
 
     

 

 
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

"Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης

Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών

για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"  (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο 

"Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη 

Βιοποικιλότητα της Ελλάδας") 

Αναθέτουσα Αρχή: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο 

Βιοτόπων‐Υγροτοπων (ΕΚΒΥ)

Προϋπολογισμός: 168.947,32  (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός: 207,805.20 €  (με ΦΠΑ)

πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 3.085,37  ( χωρίς ΦΠΑ)

πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 3.795,00 ( με ΦΠΑ)

Διάρκεια   7  μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός 

με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά

Ημερομηνίες 

Διενέργειας Διαγωνισμού  01/07/2013 
Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων :  31/05/2013 

Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο  29/05/2013 και 01/06/2013

 
 

Κωδικός ΟΠΣ: 373569 



Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ............................................................................... 2 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου ........................................................................ 4 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ............... 6 

Συντομογραφίες.................................................................................................... 6 

Α1. Περιβάλλον του Έργου .................................................................... 8 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου
  8 
Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας ...............................................10 
Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης................................................12 
Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου ......12 
Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) ................................14 

Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του 
Έργου) .................................................................................................................... 15 
Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 
Λειτουργίας ............................................................................................................................... 16 
Α1.2.2 Οργανωτική ∆ομή και Στελέχωση του Φορέα ...........................................16 
Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών .............................17 
Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου ..............................................18 

Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου
  23 

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου ........................................................................ 23 

Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη .......................................... 26 

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου .......................................................... 28 

Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους 
αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή.......................................................... 29 

Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου .............. 32 

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ..................................................................... 32 

Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος....................................... 33 

Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου ............................... 37 

Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, 
Εφαρμογών) ......................................................................................................... 38 
Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου ΕΚΒΥ»38 
Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών 
δεδομένων» ..............................................................................................................................41 
Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και δικτυακών 
υπηρεσιών» ..............................................................................................................................42 
Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Γραφιστική επιμέλεια δικτυακού τόπου»....48 



Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών (εφόσον 
απαιτούνται) ......................................................................................................... 49 

Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού................................... 49 

Α3.7 ∆ιαλειτουργικότητα ............................................................................... 49 

Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση ................................................................ 52 

Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα .................................................................................. 53 

Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας ..................................................................... 55 

Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος .......................................... 57 

Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας....................................................... 58 

Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις 
Έργου  59 

Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων ....................................................................... 83 

Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου ................................. 85 

Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών ...................................... 87 

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης....................................................................... 87 

Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης........................................................... 87 

Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιμαστικής Παραγωγικής 
Λειτουργίας ........................................................................................................... 88 

Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» ............................. 88 

Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης ........................................................................ 89 

Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών.......................... 90 

Α5. Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου ............... 90 

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης............... 90 

Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) ∆ιοίκησης και υλοποίησης του 
αντικειμένου του Έργου.................................................................................. 91 

Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της 
Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου ....................... 91 

Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης
  91 

Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία παραλαβής 
λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου .............................................. 92 

 



Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Το Έργο αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη ∆ικτυακού Τόπου 

∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", η οποία 

έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση πληροφοριών 

για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπου οι πληροφορίες και τα τεκμήρια 

της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ θα είναι ευρέσιμα και διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς στο 

κοινό. 

Το Έργο περιλαμβάνει τις εργασίες της ψηφιοποίησης (σάρωση και επεξεργασία με 

OCR) του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), με σκοπό την δημιουργία του ψηφιακού αποθέματός του. Τα 

ψηφιακά τεκμήρια που θα προκύψουν αφορούν σε 14000 σελίδες. Επισημαίνεται 

ότι οι εγγραφές (τίτλοι εργασιών) του τελικού καταλόγου του υλικού που θα δοθεί 

στον ανάδοχο για ψηφιοποίηση ενδέχεται να έχουν διαφοροποιήσεις, η δε 

ποσότητα του υλικού (δηλαδή ο αριθμός σελίδων) είναι δυνατόν να παρουσιάσει 

αποκλίσεις της τάξης του 5-7 %. Περιλαμβάνει ακόμη, την ανάπτυξη εφαρμογών 

υποστήριξης ψηφιακού αποθετηρίου, την παραμετροποίηση μεταφοράς δεδομένων 

του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος, την ανάπτυξη δικτυακού τόπου και 

υπηρεσιών για τη διάθεση του ψηφιακού αποθέματος, των γεωχωρικών 

δεδομένων και μεταδεδομένων τους και άλλων πληροφοριών, τη δημιουργία του 

Εννοιολογικού Μοντέλου των γεωχωρικών δεδομένων, και την προμήθεια 

εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση και υποστήριξη λειτουργίας του 

συστήματος. Ο δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες διαδικτύου θα αναπτυχθούν με 

ΕΛ/ΛΑΚ. Ειδικά για την διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων θα αξιοποιηθεί 

υφιστάμενο λογισμικό του Φορέα. Τέλος, περιλαμβάνει τις εργασίες αξιολόγησης, 

ως προς το περιεχόμενο, οργάνωσης, ταξινόμησης, σύνθεσης και ψηφιοποίησης 

περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα.  

Οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες στον πολίτη με το πέρας του Έργου είναι: 

 Υπηρεσία ∆ημόσιας Βιβλιοθήκης (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία 

αναζήτησης). 

 Υπηρεσία Γεωγραφικής απεικόνισης. 

 Υπηρεσία Γεωγραφικής αναζήτησης. 

 Υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων. 

 Υπηρεσία πρόσβασης σε γεωγραφικές οντότητες. 

 Υπηρεσία άντλησης γεωγραφικών πληροφοριών. 

Ως κίνδυνος εμφάνισης αποκλίσεων στο αρχικά προγραμματισμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος Έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης 

των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του Έργου ή η εμφάνιση 



καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΚΒΥ θα εφαρμόσει τα 

προβλεπόμενα στο Σύστημα ∆ιοίκησης Ποιότητας που εφαρμόζει, για να 

αντιμετωπίσει την πλειονότητα των δυνητικών κινδύνων που ενδεχομένως να 

ανακύψουν και τους οποίους είναι δυνατόν να ελέγξει το ίδιο. Το Έργο θα 

θεωρηθεί ως επιτυχές ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν 

χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Συντομογραφίες 

- ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

- ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

- ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

- Ο∆Ε Ομάδα ∆ιοίκησης Έργου 

- ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση 

- ISO International Organization for Standardization 

- WS Web Services 

- ∆Τ ∆ικτυακός Τόπος 

- ΕΚΒΥ Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

- ΜΓΦΙ Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

- ΣΓΠ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

- PDF Portable Document FormatODT Open Document Format  

- JPEG Joint Photographic Experts Group 

- XML Extensible Markup Language 

- DPI Dots per inch 

- TIFF Tagged Image File Format 

- OCR Optical Character Recognition 

- UTF Unicode Transformation Formats 

- MODS Metadata Object Description Schema 

- CDWA Categories for the Description of Works of Art 

- EAD Encoded Archival Description 

- EDM Europeana Data Model 

- RDF Resource Description Framework 

- OWL Web Ontology Language 

- CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model 

- LIDO Lightweight Information Describing Objects 

- CERIF Common European Research Information Format 

- OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting 

- URL Uniform Resource Locator 

- HTTP Hypertext Transfer Protocol 
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- FTP File Transfer Protocol 

- SKOS Simple Knowledge Organization System  

- SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service 

- ESE Europeana Semantic Elements 

- LTO Linear Tape-Open 
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Α1. Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του 

Έργου 

Ο κύριος εμπλεκόμενος Φορέας υλοποίησης του Έργου είναι το Μουσείο 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 

Επίσης στο Έργο συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ, σύμφωνα 

με αρχικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και όπως αυτό 

επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια. 

Το ΕΚΤ αναλαμβάνει να προσφέρει στον Φορέα τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες:  

 του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος: Το ΕΚΤ αναλαμβάνει να διαθέτει 

τον ενιαίο κατάλογο ως υπηρεσία, διασυνδέοντας τα μεταδεδομένα με τους 

Ψηφιακούς  Πολιτιστικούς Πόρους του Φορέα στο σημείο σταθερής 

διάθεσής τους.  

 Υπηρεσία Ασφαλούς ∆ιαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων: Στοχεύει 

στην ασφαλή διαφύλαξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Φορέα  

που παράγονται στα πλαίσια της Πράξης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τον 

Ενιαίο Κατάλογο και αποτελεί προαπαιτούμενο για την μελλοντική παροχή 

υπηρεσιών μακροχρόνιας ψηφιακής διατήρησης του ψηφιακών 

πολιτιστικών πόρων.  

Οι βασικές υπηρεσίες  που παρέχει το ΕΚΤ στον Φορέα  βασίζονται σε τεχνολογίες 

αιχμής, (εικονικοποιημένα πληροφοριακά συστημάτα, ψηφιακά αποθετήρια, 

παροχή «Υπηρεσιών Νέφους» Software as a Service Cloud), χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), 

υποστηρίζουν ανοιχτά πρότυπα και επιτρέπουν την ανοιχτή διάθεση περιεχομένου, 

δεδομένων και μετα-δεδομένων. 

