσυνδέσεις,
κινηματογραφικό υλικό)



3η Θεματική ενότητα: Κοινωνικός βίος (Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, υπερσυνδέσεις,
ηχητικό υλικό, κινηματογραφικό υλικό).

Παραδοτέα


Ψηφιακός «Άτλας» του Ελληνοεβραϊκού Πολιτισμού

ε) Εβραϊκοί περίπατοι (Ρωμανιώτικος)
Εφαρμογή για κινητές συσκευές που θα βοηθά τους επισκέπτες των Αθηνών να περιηγηθούν στην πόλη σε
διαδρομές ή μεμονωμένα σημεία. Σε κάθε σημείο θα παρέχεται μέσω τεχνολογιών επαυξημένης
πραγματικότητας περιεχόμενο σε μορφή κειμένου, εικόνας και ήχου.
Οι εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες σε iOS και Android
Παραδοτέο
Ψηφιακή εφαρμογή


Εβραϊκοί περίπατοι (Ρωμανιώτικος)

στ) Παρουσίαση των εκθεμάτων Ε.Μ.Θ. με επαυξημένη πραγματικότητα (AR)
Από το σύνολο της συλλογής του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Ε.Μ.Θ.) θα επιλεγούν 30 μοναδικά
αντικείμενα.
Θα δημιουργηθούν πολυλγωσσικές (ελληνικά, αγγλικά) διακριτές εφαρμογές για φορητές συσκευές (κινητά
και tablet) που φέρουν λειτουργικό Android ή iOS/iPadOS. Ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής θα
βασίζεται σε τεχνολογία εξειδικευμένης αναγνώρισης και θα παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων. Θα
διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων και ειδοποίησης του χρήστη προκειμένου να προβεί σε διαδικασία
ενημέρωσης / αναβάθμισης.
Οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες με ή χωρίς τη σύνδεση σε δίκτυο internet. Το
περιεχόμενο θα μεταφέρεται στην εφαρμογή όταν αυτή το ζητήσει μέσω ασυρμάτων δικτύων IP (WiFi, 4G,
5G) και θα μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά στην συσκευή (caching) έτσι ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο
αν ζητηθεί ξανά. Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα επαυξάνει τον πραγματικό χώρο θα είναι αποθηκευμένο
στην εφαρμογή.
Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην φιλικότητα χρήσης, στην ταχύτητα απόκρισης
και στην βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων από την πλευρά της συσκευής. Επίσης θα υλοποιηθεί
υποστήριξη:


χρήσης κάμερας κινητού σε προκαθορισμένες εικόνες στόχου (Markers/Image Targets)
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Μέσω των κινητών συσκευών οι επισκέπτες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες,
βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο Ε.Μ.Θ.
Παραδοτέα


Εφαρμογή AR για φορητές συσκευές



30-σημεία ενδιαφέροντος.

11ο Πακέτο Εργασίας: Εκπαίδευση στα πληροφορικά συστήματα
Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της
Ισραηλιτικής Κοινότητας τα οποία θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και
περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων και εφαρμογών που θα υλοποιηθούν καθώς και η επίλυση
προβλημάτων που σχετίζονται με την εξοικείωση στις εφαρμογές και την παραμετροποίηση και χρήση των
συστημάτων λογισμικούκαθώς και τη βελτίωση αυτών.
Παραδοτέα




Εκπαίδευση χρηστών
Εκπαίδευση διαχειριστών
Εκπαιδευτικό υλικό

12ο Πακέτο Εργασίας: Πιλοτική λειτουργία
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο της
λειτουργικότητας του συνόλου του συστήματος του Έργου. Η ΕΠΠΕ κατά την εκτέλεση των σεναρίων
αυτών θα ελέγξει, τόσο ότι έχουν υλοποιηθεί όλες οι λειτουργικότητες του Έργου και καλύπτονται όλες οι
υπηρεσίες, όσο και το χρόνο επίδοσης των υπηρεσιών αυτών. Σε περίπτωση που μετά την εκτέλεση των
σεναρίων χρήσης προκύπτουν δυσλειτουργίες, τότε στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου είναι να επιλύσει τα
προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν.
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο σύστημα είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:
Tests αρτιότητας και Υψηλής Διαθεσιμότητας των εφαρμογών
Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πακέτου εργασίας
Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ.) με
στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των
υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες
πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως
εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών / Key Users - με ενεργή
συμμετοχή στο Έργο.
Παραδοτέα:



Πιλοτική λειτουργία
Παραγωγική λειτουργία

Αναλυτικές προδιαγραφές όλων των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων αυτών αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙ. (Πίνακες Συμμόρφωσης).
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Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες κατά ανώτατο όριο. Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει
μικρότερο χρόνο παράδοσης που θα αξιολογηθεί συνολικά και τεκμηριωμένα σε σχέση με τους πόρους που
θα διαθέσει στο έργο, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, μεθοδολογία υλοποίησης και οτιδήποτε
άλλο κρίνει απαραίτητο.

Α/Α

ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΤ
ΕΟΥ

1.

Μελέτη εφαρμογής

Π1

2.

Ψηφιοποίηση

Π2

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Μελέτη εφαρμογής


Π2.1
539.000
λήψεις
αρχειακού υλικού (Λυτά
έγγραφα)



Π2.2
350.000
λήψεις
Αρχειακοί κώδικες/έντυπες
εκδόσεις



Π2.3
850
αντικειμένων
αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων

λήψεις
και



Π2.4
3.000
φωτογραφιών

λήψεις



Π2.5
400
ώρες
οπτικοακουστικού υλικού

ΤΥΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕ
ΟΥ

ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σ

Μ

Μ2

Υ

Μ12



3.

4.

Επεξεργασία
ψηφιοποιημένου
υλικού

Π3

Τεκμηρίωση
/Εισαγωγή
Μεταδεδομένων

Π4

Π2.6 140.000 λήψεις από
microfilm
Παραδοτέα για τις 1.000.000
Λ, Σ
ψηφιακές λήψεις:
• Βελτίωση ποιότητας εικόνας
• Δημιουργία αρχείων
προβολής
• Δημιουργία αρχείων
προεπισκόπησης
• Έλεγχος ψηφιακού με το
φυσικό υλικό
 Π4.1 Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή
Λ, Σ
μεταδεδομένων
αρχειακού
υλικού 150.000 εγγραφές


Π4.2
Τεκμηρίωση/και
Εισαγωγής
μεταδεδομένων
αντικειμένων, φωτογραφιών
και
αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων 3.850 εγγραφές



Π4.3
Εισαγωγής

Μ10

Μ17

Τεκμηρίωση/και
Δεδομένων
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οπτικοακουστικού υλικού 400
ώρες

5.

6.

ΑνάπτυξηΠαραμετροποίηση
Αποθετηρίου

Ανάπτυξη–
Παραμετροποίηση
Λογισμικού
Ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης

Π5

Π6

7.

Ψηφιακη πύλη
(portal)

Π7

8.

Προμήθεια
εξοπλισμού

Π8

• Π5.1 Εγκατάσταση,
Υλοποίηση ροών εργασίας
τεκμηρίωσης και φορμών
τεκμηρίωσης στο αποθετήριο
• Π5.2 Σχεδιασμός και
υλοποίηση λειτουργικότητας
αναζήτησης, υλοποίηση
λειτουργικότητας πλοήγησης
και φίλτρων αποτελεσμάτων
(facets)
• Π5.3 Σχεδιασμός διεπαφών με
υποστήριξη ΑΜΕΑ και
πολυκαναλικότητας.
Ολοκληρωμένο ψηφιακό
αποθετήριο
• Ανάπτυξη λογισμικού
ανοικτού κώδικα υποστήριξης
υπηρεσιών Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης
• Ολοκληρωμένη μαθησιακή
ενότητα (1)
• Ολοκληρωμένη διαδικτυακή
πύλη (portal)
• Server (2) για υποστήριξη
VMs με λειτουργικότητες
reverse proxy, web server,
application server, image
server, media server, file server,
RDBMS & repository server
(VMs open source based),
• Server (1) για υποστήριξη
VMs με λειτουργικότητες
Active Directory, DNS &
backup server
• Storage τεχνολογίας S.A.N.
(1)
• Tape library (1),
• Fiber Optical switch module
με οπτικά καλώδια και
transceivers (2),
• Ethernet switch (2),
• Η/Υ desktop (12),
• Οθόνη 24'' (12),
• Οθόνη Touch (2),

Λ, Σ

Μ15

Λ, Σ

Μ15

Λ, Σ, Υ

Μ15

Λ,Σ,Υ

Μ2
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9.

Υπηρεσίες
προετοιμασίας και
οργάνωσης
συλλογών

10

Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών

Π9

• Scanner Feeder (1),
• Firewall (1) ,
• Rack (1)
• KVM και Console (1)
• Αποθηκευτικά μέσα backup (1
σετ. Βλ. πίνακα συμμόρφωσης
10.22 και 10.23)
• UPS (1)
• Windows Server 2019
Standard (3),
• Antivirus server (3),
• Backup server software (1),
• Windows 10 Professional
(12),
• Ms Office (12)
 Δεικτοδότηση υλικού
 Καθαρισμός / προληπτική
συντήρηση

Υ

Μ4

Υ,Λ

Μ17

Υ,Λ

Μ16

Υ,Λ

Μ16

Υ,Λ

Μ17

Υ,Λ

Μ17

Υ,Λ

Μ12

Υ,ΑΝ

Μ17

Π10
Δημιουργία
Ψηφιακών
Εφαρμογών

Ιστορική ψηφιακή
ανασύνθεση της Εβραϊκής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης από
τον 18ο αιώνα έως τις αρχές
του 20ου αιώνα

Π10.1

10α.

10β.

10γ.

10δ.

10ε.

10σ
τ.
11.

Δημιουργία
Ψηφιακών
Εφαρμογών
Δημιουργία
Ψηφιακών
Εφαρμογών
Δημιουργία
Ψηφιακών
Εφαρμογών

Η εβραϊκή μουσική παράδοση
στον ελλαδικό χώρο

Π10.2

Ελληνοεβραϊκή
Προσωπογραφία

Π10.3

Ψηφιακός «Άτλας» του
Ελληνοεβραϊκού Πολιτισμού

Π10.4

Δημιουργία
Ψηφιακών
Εφαρμογών

Π10.5

Δημιουργία
Ψηφιακών
Εφαρμογών

Π10.6

Εκπαίδευση στα
πληροφορικά

Π11

Εβραϊκοί περίπατοι
(Ρωμανιώτικος)


Εφαρμογή AR για φορητές
συσκευές



30 σημεία ενδιαφέροντος.
• Εκπαίδευση χρηστών
• Εκπαίδευση διαχειριστών
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συστήματα
12.
13.

Πιλοτική
λειτουργία

• Εκπαιδευτικό υλικό
Π12

Οριστική
Παράδοση έργου

• Πιλοτική λειτουργία

ΑΝ

Μ17

• Παραγωγική λειτουργία
Οριστική Παράδοση έργου

ΑΝ

Μ18

Παραδοτέα
1ο Πακέτο εργασίας: Μελέτη εφαρμογής


Μελέτη εφαρμογής

2ο Πακέτο εργασίας: Ψηφιοποίηση


539.000 λήψεις αρχειακού υλικού (Λυτά έγγραφα)



350.000 λήψεις Αρχειακοί κώδικες/έντυπες εκδόσεις



850 λήψεις αντικειμένων και αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων



3.000 λήψεις φωτογραφιών



400 ώρες οπτικοακουστικού υλικού



140.000 λήψεις από microfilm

3ο Πακέτο Εργασίας: Επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού (1.000.000 λήψεις)


Βελτίωση ποιότητας εικόνας



Δημιουργία αρχείων προβολής



Δημιουργία αρχείων προεπισκόπησης



Έλεγχος ψηφιακού με το φυσικό υλικό

4ο Πακέτο εργασίας: Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή Μεταδεδομένων


Τεκμηρίωση/ Εισαγωγή μεταδεδομένων αρχειακού υλικού 150.000 εγγραφές



Τεκμηρίωση/και Εισαγωγής μεταδεδομένων αντικειμένων, φωτογραφιών και αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων 3.850 εγγραφές



Τεκμηρίωση/και Εισαγωγής Δεδομένων οπτικοακουστικού υλικού 400 ώρες

5ο Πακέτο Εργασίας: Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση Αποθετηρίου


Εγκατάσταση, Υλοποίηση ροών εργασίας τεκμηρίωσης και φορμών τεκμηρίωσης στο αποθετήριο



Σχεδιασμός και υλοποίηση λειτουργικότητας αναζήτησης, υλοποίηση λειτουργικότητας πλοήγησης
και φίλτρων αποτελεσμάτων (facets)
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Σχεδιασμός διεπαφών με υποστήριξη ΑΜΕΑ και πολυκαναλικότητας. Ολοκληρωμένο ψηφιακό
αποθετήριο

6ο Πακέτο εργασίας: Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση λογισμικού Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης


Ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα υποστήριξης υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης



Ολοκληρωμένη μαθησιακή ενότητα (1)

7ο Πακέτο Εργασίας: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL)


Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη (portal)

8ο Πακέτο Εργασίας: Προμήθεια εξοπλισμού


Server (2) για υποστήριξη VMs με λειτουργικότητες reverse proxy, web server, application
server, image server, media server, file server, RDBMS & repository server (VMs open
source based),



Server (1) για υποστήριξη VMs με λειτουργικότητες Active Directory, DNS & backup server



Storage τεχνολογίας S.A.N. (1)



Tape library (1),



Fiber Optical switch module με οπτικά καλώδια και transceivers (2),



Ethernet switch (2),



Η/Υ desktop (12),



Οθόνη 24'' (12),



Οθόνη Touch (2),



Scanner Feeder (1),



Firewall (1) ,



Rack (1)



KVM και Console (1)



Αποθηκευτικά μέσα backup (1 σετ. Βλ. πίνακα συμμόρφωσης 10.22 και 10.23 )



UPS (1)



Windows Server 2019 Standard (3),



Antivirus server (3),



Backup server software (1),



Windows 10 Professional (12),



Ms Office (12)
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9ο Πακέτο Εργασίας: : Υπηρεσίες προετοιμασίας και οργάνωσης συλλογών


Δεικτοδότηση υλικού



Καθαρισμός/προληπτική συντήρηση (1.000 βιβλία, 150.000 λυτά έγγραφα, 800 αντικείμενα)

10ο Πακέτο Εργασίας: Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών


Ιστορική ψηφιακή ανασύνθεση της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης από τον 18ο αιώνα έως τις
αρχές του 20ου αιώνα



Η εβραϊκή μουσική παράδοση στον ελλαδικό χώρο



Ελληνοεβραϊκή Προσωπογραφία



Ψηφιακός «Άτλας» του Ελληνοεβραϊκού Πολιτισμού



Εβραϊκοί περίπατοι (Ρωμανιώτικος)



Εφαρμογή AR για φορητές συσκευές



30 σημεία ενδιαφέροντος.

11ο Πακέτο Εργασίας: Εκπαίδευση στα πληροφορικά συστήματα




Εκπαίδευση χρηστών
Εκπαίδευση διαχειριστών
Εκπαιδευτικό υλικό

12ο Πακέτο Εργασίας: Πιλοτική λειτουργία



Πιλοτική λειτουργία
Παραγωγική λειτουργία

Εκπαίδευση προσωπικού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης.
Αναλυτική περιγραφή των όρων εκπαίδευσης αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ Πίνακες συμμόρφωσης (11) Το
σχέδιο εκπαίδευσης που θα υποβληθεί, αξιολογείται σύμφωνα με το αντίστοιχο κριτήριο του πίνακα
κριτηρίων 2.3.1 του τεύχους διακήρυξης.

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης ως ακολούθως:
Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου εγγυάται την καλή λειτουργία
των συστημάτων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών που ανέπτυξε.
Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της δωρεάν
εγγύησης, ισχύουν οι όροι που περιγράφονται παρακάτω.
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Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας , οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι
παρακάτω:


Διασφάλιση καλής λειτουργίας του λογισμικού και των εφαρμογών.



Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης
ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός τριών ημερών
από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων.



Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του
υλικού και λογισμικού.



Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του Help
Desk θα πρέπει να περιληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.



Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με κέντρο τεχνικής /
επιστημονικής υποστήριξης.

Τεχ ν ι κά εγχ ει ρί δ ι α και τεκμηρι ωτι κό υλι κό
Τα προσφερόμενα εγχειρίδια και τεκμηριωτικό υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:


Εγχειρίδια εγκατάστασης του Εξοπλισμού και Λογισμικού (installation manuals)



Εγχειρίδια λειτουργιών Εξοπλισμού και Λογισμικού (operations guides)



Εγχειρίδια χρήσης Εξοπλισμού και Λογισμικού (user guides)



Όλο το υλικό που θα τεκμηριώνει σε λεπτομέρεια την παραμετροποίηση του Λογισμικού



Οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωτικό υλικό προσφέρεται από τους κατασκευαστές του Εξοπλισμού και
Λογισμικού ή/και θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας προμήθειας.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 4412/16 ήτοι, 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτιμώμενης Αξίας: 5.545.508,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(αξία χωρίς ΦΠΑ 4.472.184,00€, ΦΠΑ 1.073.324,16€)
Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 4.621.256,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Αξία χωρίς ΦΠΑ 3.726.820,00€, Φ.Π.Α. 894.436,80€)
Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 924.251,36 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(Αξία χωρίς ΦΠΑ 745.364,00€, ΦΠΑ 178.877,36)
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσας.
Η Οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Β.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1.1

Server για υποστήριξη
VMs με λειτουργικότητες
Web server, application
server,
image server,
τεμάχια
media server, file server,
RDBMS &
repository
server (VMs open source
based)

2

1.2

Server για υποστήριξη
VMs με λειτουργικότητες
τεμάχια
Domain, DNS & backup
server

1

1.3

Storage
S.A.N.