Το ΕΚΤ ως ∆ικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών 

κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης Ανοιχτών ∆ημόσιων ∆εδομένων Τεκμηρίωσης 

και Ψηφιακού περιεχομένου», αναπτύσσει υπηρεσίες τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσουν φορείς δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας (ο 

ίδιος ή μέσω του Αναδόχου του) δύναται να αξιοποιήσει τις εξής επιπρόσθετες 

υπηρεσίες:  
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 Αποθετήριο Τεκμηριωμένων Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ως Υπηρεσία, η 

οποία θα παρέχεται ως Υπηρεσία Νέφους (Software as a Service Cloud). Θα 

είναι παραμετροποιήσιμη από τον Ανάδοχο με βάση τις ανάγκες του Φορέα 

και εντός των προδιαγραφών λειτουργίας της. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την απόθεση, οργάνωση, διαχείριση και διάθεση του Ψηφιακού 

Πολιτιστικού Αποθέματός του Φορέα. Το αποθετήριο μπορεί να λειτουργεί 

και ως κύριο σημείο σταθερής διάθεσης.   

 ∆ιαχείριση Ανοιχτών Βιβλιοθηκονομικών ∆εδομένων ως Υπηρεσία, η οποία 

θα παρέχεται ως Υπηρεσία Νέφους (Software as a Service Cloud). Θα είναι 

παραμετροποιήσιμη από τον Ανάδοχο με βάση τις ανάγκες του Φορέα και 

εντός των προδιαγραφών λειτουργίας της. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την απόθεση, οργάνωση, διαχείριση και διάθεση των βιβλιοθηκονομικών 

του δεδομένων.  

 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε σχέση με τις ως 

άνω υπηρεσίες 1 και 2.   

Εφόσον ο Φορέας θέλει να του παρασχεθεί κάποια από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες, 

θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΚΤ. Στη συνέχεια, οι λεπτομέρειες της 

συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και του ΕΚΤ αναφορικά με τις Επιπρόσθετες 

Υπηρεσίες θα ενσωματωθούν με επιπλέον Παράρτημα στο υπάρχον Πλαίσιο 

Συνεργασίας. 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Συνεργασίας, το ΕΚΤ θα παρέχει ακόμη:   

 Οδηγίες, προδιαγραφές και πρότυπα διαλειτουργικότητας, τα οποία 

εξειδικεύονται στη συνέχεια και ειδικότερα στο τμήμα 7 και στο Παράρτημα 

Ι του Πλαισίου Συνεργασίας,  ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα 

των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που κάνει διαθέσιμα ο Φορέας με τις 

υπηρεσίες (α) Ενιαίου Καταλόγου του Ψηφιακού Πολιτιστικού αποθέματος 

και (β) Ασφαλούς ∆ιαφύλαξης ψηφιακών πολιτιστικών πόρων.   

 Πόρους και σύστημα ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών που έχουν 

τεθεί για τον Ενιαίο Κατάλογο, για την Ασφαλή ∆ιαφύλαξη, καθώς και για 

τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας των συστημάτων σταθερής διάθεσης 

που θα χρησιμοποιηθούν από τον Φορέα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

Πράξης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τους όρους, τις οδηγίες, τις απαιτήσεις, τα 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 10 από 92 

πρότυπα και τις διαδικασίες που περιγράφονται διεξοδικά στο Πλαίσιο Συνεργασίας 

μεταξύ του ΕΚΒΥ και του ΕΚΤ, και στους πίνακες προδιαγραφών του 

Παραρτήματός του. 

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων συστάθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας, ως παράρτημά του, και σύμφωνα με τον Οργανισμό του 

Ιδρύματος (2/10.12.1964 Β. ∆/γμα, ΦΕΚ 123 Α’, τροποποίηση οργανισμού με το 

430/13.5.1977 Π. ∆/γμα, ΦΕΚ 132 Α’, τροποποίηση και κωδικοποίηση του 

οργανισμού με Π. ∆/γμα της 19.9.2002, ΦΕΚ 1220 Β’), αποτελεί ερευνητικό 

κέντρο πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας. To ΕΚΒΥ (www.ekby.gr), 

εργάζεται για την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων. Μεταξύ των ειδικότερων σκοπών του ΕΚΒΥ είναι η ενίσχυση του 