τεμάχια

1

1.4

Fiber
Optical
switch
module με οπτικά καλώδια τεμάχια
και tranceivers

2

1.5

Ethernet switch

τεμάχια

2

1.6

Η/Υ desktop

τεμάχια

12

1.7

Οθόνη 24''

τεμάχια

12

1.8

Οθόνη Touch

τεμάχια

2

1.9

Scanner Feeder

τεμάχια

1

1.10

Firewall

τεμάχια

1

1.11

Rack

τεμάχια

1

1.12

KVM και Console

τεμάχια

1

1.13

Αποθηκευτικά
backup

τεμάχια

1

1.14

UPS

τεμάχια

1

1.15

Tape library

τεμάχια

1

2

ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

2.1

Windows
Standard

τεχνολογίας

Server

μέσα

2019

τεμάχια

ΣΥΝΟΛΟ

3
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

2.2

Antivirus server

τεμάχια

3

2.3

Backup server software

τεμάχια

1

2.4

Windows 10 Professional

τεμάχια

12

2.5

Ms Office

τεμάχια

12

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Β.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1.1

Εγκατάσταση, Υλοποίηση ροών
εργασίας τεκμηρίωσης και
τεμάχιο
φορμών
τεκμηρίωσης
στο
αποθετήριο

1

1.2

Σχεδιασμός και υλοποίηση
λειτουργικότητας αναζήτησης,
υλοποίηση
λειτουργικότητας
τεμάχιο
πλοήγησης και
φίλτρων
αποτελεσμάτων
(facets)
αποθετηρίου

1

Σχεδιασμός
διεπαφών
υποστήριξη
ΑΜΕΑ
πολυκαναλικότητας.

με
και
τεμάχιο

1

2

Ανάπτυξη Portal / Open source
Τεμάχιο
λογισμικό

1

3

Ανάπτυξη
συστήματος
τηλεκπαίδευσης / Open Source Τεμάχιο
Λογισμικό

1

4

Ένα ολοκληρωμένο μάθημα
εκμάθησης γραφής solitreo και Τεμάχιο
chatzi-kulmus

1

1.3

Ολοκληρωμένο
αποθετήριο

ΣΥΝΟΛΟ

ψηφιακό

ΣΥΝΟΛΟ
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Β.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Εκπαίδευση
Χρηστών

Ώρες

2

Εκπαίδευση
Διαχειριστών

Ώρες

3

Σχεδιασμός
ανάπτυξη
εκπαιδευτικού
υλικού

ΣΥΝΟΛΟ

και
Τεμάχιο

1

ΣΥΝΟΛΟ

Β.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Ψηφιοποίηση
αρχειακού υλικού Λήψεις
(λυτά έγγραφα)

539.000

2

Αρχειακοί κώδικες
Λήψεις
/Έντυπες εκδόσεις

350.000

3

Φωτογράφηση
αντικειμένων
/ψηφιοποίηση
αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων

Λήψεις

850

4

Φωτογραφίες

Λήψεις

3.000

5

Οπτικοακουστικό
υλικό

ΩΡΕΣ

400

6

Ψηφιοποίηση
μικροφίλμ

Λήψεις

140.000

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
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Β.5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Βελτίωση
ποιότητας εικόνας,
δημιουργία
αρχείων προβολής
λήψεις
και
προεπισκόπησης,
έλεγχος ψηφιακού
με το φυσικό υλικό

ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

Β.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Τεκμηρίωση/
Εισαγωγή
μεταδεδομένων
αρχειακού υλικού

2

Τεκμηρίωση/και
Εισαγωγής
μεταδεδομένων
Εγγραφές
αντικειμένων,
φωτογραφιών και
αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων.

3

Τεκμηρίωση/και
Εισαγωγής
Δεδομένων
οπτικοακουστικού
υλικού.

ΣΥΝΟΛΟ

Εγγραφές
150.000

ώρες

3.850

400

ΣΥΝΟΛΟ
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Β.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Ιστορική ψηφιακή
ανασύνθεση
της
πόλης
της
Θεσσαλονίκης από Τεμάχιο
τον 18ο αιώνα έως
τις απαρχές του
20ου αιώνα

1

2

Η εβραϊκή μουσική
παράδοση
στον Τεμάχιο
ελλαδικό χώρο

1

3

Ελληνοεβραϊκή
Προσωπογραφία

Τεμάχιο

1

4

Ψηφιακός
«
Άτλας»
του
Τεμάχιο
Ελληνοεβραϊκού
Πολιτισμού

1

5

Εβραικοί
περίπατοι
(Ρωμανιώτικος)

Τεμάχιο

1

6

Παρουσίαση των
εκθεμάτων Ε.Μ.Θ.
με
επαυξημένη Τεμάχιο
πραγματικότητα
(AR)

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Β.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Οργάνωση
δεικτοδότηση
Α/Μ
υλικού
προς
ψηφιοποίηση.

2

Καθαρισμός
/Προληπτική
Συντήρηση

ΣΥΝΟΛΟ

Α/Μ
του
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

προς ψηφιοποίηση
υλικού.
1.000
Βιβλία,
150.000
λυτά έγγραφα, 800
αντικείμενα
3

Μελέτη Εφαρμογής

τεμάχιο

1

ΣΥΝΟΛΟ

Β.9 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Πιλοτική
λειτουργία

σετ

1

2

Παραγωγική
λειτουργία

σετ

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου
ΚΟΣΤΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

Β.1
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

2

Β.2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3

Β.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

4

Β.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

5

Β.5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

6

Β.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΑ

(ΜΕ ΦΠΑ)

ΚΑΙ
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7

Β.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

8

Β.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9

Β.9 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

01

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ψηφιοποίηση
αρχειακού

υλικού

(λυτά έγγραφα)
02

Αρχειακοί

√

√

√

√

√

√

850 λήψεις

√

√

√

σελίδες/λήψεις

κώδικες 350.000

/Έντυπες εκδόσεις
03

539.000

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

σελίδες/λήψεις

Φωτογράφηση
αντικειμένων
/ψηφιοποίηση
αρχιτεκτονικών
αποτυπώσεων

04

Φωτογραφίες

3.000 λήψεις

√

√

√

05

Μικροφίλμ

140.000 λήψεις

√

√

√

06

Ψηφιοποιημένο

1.000.000

αρχειακό υλικό

λήψεις

√

√

√

√

07

Οπτικοακουστικό
υλικό

400 ώρες

√

1. Μελέτη εφαρμογής
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.1

Ο Ανάδοχος, αφού μελετήσει τους χώρους
φύλαξης
πρωτότυπου
υλικού,
το
πρωτότυπο υλικό και το υπάρχον ψηφιακό ΝΑΙ
υλικό, τη δομή του αρχειακού υλικού και
τους χώρους μελέτης του, χώρους για την

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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εγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και,
διαθέσιμο υλικό χρήσιμο για την
ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών θα
εκπονήσει την απαραίτητη Μελέτη
Εφαρμογής.

1.2

Η μελέτη εφαρμογής θα τηρεί όλες τις
προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα ΝΑΙ
προκήρυξη.

1.3

Ειδικά για τον εξοπλισμό θα μπορεί να
γίνεται
επικαιροποίηση,
εφόσον ΝΑΙ
απαιτείται, με ισοδύναμο ή ανώτερο

2. Ψηφιοποίηση
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1

Η ψηφιοποίηση θα γίνει σε χώρους του
φορέα στον οποίο ανήκει το πρωτότυπο ΝΑΙ
υλικό.

2.2

Να
περιγραφεί
ο
εξοπλισμός
ψηφιοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί ΝΑΙ
στα πλαίσια του έργου

2.3

Να περιγραφούν οι παράμετροι και η
ΝΑΙ
μεθοδολογία ψηφιοποίησης

2.4

Να περιγραφεί η μεθοδολογία της
διασφάλισης
ποιότητας
του ΝΑΙ
αποτελέσματος της ψηφιοποίησης

2.5

Να περιγραφεί σχέδιο διαχείρισης
ΝΑΙ
ασφάλειας παραγόμενης πληροφορίας

2.6

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης δεν θα
επιφέρει φθορές στο πρωτότυπο υλικό.
Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος ΝΑΙ
ανάδοχος
πρέπει
να
προτείνει
κατάλληλες μεθόδους ψηφιοποίησης.

2.7

Όλα τα παραδοτέα αρχεία θα
αποθηκευτούν σε δύο αντίγραφα σε
εξωτερικούς σκληρούς δίσκους οι οποίοι ΝΑΙ
θα παραδοθούν στην Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης

2.8

Τα
πνευματικά
ψηφιοποίησης θα

δικαιώματα
μεταφερθούν

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

της ΝΑΙ
στις
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Ι.ΚΕ. από όπου προήλθε το πρωτότυπο
υλικό.
A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

MASTER ΑΡΧΕΙΑ
Η διάσταση του πρωτότυπου υλικού
είναι μέχρι A3 με εξαίρεση τα
αρχιτεκτονικά σχέδια.
Κάθε master αρχείο να αντιστοιχεί σε μια
σελίδα του πρωτοτύπου. Στην εικόνα θα
εμφανίζεται ολόκληρο το πρωτότυπο.
Το βάθος χρώματος θα είναι τουλάχιστον
24bit ανά εικονοστοιχείο (pixel) για
έγχρωμο υλικό και οι τόνοι 8bit ανά
εικονοστοιχείο για υλικό σε τόνους του
γκρι (greyscale).
Η ονοματοδοσία των αρχείων θα
ακολουθεί καλές πρακτικές, θα δοθεί από
την
Ισραηλητική
Κοινότητα
Θεσσαλονίκης και θα εξαρτάται από την
κατηγορία του τεκμηρίου. Κάθε όνομα
αρχείου θα είναι μοναδικό.
Τα master αρχεία θα περιέχουν σε tags
πληροφορίες
για
τον
τρόπο
ψηφιοποίησης και τo όνομα του αρχείου.
2.9

Η
παράδοση
του
υλικού
για
ψηφιοποίηση θα γίνεται σταδιακά και θα
τηρηθούν πρωτόκολλα παράδοσης και
επιστροφής

NAI

Για κάθε σελίδα που θα ψηφιοποιηθεί θα
δοθούν τα τεχνικά μεταδεδομένα
ψηφιοποίησης
όπως
συσκευή
ψηφιοποίησης (σαρωτής ή φωτογραφική
μηχανή),
ρυθμίσεις
συσκευής
ψηφιοποίησης, ανάλυση, χρωματικός
χώρος, ημερομηνία, χειριστής.
Ειδικά
για
κάθε
βιβλιοδετημένο
/σταχωμένο
αντικείμενο
θα
πραγματοποιούνται επιπρόσθετα οι εξής
λήψεις: λήψη με χρωματικό στόχο και
χάρακα, εξώφυλλα μπρος πίσω, ράχη,
και 3 πλευρικές λήψεις
O χρωματικός χώρος θα είναι
τουλάχιστον sRGB για έγχρωμο υλικό
Θα διενεργηθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί
έλεγχοι του παραγόμενου ψηφιακού
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υλικού με σκοπό την τυχόν επανάληψη
της Ψηφιοποίησης (εφόσον κριθεί
αναγκαίο)
Αναλύσεις
και
μορφότυποι
ανά
κατηγορία υλικού είναι οι ακόλουθοι
Αρχειακό υλικό /έντυπες εκδόσεις (2D
σάρωση):
Αποθηκεύονται σε μορφότυπο (format)
TIFF έκδοσης 6 ασυμπίεστο με ανάλυση
τη μεγαλύτερη από
300dpi
τουλάχιστον
3.000
μεγαλύτερη διάσταση

pixels

Φωτογραφίες
(2D
φωτογράφηση) :

σάρωση

στη
ή

Αποθηκεύονται σε μορφότυπο (format)
TIFF έκδοσης 6 ασυμπίεστο με ανάλυση
τη μεγαλύτερη από
600dpi
τουλάχιστον
4.000
μεγαλύτερη διάσταση
Λαογραφικά
φωτογράφηση):

pixels

αντικείμενα

στη

(2D

Αποθηκεύονται σε μορφότυπο (format)
RAW και TIFF έκδοσης 6 ασυμπίεστο
με ανάλυση τη μεγαλύτερη από
τουλάχιστον
7.000
μεγαλύτερη διάσταση

pixels

στη

to RAW αρχείο με τουλάχιστον 36 bit
per pixel
Μικροφίλμ (σάρωση):
Αποθηκεύονται σε μορφότυπο (format)
TIFF έκδοσης 6 ασυμπίεστο με ανάλυση
τη μεγαλύτερη από
300dpi
τουλάχιστον
3.000
μεγαλύτερη διάσταση

pixels

στη

Αρχιτεκτονικά σχέδια (2D σάρωση):
Αποθηκεύονται σε μορφότυπο (format)
TIFF έκδοσης 6 ασυμπίεστο με ελάχιστη
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ανάλυση 300dpi
A/A

2.10

2.11

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Θα γίνει ψηφιακή επεξεργασία για τις
κατηγορίες υλικού 1 – 6 του Πίνακα 1.
Το υλικό έχει ψηφιοποιηθεί στην
πλειοψηφία του σε grey scale, με format
jpg και ανάλυση 300dpi.
Η επεξεργασία αφορά δημιουργία
εικόνων προβολής, δημιουργία εικόνων
προεπισκόπησης
και
επεξεργασία
εικόνας για την βελτίωση της ποιότητάς
της.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

Για την κατηγορία 6 του Πίνακα 1, να
γίνει έλεγχος του ψηφιακού υλικού με το
φυσικό υλικό με σκοπό την οργάνωση ΝΑΙ
και την προετοιμασία της τεκμηρίωσης
που θα δεχθεί.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΘΕΑΣΗ
Κάθε αρχείο αντιστοιχεί σε μια σελίδα
του πρωτοτύπου
Χρωματικό βάθος: 8 bit (grayscale) ή 24
bit (έγχρωμη) ανάλογα με το πρωτότυπο.
Η ονοματοδοσία των αρχείων
ακολουθεί εκείνη του πρωτοτύπου.

θα

Αναλύσεις
και
μορφότυποι
ανά
κατηγορία υλικού είναι οι ακόλουθοι
ΝΑΙ

2.12
Φωτογραφίες :
Τουλάχιστον ένα αρχείο ανά λήψη με
μορφότυπο
(format) JPEG2000 με
απωλεστική συμπίεση ανά τεκμήριο.
Ανάλυση: τουλάχιστον 1200 pixels στη
μέγιστη διάσταση
Υπόλοιπες
Πίνακα 1

κατηγορίες

εικόνας

του

Τουλάχιστον ένα αρχείο ανά λήψη με
μορφότυπο JPEG2000 με απωλεστική
συμπίεση.
Ανάλυση: 150dpi
2.13

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΧΕΙΩΝ NAI
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ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Χρωματικό βάθος: 8 bit (grayscale) ή 24
bit (έγχρωμη) ανάλογα με το πρωτότυπο
Η ονοματοδοσία των αρχείων θα
ακολουθεί
εκείνη
του
ψηφιακού
πρωτοτύπου.
Αρχιτεκτονικά σχέδια :
Ένα αρχείο JPEG ανά τεκμήριο με
ανάλυση 400 pixels στη μέγιστη
διάσταση
Υπόλοιπες
Πίνακα 1:

κατηγορίες

εικόνας

του

Τουλάχιστον μια εικόνα προεπισκόπησης
με μορφότυπο
(format) JPEG ανά
τεκμήριο
Ανάλυση:
διάσταση

200

pixels

στη

μέγιστη

Προκειμένου για ψηφιακό που προκύπτει
από ψηφιοποίηση του παρόντος έργου η
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας θα
χρησιμοποιείται αφού θα έχει εξαντληθεί
κάθε παράμετρος της σάρωσης για το
βέλτιστη απόδοση του πρωτοτύπου. Η
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας αφορά:
Διαίρεση ώστε κάθε αρχείο να περιέχει
μια σελίδα (split)
Περιορισμό της κύρτωσης που οφείλεται
στη βιβλιοδεσία
2.14

Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

ΝΑΙ

Καθαρισμό της λήψης από κουκκίδες
(despeckle)
Καθαρισμό της λήψης από σκουρότητα
Ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας
(deskewing)
Αποθήκευση
(cropping)

ωφέλιμης

εικόνας

Διόρθωση της πιθανής κλίσης (ίσιωμα)
Διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης
Βελτίωση της ευκρίνειας (π.χ. όξυνση).
A/A

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
κατηγορία 7 του Πίνακα 1

ΥΛΙΚΟ

2.15

Για master ηχητικά αρχεία
αναλογικά μέσα διακρίνουμε
ακόλουθες περιπτώσεις:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

από
τις ΝΑΙ
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Αρχεία μουσικής, αρχεία ήχου με μεγάλο
εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον 96kHz
συχνότητα δειγματοληψίας με 16 bit
βάθος
Αρχεία μικρού εύρους συχνοτήτων (π.χ.
ομιλία) 48kHz ή 44.1kHz συχνότητα
δειγματοληψίας/ 16bit βάθος
Φορμα αρχείου wav ασυμπίεστο.
Αρχεία για διαδικτυακή διάθεση φορμα
mp3 συμπιεσμένο bitrate 96kbps
Για master οπτικοακουστικά αρχεία από
αναλογικά μέσα διακρίνουμε τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
Για υλικό 35mm σε άριστη κατάσταση η
ψηφιοποίηση να γίνει σε ανάλυση 4Κ,
10bits, 4-4-4, 24frames/sec
Για υλικό 35mm ή 16mm τουλάχιστον
σε καλή κατάσταση, η ψηφιοποίηση να
γίνει σε ανάλυση 2Κ, 10bits, 4-4-4,
24frames/sec
Για υλικό 35mm ή 16mm τουλάχιστον
σε μέτρια κατάσταση, η ψηφιοποίηση να
γίνει σε ανάλυση FHD, 10bits, 4-4-4,
24frames/sec
2.16

Για υλικό 35mm ή 16mm, η ΝΑΙ
ψηφιοποίηση να γίνει σε ανάλυση SD,
10bits, 4-2-2, 24frames/sec
Υλικό VHS, Betacam SP, Hi8
τουλάχιστον σε καλή κατάσταση, η
ψηφιοποίηση να γίνει σε ανάλυση SD,
10bits, 4-2-2, 25frames/sec
Υλικό VHS, Betacam SP, Hi8 η
ψηφιοποίηση να γίνει σε ανάλυση 352 x
288, 10bits, 4-2-1, 25frames/sec
Φορμα αρχείου AVI συμπίεση FFV1 (μη
απωλεστική)
Αρχεία για διαδικτυακή διάθεση φορμα
αρχείου mp4, συμπιεσμένο Η.264
ανάλυση 720p
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3. Τεκμηρίωση
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Θα τεκμηριωθεί το σύνολο του υλικού
που αναλύεται στον Πίνακα 1.