επιστημονικού υπόβαθρου, η παροχή επιστημονικής πληροφόρησης, η 

ευαισθητοποίηση του κοινού και η προώθηση της εκπαίδευσης και της 

επιμόρφωσης. Έχει οριστεί ως Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τη Βιοποικιλότητα του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), αποτελώντας μέρος του ∆ικτύου 

EIONET. Ο ρόλος των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς είναι η συλλογή και παροχή 

περιβαλλοντικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και η κατοχή της σχετικής γνώσης 

σε ειδικά περιβαλλοντικά θέματα, σε θέματα παρακολούθησης περιβάλλοντος και 

σε θέματα προσομοίωσης περιβαλλοντικών φαινομένων. Επιπροσθέτως, 

συμμετέχουν στον τεχνικό συντονισμό των θεμάτων αυτών και συνεργάζονται με 

τον ΕΟΠ και τα σχετικά θεματικά κέντρα (European Topic Centres - ETCs). 

Το αρμόδιο όργανο για κάθε απόφαση που αφορά στη διοίκηση του Ιδρύματος 

ΜΓΦΙ είναι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΕΚΒΥ έχει την 

ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης του ΕΚΒΥ σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΜΓΦΙ. Στη ∆ιευθύντρια του ΕΚΒΥ αναφέρονται οι 

Υπεύθυνοι και Υπεύθυνες των Τομέων του ΕΚΒΥ: ∆ιοίκηση,Εδαφικοί-Υδατικοί 

Πόροι, Βιοτικοί Πόροι-∆ιαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Ενημέρωση-

Εκπαίδευση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριακών (ΣΓΠ)-Βάσεις δεδομένων. 

Το ΕΚΒΥ έχει λάβει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ για το Σύστημα ∆ιοίκησης 

Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2008. Έχει μεγάλη 

εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Κοινοτικών έργων. 

http://www.ekby.gr/
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Οργανόγραμμα του ΕΚΒΥ 

 
Ρόλος στην υλοποίηση και λειτουργία του Έργου 

Ο Φορέας θα υποστηρίζει και συμμετέχει στην λειτουργία του Έργου ως εξής: 

 Παραχώρηση πρόσβασης στο λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ (ArcGIS Server 

Advanced V.10.0) που ήδη έχει και χρησιμοποιεί το ΕΚΒΥ και που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση και διαδικτυακή διάδοση των 

γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους.  

 Παραχώρηση υλικού της Βιβλιοθήκης του, με σκοπό την εκτέλεση των 

εργασιών ψηφιοποίησής του. 

 Παραχώρηση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων 

τους, σε κατάλληλο μορφότυπο, με σκοπό την χρήση τους στις εφαρμογές 

και υπηρεσίες που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. 

 Καθοδήγηση εργασιών σύνθεσης περιβαλλοντικών πληροφοριών από 

παραδοτέα 200 έργων του Φορέα. 

 Παραχώρηση τριών θέσεων εργασίας σε άτομα της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, που θα εργαστούν στην έδρα του Φορέα, με αντικείμενο 

εργασιών την αξιολόγηση ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση, επιλογή, 

ταξινόμηση, σύνθεση και ψηφιοποίηση, υλικού περιβαλλοντικής 
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πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα. 

Σημεία επαφής 

Τις διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, την 

οικονομική διαχείριση, τη δήλωση δαπανών και την επικοινωνία με τις 

διαχειριστικές αρχές των έργων χειρίζεται ο Τομέας ∆ιοίκησης. Πρόσωπα 

επικοινωνίας είναι οι: 

Θόδωρος Ταγδαλίδης, Μέλος του τομέα ∆ιοίκησης (tagdalidis@ekby.gr), με μεγάλη 

εμπειρία στη σύναψη συμβάσεων, τη συμπλήρωση αναφορών προόδου έργων και 

την επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές.  

Γιώργος Σεφεριάδης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου ΕΚΒΥ (sef@ekby.gr). Είναι 

Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης των εθνικών και Κοινοτικών έργων που έχει 

αναλάβει το ΕΚΒΥ από το 1994. Έχει μεγάλη εμπειρία δήλωσης δαπανών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και συνεργασίας με διαχειριστικές αρχές και την 

Εθνική Αρχή Πληρωμής (έργα Interreg και ΕΟΧ). 

Για τα θέματα του φυσικού αντικειμένου του Έργου σημείο επαφής είναι η: 

Ελένη Χατζηιορδάνου, Μέλος του τομέα ΣΓΠ και Βάσεων ∆εδομένων 

(lenahatziord@ekby.gr). Είναι Υπεύθυνη της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη 

∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της 

Ελλάδας", με μεγάλη εμπειρία σε έργα ΣΓΠ και Βάσεων ∆εδομένων. 

Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης 

Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1. 

Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση 

του Έργου 

Στο Έργο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ, σύμφωνα με αρχικό 

πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στη 

συνέχεια. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τους όρους, τις οδηγίες, τις 

απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που περιγράφονται διεξοδικά στο 

Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΒΥ και του ΕΚΤ, και στους πίνακες 

προδιαγραφών του Παραρτήματός του. Οι προσφερόμενες από το ΕΚΤ υπηρεσίες 
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αφορούν: 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

 του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος: Το ΕΚΤ αναλαμβάνει να διαθέτει 

τον ενιαίο κατάλογο ως υπηρεσία, διασυνδέοντας τα μεταδεδομένα με τους 

Ψηφιακούς  Πολιτιστικούς Πόρους του Φορέα στο σημείο σταθερής 

διάθεσής τους.  

 Υπηρεσία Ασφαλούς ∆ιαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων: Στοχεύει 

στην ασφαλή διαφύλαξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Φορέα  

που παράγονται στα πλαίσια της Πράξης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τον 

Ενιαίο Κατάλογο και αποτελεί προαπαιτούμενο για την μελλοντική παροχή 

υπηρεσιών μακροχρόνιας ψηφιακής διατήρησης του ψηφιακών 

πολιτιστικών πόρων.  

Οι βασικές υπηρεσίες  που παρέχει το ΕΚΤ στον Φορέα  βασίζονται σε τεχνολογίες 

αιχμής, (εικονικοποιημένα πληροφοριακά συστημάτα, ψηφιακά αποθετήρια, 

παροχή «Υπηρεσιών Νέφους» Software as a Service Cloud), χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), 

υποστηρίζουν ανοιχτά πρότυπα και επιτρέπουν την ανοιχτή διάθεση περιεχομένου, 

δεδομένων και μετα-δεδομένων. 

Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το ΕΚΤ ως ∆ικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών 

κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης Ανοιχτών ∆ημόσιων ∆εδομένων Τεκμηρίωσης 

και Ψηφιακού περιεχομένου», αναπτύσσει υπηρεσίες τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσουν φορείς δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας (ο 

ίδιος ή μέσω του Αναδόχου του) δύναται να αξιοποιήσει τις εξής επιπρόσθετες 

υπηρεσίες:  

 Αποθετήριο Τεκμηριωμένων Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ως Υπηρεσία, η 

οποία θα παρέχεται ως Υπηρεσία Νέφους (Software as a Service Cloud). Θα 

είναι παραμετροποιήσιμη από τον Ανάδοχο με βάση τις ανάγκες του Φορέα 

και εντός των προδιαγραφών λειτουργίας της. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την απόθεση, οργάνωση, διαχείριση και διάθεση του Ψηφιακού 

Πολιτιστικού Αποθέματός του Φορέα. Το αποθετήριο μπορεί να λειτουργεί 

και ως κύριο σημείο σταθερής διάθεσης.   

 ∆ιαχείριση Ανοιχτών Βιβλιοθηκονομικών ∆εδομένων ως Υπηρεσία, η οποία 
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θα παρέχεται ως Υπηρεσία Νέφους (Software as a Service Cloud). Θα είναι 

παραμετροποιήσιμη από τον Ανάδοχο με βάση τις ανάγκες του Φορέα και 

εντός των προδιαγραφών λειτουργίας της. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την απόθεση, οργάνωση, διαχείριση και διάθεση των βιβλιοθηκονομικών 

του δεδομένων.  

 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε σχέση με τις ως 

άνω υπηρεσίες 1 και 2.  

Εφόσον ο Φορέας θέλει να του παρασχεθεί κάποια από τις επιπρόσθετες 

υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΚΤ. Στη συνέχεια, οι 

λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και του ΕΚΤ αναφορικά με τις 

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα ενσωματωθούν με επιπλέον Παράρτημα στο 

υπάρχον Πλαίσιο Συνεργασίας. 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Συνεργασίας, το ΕΚΤ θα παρέχει ακόμη:   

 Οδηγίες, προδιαγραφές και πρότυπα διαλειτουργικότητας, τα οποία 

εξειδικεύονται στη συνέχεια και ειδικότερα στο τμήμα 7 και στο Παράρτημα 

Ι του Πλαισίου Συνεργασίας,  ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα 

των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που κάνει διαθέσιμα ο Φορέας με τις 

υπηρεσίες (α) Ενιαίου Καταλόγου του Ψηφιακού Πολιτιστικού αποθέματος 

και (β) Ασφαλούς ∆ιαφύλαξης ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. 