3.1

Το υλικό είναι πολύγλωσσο, σε σπάνια
γραφή και κατά κανόνα χειρόγραφο. Η
γλώσσα είναι συχνά η ladino που ήταν η
μητρική γλώσσα του μεγαλύτερου μέρους
του πληθυσμού των Εβραίων που έζησαν
στο γεωγραφικό ελληνικό χώρο όπως τον
ξέρουμε
σήμερα, βασίζεται
στην
ισπανική, εβραϊκή και αραβική. Εκτός
από ladino υπάρχουν ελληνικά, γαλλικά,
γερμανικά, ιταλικά, εβραϊκά, αραμαϊκά,
και
judeogreco.
Επιπρόσθετα ΝΑΙ
προβλήματα
στην
αναγνωσιμότητα
δημιουργεί η γραφή. Η γραφή εξαρτάται
από τις γλώσσες, έχουμε για τα ladino τις
γραφές solitreo, και πιο σπάνια chatzikulmus (χειρόγραφη ραβινική - rashi) ή
meruba (τετράγωνη). Από αυτές η
solitreo είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη.
Για εβραϊκά και αραμαϊκά απαντάται
γραφή rashi και meruba.
Η τεκμηρίωση του υλικού θα γίνει με την
δημιουργία κατάλληλων περιγραφικών
και διαχειριστικών μεταδεδομένων.
Τεκμηρίωση των ακόλουθων κατηγοριών
υλικού:

3.2

Προπολεμικό αρχειακό υλικό της
εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη
από το 1882 έως το 1941. Η συλλογή
αποτελείται από πρακτικά, νομικές
διατάξεις,
αλληλογραφία,
βιβλία
οφειλετών, λογιστικά βιβλία, διάφορα
τραπεζικά έγγραφα, στατιστικά στοιχεία,
απογραφή και ιδιωτικά έγγραφα που ΝΑΙ
σχετίζονται με κοινοτικές συναντήσεις,
συνεργασία με άλλες εβραϊκές κοινότητες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες,
ακίνητα και κατασκευές, θρησκευτικές
υποθέσεις, οικογενειακή κατάσταση
(πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου,
γενεαλογία κ.λπ), εκπαίδευση και
πολιτισμός,
ευημερία
και
υγεία,
οικογενειακές υποθέσεις και δήμευση
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εβραϊκών αρχείων από τους Γερμανούς.
Μεταπολεμικό αρχειακό
ενδεικτικά περιλαμβάνει

υλικό

Δηλώσεις
(Vermogensanmeldung)

που

Περιουσίας

Γερμανικές Αποζημιώσεις
Κοινοτικές Εκλογές
Μητρώο
Δικαστικό Υλικό
Συλλογή εφημερίδων
Ιδιωτικές Συλλογές ενδεικτικά Ilan
Karmi, Λεών Μ. Καράσσο, Εμμανουήλ Ι.
Αρούχ, Ροφέλ Μ. Κοέν, Δανιήλ Σ.
Αχλανάτη
μεταπολεμικό αρχειακό υλικό
Αρχειακό υλικό της Ισραηλιτικής
Κοινότητας
Καβάλας
το
οποίο
φυλάσσεται στο Εβραϊκό Μουσείο
Θεσσαλονίκης (ΕΜΘ)
Αρχειακοί κώδικες
Έντυπες εκδόσεις
Λαογραφικά αντικείμενα
Φωτογραφικό υλικό
Αρχιτεκτονικά σχέδια
Οπτικοακουστικό υλικό

3.3

Ο σχεδιασμός του σχήματος τεκμηρίωσης
θα λάβει υπόψη τα διακριτικά στοιχεία
του περιεχομένου κάθε ψηφιακού
τεκμηρίου
(αρχείο,
χειρόγραφα,
αντικείμενα κ.λπ.)
που
παρέχουν
σημαντική πληροφορία ταυτοποίησης,
την υιοθέτηση διεθνών προτύπων
τεκμηρίωσης
πολιτιστικών
και ΝΑΙ
γλωσσικών πόρων, με τις προσαρμογές
που θα απαιτηθούν για να καλυφθούν οι
ιδιαίτερες ανάγκες του υλικού των
συλλογών, με στόχο την εναρμόνιση και
επαναξιοποίηση
του
υλικού
στο
γενικότερο
πλαίσιο
τεκμηρίωσης
πολιτιστικών πόρων.

3.4

Για κάθε μια κατηγορία υλικού ο
Ανάδοχος θα προτείνει στην προσφορά
ΝΑΙ
ένα σχήμα τεκμηρίωσης το οποίο
περιλαμβάνει πεδία που αφορούν :
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1. Στον τοπογραφικό εντοπισμό του
φυσικού τεκμηρίου και τον ταξινομικό
αριθμό.
2. Στη φυσική περιγραφή του τεκμηρίου
3. Στη χρονολόγηση του τεκμηρίου
4. Στη γλώσσα και γραφή του κειμένου
(εξαιρούνται έργα τέχνης)
5. Στην εσωτερική περιγραφή και το
περιεχόμενο
6. Σε ειδικά στοιχεία του τεκμηρίου
(επικυρώσεις, σφραγίδες, προσθήκες,
κ.ά.)
7. Σε στοιχεία έκδοσης του τεκμηρίου και
δευτερογενούς βιβλιογραφίας
8. Βασικά στοιχεία ταύτισης, ταξινόμηση
βάσει του υπάρχοντος σχήματος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας - ονομασίες
των φακέλων όπου είναι ταξινομημένα
9. Στοιχεία που περιγράφουν τις βασικές
κοινωνικές/πολιτικές οντότητες και τη
συσχέτισή τους με τα γεγονότα της
εποχής
10. Διοικητικά στοιχεία σχετικά με τη
διατήρηση του υλικού
11.
Στοιχεία
τεκμηρίωσης
των
διαδικασιών
και
του
προϊόντος
ψηφιοποίησης
12. Στοιχεία που εξυπηρετούν την έκδοση
του ψηφιακού υλικού, τόσο για
εκπαιδευτική χρήση όσο και για
πολύγλωσσες εκδόσεις
Το σχήμα της τεκμηρίωσης του
αρχειακού υλικού θα έχει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα πεδία
Κωδικός τεκμηρίου (υποχρεωτικό)
Τίτλος (υποχρεωτικό)
3.5

Ημερομηνία από. Αν είναι γνωστή η
ακριβής ημερομηνία συμπληρώνεται ΝΑΙ
μόνο αυτό το πεδίο. (υποχρεωτικό)
Ημερομηνία έως
Λέξεις κλειδιά
υποχρεωτικό)

(επαναλαμβανόμενο,

Είδος Πχ αλληλογραφία, δικαστικό
υλικό, μητρώο κ.λπ. (υποχρεωτικό)
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Θεματική Κατηγορία (πιθανά από μια
ιεραρχία θεμάτων)
Αυθεντικότητα
Πχ
αντίγραφο,
μετάφραση,
(υποχρεωτικό)

πρωτότυπο,
μεταγραφή

Γλώσσα (υποχρεωτικό)
Γραφή (υποχρεωτικό)
Ύλη φυσικού τεκμηρίου
microfilm (υποχρεωτικό)

πχ

χαρτί,

Διαστάσεις φυσικού τεκμηρίου
Πλήθος σελίδων
Παρατηρήσεις
Σχετικό τεκμήριο (επαναλαμβανόμενο)
Βιβλιογραφία
Αριθμός Φάκελου (υποχρεωτικό)
Αποστολέας/Συντάκτης
(επαναλαμβανόμενο)
Παραλήπτης/Αποδέκτης
(επαναλαμβανόμενο)
Θα γίνει δημιουργία ενιαίου σχήματος
μεταδεδομένων που θα υλοποιηθεί στο
αποθετήριο.

3.6

Το ενιαίο σχήμα περιλαμβάνει όλα τα
πεδία από τα επιμέρους σχήματα κάθε
κατηγορίας υλικού και έχει κύριο στόχο
τη διαλειτουργικότητα. Να αναφερθούν ΝΑΙ
τα σχήματα μεταδεδομένων όλων
κατηγοριών υλικού. Να αναφερθεί το
ενιαίο σχήμα και πως θα επιτευχθεί η
ενοποίηση. Να αναφερθεί πως θα
αντιστοιχηθεί το ενιαίο σχήμα με άλλα
πρότυπα
ώστε
να
επιτευχθεί
διαλειτουργικότητα.

3.7

Η πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου για
τα επιμέρους σχήματα τεκμηρίωσης ανά
κατηγορία υλικού και για το ενιαίο σχήμα
διαλειτουργικότητας θα τροποποιηθεί με
ΝΑΙ
βάση τις υποδείξεις της Ισραηλιτικής
Κοινότητας
Θεσσαλονίκης
και
η
υλοποίηση θα γίνει από τον ανάδοχο με
βάση τα εγκεκριμένα σχήματα.

3.8

Ο ανάδοχος καλείται να περιγράψει
μεθοδολογία που ακολουθήσει για
φέρει σε πέρας την τεκμηρίωση
καταλογογράφηση. Θα πρέπει

την
να ΝΑΙ
και
να
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αναφέρει μεταξύ άλλων την έκταση της
περιγραφής, τον τρόπο που θα γίνει η
εργασία και τις μεθόδους ελέγχου του
αποτελέσματος.
3.9

Η τεκμηρίωση θα γίνει στην Ελληνική
Γλώσα και μετάφραση σε επιλεγμένα ΝΑΙ
πεδία στα αγγλικά και τα εβραϊκά.

3.10

Τα
πνευματικά
δικαιώματα
της
τεκμηρίωσης θα μεταφερθούν στις Ι.Κ.Ε ΝΑΙ
από όπου προήλθε το υλικό.

4. Αρχιτεκτονική υλικού και λογισμικού προτεινόμενης λύσης
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.1

Η προτεινόμενη λύση για το αποθετήριο,
την ψηφιακή πύλη και τις πολυμεσικές
εφαρμογές
θα
αποτελείται
από
συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής
(open architecture), δηλαδή είναι
υποχρεωτική
η
χρήση
ανοικτών
προτύπων
που
θα
διασφαλίζουν
ανεξαρτησία
από
συγκεκριμένο
προμηθευτή. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ΝΑΙ
να υποστηρίζονται ανοιχτά, δημόσια
πρότυπα, όπως XML, XSL, WSDL,
JSON, REST, RMI, WebDAV. Το
λογισμικό που θα αναπτυχθεί για την
υλοποίηση των σκοπών του έργου θα
διαθέτει API και web services για τα
οποία θα δοθεί
και
αναλυτική
τεκμηρίωση υλοποίησης και χρήσης.

4.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Η
προτεινόμενη
λύση
θα
έχει
αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της
κατανομής του κόστους και του φορτίου,
για την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την
ευκολία στην
επεκτασιμότητα. Η αρχιτεκτονική θα
αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής
νοητά επίπεδα (layers):
ΝΑΙ
• Επίπεδο Βάσης Δεδομένων Συστήματος
Πληροφοριών (Database Layer) – Στο
επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται η Βάση
Δεδομένων του Συστήματος
• Επίπεδο Διαδικτυακών Εφαρμογών
(Web Application Layer) – Στο επίπεδο
αυτό περιλαμβάνεται το σύνολο των
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εφαρμογών του Συστήματος
• Επίπεδο παρουσίασης στους τελικούς
χρήστες (Presentation Layer) – Στο
επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται η τελική
παρουσίαση των εφαρμογών προς τους
δυνητικούς χρήστες (Γραφικό περιβάλλον
αλληλεπίδρασης)

4.3

Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών,
υποσυστημάτων και λύσεων που θα
αποτελέσουν διακριτά τμήματα της λύσης ΝΑΙ
που θα προσφερθεί σε web-based
περιβάλλον

4.4

Θα
πληρούνται
οι
οδηγίες
προσβασιμότητας του Περιεχομένου του ΝΑΙ
Παγκόσμιου Ιστού WCAG 2.0 level AA

4.5

Αποκριτική σχεδίαση (responsive design)
ιστοσελίδων για προβολή περιεχομένου
ΝΑΙ
προσαρμόσιμη στη συσκευή και την
ανάλυση οθόνης του χρήστη

4.6

Πολυκαναλική διάθεση. Υποστήριξη
προβολής σε κινητές συσκευές (κινητά ΝΑΙ
τηλέφωνα και tablets)

4.7

Χρήση
συστημάτων
διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
για την ευκολία διαχείρισης του
αναμενόμενου
μεγάλου
όγκου
δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας ΝΑΙ
εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, την
αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος
και τη δυνατότητα ελέγχου των
προσβάσεων στα δεδομένα.

4.8

Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης
υποστήριξης βοήθειας (online help) και ΝΑΙ
οδηγιών προς τους χρήστες.

4.9

Διασφάλιση
της
πληρότητας,
ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και
ασφάλειας
των
δεδομένων
των ΝΑΙ
εφαρμογών
αποθετηρίου, ψηφιακής
πύλης και πολυμεσικών εφαρμογών

4.10

Να περιγραφεί η αξιοποίηση της
τεχνολογίας server consolidation και
virtualization και η αρχιτεκτονική των ΝΑΙ
εικονικών μηχανών (virtual machines)
που θα χρησιμοποιηθούν.

4.11

Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της
αναλυτικής περιγραφής της βάσης ΝΑΙ
δεδομένων και των εφαρμογών. Σύνταξη
τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και
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των εργαλείων διαχείρισης (system
manuals),
καθώς
και
λεπτομερή
εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος
(operation manuals) και υποστήριξης των
χρηστών (user manuals). Κατά την
παραλαβή του συστήματος θα δοθεί ο
πηγαίος κώδικας των εφαρμογών που
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου.

4.12

Να παρέχεται ασφάλεια: προστασία από
κινδύνους όπως κάθε είδους κακόβουλο
λογισμικό,
παραβίαση
πρόσβασης, ΝΑΙ
δημοσίευση εσφαλμένων δεδομένων,
προστασία από διαδικτυακές επιθέσεις.
Tο
λογισμικό
του
portal,
του
αποθετηρίου,
της
πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης και των πολυμεσικών
εφαρμογών να δύναται να λειτουργήσει
σε κυβερνητικό νέφος για αυτό:
Να δύναται να λειτουργεί σε περιβάλλον
εικονικοποίησης (hypervisor)
και να
είναι συμβατό με το περιβάλλον
εικονικοποίησης που θα ορίσει η
Αναθέτουσα Αρχή
Να έχει σαφώς καθορισμένες τις
απαιτήσεις του σε αποθηκευτικό χώρο,
δικτυακή κίνηση, backup, ασφάλεια και
λοιπές συνοδευτικές υπηρεσίες, ώστε να
δύναται να καταταχθεί σε κάποιο επίπεδο
υπηρεσιών του κυβερνητικού νέφους.

4.13

Όλο το λογισμικό θα πρέπει να
υποστηρίζει αρχιτεκτονική x86 και να ΝΑΙ
μπορεί να λειτουργήσει πλήρως σε
εικονικές μηχανές πάνω σε hypervisor
Δεν θα πρέπει να απαιτείται προμήθεια
επιπρόσθετου εξοπλισμού για την
λειτουργία των εφαρμογών (usb keys,
certificate servers, κλπ) ή επικοινωνία
μεταξύ των εικονικών μηχανών πέρα από
τις
προσφερόμενες
παροχές
του
κυβερνητικού νέφους
Η εσωτερική διευθυνσιοδότηση των
εικονικών μηχανών θα πρέπει να είναι
παραμετρική και καθορίζεται κατά την
εγκατάσταση στο κυβερνητικό νέφος
Η λειτουργία των εφαρμογών και
συστημάτων θα πρέπει να συνάδει με τις
προδιαγραφές
ασφαλείας
του
κυβερνητικού νέφους, καθώς και τις
Αρχές
Καλής
Λειτουργίας
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Φιλοξενούμενων συστημάτων.
Να έχει ρυθμισμένα τα θέματα
αδειοδότησης των εφαρμογών και των
δομικών του στοιχείων, ώστε να είναι
δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.

4.14

Εμπιστευτικότητα
πληροφοριών:
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί
εμπορικών συναλλαγών, περί απορρήτου
προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με
τον Νόμο 4577/2018 περί Ενσωμάτωσης
ΝΑΙ
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2016/1148/ΕΕ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων
(GDPR).

4.15

Η προτεινόμενη λύση να υλοποιηθεί με
την
προσφερόμενη
υπολογιστική ΝΑΙ
υποδομή.

4.16

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες νέφους θα
είναι της μορφής SaaS (Software as a
Service). Στο διάστημα αυτό συντήρηση
εξοπλισμού
και
λογισμικού
συμπεριλαμβανομένων
ενημερώσεων
ΝΑΙ
(firmware, λειτουργικών συστημάτων,
βάσεων
δεδομένων,
αποθετηρίων,
ψηφιακής πύλης και εφαρμογών) γίνονται
από τον Ανάδοχο και όποια κόστη
βαρύνουν τον Ανάδοχο.

4.17

Λογισμικό που θα αναπτυχθεί στα
πλαίσια του έργου θα παραδοθεί στην
Ισραηλητική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
σε
μορφή
πηγαίου
κώδικα ΝΑΙ
συνοδευόμενου από τεκμηρίωση και θα
γίνει μεταφορά των πνευματικών
δικαιωμάτων.

4.18

Θα παρέχεται λογισμικό για την
παρακολούθηση
βασικών
δεικτών
απόδοσης (χρήση CPU, συνολική και
ΝΑΙ
χρησιμοποιούμενη μνήμη, συνολικός και
χρησιμοποιούμενος
αποθηκευτικός
χώρος, χρήση κίνησης προς το Internet)

4.19

Θα παρέχεται λογισμικό για την
παρακολούθηση συμβάντων και logs τα
οποία καταγράφονται στους servers. Το
λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα ΝΑΙ
αποστολής ειδοποιήσεων βασισμένων σε
συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένα
συμβάντα ή μετρητές τιμών.
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4.20

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην
Τεχνική του Προσφορά να αναφέρει
ΝΑΙ
αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα
επιτύχει τα παραπάνω.
Θα χρησιμοποιηθούν αυτοματοποιημένα
εργαλεία ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί
Α) η συμμόρφωση με WCAG 2.0 level
ΑΑ
B) η συμμόρφωση με GDPR

4.21

C) η απουσία κενών ασφαλείας επιπέδου
ΝΑΙ
high risk
D) η απόδοση
https://web.dev/

με

εργαλεία

όπως

Τα παραγόμενα report θα είναι μέρος των
παροδοτέων της πιλοτικής λειτουργίας

4.22

Τα
πνευματικά
δικαιώματα
του
λογισμικού, των σχημάτων βάσεων
δεδομένων, γραμματοσειρών, λογοτύπων,
σχημάτων
μεταδεδομένων,
φωτογραφικού υλικού, ηχητικού υλικού,
ΝΑΙ
οπτικοακουστικού υλικού, τρισδιάστατων
μοντέλων
που
θα
αναπτυχθούν/παραχθούν στο πλαίσιο του
έργου θα μεταφερθούν στην Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης

5. Αποθετήριο
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.1

Ευκολία επέκτασης και ανάπτυξης του
αποθετηρίου.
Το
λογισμικό
του
αποθετηρίου θα είναι λογισμικό ανοικτού
ΝΑΙ
κώδικα (open source) με βάση τις καλές
πρακτικές που έχει ορίσει το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης.

5.2

Η γραφική διεπαφή του λογισμικού
αποθετηρίου θα τροποποιηθεί από την
ανάδοχο εταιρεία ανάλογα με τις ΝΑΙ
απαιτήσεις της Ισραηλητικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης

5.3

Πολυγλωσσικότητα:
Η γραφική διεπαφή του αποθετηρίου θα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
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πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον την
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Για
το περιεχόμενο του αποθετηρίου να
υποστηρίζονται τουλάχιστον Ελληνική,
Εβραϊκή, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική,
Γερμανική, Ισπανική. Όταν ένα πεδίο
είναι στην Εβραϊκή να υποστηρίζεται
Right To Left (RTL).
Ευρετηρίαση από δημοφιλής μηχανές
αναζήτησης:

5.4

Οι διευθύνσεις όλων των δημόσιων
σελίδων
του
αποθετηρίου
(συμπεριλαμβανομένων των σελίδων
παρουσίασης τεκμηρίων και συλλογών)
θα πρέπει να δημοσιεύονται μέσω ΝΑΙ
sitemap
Οι HTML ιστοσελίδες τεκμηρίων και
συλλογών θα πρέπει να ενσωματώνουν
μεταδεδομένα
που
αναγνωρίζουν
δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης όπως η
Google.
Στατιστικά στοιχεία χρήσης:

5.5

Η υποδομή αποθετηρίου θα διατηρεί
στατιστικά επισκεψιμότητας, προβολής
και μεταφόρτωσης ψηφιακών αρχείων σε
επίπεδο τεκμηρίου. Να αναφερθεί πως θα
επιτευχθεί αυτό.
ΝΑΙ
Θα υπάρχει σελίδα με τους όρους χρήσης
του αποθετηρίου
Το αποθετήριο θα είναι GDPR συμβατό
και θα έχει σελίδες με τα cookie policies
και ποια cookies χρησιμοποιούνται
Κάθε τεκμήριο ή συλλογή θα πρέπει να
έχει έναν τοπικό προσδιοριστή, (local
name ή local identifier) ο οποίος:

5.6

θα αποτελεί μόνιμη «ιδιότητα» του
τεκμηρίου ή της συλλογής και θα
παραμένει σταθερός ακόμα και αν τα
μεταδεδομένα ή τα ψηφιακά αρχεία
μεταβληθούν ή ακόμα και αν το ψηφιακό ΝΑΙ
τεκμήριο μεταφερθεί σε διαφορετική
διαδικτυακή τοποθεσία ή/και υποδομή.
Θα
μπορεί
να
ενσωματώσει
οποιουσδήποτε
εκτυπώσιμους
χαρακτήρες του UCS του
ISO/IEC
10646, το οποίο πρακτικά καλύπτει τους
περισσότερους
χαρακτήρες
που
χρησιμοποιούνται σε κάθε σημαντική
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γραπτή γλώσσα σήμερα.

5.7

Τα δημόσια URL των σελίδων διάθεσης
των τεκμηρίων ή των συλλογών (landing
page URL) στο Διαδικτυακό Περιβάλλον
Διάθεσης θα πρέπει να ακολουθούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές HTTP URI
σταθερών
προσδιοριστών,
να
ΝΑΙ
περιλαμβάνουν τον τοπικό προσδιοριστή
του τεκμηρίου ή της συλλογής και να
διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς
αυτό. Δηλαδή να έχουν την εξής μορφή:
https://{domain}/..σταθερό
τμήμα../{τοπικός προσδιοριστής}
Κάθε τεκμήριο ή συλλογή θα πρέπει να
έχει έναν Μόνιμο Προσδιοριστή ο οποίος
θα πρέπει να είναι μία λειτουργούσα
HTTP URI διεύθυνση που να είναι
ανεξάρτητη από το domain του
διαδικτυακού περιβάλλοντος του φορέα
και να εκδίδεται σύμφωνα με το σύστημα
Handle:

5.8

Ο δικαιούχος θα πρέπει να αγοράσει ένα
handle prefix από μία κατάλληλη αρχή
ΝΑΙ
και να το ρυθμίσει έτσι ώστε
ο
μοναδικός προσδιοριστής ενός τεκμηρίου
ή μιας συλλογής να είναι της μορφής:
http://hdi.handle.net/{handle
prefix}/{τοπικός
προσδιοριστής}
ο οποίος τελικά θα ανακατευθύνει στην
σελίδα διάθεσης του τεκμηρίου ή της
συλλογής:
https://{domain}/..σταθερό
τμήμα../{τοπικός προσδιοριστής}.
Διαχείριση
χρηστών
και
πιστοποίηση
ταυτότητας
εξουσιοδότηση

ρόλων, ΑΠΑΙΤΗΣΗ
και

5.9

Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει
την εγγραφή χρηστών μέσα από σχετική
φόρμα που θα περιλαμβάνει πεδία που θα
οριστούν από την Ισραηλιτική Κοινότητα
ΝΑΙ
Θεσσαλονίκης (κατ΄ ελάχιστο θα
περιλαμβάνεται το email του χρήστη
βάση του οποίου θα γίνεται και η
πιστοποίηση της εγγραφής).

5.10

Οι διαχειριστές του συστήματος θα
μπορούν να εγγράψουν επίσης χρήστες. ΝΑΙ
Οι διαχειριστές θα μπορούν να
δημιουργούν και ομάδες χρηστών τις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
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οποίες θα μπορούν να διαχειρίζονται και
να προσθέτουν ή να αφαιρούν χρήστες ή
ομάδες από αυτές.

5.11

Η πρόσβαση στο αποθετήριο θα είναι
κατά κύριο λόγο ελεύθερη για όλους τους
χρήστες ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει
εγγραφή ή όχι στο αποθετήριο.
Συγκεκριμένες
λειτουργίες ΝΑΙ
προστιθέμενης αξίας θα μπορούν να
προσφέρονται
μόνο
στους
εγγεγραμμένους
χρήστες
όπως
αναφέρεται σε παρακάτω παράγραφο.

5.12

Σε κάποιες συλλογές ή τεκμήρια ή
ψηφιακά αρχεία οι διαχειριστές του
συστήματος θα μπορούν να θέσουν
πολιτικές
πρόσβασης
ώστε
μόνο
συγκεκριμένοι χρήστες του αποθετηρίου ΝΑΙ
ή ομάδες χρηστών να μπορούν να
διενεργούν κάποια ενέργεια πάνω στους
συγκεκριμένους
πόρους
(προβολή,
διαγραφή κτλ.).

5.13

Θα πρέπει να αναπτυχθούν δυο versions
του αποθετηρίου, μία πλήρης έκδοση στη
οποία θα δίνεται πρόσβαση μόνο μέσα
από intranet
και οι οποία θα
περιλαμβάνει
τις
διαχειριστικές
λειτουργίες καθώς και τις λειτουργίες
ΝΑΙ
διαχείρισης περιεχομένου και μία
δημόσια έκδοση του αποθετηρίου η οποία
δεν θα δίνει πρόσβαση στις λειτουργίες
αυτές αλλά θα επιτρέπει την πλοήγηση
και την αναζήτηση στο αποθετήριο. Να
περιγραφεί πως θα επιτευχθεί αυτό.

5.14

Για τους χρήστες του διαδικτύου θα
υπάρχει συμμόρφωση με νομοθεσία NAI
GDPR
Δομή αποθετηρίου
Υποσυλλογές

–

Συλλογές

/ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Δημιουργία Συλλογών και Υποσυλλογών:

5.15

Η Υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει την
δημιουργία Συλλογών και Υποσυλλογών
σε δενδρική δομή χωρίς περιορισμούς
στο βάθος της Ιεραρχίας. Η τελευταία
συλλογή ή υποσυλλογή που είναι φύλλο ΝΑΙ
της δενδρικής δομής (στο εξής Τελική
Συλλογή) θα είναι αυτή που περιλαμβάνει
τα τεκμήρια.
Εκτός από την ιεραρχία συλλογών και
υποσυλλογών που θα δοθούν κατά την
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πρώτη φάση του έργου και οι οποίες θα
πρέπει
να
δημιουργηθούν
στο
αποθετήριο, θα δίνεται η δυνατότητα
διαμόρφωσης
της
ιεραρχίας
και
επέκτασής της με νέες συλλογές και
υποσυλλογές
Μεταδεδομένα: Κάθε Συλλογή ή
Υποσυλλογή θα τεκμηριώνεται με τα
εξής πεδία:
5.16

Σύντομη ονομασία / Τίτλος

ΝΑΙ

Περιγραφή
Χαρακτηριστική εικόνα (προαιρετικά)
Κάθε συλλογή / υποσυλογή θα έχει ένα
Μόνιμο Προσδιοριστή.
Κάθε συλλογή / υποσυλογή θα έχει μία
ξεχωριστή σελίδα παρουσίασης η οποία
θα πρέπει να επιστρέφεται ή να
αναδρομολογείται από τον μόνιμο
προσδιοριστή της. Η σελίδα θα
περιλαμβάνει:
5.17

Σύνδεσμο στην υπερ-συλλογή στην οποία
τυχόν ανήκει
ΝΑΙ
Τα μεταδεδομένα της συλλογής (τίτλος,
περιγραφή) και την χαρακτηριστική
εικόνα της
Πρόσβαση και πλοήγηση στα τεκμήρια
της συλλογής (εφόσον πρόκειται για
τελική συλλογή)
Λίστα με συνδέσμους στις επιμέρους
υποσυλλογές (εφόσον δεν πρόκειται για
τελική συλλογή)
Φόρμες αρχειοθέτησης - τεκμηρίωσης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.18

Η υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει
ξεχωριστές
δυναμικές
φόρμες
καταλογογραφησης
που
να
μοντελοποιούν τα επιμέρους εσωτερικά
τεκμηριωτικά σχήματα που θα οριστούν
ΝΑΙ
για τους βασικούς τύπους υλικού (τα
πεδία και η τεκμηρίωσή τους με βάση την
πρόταση του Αναδόχου θα οριστούν από
την
Ισραηλητική
Κοινότητα
Θεσσαλονίκης).

5.19

Οι φόρμες θα πρέπει να υποστηρίζουν
ΝΑΙ
απλά και σύνθετα γνωρίσματα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Για κάθε απλό γνώρισμα θα ορίζεται:
μία σύντομη, μοναδική ονομασία ως
qualified ονομασία
Το προτιμητέο λεκτικό (π.χ. Τίτλος)
Αν είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό να
συμπληρωθεί
Αν είναι πολλαπλό
Ο τύπος δεδομένων π.χ. κείμενο-μήκος,
ημερομηνία κ.λ.π
Αν μπορεί ή πρέπει υποχρεωτικά να
παίρνει τιμή από πεπερασμένη και
σταθερή λίστα τιμών
Αν μπορεί ή πρέπει υποχρεωτικά να είναι
αναφορικό, δηλαδή να δέχεται ως τιμές
αναφορές σε πόρους από δεσμευμένα
λεξιλόγια, καταλόγους καθιερωμένων
ονομάτων, θησαυρός όρων ή άλλα
τεκμήρια μέσω των URI προσδιοριστών
τους.
5.20

Για αναφορικά γνωρίσματα με πεδίο ΝΑΙ
τιμών άλλα τεκμήρια, θα πρέπει να
υποστηρίζονται
οι
βασικοί
τύποι
αναφορικών συσχετίσεων “Σχετίζεται με”
και “Αποτελείται Από” (με αντίστροφοσυμμετρικό το “Περιλαμβάνεται στο”).
Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει
κατά την διάρκεια της αρχειοθέτησηςτεκμηρίωσης τέτοιων πεδίων το άνοιγμα
παραθύρου για την αναζήτηση του προς
συσχέτιση τεκμηρίου με διάφορα φίλτρα
αναζήτησης.
Για αναφορικά γνωρίσματα με πεδίο
τιμών από δεσμευμένα λεξιλόγια ή
θησαυρούς, το αποθετήριο θα πρέπει να
υποστηρίζει, πέρα από αναδυόμενα
μενού,
το
άνοιγμα
ξεχωριστού
παραθύρου για την αναζήτηση του
σχετικού όρου.
Αν είναι πολυγλωσσικό (να υποστηρίζει
εισαγωγή της τιμής σε παραπάνω από μια
γλώσσες).

5.21

Για αναφορικά πεδία που μπορούν να
παίρνουν
τιμές
από
εξωτερικά
δεσμευμένα
λεξιλόγια,
καταλόγους
καθιερωμένων ονομάτων, θησαυρός ΝΑΙ
όρων ή άλλα τεκμήρια, θα πρέπει να
αποθηκεύεται εσωτερικά τόσο το URI
του αναφερόμενου πόρου όσο και το
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λεκτικό του.
Για κάθε σύνθετο γνώρισμα θα ορίζεται:
μία σύντομη, μοναδική ονομασία ως
qualified ονομασία
5.22

Το προτιμητέο λεκτικό (π.χ. Δηλώσεις
Περιουσίας)
ΝΑΙ
Η τεκμηρίωσή του
Η λίστα από τα επιμέρους γνωρίσματα
από τα οποία αποτελείται
Αν είναι πολλαπλό

5.23

Θα πρέπει το λογισμικό του αποθετηρίου
να επιτρέπει σε διαπιστευμένους χρήστες
να επεξεργάζονται τα τεκμήρια μέσα από ΝΑΙ
τις ίδιες φόρμες που χρησιμοποιήθηκαν
για την δημιουργία της εγγραφής.
Ανάρτηση ψηφιακών αρχείων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.24

Η κάθε φόρμα καταλογογράφησης, εκτός
από την συμπλήρωση των περιγραφικών
πεδίων που ορίζονται από το αντίστοιχο ΝΑΙ
σχήμα, θα επιτρέπει την ανάρτηση ενός ή
περισσοτέρων ψηφιακών αρχείων.

5.25

Το κάθε ψηφιακό αρχείο δύναται να
συνοδεύεται
από
ξεχωριστά
μεταδεδομένα
με
συγκεκριμένα
γνωρίσματα τα οποία θα οριστούν από
την
Ισραηλητική
Κοινότητα
Θεσσαλονίκης, όπως τίτλος, περιγραφή,
μορφότυπος
(θα
συμπληρώνεται ΝΑΙ
αυτόματα), άδεια χρήσης, δήλωση
πνευματικής ιδιοκτησίας, δημιουργός
κ.λ.π. Τα γνωρίσματα θα ορίζονται με τον
ίδιο τόπο που ορίζονται τα γνωρίσματα
των μεταδεδομένων (βλ.
Φόρμες
αρχειοθέτησης - τεκμηρίωσης).

5.26

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορεί
να ορίσει άδεια χρήσης και δήλωση
πνευματικής ιδιοκτησίας και καθολικά ΝΑΙ
για το τεκμήριο με εμβέλεια σε όλα τα
ψηφιακά του αρχεία.

5.27

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορεί
να επιλέξει ποια ψηφιακά αρχεία θα είναι
προσβάσιμα
δημόσια
μέσω
της ΝΑΙ
διαδικτυακής πύλης και ποια μόνο από
χρήστες συγκεκριμένων ρόλων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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5.28

Σε περίπτωση ανάρτηση περισσοτέρων
του ενός αρχεία διαδικτυακής διάθεσης, ο
χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ποιο από
αυτά
θεωρείται
ως
το
πιο ΝΑΙ
αντιπροσωπευτικό
και
ποιο
θα
αποτελέσει μήτρα για την αυτόματη
δημιουργία εικόνας προεπισκόπησης.
Ροές
εργασίας
τεκμηρίωσης

5.29

αρχειοθέτησης

- ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Το λογισμικό αποθετηρίου θα πρέπει να
υποστηρίζει ροές εργασίας, τα βήματα
δηλαδή από τα οποία πρέπει να περάσει
ένα τεκμήριο από την εισαγωγή του στο ΝΑΙ
σύστημα, την αρχειοθέτηση - τεκμηρίωση
και μέχρι την δημοσίευσή του στο
αποθετήριο.
Η αρχειοθέτηση - τεκμηρίωση των
τεκμηρίων στο σύστημα θα πρέπει να
υποστηρίζεται με τους εξής 2 τρόπους:
α) Νέο αντικείμενο: Στην περίπτωση
αυτή, ένας τεκμηριωτής θα εισάγει τα
ψηφιακά αρχεία για το αντικείμενο και θα
προβεί στην τεκμηρίωση του.

5.30

5.31

β) Ψηφιακά αρχεία που έχουν
δημιουργηθεί
στην
φάση
της
ψηφιοποίησης θα δύναται να έχουν ΝΑΙ
μεταμορφωθεί στο αποθετήριο από ένα
διαχειριστή δημιουργώντας και τα
αντίστοιχα τεκμήρια. Ο τεκμηριωτής θα
επιλέγει τέτοια αντικείμενα από λίστα και
θα προβαίνει στην τεκμηρίωση. Για το
σκοπό αυτό, το αποθετήριο θα προσφέρει
την δυνατότητα προβολής του ψηφιακού
αρχείου σε παράθεση με την φόρμα
τεκμηρίωσης ώστε να διευκολύνει την
εργασία του τεκμηριωτή.
Ανά τελική συλλογή του αποθετηρίου ή
ανά τύπο τεκμηρίου θα πρέπει να μπορεί
να ορίζεται η ροή που θα ακολουθήσει το
τεκμήριο μετά την αρχειοθέτηση
τεκμηρίωση που κατ΄ ελάχιστο σημαίνει
ο ορισμός των χρηστών εκείνων που θα
ΝΑΙ
μπορούν να κάνουν επιμέλεια της
τεκμηρίωσης με προσθήκη ή διόρθωση ή
διαγραφή τιμών μεταδεδομένων. Τέλος
θα μπορούν να απορρίπτουν ή να
εγκρίνουν προς δημοσίευση ένα τεκμήριο
στο αποθετήριο.
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5.32

Δημιουργία ιστορικού με τις εγγραφές
που έχει τεκμηριώσει κάθε τεκμηριωτής ή
έχει επιμεληθεί κάποιος επιμελητής με
ΝΑΙ
τελικό
σκοπό
την
παρουσίαση
αριθμητικών
στοιχείων
στους
διαχειριστές του συστήματος
Επιμέλεια τεκμηρίων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.33

Δυνατότητα για απόκρυψη κάποιων
τεκμηρίων από την δημόσια προβολή. Τα
τεκμήρια αυτά δεν θα πρέπει να
ΝΑΙ
ευρετηριάζονται ούτε να δίνονται σαν
αποτελέσματα
αναζήτησης
ή
πλοήγησης/φυλλομέτρησης.