 Πόρους και σύστημα ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών που έχουν 

τεθεί για τον Ενιαίο Κατάλογο, για την Ασφαλή ∆ιαφύλαξη, καθώς και για 

τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας των συστημάτων σταθερής διάθεσης 

που θα χρησιμοποιηθούν από τον Φορέα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

Πράξης. 

 

Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) 

Από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, η παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου είναι 

ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου, που ορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου του ΕΚΒΥ, και της Ομάδας Έργου που συστήνεται. Μέλη  της Ομάδας 

Έργου, είναι δυνατόν να ορίζονται ως υπεύθυνοι για την παρακολούθηση 

εκτέλεσης επιμέρους εργασιών/παραδοτέων (Υπεύθυνοι παραδοτέων). Με 
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Απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου ορίζεται η Επιτροπή Πιστοποίησης, 

Ελέγχου και Παραλαβής. Η Επιτροπή εισηγείται την προσωρινή ή οριστική 

παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος αναμένεται να προτείνει κατάλληλο οργανωτικό σχήμα διακυβέρνησης 

του Έργου. Στο σχήμα αυτό αναμένεται να προβλέπονται 

όργανα/ρόλοι/διαδικασίες τα οποία να διασφαλίζουν: 

 Αποτελεσματική καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο εργασιών.  

 Αποτελεσματικό συντονισμό των μελών της Ομάδας Έργου, ιδίως σε 

περίπτωση συμμετοχής σε αυτές προσωπικού από περισσότερους από έναν 

φορείς (συμπράττοντες στο Ανάδοχο σχήμα ή υπεργολάβους). 

 Αποτελεσματική επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Άμεση παροχή πληροφοριών, εκθέσεων και λοιπών στοιχείων που θα 

απαιτούνται, τακτικά ανά δίμηνο, και έκτακτα αναλόγως των αναγκών, επί 

της προόδου του Έργου. 

Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του 

Έργου) 

Η Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη 

∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της 

Ελλάδας", θα εκτελέσει με ίδια μέσα τις ακόλουθες εργασίες: α) Εργασίες 

οργάνωσης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ, 

β) Καθοδήγηση εργασιών σύνθεσης περιβαλλοντικών πληροφοριών από 

παραδοτέα 200 έργων του Φορέα, γ) Εργασίες οργάνωσης, ταξινόμησης και 

τεκμηρίωσης του Αρχείου του Περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ, δ) Εργασίες οργάνωσης, 

ταξινόμησης και τεκμηρίωσης των φωτογραφιών, ε) Εργασίες οργάνωσης και 

ταξινόμησης της Αποδελτίωσης Τύπου, στ) Εργασίες οργάνωσης και ταξινόμησης 

των στοιχείων της νομοθεσίας, ζ) Οργάνωση και ομογενοποίηση της γεωγραφικής 

πληροφορίας και συμπλήρωση των μεταδεδομένων τους και η) Ανάπτυξη δομής 

και εισαγωγικών κειμένων δικτυακού τόπου και ενσωμάτωση καταλόγου φορέων-

υπηρεσιών. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου έχει έναρξη την 

1/5/2012 και λήξη την 30/4/2014. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό του Φορέα, κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση εκτέλεσης με ίδια 

μέσα, όπως θα εγκριθεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Για την εκτέλεση των εργασιών 
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θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές, εξοπλισμός και λογισμικό του Φορέα 

(βλ. Εδάφιο Α1.2.4 της παρούσας), προβλέπεται δε συμπληρωματικά προμήθεια 

εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση και υποστήριξη λειτουργίας του 

συστήματος, το οποίο θα αναπτύξει ο Ανάδοχος ή για υποστηρικτικές δράσεις του 

Φορέα. 

Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της 

λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 

Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1. 