5.34

Δυνατότητα
ορισμού
πολιτικών
πρόσβασης σε τεκμήρια ή ψηφιακά
αρχεία. Τα τεκμήρια αυτά και τα αρχεία
θα εμφανίζονται σε αποτελέσματα ΝΑΙ
αναζήτησης ή πλοήγησης/φυλλομέτρησης
αλλά θα απαιτείται ειδικός κωδικός
πρόσβασης για το άνοιγμά τους

5.35

Δυνατότητα για μαζική επεξεργασία
εγγραφών (π.χ. μαζική αλλαγή της τιμής ΝΑΙ
ενός πεδίου με βάση κάποια κριτήρια)

5.36

Δυνατότητα επιμέλειας των εγγραφών με
βάση κάποιους κανόνες που θα δοθούν
από
την
Ισραηλητική
Κοινότητα
Θεσσαλονίκης (π.χ. μαζική αλλαγή ΝΑΙ
πολιτικών πρόσβασης σε εγγραφές που
έχει
παρέλθει
κάποια
embargo
ημερομηνία κτλ.)
Ξεχωριστή σελίδα παρουσίασης για κάθε ΑΠΑΙΤΗΣΗ
τεκμήριο

5.37

Η καρτέλα προβολής κάθε τεκμηρίου θα
πρέπει
να
επιστρέφεται
ή
να
ΝΑΙ
αναδρομολογείται από τον μόνιμο
προσδιοριστή του.

5.38

Η καρτέλα προβολής θα πρέπει να
περιλαμβάνει
περιγραφικές
πληροφορίες/μεταδεδομένα
για
το
τεκμήριο και να δίνει την δυνατότητα
ΝΑΙ
προβολής και μεταφόρτωσης των
ψηφιακών αρχείων με σαφείς άδειες
χρήσης για την ορθή χρήση και
επανάχρησή τους.

5.39

Για
αναφορικά
γνωρίσματα
που
παραπέμπουν σε πόρους από εξωτερικά ΝΑΙ
Λεξιλόγια, Καταλόγους Καθιερωμένων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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Ονομάτων και Θησαυρούς όρων, οι τιμές
θα πρέπει να εμφανίζονται ως υπερσύνδεσμοι με ετικέτα την προτιμητέα
ονομασία του όρου που να παραπέμπει
στην ιστοσελίδα τεκμηρίωσης του πόρου.

5.40

5.41

Για αναφορικά γνωρίσματα με πεδίο
τιμών άλλα τεκμήρια, θα πρέπει οι τιμές
να εμφανίζονται επίσης ως υπερΝΑΙ
σύνδεσμοι με ετικέτα τον τίτλο του
τεκμηρίου που να παραπέμπει στην
ιστοσελίδα παρουσίασης του τεκμηρίου.
Η καρτέλα προβολής θα ενσωματώνει
ειδική εφαρμογή διαδραστικής προβολής
ή αναπαραγωγής βάσει του πρωτοκόλλου
ΝΑΙ
IIIF που να επιτρέπει στους χρήστες
τμηματική και δυναμική επισκόπηση και
online φυλλομέτρηση.
Αναζήτηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.42

Γενική αναζήτηση με κριτήρια που
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κοινά
ΝΑΙ
πεδία που έχουν εφαρμογή σε όλες τις
συλλογές.

5.43

Εξειδικευμένη αναζήτηση ανά συλλογή
όπου τα κριτήρια αναζήτησης θα
ΝΑΙ
βασίζονται σε επιλεγμένα πεδία που
αφορούν τη συλλογή

5.44

Κριτήρια σε δεσμευμένα πεδία (από
λίστες τιμών ή αναφορικά πεδία από
λεξιλόγια, καταλόγους καθιερωμένων
ΝΑΙ
ονομάτων και θησαυρούς όρων) θα
ορίζονται μέσω δυναμικών (κατά
περίπτωση ιεραρχικών) λιστών

5.45

Κριτήρια σε απλά πεδία με μηχανισμό
αυτόματων προτάσεων συμπλήρωσης
τιμών. Η αναζήτηση στα κριτήρια αυτά
ΝΑΙ
θα υποστηρίζει μηχανισμούς stemming
με ειδική προσαρμογή τουλάχιστον για
την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

5.46

Τα πεδία προς αναζήτηση και τα πεδία
που φαίνονται στα αποτελέσματα μιας
αναζήτησης θα αποφασιστούν από την ΝΑΙ
Ισραηλητική κοινότητα Θεσσαλονίκης
μετά από πρόταση του Αναδόχου

5.47

Υποστήριξη ελληνικού πολυτονικού
συστήματος,
των
γλωσσών
του ΝΑΙ
περιεχομένου και των μεταδεδομένων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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5.48

Υποστήριξη αναζήτησης με εύρος τιμών
ΝΑΙ
(π.χ. για ημερομηνίες)

5.49

Υποστήριξη αναζήτησης στο πλήρες
ΝΑΙ
κείμενο (όπου αυτό είναι εφικτό)
Πλοήγηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.50

Οι
δυνατότητες
πλοήγησης
θα
περιλαμβάνουν
πλοήγηση
βάσει
συλλογών και υποσυλογών αλλά και
βάσει μιας σειράς πεδίων όπως τύπος ΝΑΙ
τεκμηρίου,
χρονολογικά διαστήματα,
γεωγραφική κάλυψη, θεματική κατηγορία
κ.λ.π.

5.51

Τα πεδία στα οποία θα βασιστούν οι
μηχανισμοί πλοήγησης, θα αποφασιστούν
από
την
Ισραηλητική
Κοινότητα ΝΑΙ
Θεσσαλονίκης μετά από πρόταση του
Αναδόχου.

5.52

Θα πρέπει να υπάρχουν 2 είδη
πλοήγησης. Στην πρώτη περίπτωση και
ανάλογα το πεδίο πλοήγησης ο χρήστης
θα οδηγείται σε λίστα (με σχετική
σελιδοποίηση όταν η λίστα είναι μεγάλη)
με τις μοναδικές τιμές που εμφανίζονται
στο πεδίο αυτό σε όλο το αποθετήριο.
Επιλέγοντας κάποια τιμή θα οδηγείτε σε ΝΑΙ
δεύτερο στάδιο στα τεκμήρια του
αποθετηρίου που περιλαμβάνουν την τιμή
αυτή στο συγκεκριμένο πεδίο. Στην
δεύτερη περίπτωση ο χρήστης θα
οδηγείται απευθείας στις εγγραφές του
αποθετηρίου (για παράδειγμα στην
πλοήγηση με βάση τον τίτλο).

5.53

H πλοήγηση θα πρέπει να επιτρέπεται και
μέσα από κάποια συλλογή περιορίζοντας
τα αποτελέσματα της πλοήγησης σε ΝΑΙ
τεκμήρια
που
ανήκουν
στην
συγκεκριμένη συλλογή.
Κατάλογος αποτελεσμάτων με φίλτρα

5.54

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Ο
κατάλογος
αποτελεσμάτων
θα
συνοδεύεται από μία σειρά φίλτρων τα
οποία θα επιτρέπουν στο χρήστη να
ΝΑΙ
εξειδικεύσει τα αποτελέσματα μιας
αναζήτησης ή πλοήγησης θέτοντας
κριτήρια (μηχανισμός facet queries).
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5.55

Τα είδη φίλτρων θα αντιστοιχούν σε
πεδία της τεκμηρίωσης και θα
αποφασιστούν από την Ισραηλητική ΝΑΙ
Κοινότητα Θεσσαλονίκης μετά από
πρόταση του Αναδόχου..
Διάθεση Ψηφιακών Αρχείων με το ΑΠΑΙΤΗΣΗ
πρότυπο IIIF

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Η Υποδομή Αποθετηρίου θα υποστηρίζει
πλήρως το IIIF Image API 2.1.1 για την
διάθεση
των
ψηφιακών
πόρων.
Αναλυτικά
Ο ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι το
αποθετήριο θα διαθέτει τα κατάλληλα
manifests για όλα τα τεκμήρια σύμφωνα
με το πρωτόκολλο IIIF
Το αποθετήριο θα διαθέτει ως
υποσύστημα image server που θα
υποστηρίζει το πρωτόκολλο IIIF έκδοσης
2.1.1
Ο image server θα δίνει δυνατότητα για
δυναμικό, επιλεκτικό υδατογράφημα με
εικόνα και κείμενο
Ο image server θα επιτυγχάνει μείωση
των περιοχών εικόνας on the fly.
5.56

Ο image server θα έχει ενσωματωμένη
υποστήριξη για έλεγχο ταυτότητας
HTTPS και HTTP Basic.

ΝΑΙ

Ο image server
θα διαθέτει
βελτιστοποιημένες μεθόδους ανάγνωσης
JPEG2000 και TIFF, ικανές για άριστη
απόδοση με τεράστιες εικόνες.
Ο image server θα διαθέτει σύστημα
αρχείων, βάση δεδομένων και μνήμη για
χρήση ως cache ώστε επιταχύνει τους
χρόνους απόκρισης και να μειώσει το
φορτίο του διακομιστή.
Ο image server θα έχει την δυνατότητα
να κρατά τα μεταδεδομένα εικόνων στη
μνήμη
καθώς
και
προσωρινά
αποθηκευμένα
αποτελέσματα
για
ενίσχυση της απόδοσης πόρων με συχνή
πρόσβαση.
Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα ΑΠΑΙΤΗΣΗ
και εφαρμογές
5.57

Τα μεταδεδομένα κάθε τεκμηρίου θα
πρέπει να διατίθενται στα πρότυπα EDM, ΝΑΙ
DC και Qualified DC (DCTerms).
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Συγκεκριμένα:
Θα πρέπει να υποστηρίζεται το RDFbased μοντέλο αναπαράστασης ψηφιακών
πολιτιστικών πόρων EDM καθώς και τα
πρότυπα DC και Qualified DC
(DCTerms).
Θα πρέπει τα πεδία μεταδεδομένων κάθε
συλλογής να αντιστοιχηθούν στα
προτύπα EDM, DC και Qualified DC
(DCTerms).
Για τη σειριοποίηση των EDM
μεταδεδομένων
θα
πρέπει
να
χρησιμοποιείται τουλάχιστον το πρότυπο
XML (RDF/XM)
Για
την
κωδικοποίηση
μεταδεδομένων
χρησιμοποιείται
πρότυπο UTF-8.

των
το

5.58

Για Διάθεση ως Διασυνδεδεμένα
Δεδομένα, ο μόνιμος προσδιοριστής ενός
ψηφιακού πολιτιστικού πόρου θα
επιστρέφει
τουλάχιστον
δύο
αναπαραστάσεις
με
μηχανισμό
διαπραγμάτευσης περιεχομένου: α) τη
σελίδα παρουσίασης του ψηφιακού
ΝΑΙ
πολιτιστικού πόρου (landing page) στη
διαδικτυακή πύλη διάθεσης και β) μία
RDF
αναπαράσταση
σε
XML
σειριοποίηση
(RDF/XML)
με
περιγραφικά
και
διαχειριστικά
μεταδεδομένα. Συνιστάται η χρήση του
EDM για RDF αναπαράσταση.

5.59

Διάθεση
μέσω
Διεπαφών
Προγραμματισμού Εφαρμογών Ιστού
(Web APIs). Συνιστάται το Web API να ΝΑΙ
υλοποιεί ένα από τα πρωτόκολλα:
OpenSearch, SRU, SRW ή Z39.50

5.60

Θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως το
πρωτόκολλο διάθεσης OAI-PMH. Το
OAI-PMH θα πρέπει να υποστηρίζει
ΝΑΙ
διάθεση μεταδεδομένων σε τουλάχιστον
3 σχήματα: dublin core (oai_dc), qualified
dublin core (qdc) και EDM.
Άδειες χρήσης και ανοικτά δεδομένα

5.61

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Η άδεια χρήσης ψηφιακών αρχείων θα
πρέπει να είναι μία από τις Creative
Commons: Public Domain Mark, CC0, ΝΑΙ
CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC
BY-ND, CC BY-NC-SA, CC BY-NC111
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ND) ή, εφόσον υπάρχουν ανυπέρβλητοι
περιορισμοί πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων ή περιορισμοί από το εθνικό
δίκαιο, μία πιο κλειστή άδεια, όπως οι In
Copyright (InC), InC-EDU, InC-NC και
NoC-OKLR.

5.62

Στα EDM μεταδεδομένα, η άδεια χρήσης
ενός ψηφιακού αρχείου ορίζεται από το
γνώρισμα edm:rights (με αναφορά στο
URI της άδειας) στο αντικείμενο της
κλάσης
edm:WebResource
που
περιγράφει το ψηφιακό αρχείο ή, αν δεν
περιγράφεται το ψηφιακό αρχείο από ΝΑΙ
ξεχωριστό
edm:WebResource
αντικείμενο, από το γνώρισμα edm:rights
της κλάσης ore:Aggregation που έχει
καθολική εμβέλεια για όλα τα ψηφιακά
αρχεία του ψηφιακού πολιτιστικού
πόρου.
Επιπρόσθετες λειτουργικότητες

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.63

Το λογισμικό αποθετηρίου θα πρέπει να
δημιουργεί
αυτόματα
εικόνες
προεπισκόπησης από τα ψηφιακά αρχεία
των τεκμηρίων (για τεκμήρια με
πολλαπλά
ψηφιακά
αρχεία,
ο
ΝΑΙ
εξουσιοδοτημένος χρήστης θα έχει
επιλέξει σε ποιο θα βασιστεί η εικόνα
προεπισκόπησης), εκτός και αν ο χρήστης
έχει αναρτήσει ξεχωριστά εικόνα
προεπισκόπησης.

5.64

Διασύνδεση με δημοφιλείς πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο στην αρχική
σελίδα,
όσο
και
στις
σελίδες
παρουσίασης τεκμηρίων και συλλογών θα
πρέπει να υπάρχουν υπερσύνδεσμοι
κοινοποίησης τουλάχιστον στα κοινωνικά ΝΑΙ
δίκτυα facebook, twitter και linkedin. Οι
HTML
σελίδες
θα
πρέπει
να
ενσωματώνουν τα κατάλληλα tags και
την βέλτιστη φιλοξενία στις παραπάνω
πλατφόρμες.

5.65

Εκτός από την οργάνωση την τεκμηρίων
σε συλλογές και υποσυλλογές, θα πρέπει
να δίνεται η δυνατότητα εσωτερικής
οργάνωσης των ψηφιακών αρχείων σε ΝΑΙ
“ομάδες” με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ.
πρόσβασης, προβολής κτλ.). Η οργάνωση
των αρχείων θα πρέπει να δίνει την
δυνατότητα
μαζικού
ορισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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δικαιωμάτων πρόσβασης σε χρήστες ή
ομάδες χρηστών.

5.66

Μηχανισμό για μαζική εισαγωγή
τεκμηρίων
(μεταδεδομένων
και
ψηφιακών αρχείων). Θα πρέπει να
υποστηρίζεται
μαζική
εισαγωγή
τεκμηρίων από φάκελο αρχείων. Ο ΝΑΙ
μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί για την
μαζική ανάρτηση ήδη ψηφιοποιημένου
και τεκμηριωμένου υλικού στο πλαίσιο
του έργου.

5.67

Μηχανισμό
για
μαζική
εξαγωγή
τεκμηρίων
(μεταδεδομένων
και
ψηφιακών αρχείων). Θα πρέπει να
υποστηρίζεται
μαζική
εξαγωγή
τεκμηρίων από το αποθετήριο σε
ΝΑΙ
φακέλους που να αντιστοιχούν στην
ιεραρχία των συλλογών. Για κάθε
τεκμήριο, θα εξάγονται τα πλήρη
μεταδεδομένα του σε XML μορφή καθώς
και όλα τα ψηφιακά του αρχεία.

5.68

Δυνατότητας κλωνοποίησης τεκμηρίου.
Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα μπορεί
να επιλέξει ένα τεκμήριο και να το
ΝΑΙ
“κλωνοποιήσει”,
να
δημιουργήσει
δηλαδή ένα νέο του ίδιου Βασικού Τύπου
με τις ίδιες τιμές μεταδεδομένων.

5.69

Το αποθετήριο μπορεί να αποθηκεύει
κρυπτογραφημένο ψηφιακό υλικό. Το
κρυπτογραφημένο
υλικό
θα
το ΝΑΙ
παρουσιάζει αποκρυπτογραφημένο στους
κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες

5.70

Η μηχανή αναζήτησης του αποθετηρίου
ΝΑΙ
θα διαθέτει API

6. Ψηφιακή πύλη
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

6.1

Δημιουργία ψηφιακής πύλης (portal)
μέσω της οποίας θα είναι προσβάσιμο το
ΝΑΙ
αποθετήριο
και
οι
πολυμεσικές
εφαρμογές

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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6.2

Η σχεδίαση της ψηφιακής πύλης θα γίνει
με προτεραιότητα για κινητές συσκευές
ΝΑΙ
(mobile first) και θα υποστηρίζει
σχεδίαση single page.

6.3

Η ψηφιακή πύλη θα στηρίζεται σε
σύγχρονο
σύστημα
διαχείρισης
περιεχομένου (CMS). H έκδοση του CMS
πρέπει να είναι του 2020 ή νεότερη. Το
ΝΑΙ
CMS θα αποθηκεύει κείμενα και
δεδομένα σε βάση δεδομένων. Το CMS
πρέπει να είναι ευρέως διαδομένο και να
διαθέτει προγραμματιστική κοινότητα.

6.4

Δυνατότητα
πολύ-γλωσσικού
περιβάλλοντος.
Να
παρέχεται
η
δυνατότητα διαχείρισης διαφορετι-κών
ΝΑΙ
γλωσσών στο περιεχόμενο και στη
διεπαφή της ψηφιακής πύλης. Να
υποστηρίζεται κωδικοποίηση UTF-8

6.5

Να
παρέχεται
η
δυνατότητα
αυτοματοποιημένης
επιλογής
του
επόμενου σταδίου επεξεργασίας του ΝΑΙ
περιεχομένου, ανάλογα με συγκεκριμένες
επιλογές του διαχειριστή
Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι
παρακάτω ρόλοι χρηστών της ψηφιακής
πύλης:

6.6

Απλοί χρήστες, μπορούν μόνο να
διαβάσουν και να αντιγράψουν το
περιεχόμενο της ψηφιακής πύλης
Συντάκτες, επιπρόσθετα από τους απλούς
χρήστες μπορούν να προσθέσουν νέο
περιεχόμενο στην ψηφιακή πύλη.

ΝΑΙ

Διαχειριστές,
διαχειρίζονται
την
παρουσίαση του περιεχομένου και τους
χρήστες

6.7

Η ψηφιακή πύλη θα διαθέτει περιβάλλον
προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής
περιεχομένου σε γραφικό περιβάλλον
ΝΑΙ
(GUI) και συντάκτη περιεχομένου σε
μορφές
κειμένου
και
HTML
(WYSIWYG).

6.8

Η ψηφιακή πύλη θα διαθέτει menu και
site map. Θα παρέχεται ανά πάσα στιγμή
ΝΑΙ
στους χρήστες να γνωρίζουν τη σελίδα
που βρίσκονται

6.9

Η αναζήτηση στην ψηφιακή πύλη θα
αναζητά περιεχόμενο και στο αποθετήριο ΝΑΙ
και στις εφαρμογές και θα παρουσιάζει
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μια ενοποιημένη λίστα αποτελεσμάτων

6.10

H λίστα αποτελεσμάτων θα μπορεί να
ταξινομηθεί με διαφορετικά κριτήρια. Τα
αποτελέσματα
εμφανίζονται ΝΑΙ
σελιδοποιημένα με υποστήριξη από το
server.

6.11

Η
ψηφιακή
πύλη
θα
είναι
βελτιστοποιημένη
για
μηχανές ΝΑΙ
αναζήτησης (SEO)

6.12

Η ψηφιακή πύλη θα διαθέτει περιβάλλον
προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής
περιεχομένου σε γραφικό περιβάλλον
ΝΑΙ
(GUI) και συντάκτη περιεχομένου σε
μορφές
κειμένου
και
HTML
(WYSIWYG).

6.13

Το CMS να παρέχει μηχανισμό
επέκτασης (πχ plug-in ή άλλο αντίστοιχο) ΝΑΙ
της λειτουργικότητάς του

6.14

Ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων με
προσθήκη κουμπιών κοινής χρήσης
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους
πιο
σημαντικούς
ιστότοπους
σε
οποιαδήποτε
σελίδα
ή
κομμάτι
περιεχομένου και διασφαλίζοντας ότι το
ΝΑΙ
περιεχόμενό της ψηφιακής πύλης είναι
βελτιστοποιημένο για κοινή χρήση σε
κάθε πλατφόρμα, ώστε να ενθαρρύνονται
οι
χρήστες
να
μοιράζονται
το
περιεχόμενό της ψηφιακής πύλης με το
κοινό τους.

6.15

Η Πύλη πρέπει να υποστηρίζει
αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (n-tier)
ώστε να διαχωρίζεται το επίπεδο
παρουσίασης του περιεχομένου από τους
μηχανισμούς ανάκτησης και την λογική
της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να καθορίσουν την
ΝΑΙ
αρχιτεκτονική
του
λογισμικού
διαμεσολάβησης (middleware) το οποίο
θα εξασφαλίσει την πολυεπίπεδη
οργάνωση του λογισμικού της Πύλης. Να
αναφερθούν
το
λογισμικό
βάσης
δεδομένων και application server του
CMS

6.16

Το CMS
λειτουργία

να

υποστηρίζει

multisite

ΝΑΙ
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6.17

Η μηχανή αναζήτησης του λογισμικού
ΝΑΙ
της ψηφιακής πύλης να διαθέτει API

6.18

Η διαχείριση του περιεχομένου του
δικτυακού τόπου, θα αποτελεί ένα
ανοικτό και πλήρως επεκτάσιμο σύστημα
που θα περιλαμβάνει το βασικό πυρήνα
ΝΑΙ
λειτουργικότητας και που θα καλύπτει
όλες τις διαδικασίες αποθήκευσης,
διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης
του ψηφιακού υλικού

6.19

6.20

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πύλης
θα γίνει με σύγχρονα εργαλεία και η
πλατφόρμα υλοποίησης θα είναι συμβατή
με ανοικτά Διαδικτυακά Πρότυπα, έτσι ΝΑΙ
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
μελλοντικής
αναβάθμισης
(επεκτασιμότητα).
H εμφάνιση της πύλης θα πρέπει να μην
εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο
λογισμικό πλοήγησης και για το λόγο
αυτό πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να
ΝΑΙ
εξασφαλίζουν την ίδια λειτουργικότητα,
σε εκδόσεις browsers (τουλάχιστον
chrome, firefox, opera, safari, edge) της
τελευταίας τριετίας

7. Πολυμεσικές εφαρμογές
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7.1

Αν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί CMS τότε
αυτό θα είναι ίδιο προϊόν με εκείνο της ΝΑΙ
ψηφιακής πύλης

7.2

Να γίνεται αναζήτηση στις εφαρμογές με
ΝΑΙ
χρήση API

7.3

Όλο το περιεχόμενο θα παρουσιάζεται σε
όλες
τις
συσκευές,
συμπεριλαμβανομένων
των
3D
ΝΑΙ
αναπαραστάσεων. Για κινητά τηλέφωνα
θα λαμβάνεται υπόψη η υπολογιστική
ισχύς και οι διαστάσεις της οθόνης

7.4

Τα τρισδιάστατα μοντέλα που θα
υπάρχουν στις εφαρμογές θα έχουν
ΝΑΙ
μέγεθος αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί
στο διαδίκτυο μικρότερο από 20MB

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

116

22PROC010715356 2022-06-08
7.5

Ο ήχος στις εφαρμογές θα διατίθεται σε
φορμα mp3 και ποιότητα 44KHz, 16bits ΝΑΙ
ανά κανάλι ήχου

7.6

Το βίντεο θα αποθηκεύεται σε
τουλάχιστον 3 αναλύσεις 480p, 720p και ΝΑΙ
1080p To forma θα είναι mp4

7.7

Για τα τρισδιάστατα μοντέλα θα
υποστηριχθούν κατ’ ελάχιστον τα φορμα ΝΑΙ
OBJ ή FBX

7.8

Να αναφερθούν όλα τα φορμα
τρισδιάστατων
μοντέλων
που
θα ΝΑΙ
παραδώσει ο Ανάδοχος
Ιστορική ψηφιακή ανασύνθεση της
Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης από
τον 18ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου
αιώνα

7.9

Ανάπτυξη
ψηφιακής
εφαρμογής
περιήγησης της πόλης της Θεσσαλονίκης
με
βάση
το
γεωχωρικό
Ιστορικό/πολεοδομικό υπόβαθρο της
Ισραηλιτικής Κοινότητας. Η ψηφιακή
εφαρμογή θα αποτελεί την αρχική πύλη
εισόδου, τουριστικού προγραμματισμού, ΝΑΙ
γνωριμίας και ενημέρωσης του συνόλου
του πληθυσμού και κυρίως των ξένων
επισκεπτών της χώρας αφού θα υπάρχει
πλήρη σύνδεση του συνόλου του
περιεχομένου με όλα τα επιλεγμένα
σημεία ενδιαφέροντος

7.10

Δημιουργία μιας πρότυπης βάσης
δεδομένων βασισμένη στη τεχνολογία
των
G.I.S
(Χωρικά
Συστήματα
Δεδομένων) η οποία θα αποτελεί την ΝΑΙ
βάση αναφοράς και αναζητήσεως του
τεκμηριωτικού υλικού κατά επιστημονικό
και έγκυρο τρόπο.

7.11

Δέκα (10) εικονικά πανοράματα μοντέλα
για θρησκευτικά μνημεία, οικίες,
ΝΑΙ
εμβληματικά τοπόσημα και παραγωγικές
μονάδες της Θεσσαλονίκης

7.12

Δημιουργία ψηφιακής περιήγησης στη
πόλη με συνδεσιμότητα αναφορικά με ΝΑΙ
πρόσωπα και γεγονότα

7.13

Εκπόνηση ψηφιακών διαδρομών που θα
αποτυπώνουν την ιστορική εξέλιξη της
ΝΑΙ
Εβραϊκής Κοινότητας μέσα στην πόλη
της Θεσσαλονίκης
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Η εβραϊκή μουσική παράδοση στον ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ελλαδικό χώρο

7.14

Να αναπτυχθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή
καταγραφής και προβολής του Μουσικής
Παράδοσης της Ελληνικής Ισραηλιτικής
ΝΑΙ
Κοινότητας σε συσχετισμό με τις
κοινωνικές
εκδηλώσεις
και
τα
παραδοσιακά μουσικά όργανα

7.15

Την καταγραφή θα ακολουθήσει η
μουσική ερμηνεία και η παρουσίασή της ΝΑΙ
στο Ιστορικό πλαίσιο που αναφέρονται.

7.16

Η εφαρμογή να διατρέχει σε χρονικό
άξονα την πορεία της μουσικής ΝΑΙ
παραγωγής

7.17

Η εφαρμογή να παρέχει θεματικά
κατηγοριοποιημένη
τη
μουσική
παράδοση σε θρησκευτικά-λειτουργικά,
κοσμικά, ενώ όσο προχωράμε ανά τους ΝΑΙ
αιώνες να εμφανίζονται νεότερες
παραδόσεις όπως είναι τα σεφαραδίτικα
ρεμπέτικα

7.18

Η εφαρμογή να αναδεικνύει τις
πολλαπλές επιρροές από διαφορετικές
ΝΑΙ
γεωγραφικές περιοχές όπως Ιβηρική,
Βαλκανική και Μεσόγειος

7.19

H ψηφιακή εφαρμογή να παρουσιάζει τη
μουσική Παράδοση της Ελληνικής
Ισραηλιτικής Κοινότητας σε συσχετισμό ΝΑΙ
με τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τα
παραδοσιακά μουσικά όργανα
Ελληνοεβραϊκή Προσωπογραφία

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7.20

Ανάπτυξη
ψηφιακής
διαδικτυακής
εφαρμογής
αφιερωμένης
σε
προσωπικότητες
των
Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων της Ελλάδας με Εθνική και ΝΑΙ
διεθνή εμβέλεια.

7.21

Η
εφαρμογή
να
αξιοποιεί
την
ψηφιοποίηση
των
ιστορικών
και
πολιτιστικών τεκμηρίων των κοινοτήτων,
ΝΑΙ
στη δημιουργία ενός διαδραστικού
Αρχείου
Ελληνοεβραϊκής
Προσωπογραφίας,

7.22

Η εφαρμογή
διεισδυτική,

να προσφέρει
διαθεματική

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

μία
και ΝΑΙ
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πολυεπίπεδη ματιά στον βίο, τη δημόσια
παρουσία και το έργο σημαντικών
προσωπικοτήτων
των
Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων του Ελλαδικού χώρου
Ψηφιακός «Άτλας» του Ελληνοεβραϊκού ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Πολιτισμού

7.23

Ανάπτυξη
ψηφιακής
διαδικτυακής ΝΑΙ
εφαρμογής. Η εφαρμογή αφορά το
σχεδιασμό
και
ανάπτυξη
ενός
ολοκληρωμένου ψηφιακού Άτλαντα του
Ελληνικού Ισραηλίτικου Πολιτισμού
περιλαμβάνοντας
το σύνολο
των
εκφάνσεων του λαϊκού και αστικού
πολιτισμού ο οποίος θα είναι ψηφιακά
διαθέσιμος και ηλεκτρονικά προσβάσιμος
μέσω του διαδικτύου, από το σύνολο της
παγκόσμιας κοινότητας.

7.24

Η εφαρμογή να παρουσιάζει την
θεματική ενότητα Υλικός Βίος όπου θα
αναλύονται η αρχιτεκτονική, έπιπλα και
ΝΑΙ
σκεύη,
ενδυμασία
και
υπόδεση,
καλλωπισμός,
τροφές
και
ποτά,
επαγγελματική ζωή-λαϊκή βιοτεχνία

7.25

Η εφαρμογή να παρουσιάζει την
θεματική ενότητα Πνευματικός Βίος όπου
θα αναλύονται η Λαϊκή πίστη και ΝΑΙ
λατρεία, δοξασίες, μαντική, λαϊκή
φιλολογία

7.26

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Η εφαρμογή να παρουσιάζει την ΝΑΙ
θεματική ενότητα Κοινωνικός Βίος όπου
θα αναλύονται οι σταθμοί της
ανθρώπινης ζωής, η οικογενειακή ζωή, η
κοινοτική οργάνωση και διοίκηση, οι
κοινωνικές σχέσεις η εθιμική απονομή
δικαίου
Εβραικοί Περίπατοι (Ρωμανιώτικος)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7.27

Να δημιουργηθεί εφαρμογή για κινητές
ΝΑΙ
συσκευές με λογισμικό Android και iOS

7.28

Η εφαρμογή θα παρουσιάζει για την
Αθήνα
διαδρομές
(Ρωμανιώτικος
περίπατος)
με
προτεινόμενα
Θρησκευτικά, Ιστορικά, Λαογραφικού –
σύγχρονου βίου σημεία ενδιαφέροντος. ΝΑΙ
Θα γίνεται χρήση διαδραστικών χαρτών
βάσει του προφίλ και των ιδιαίτερων
απαιτήσεων του χρήστη με αναλυτική
παρουσίαση
του
κάθε
σημείου
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ενδιαφέροντος της διαδρομής, του
τρόπου μετάβασης από το ένα σημείο στο
άλλο, πληροφορίες συνολικά για την
διαδρομή όπως διάρκεια, περιγραφή. Θα
παρέχονται πληροφορίες για εκδηλώσεις
που θα λαμβάνουν χώρο όταν ο
επισκέπτης ακολουθεί τη διαδρομή
7.29

Προβολή της θέσης του χρήστη πάνω
ΝΑΙ
στον χάρτη (εφόσον διαθέτει GPS)

7.30

Φιλτράρισμα σημείων ενδιαφέροντος ανά
κατηγορία προβαλλόμενου περιεχόμενου ΝΑΙ

7.31

Θα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη
να ενημερωθεί για τις εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται κατά μήκος των
ΝΑΙ
διαδρομών,
μέσω
εύχρηστου
ημερολογίου ώστε ο χρήστης να
προγραμματίσει την επίσκεψή του.

7.32

Ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται
για τις εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας ΝΑΙ
σύνδεση με το διαδίκτυο.

7.33

Θα δημιουργηθεί BackEnd σύστημα για
την εφαρμογή με σκοπό την ενημέρωση
ΝΑΙ
των σημείων ενδιαφέροντος πχ ώρες
επισκεψιμότητας, εκδηλώσεις κ.λπ.
Παρουσίαση των εκθεμάτων Ε.Μ.Θ. με ΑΠΑΙΤΗΣΗ
επαυξημένη πραγματικότητα (AR)

7.34

Παρουσίαση των εκθεμάτων του Ε.Μ.Θ. ΝΑΙ
με
αξιοποίηση
της
επαυξημένης
πραγματικότητας
(30
σημεία
ενδιαφέροντος)

7.35

Να δημιουργηθούν διακριτές εφαρμογές ΝΑΙ
για φορητές συσκευές (κινητά και tablet)
που φέρουν λειτουργικό Android ή
iOS/iPadOS. Ο τρόπος ανάπτυξης της
εφαρμογής να παρέχει τη δυνατότητα
αναβαθμίσεων. Να διαθέτει αυτόματο
έλεγχο ενημερώσεων και ειδοποίησης του
χρήστη προκειμένου να προβεί σε
διαδικασία ενημέρωσης / αναβάθμισης.

7.36

Υποστήριξη χρήσης κάμερας κινητής ΝΑΙ
συσκευής σε προκαθορισμένες εικόνες
στόχου (Markers/Image Targets).

7.37

Μέσω των κινητών συσκευών οι ΝΑΙ
επισκέπτες να έχουν πλήρη πρόσβαση σε
ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο)
που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές
για διάλογο κατά την διάρκεια της

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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ξενάγησης. Ζωντανή προβολή ενός
φυσικού περιβάλλοντος του οποίου όμως
η πραγματικότητα είναι επαυξημένη με
τη προβολή πληροφοριών αλλά και
εικονικών
προσώπων
ή
χώρων
σχεδιασμένων
σε
ηλεκτρονικό
υπολογιστή. AR τεχνολογία θα είναι
τύπου Recognition Based

8. Ανάπτυξη συστήματος τηλεκπαίδευσης / Open Source Λογισμικό
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8.1

Να ονομασθεί η ανοικτού λογισμικού
πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης,
να
αναφερθεί το πλήθος των εγκαταστάσεων
ΝΑΙ
και
να
δοθούν
παραδείγματα
εγκαταστάσεων με πλήθος των χρηστών
που υπερβαίνει τις 30.000

8.2

Υποστήριξη ανταποκρίσιμου σχεδιασμού
(responsive design). Η διεπαφή χρήστη
να είναι εύκολη στην πλοήγηση τόσο σε
επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και σε
κινητές συσκευές. Η διεπαφή χρήστη να ΝΑΙ
είναι παραμετροποιήσιμη με την χρήση
θεμάτων (themes). Ι.Κ.Ε. θα εγκρίνει το
θέμα της διεπαφής μετά από πρόταση του
Αναδόχου.

8.3

Δυνατότητα
πολύ-γλωσσικού
περιβάλλοντος.
Να
παρέχεται
η
δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών ΝΑΙ
γλωσσών
στο
περιεχόμενο
της
πλατφόρμας.
Να υποστηρίζονται
δραστηριότητες :

8.4

οι

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ακόλουθες

Βιβλία. Το βιβλίο αποτελεί ένα
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε
πολλαπλές σελίδες. Είναι σαν να
διαβάζετε ένα βιβλίο στο διαδίκτυο.

ΝΑΙ

Μαθήματα. Ο χρήστης μπορεί να δει την
παρουσίαση του θέματος σε τμήματα.
Κάθε τμήμα μπορεί να έχει μια ερώτηση
που ανάλογα με την απάντηση που θα
επιλέξει να τον οδηγεί σε διαφορετικό
τμήμα του μαθήματος.
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Εργασίες. Οι εκπαιδευτές να μπορούν
βαθμολογήσουν και να δώσουν σχόλια
σχετικά με τα μεταφορτωμένα αρχεία
Επιλογές. Ο εκπαιδευτές να δημιουργεί
ερωτήσεις για τις οποίες καθορίζει
πολλαπλές απαντήσεις
Κουίζ. Ο εκπαιδευτής μπορεί να
σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που
να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με
σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις
φυλάσσονται σε μια κατηγοριο-ποιημένη
βάση δεδομένων και να μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν στο μάθημα
ακόμα κι ανάμεσα σε δύο μαθήματα.
Λεξικά.
Υποστήριξη
δημιουργίας
λεξικών. Κάθε θέμα μπορεί να έχει ένα
βασικό και πολλά δευτερεύοντα λεξικά.
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το
λεξικό που όρισε ο εκπαιδευτής και του
δίνεται τουλάχιστον η δυνατότητα
αναζήτησης με τη χρήση λέξεων κλειδιών
και με αλφαβητική αναζήτηση.
Συνεργατική συγγραφή (wiki) Συλλογική
συγγραφή αρχείων σε μια απλή μορφή
χρησιμοποιώντας φυλλομετρητή
Συνομιλίες πραγματικού χρόνου. Ο
χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει
απευθείας επικοινωνία πραγματικού
χρόνου σε μορφή κειμένου (text chat).
Τόπος συζήτησης (Forum). Να επιτρέπει
στους συμμετέχοντες να διεξάγουν
ασύγχρονες συζητήσεις.

8.5

Υποστήριξη Scorm (Shareable Content
Object Reference Model). Ένα πακέτο
SCORM είναι σύνολο περιεχομένων στο
δίκτυο που ακολουθεί το σύστημα αυτό.
Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως
ιστοσελίδες,
γραφικά,
Javascript, ΝΑΙ
παρουσιάσεις και οτιδήποτε λειτουργεί σε
έναν φυλλομετρητή. Η δραστηριότητα
SCORM
επιτρέπει
την
εύκολη
“φόρτωση” ενός πακέτου SCORM ώστε
να καταστεί τμήμα των μαθημάτων.
Για την είσοδο στην πλατφόμα
τηλεκπαίδευσης να υποστηρίζονται

8.6

Σύνδεση με διαπιστευτήρια

ΝΑΙ

Επισκέπτες χρήστες
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Δημιουργία λογαριασμού
Διαχειριστές
Εκπαιδευτές
Εκπαιδευόμενοι
Αλλαγή
κωδικού
χρήστη
παρέμβαση διαχειριστή

8.7

χωρίς

Κάθε χρήστης έχει δικό του προφίλ. Η
πλατφόρμα
θα
διαθέτει
πίνακα
πληροφόρησης (dashboard) που θα
εμφανίζονται
τα
μαθήματα
που ΝΑΙ
παρακολούθησε και παρακολουθεί ένας
χρήστης και την αντίστοιχη πρόοδο
παρακολούθησης
Ένας εκπαιδευτής
Να καταγράφει σχόλια σας και ανεβάζει
υποστηρικτικά
αρχεία
κατά
τη
βαθμολόγηση εργασιών.
Να έχει στη διάθεσή του εύκολη
αναζήτηση, φιλτράρισμα και εγγραφή
εκπαιδευομένων.
Να
ελέγχει
τις
ολοκληρωμένες
δραστηριότητες εκπαιδευομένων να θέτει
δραστηριότητες ως ολοκληρωμένες εκ
μέρους των εκπαιδευομένων
Να προσθέτει δεξιότητες σε ένα μάθημα
Να δημιουργεί με εύκολο τρόπο κουίζ

8.8

Να
δίνει
επιβραβεύσεις
εκπαιδευόμενους

σε ΝΑΙ

Να βάζει επικεφαλίδες για
αξιολόγηση
εργασιών
εκπαιδευομένων

την
των

Να
ελέγχει
τους
βαθμούς
εκπαιδευομένων σε ένα μάθημα

των

Να
προσθέτει
οπτικοακουστικό
περιεχόμενο σε ένα μάθημα
Να υποστηρίζει H5P
Να δημιουργεί συνδεδεμένες σελίδες ως
"βιβλίο"
για
την
παρουσίαση
πληροφοριών σε συναδέλφους (ή
εκπαιδευομένους)
Ο εκπαιδευόμενος
8.9

Να λαμβάνει τοπικά περιεχόμενο ενός ΝΑΙ
μαθήματος.
Να δημοσιεύει σε forum της πλατφόρμας
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και να επισυνάπτει αρχεία
Να μαθαίνει ή να εξασκείται μέσω μιας
δραστηριότητας του μαθήματος
Να βλέπει τις επιβραβεύσεις και τις
βαθμολογίες του
Να μετέχει σε κουίζ και να βλέπει τις
απαντήσεις
Να δημιουργεί βίντεο
Να υποβάλλει εργασίες
Να ταξινομεί, να φιλτράρει
δημοσιεύσεις ενός forum

τις

Να δημιουργεί πρόχειρα μηνύματα και
υπενθυμίσεις
Να απομονώνετε από τους υπόλοιπους
χρήστες
Να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο
απορρήτου, να ζητά τα δεδομένα του και
να προβάλει μια σελίδα περίληψης
διατήρησης δεδομένων
Να εγγράφεται και να διαγράφεται σε ένα
forum
Να μεταφορτώνει αρχεία

8.10

Η πλατφόρμα θα διαθέτει menu και site
map. Θα παρέχεται ανά πάσα στιγμή
ΝΑΙ
στους χρήστες να γνωρίζουν τη σελίδα
που βρίσκονται

8.11

Η πλατφόρμα θα είναι βελτιστοποιημένη
ΝΑΙ
για μηχανές αναζήτησης (SEO)

8.12

Η πλατφόρμα θα διαθέτει περιβάλλον
προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής
ΝΑΙ
περιεχομένου σε γραφικό περιβάλλον
(GUI)

8.13

Η πλατφόρμα να παρέχει μηχανισμό
ΝΑΙ
επέκτασης της λειτουργικότητάς της

8.14

Ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων με
προσθήκη κουμπιών κοινής χρήσης
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους
πιο
σημαντικούς
ιστότοπους
σε
οποιαδήποτε
σελίδα
ή
κομμάτι
περιεχομένου και διασφαλίζοντας ότι το ΝΑΙ
περιεχόμενό της ψηφιακής πύλης είναι
βελτιστοποιημένο για κοινή χρήση σε
κάθε πλατφόρμα, ώστε να ενθαρρύνονται
οι
χρήστες
να
μοιράζονται
το
περιεχόμενό της ψηφιακής πύλης με το
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κοινό τους.

8.15

Να αναφερθούν το λογισμικό βάσης
δεδομένων και application server του της ΝΑΙ
πλατφόρμας

8.16

H εμφάνιση της πλατφόρμας θα πρέπει να
μην εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο
λογισμικό πλοήγησης και για το λόγο
αυτό πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να
ΝΑΙ
εξασφαλίζουν την ίδια λειτουργικότητα,
σε εκδόσεις browsers (τουλάχιστον
chrome, firefox, opera, safari, edge) της
τελευταίας τριετίας

8.17

Ένα ολοκληρωμένο μάθημα εκμάθησης
ανάγνωσης γραφών solitreo και chatzikulmus. To μάθημα θα περιλαμβάνει
επεξηγηματικά
κείμενα,
πίνακες
αντιστοίχισης και βίντεο διάρκειας ΝΑΙ
τουλάχιστον 20 λεπτών. Θα περιέχει και
παραδείγματα
γραφής
από
το
ψηφιοποιημένο υλικό που θα έχουν
εισαχθεί στο αποθετήριο.

9. Προετοιμασία και οργάνωση συλλογών

9.1

Οργάνωση και δεικτοδότηση υλικού ΑΠΑΙΤΗΣΗ
προς ψηφιοποίηση

9.1.1

Να γίνει καταγραφή ώστε να αποκτηθεί ΝΑΙ
πληροφορία για το αρχειακό υλικό σε
διάφορα επίπεδα, ενδεικτικά, σειρά,
φάκελος, τεκμήριο.

9.1.2

Να δοθούν μοναδικές ταυτότητες στα ΝΑΙ
τεκμήρια. Η ταυτότητα αυτή θα
προταθεί από τον Ανάδοχο και θα τύχει
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
Ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει τις
συστάσεις των Ι.Κ.Ε.

9.1.3

Αρχειονομική οργάνωση του αρχείου, ΝΑΙ
σύμφωνα με κατάλληλα πρότυπα, όπως
το ISAD (G)

9.1.4

Δημιουργία οργανωμένου καταλόγου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΝΑΙ
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9.1.5

Χρήση της δεικτοδότησης (μοναδική ΝΑΙ
ταυτότητα) των φακέλων, υποφακέλων
και τεκμηρίων στις εργασίες τις
ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης ώστε
να εξασφαλιστεί η απόλυτη αντιστοιχία
του φυσικού αντικειμένου με το
ψηφιακό αντίγραφο.

9.1.6

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης ΝΑΙ
διατήρησης του υλικού (conditioning
reports)

9.2

Ενέργειες καθαρισμού και προληπτικής ΑΠΑΙΤΗΣΗ
συντήρησης

9.2.1

Καθαρισμός: 1.000 Βιβλία, 150.000
ΝΑΙ
λυτά έγγραφα, 800 αντικείμενα

9.2.2

Οι
εργασίες
συντήρησης
θα
περιλαμβάνουν δια χειρός επιφανειακό
καθαρισμό με μαλακό πανί και ειδικά
πινέλα απομάκρυνσης της σκόνης
(διαφορετικού
πλάτους
,
κατά ΝΑΙ
προτίμηση ιαπωνικά). Ανάλογα με το
υλικό θα χρησιμοποιείται και ο
ανάλογος βαθμός σκληρότητας του
πινέλου.

9.2.3

ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση υγρών
προϊόντων εξαιτίας της ευαισθησίας ΝΑΙ
του υλικού

9.2.4

ΔΕΝ
επιτρέπονται
επεξεργασμένα
ξεσκονίσματος.

9.2.8

Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο ΗΕΡΑ Η
ηλεκτρική σκούπα πρέπει να είναι έτσι
σχεδιασμένη ούτως ώστε το σύνολο του
ΝΑΙ
αέρα που αναρροφάται εντός του
μηχανήματος να εξωθείται μέσω του
φίλτρου ΗΕΡΑ χωρίς διαρροές.

9.2.9

Εάν οι σπάγκοι της βιβλιοδεσίας είναι
σπασμένοι θα γίνεται συρραφή εκ νέου
χωρίς φθορά του σώματος του βιβλίου. ΝΑΙ
Απαγορεύεται αυστηρά το ξάκρισμα
του βιβλίου ή εγγράφου.

9.2.10

Όπου δεν υπάρχει βιβλιοδεσία θα
γίνεται νέα με υλικά αρίστης ποιότητας ΝΑΙ

9.2.11

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

χημικά
προϊόντα ΝΑΙ

Τα προς συντήρηση έγγραφα θα
παραδίδονται από τον υπεύθυνο της
κοινότητας στον ανάδοχο και θα ΝΑΙ
επιστρέφονται στον ίδιο.
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9.2.12

Κατά τον καθαρισμό των ραφιών εάν
βρεθούν τυχόν κομμάτια αρχειακού
υλικού ή αντίστοιχα δέστρες /
αποκολλημένες ράχες βιβλίων θα
πρέπει να τοποθετηθούν σε καθαρές ,
σφραγισμένες σακούλες , με ένδειξη ΝΑΙ
τον αριθμό / θέση ραφιού έτσι ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα να συνενωθούν
σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι σάκοι
μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από
πολυαιθυλένιο.

9.2.13

Ο καθαρισμός θα ξεκινήσει από τα
υψηλότερα ράφια και θα κατεβαίνει
σταδιακά.
Τα
παλαίτυπα
θα
αποσπώνται από το ράφι και θα
τοποθετούνται
προσωρινά
σε
βοηθητική επιφάνεια. Καθαρισμός
ΝΑΙ
εξωτερικά με τα κατάλληλα ανά
κατηγορία εργαλεία και εσωτερικά
μόνο εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.
Επανατοποθέτηση των συλλογών στην
αρχική τους θέση , τηρώντας την ίδια
σειρά

9.2.14

Η επίβλεψη του καθαρισμού και των
ανθρώπινων πόρων που θα εκτελέσουν
τη
σύμβαση
θα
γίνεται
από
εξειδικευμένο άτομο με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην συντήρηση, ΝΑΙ
καθαρισμό και διαχείριση αρχειακού
υλικού και αντικειμένων πολιτιστικής
κληρονομιάς.

9.2.15

Για τη διαχείριση των αποβλήτων θα
χρησιμοποιηθούν μαύρες πλαστικές
σακούλες. Στην περίπτωση ύπαρξης ΝΑΙ
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων πρέπει
να προβλεφθεί ξεχωριστός χώρος.

9.2.16

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει
ολοκληρωμένο
σχέδιο
προγραμματισμού
των
δράσεων ΝΑΙ
καθαρισμού, παράλληλα σε όλες τις
συμμετέχουσες κοινότητες.

9.2.17

Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε εντύπου
ξεχωριστά ο υποψήφιος ανάδοχος
ΝΑΙ
υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις
ειδικές οδηγίες των υπευθύνων

Α/Α

Απαιτούμενος εξοπλισμός

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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Κινητοί σταθμοί εργασίας για τον
καθαρισμό του υλικού
Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο ΗΕΡΑ,
μεταβλητή ταχύτητα
Μαλακές ειδικές βούρτσες
Σημαντικό αριθμό σάκων
Καλώδια επέκτασης με το απαιτούμενο
βάρος και γείωση (εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο)
9.2.18

Σκάλα κατάλληλη για βιβλιοθήκη (δύο
διαφορετικά μεγέθη)
ΝΑΙ
Μεταφορέα βιβλίων (τρόλεϊ ή κάτι
αντίστοιχο) ικανό να συμπεριλάβει ένα
πλήρες ράφι με βιβλία
Microfiber ή
ξεσκονίσματος

μη

χημικά

πανιά

Νιτρίλιο , βαμβάκι, λάτεξ ή φυσικού
καουτσούκ γάντια
Ποδιά ή φόρμα , ή στολή εργαστηρίου
Μάσκα ειδική (μίας χρήσης Ν95
εξειδικευμένη για σωματίδια)

10. Εξοπλισμός
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

10.1

Ο εξοπλισμός servers, Storage, PCs
πρέπει να είναι παραγωγής 2021 ή ΝΑΙ
νεότερος

10.2

Ο εξοπλισμός Rack, servers, Storage,
Tape Library, PCs, Monitors πρέπει να ΝΑΙ
είναι του ιδίου κατασκευαστή

10.3

Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν
τον προσφερόμενο Εξοπλισμό (Rack,
εξυπηρετητές, αποθηκευτικό Σύστημα,
μονάδα Tape Library, FC Switches)
είναι
υποχρεωτικό
να
έχουν
πιστοποιηθεί για την ορθή λειτουργία ΝΑΙ
τους στο σύνολό τους από τον
κατασκευαστή του συγκεκριμένου
εξοπλισμού
και
να
είναι
συναρμολογημένα από το εργοστάσιο
κατασκευής του εν λόγω εξοπλισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/
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και αυτό είναι υποχρεωτικό να
τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση
που προέρχεται από τον κατασκευαστή
ή εκπρόσωπό του στην Ελλάδα.

10.4

Ο εξοπλισμός να είναι σε εγγύηση
τουλάχιστον κατά την εκτέλεση του
ΝΑΙ
έργου και για τρία (3) έτη σε πλάνο
υποστήριξης 8x5 Next Business Day

10.5

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε
χώρους που θα υποδείξει η Ι.Κ.Θ. Ο
Ανάδοχος
δεν
υποχρεούται
να ΝΑΙ
δημιουργήσει υποδομές data center ή
δομημένης καλωδίωσης κτιρίων

10.6

Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται με
ΝΑΙ
εγχειρίδια χρήσης

10.7

Όλες οι απαντήσεις στις απαιτούμενες
τεχνικές
προδιαγραφές
είναι
υποχρεωτικό να τεκμηριώνονται μόνον
με τους ακόλουθους τρόπους: είτε από
επίσημα τεχνικά φυλλάδια-εγχειρίδια
της κατασκευάστριας εταιρείας είτε με ΝΑΙ
αναφορά στο σχετικό URL, είτε από
βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την
κατασκευάστρια
εταιρεία
κάθε
προσφερόμενου
εξοπλισμού
ή
εκπρόσωπό της.
Εξυπηρετητές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Δύο (2) Εξυπηρετητές Rackable
διάστασης 1U με επί μέρους τεχνικά
χαρακτηριστικά για τον καθένα τα εξής:

10.8

Αρχιτεκτονική x86-64/intel64, CPU ≥1,
με τουλάχιστον 20 πυρήνες συνολικά,
RAM ≥ 128GB, θέσεις δίσκων Hot
Swap SAS χωρητικότητας τουλάχιστον
900 GB 10000 RPM (ο καθένας) ≥4,
θέσεις δίσκων SSD ≥2, εγκατεστημένοι
2 SSD mirrored έκαστος ≥480GB.
ΝΑΙ
Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID
0, 1 ,5, 10, 50, με μνήμη ≥ 2 GB και
μηχανισμό διαφύλαξης των δεδομένων
της μνήμης σε περίπτωση πτώσης της
τάσης. Αριθμός θυρών διασύνδεσης
δικτύου τύπου 10G Base-T Ethernet
≥2, Αριθμός θυρών διασύνδεσης SAN
τύπου fibre channel 16Gbps ή ταχύτερο
≥2, PCIe x16 slots (στην μητρική) ≥2,
PCIe x6 slots (στην μητρική) ≥1
(ξεχωριστά από τα PCIe x16),
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τροφοδοτικά (power Supplies) hot plug
και redundant, με ενσωματωμένη
δυνατότητα
απομα-κρυσμένης
διαχείρισης, Remote boot μέσω δικτύου
και δυνατότητα εγκατάστασης του
λειτουργικού
μέσω
δικτύου,
δυνατότητα
υποστήριξης
απομακρυσμένων
μέσων
(remote
media)
για
την
εγκατάσταση
λειτουργικού
ή
τις
εργασίες
συντήρησης, δυνατότητα πρόσβασης
στην console
του λειτουργικού
συστήματος με γραφικό περιβάλλον,
Prefailure Analysis, Εκτεταμένο και
αυτοματοποιημένο health management,
Server LifeCycle Management.
Ένας (1) εξυπηρετητής Rackable ≤4U
που Θα χρησιμοποιηθεί για Active
Directory και DNS υπηρεσίες καθώς
και για BackUp Server με επί μέρους
τεχνικά χαρακτηριστικά τα εξής:

10.9

Αρχιτεκτονική x86-64/intel64, CPU ≥1
με πυρήνες ≥12 συνολικά, RAM ≥
64GB,
θέσεις δίσκων SSD ≥2,
εγκατεστημένοι 2 SSD mirrored
≥240GB έκαστος και τέσσερις δίσκοι
NL-SAS χωρητικότητας ≥10 TB ο
καθένας,
Ελεγκτής
δίσκων
με
υποστήριξη RAID 0, 1 ,5, 10, 50, με
μνήμη 2 GB και μηχανισμό διαφύλαξης
των δεδομένων της μνήμης σε
περίπτωση πτώσης της τάσης. Αριθμός
θυρών διασύνδεσης SAN τύπου fibre ΝΑΙ
channel 16Gbps ή ταχύτερο ≥2.
Τροφοδοτικά (power Supplies) hot plug
και redundant. Θα προσφέρεται με
ενσωματωμένη
δυνατότητα
απομακρυσμένης διαχείρισης, Remote
boot μέσω δικτύου και δυνατότητα
εγκατάστασης του λειτουργικού μέσω
δικτύου, δυνατότητα υποστήριξης
απομακρυσμένων
μέσων
(remote
media)
για
την
εγκατάσταση
λειτουργικού
ή
τις
εργασίες
συντήρησης, δυνατότητα πρόσβασης
στην console
του λειτουργικού
συστήματος με γραφικό περιβάλλον,
Prefailure Analysis,
αυτοματοποιημένο health management, Server
LifeCycle Management.
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Κεντρικό Αποθηκευτικό Σύστημα
Αποτελείται από ένα (1) σύστημα
τεχνολογίας SAN, με 2 ελεγκτές,
εγκατεστημένους δίσκους NL-SAS
7200rpm, σε διάταξη RAID 6, με
ωφέλιμη χωρητικότητα ≥ 35ΤΒ, δύο (2)
SSD δίσκους mirrored ωφέλιμης
χωρητικότητας ≥ 1,75 TB, ξεχωριστούς
δίσκους Hot Spare. Τροφοδοτικά
(power Supplies) hot plug
και
redundant.

10.10

Αριθμός θυρών διασύνδεσης SAN
τύπου fibre channel 16Gbps ή ταχύτερο
≥2 ανά ελεγκτή.
ΝΑΙ
Διαθεσιμότητα
αποθηκευτικού
συστήματος ≥ 99,9999%
Αριθμός υποστηριζόμενων volumes ≥
4096, LUN Capacity ≥ 128TB,
μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός
δίσκων ≥ 100, προσφερόμενη μνήμη
cache (Read-Write) ≥ 32GB με
δυνατότητα επέκτασης τουλάχιστον στα
64GB χωρίς χρήση μονάδων δίσκων,
Access Performance (random) ≥
320.000 IOPS (8KB read) & ≥ 170.000
IOPS (8KB write)
Σύστημα λήψης εφεδρικών αντίγραφων

10.11

Μια (1) μονάδα Tape Library
autoloader LTO 7, με διαχείριση
ΝΑΙ
αριθμού cartridges ≥8, τύπου fibre
channel 8Gbps ή ταχύτερο
Rack, KVM, Console

10.12

Ύψος rack 42U rack, KVM switch,
Console με χαρακτηριστικά οθόνη
ΝΑΙ
≥17”, keyboard, touchpad σε διάταξη
1U για τοποθέτηση στο Rack
Εξοπλισμός ασφαλείας

10.13

Ένα (1) Firewall με χαρακτηριστικά
απόδοσης:
Firewall throughput >
ΝΑΙ
2Gbps, αριθμός υποστηριζόμενων
χρηστών ≥ 50, VLANs ≥ 20
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Δικτυακός εξοπλισμός

10.14

2 Fibre switch ≥ 8 θυρών, με ταχύτητες
ΝΑΙ
≥16Gbps ανά θύρα

10.15

Οπτικά καλώδια και transceivers για
διασύνδεση servers, storage και tape ΝΑΙ
library

10.16

Δύο (2) Ethernet switches manageable,
θύρες ταχύτητας μεγαλύτερης από
ΝΑΙ
1Gbps τουλάχιστον 4, θύρες ταχύτητας
έως 1Gbps τουλάχιστον 24
Περιφερειακές Ανάγκες
Ένας (1) Σαρωτής έγχρωμος με
αυτόματο τροφοδότη ADF/duplex,
δυνατότητα σάρωσης μέχρι Α3
έγγραφο, USB 3.0, τουλάχιστον 600
DPI, με ικανότητα σάρωσης διπλής
όψης και αυτόματη τροφοδοσία.
Αριθμός σελίδων στον ADF μέχρι 100
σελίδες Α4, μέγιστη ταχύτητα Α4
Landscape διπλής όψης: 120ipm
(200/300 dpi), συμβατότητα με
Windows 10 (32-bit/64-bit), Image
Sensor Type: Color CCD x 2 (front x 1,
back x 1), Light Source: White LED
Array x 4 (front x 2, back x 2), Multi
Feed Detection, ικανότητα σάρωσης σε
σελίδες ≥ 15.000.

10.17

Να περιλαμβάνει λογισμικό του ιδίου ΝΑΙ
κατασκευαστή για να παρέχεται η
δυνατότητα: ελέγχου της κατάστασης
των
αναλωσίμων,
ελέγχου
της
λειτουργικής κατάστασης σαρωτή,
ελέγχου
της
παραγωγικότητάς,
ενημέρωσης firmware.
Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης
που θα υποστηρίζει την οπτική
αναγνώριση κειμένου (τουλάχιστον
μικτού πολύγλωσσου Ελληνικού και
Αγγλικού κειμένου όπως και Γαλλικά,
Ισπανικά,
Γερμανικά,
Αραβικά
κείμενα) και να είναι σε θέση να
μετατρέψει έγγραφα σε Searchable
PDF’s, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint αρχεία
Υπολογιστές desktop
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Δώδεκα (12) H/Y SFF ή tower με τα
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

11.18

10.19

CPU Core i5 10ης γενιάς ή καλύτερο, ≥
2,9 GHz, ≥ 12 ΜΒ Cache, RAM DDR4
16GB (με 4 θέσεις DIMMs συνολικά,
εξ΄αυτών συμπληρωμένες 2), δίσκο
NVMe
SSD
≥256
GB
(με ΝΑΙ
ενσωματωμένη δυνατότητα κρυπτογράφησης), Εσωτερική μονάδα DVDRW Dual Layer, διακριτή κάρτα
γραφικών με μνήμη μνήμη κάρτας
γραφικών ≥4 GB, τροφοδοτικό ≥
300W, τύπου active power, κλάσης 80
Plus Gold.
Δώδεκα (12) οθόνες με διαγώνιο
≥23.8", τεχνολογίας IPS ή καλύτερης
σε χρωματική πιστότητα, ανάλυσης ≥
1920x1080, αντίθεση ≥ 1000:1, χρόνος
απόκρισης <=5 ms, συνδέσεις: Display
Port, HDMI, VGA, με δυνατότητα
ρύθισης ύψους και περιστροφής κατά
90μοίρες, δυνατότητα λειτουργίας 24
ώρες
το
24ωρο
(24/7),
με
ενσωματωμένα ηχεία και με μέγιστη
κατανάλωση σύμφωνα με EPA ΝΑΙ
standards μικρότερη από 15W.
Κάθε οθόνη να διαθέτει τις ακόλουθες
πιστοποιήσεις: TCO Certified Displays
8.0 ή νεώτερο, Energy Star 8.0 ή
νεώτερο, EPEAT, TÜV Low Blue Light
Certified, TÜV Flicker Free Certified,
Zero bright and dark pixel faults,
Subpixel faults σύμφωνα με ISO9241307 (Pixel fault class I) ή καλύτερο

10.20

Δύο (2) οθόνες Touch με διαγώνιο
≥23.8", τεχνολογίας IPS ή καλύτερης
σε χρωματική πιστότητα, ανάλυση ≥
1920x1080, αντίθεση ≥1000:1, χρόνος
απόκρισης <=5 ms, συνδέσεις: Display
Port, HDMI, VGA, με ενσωματωμένα
ηχεία και με μέγιστη κατανάλωση
σύμφωνα με EPA standards μικρότερη
ΝΑΙ
από 17Watts.
Κάθε οθόνη να διαθέτει τις ακόλουθες
πιστοποιήσεις: TCO Certified Displays
8.0 ή νεώτερο, Energy Star 8.0 ή
νεώτερο, EPEAT, TÜV Low Blue Light
Certified, TÜV Flicker Free Certified,
Zero bright and dark pixel faults,
Subpixel faults σύμφωνα με ISO9241133
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307 (Pixel fault class I) ή καλύτερο
UPS (1)

10.21

OnLine UPS ≥ 5KVA/4,5 KW, Rack
Mountable, επίσημη πρόταση της
κατασκευάστριας
εταιρείας
των
εξυπηρετητών και του Αποθηκευτικού
Συστήματος, με απόδοση σε φορτίο
100% ≥ 90%, με χρόνο αυτονομίας (σε
μισό φορτίο) ≥ 10 λεπτά (min), με
δυνατότητα εν θερμώ προσθήκης
ΝΑΙ
μπαταριών, με οπτικές και ακουστικές
ενδείξεις για την κατάσταση του
συστήματος, με δυνατότητα επαύξησης
του χρόνου αυτονομίας με την
προσθήκη μονάδων μπαταριών της
ίδιας εταιρείας με την κεντρική μονάδα
του UPS, με δυνατότητα διαχείρισης
μέσω δικτύου.
Αποθηκευτικά μέσα backup

10.22

Είκοσι (20) LTO7 tapes ασυμπίεστης
ΝΑΙ
χωρητικότητας ≥ 120TB

10.23

Έξι (6) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι,
διάστασης 2,5”, χωρητικότητας >=5 ΤΒ ΝΑΙ
έκαστος
Έτοιμο λογισμικό

10.24

Τρία (3) MS Windows Server 2019
Standard
με
την
κατάλληλη ΝΑΙ
αδειοδότηση

10.25

(Τρία) 3 Antivirus server με
δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και
ΝΑΙ
με ενσωματωμένη την δυνατότητα
λήψης νέων εκδόσεων για τρία έτη.

10.26

12 MS Windows 10 professional ή
ΝΑΙ
νεότερο (προεγκατεστημένα στα PCs)

10.27

12 MS Office 2016 ή νεότερο, έκδοση
ΝΑΙ
Standard

10.28

Ένα (1) Λογισμικό λήψης εφεδρικών
αντιγράφων
για
πραγματοποίηση
backup
των
servers,
από
το ΝΑΙ
Αποθηκευτικό Σύστημα απ’ ευθείας
στην Μονάδα Tape Library με τα
ακόλουθα
ελάχιστα
τεχνικά
134

22PROC010715356 2022-06-08
χαρακτηριστικά:
Πλήρης υποστήριξη τουλάχιστον των
ακόλουθων file systems: FAT16/32,
NTFS, ReFS, Ext2/Ext3/Ext4, XFS,
JFS, Linux SWAP.
Υποστήριξη λήψης backup μέσω SAN,
να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα
για compression και deduplication των
δεδομένων
που αποθηκεύονται
(backup data), να διαθέτει την
κατάλληλη αδειοδότηση για λήψη
backup ενός τουλάχιστον φυσικού
server και 4 τουλάχιστον hyper V hosts
με απεριόριστο αριθμό VMs ανά
φυσικό server, να προσφερθεί με
υποστήριξη λήψης αντιγράφων στα
ακόλουθα μέσα: Τοπικοί δίσκοι, NAS
devices (SMB, NFS, ISCSI, FC, FTP),
Tape Drive, Tape Libraries, Optical
Media, External Disks, Cloud Storage,
με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού
των διαδικασιών Backup.

11. Υπηρεσίες εκπαίδευσης/Εγγύησης καλής λειτουργίας
A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

11.1

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
ΝΑΙ
ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης

11.2

Να διατεθούν τεχνικά εγχειρίδια για κάθε
αντικείμενο διδασκαλίας σε έντυπη και ΝΑΙ
ψηφιακή μορφή

11.3

Να γίνεται τακτική αξιολόγηση του
εκπαιδευομένου προσωπικού έτσι ώστε
ΝΑΙ
να γίνονται διορθωτικές ενέργειες όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

Τα άτομα που θα εκπαιδευτούν με
επιτόπια παρουσία είναι:
11.4

ΝΑΙ

10 Χρήστες
2 Διαχειριστές

11.5

Η εκπαίδευση των χρηστών
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
παρακάτω θεματολογία:

θα
την

ΝΑΙ

Χρήση του Αποθετηρίου, τουλάχιστον 20
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ώρες
Χρήση
της
Ψηφιακής
τουλάχιστον 20 ώρες

Πύλης,

Χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 20
ώρες
Εφαρμογές 20 ώρες
Άλλα προγράμματα που θα προσφερθούν
τουλάχιστον 10 ώρες
Η εκπαίδευση των διαχειριστών θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την
παρακάτω θεματολογία:
Εξοπλισμός 10 ώρες

11.6

Λογισμικό εφεδρικών αντιγράφων 10
ώρες
Διαχείριση λογισμικού
τουλάχιστον 10 ώρες

Αποθετηρίου,

ΝΑΙ

Διαχείριση λογισμικού Ψηφιακή Πύλης,
τουλάχιστον 10 ώρες
Διαχείριση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
10 ώρες
11.7

Εκτός των ωρών διδασκαλίας θα γίνει και
on the job training και για τις δύο ΝΑΙ
κατηγορίες χρηστών
Εγγύηση καλής Λειτουργίας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει
υπηρεσίες Εγγύησης ως ακολούθως:
Για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από
την οριστική παραλαβή του έργου
εγγυάται την καλή λειτουργία των
συστημάτων, των εφαρμογών και των
υπηρεσιών που ανέπτυξε.

11.8

Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική
Παραλαβή
του
Έργου,
είναι
υποχρεωμένος να υπογράψει με την ΝΑΙ
Αναθέτουσα Αρχή, σύμβαση εγγύησης
για την προσφερόμενη από αυτόν περίοδο
Εγγύησης.
Όσον αφορά στο είδος και στο
αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών
κατά το διάστημα της δωρεάν εγγύησης,
ισχύουν οι όροι που περιγράφονται
παρακάτω.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες
του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
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Διασφάλιση καλής λειτουργίας
λογισμικού και των εφαρμογών.

του

Αποκατάσταση
των
ανωμαλιών
λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών
(bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης
του
Φορέα,
ο
Ανάδοχος
είναι
υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα
εντός τριών ημερών από την αναγγελία
εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από
κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις
τρίτων.
Παράδοση
αντιτύπων
όλων
των
μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή
τροποποιήσεων των εγχειριδίων του
υλικού και λογισμικού.
Υπηρεσία Help Desk για όλους τους
χρήστες του συστήματος. Αναλυτική
δομή και οργάνωση του Help Desk θα
πρέπει να περιληφθεί στην Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου.
Ο
Προμηθευτής
θα
πρέπει
να
εξασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας
με κέντρο τεχνικής / επιστημονικής
υποστήριξης.
Τεχνικά εγχειρίδια και τεκμηριωτικό
υλικό
Τα προσφερόμενα εγχειρίδια και
τεκμηριωτικό υλικό θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
Εγχειρίδια
εγκατάστασης
του
Εξοπλισμού και Λογισμικού (installation
manuals)
Εγχειρίδια λειτουργιών Εξοπλισμού και
Λογισμικού (operations guides)
Εγχειρίδια χρήσης Εξοπλισμού
Λογισμικού (user guides)

και

Όλο το υλικό που θα τεκμηριώνει σε
λεπτομέρεια την παραμετροποίηση του
Λογισμικού
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12. Πιλοτική λειτουργία
A/A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

/

αρτιότητας
και
Υψηλής ΝΑΙ
Διαθεσιμότητας των εφαρμογών
Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και
επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη
12.2
ΝΑΙ
διάρκεια αυτού του πακέτου εργασίας
12.1 Tests

12.3 Τελικές δοκιμές ελέγχου
λειτουργικότητας, προσθήκες/
τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση
κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η
απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή
συνεργασία των εφαρμογών των
υποσυστημάτων του Πληροφοριακού
Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και
NAI
εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους
παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά
δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση,
από πλήρως εκπαιδευμένη περιορισμένη
κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας
Χρηστών / Key Users - με ενεργή
συμμετοχή στο Έργο

13. Χρόνος παράδοσης/ Σχήμα διοίκησης
A/A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18
μήνες κατά ανώτατο όριο. Ο ανάδοχος
μπορεί να προτείνει μικρότερο χρόνο
παράδοσης με αντίστοιχη τεκμηρίωση σε
13.1
ΝΑΙ
σχέση με τους πόρους που θα διαθέσει
στο έργο, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό,
εξοπλισμό, μεθοδολογία υλοποίησης και
οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο.
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Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει
στην προσφορά του ολοκληρωμένη
πρόταση για το σχήμα διοίκησης του
13.2 έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει ΝΑΙ
για τη διοίκηση και υλοποίησή του, το
αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησης
κάθε στελέχους στο έργο.
13.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να
καθορίσει
στην
προσφορά
του,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
τα στελέχη που θα αναλάβουν τους
διακριτούς ρόλους υλοποίησης του NAI
έργου, ανά παραδοτέο και σε σχέση με
την ανθρωποπροσπάθεια που θα
διατεθεί
για
την
εντός
του
χρονοδιαγράμματος παράδοση αυτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) έχει συνταχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) και έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον
του διαγωνισμού ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, καθώς και ως αρχείο XML, για τη
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

1.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εκδότης : ………………………………Ημερομηνία Έκδοσης : …………………………………
Προς: την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………,
οδός ………………………………, αριθμός ………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ.
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της
……………………… για την εκπόνηση του έργου ………………………… σύμφωνα με την με αριθμό
………………… Προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε πέντε
(5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… .
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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2.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά 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
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), 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) ………........,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η εγγύηση είναι αορίστου χρόνου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Τηλέφωνο

E –mail

Fax
Διεύθυνση Κατοικίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή θέση)

Εργοδότης

Ρόλος2 και Καθήκοντα
στο Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΜ3

2 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, seniorconsultant, consultant, business expert κλπ. 3 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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