Α1.2.2 Οργανωτική ∆ομή και Στελέχωση του Φορέα 

Υπεύθυνος για την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ είναι ο Τομέας ΣΓΠ και Βάσεων 

∆εδομένων του Φορέα. Η ομάδα υποστήριξης λειτουργίας της πράξης που θα είναι 

υπεύθυνη για τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος μετά το τέλος του 

Έργου, αποτελείται από τους: 

Αντώνη Αποστολάκη, υπεύθυνο του Τομέα με μεταπτυχιακές σπουδές σε ΣΓΠ και 

18 έτη εμπειρία σε: 

 ΣΓΠ: χαρτοσύνθεση, παραγωγή, επεξεργασία, ανάλυση, δημοσίευση 

γεωχωρικών δεδομένων 

 Βάσεις δεδομένων: ανάπτυξη εφαρμογών, υπηρέτηση, συντήρηση 

 Network & Domain Administration: εγκατάσταση-administration δικτύων 

Η/Υ & δικτυακού εξοπλισμού, σε περιβάλλοντα Unix & Windows 

 Τεχνική υποστήριξη Η/Υ: εντοπισμός βλαβών, επισκευή Η/Υ & 

περιφερειακών, εγκαταστάσεις drivers, βελτιστοποίηση απόδοσης Η/Υ & 

δικτύων 

 Server Virtualization: εγκατάσταση, ρύθμιση, βελτιστοποίηση virtual 

servers σε windows & Unix με χρήση λογισμικών Oracle Virtual box, Citrix 

XenServer Free, Microsoft Virtual PC. 

Ελένη Χατζηιορδάνου, μέλος του Τομέα με μεταπτυχιακές σπουδές σε ΣΓΠ και 9 

έτη εμπειρία σε: 

 ΣΓΠ: χαρτοσύνθεση, παραγωγή, επεξεργασία, ανάλυση, ομογενοποίηση και 

δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων και συμπλήρωση μεταδεδομένων 

 υποβολή εθνικών εκθέσεων για το περιβάλλον (βάσεις δεδομένων, 
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γεωχωρικά δεδομένα,  μεταδεδομένα) 

 εφαρμογή προτύπων σύμφωνα με σχετικές κοινοτικές οδηγίες (INSPIRE, 

Aarhus, PSI) και πρωτοβουλίες (SEIS, MedWet) 

 σχεδιασμό & ανάπτυξη δικτυακών τόπων, ενημέρωση-συντήρηση 

περιεχομένου τους και εφαρμογή προτύπων προσβασιμότητας (W3C-WAI) 

 μεταφορά τεχνογνωσίας & σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε χρήση 

ΤΠΕ. 

Οι ανωτέρω θα είναι επίσης υπεύθυνοι επικαιροποίησης-δημοσίευσης των 

γεωχωρικών δεδομένων. Η επικαιροποίηση-δημοσίευση του υπόλοιπου ψηφιακού 

περιεχομένου θα υποστηρίζεται από την βιβλιοθηκονόμο του ΕΚΒΥ (Σοφία 

Παπαδοπούλου) και τους υπεύθυνους των θεματικών Τομέων του ΕΚΒΥ: Βάσω 

Τσιαούση (Τομέας Βιοτικών Πόρων και Προστατευόμενων Περιοχών), ∆ημήτρη 

Παπαδήμο (Τομέας Εδαφικών-Υδατικών πόρων), Μαρία Κατσακιώρη (Τομέας 

Ενημέρωσης-Εκπαίδευσης). 

Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 

Το ψηφιακό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου θα δημιουργηθεί από κατάλληλη 

οργάνωση, επεξεργασία, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού του 

ΕΚΒΥ. Μέρος του υλικού αυτού θα μετατραπεί σε ψηφιακά τεκμήρια αποτελώντας 

το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ που θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, και μέρος θα 

διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να διαχέεται ως πληροφορία από τον δικτυακό τόπο.  

Ψηφιακά τεκμήρια των εκδόσεων και του Βιβλιοκαταλόγου του ΕΚΒΥ θα 

προέλθουν από ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο 

ψηφιακό περιεχόμενο που ορίζει το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια θα εγγραφούν σε υποδομή 

αποθετηρίου που θα δημιουργηθεί στο ΕΚΒΥ και θα ενταχθούν στις υπηρεσίες 

Καταλόγου και Απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου 

περιεχομένου του ΕΚΤ.  

Γεωχωρικά δεδομένα και μεταδεδομένα για τη φύση και βιοποικότητα θα 

ομογενοποιηθούν στο Υποέργο 1 της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/EK INSPIRE, του Ν.3882/2010 και του Κανονισμού 

1205/2008 της ΕΕ. Η Πράξη δεν περιλαμβάνει προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων. 

Αυτά είτε αποτελούν δεδομένα που έχει παράξει το ΕΚΒΥ, είτε εθνικά δεδομένα 

που θα αντλούνται και ενημερώνονται από τα επίσημα αρχεία που υποβάλλει η 
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χώρα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος της ΕΕ και από την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Κειμενικό ψηφιακό περιεχόμενο θα προέλθει από αξιολόγηση και οργάνωση άλλου 

υλικού (αποδελτιώσεις τύπου, παραδοτέα υλοποιηθέντων έργων, κ.ά.).  

Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη 

λειτουργία του έργου 

Το Ίδρυμα διαθέτει τις βασικές υπολογιστικές δομές που απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του συστήματος που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, καθώς και για 

τη φιλοξενία του νέου εξοπλισμού που απαιτεί το Έργο, ήτοι: 

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις 
 Κλιματιζόμενα γραφεία και Server room. 
 Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος 35KVA που μπορεί να καλύψει πλήρως τις 

ανάγκες του κτηρίου σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε περιπτώσεις διακοπής 
ρεύματος. 

 Πλήρης υποδομή αντιπυρικής προστασίας και προστασίας από κεραυνούς. 
 
2. ∆ικτυακός και διαδικτυακός εξοπλισμός 
 Εσωτερικό δίκτυο Η/Υ ταχύτητας 1000Mbps με δύο domain servers με 

λειτουργικό Windows 2003 server και με αντιιική προστασία. 
 Εσωτερικό ασύρματο δίκτυο Η/Υ ταχύτητας 100Mbps. 
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δύο διαφορετικών ISPs με γραμμές ADSL 

ταχύτητας μέχρι 24Mbps.  
 14 ελεύθερες στατικές διευθύνσεις και 2 κατειλημμένες. 
 Firewall για την ασφάλεια πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
 3 switch 1000Mbps 58 συνολικά θέσεων. 
 4 switch 100Mbps 48 συνολικά θέσεων. 
 Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού. 

 
3. Η/Υ σε θέσεις εργασίας (workstations) 
Το ΕΚΒΥ θα διαθέσει 3 θέσεις εργασίας με Η/Υ σε αντίστοιχο αριθμό ατόμων της 
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
αναγκών της προτεινόμενης πράξης (βλέπε Εδάφιο Α3.13 - Φάση 8). Οι Η/Υ 
αυτοί διαθέτουν κατ' ελάχιστον: 
 Λειτουργικό σύστημα windows XP sp3. 
 Λογισμικό εφαρμογών γραφείου Open Office και Ms Office XP. 
 Κεντρική μνήμη RAM 1GB. 
 Επεξεργαστή Pentium / 2 GHz. 
 Σκληρό δίσκο 40GB. 
 Κάρτα δικτύου 100Μbps. 
 Οθόνη TFT 17'. 
 Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού. 
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4. Η/Υ σε εξυπηρετητές (servers) 
 ∆ύο domain controllers: Ένας κύριος και ένας εφεδρικός με λειτουργικό 

σύστημα Windows 2003 server. 
 Ένας virtual web GIS server με λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. 
 Ένας virtual server με ειδικό λογισμικό αρχειοθέτησης και εύρεσης 

παραδοτέων και δεδομένων έργων. 
 Ένας virtual server που χρησιμοποιείται ως license server λογισμικού ΣΓΠ. 
 Ένας GIS server για διάθεση του αρχείου γεωχωρικών δεδομένων και για 

εκτέλεση εργασιών απαιτητικών σε υπολογιστικούς πόρους. Περιφερειακή 
μνήμη (hdd) 4ΤΒ επεκτεινόμενη. 

 Κατάλληλα UPS για την υποστήριξη του παραπάνω υλισμικού. 
 
5. Περιφερειακές συσκευές  
 Τρεις δικτυακοί έγχρωμοι laser εκτυπωτές Α4 διπλής όψης. 
 Ένας έγχρωμος δικτυακός σχεδιογράφος ψεκασμού μελάνης Α0. 
 Τρεις έγχρωμοι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης Α3. 
 ∆ύο έγχρωμοι σαρωτές Α4 μονής όψης χωρίς τροφοδότη. 
 Ένας έγχρωμος σαρωτής Α3 μονής όψης χωρίς τροφοδότη. 
 Ένας έγχρωμος δικτυακός σαρωτής Α0. 

 
6. Λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ 
Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση και διαδικτυακή 
διάδοση των γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους, είναι το 
εμπορικό λογισμικό της ESRI, ArcGIS Server Advanced V.10.0 που ήδη έχει και 
χρησιμοποιεί το ΕΚΒΥ. Καλύπτεται από υποστήριξη λειτουργίας από την 
αντιπροσωπεία του λογισμικού, που περιλαμβάνει δωρεάν παροχή όλων των 
αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεών του και υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας 
του. Είναι από τα πλέον διαδεδομένα και ολοκληρωμένα λογισμικά για GIS web 
serving, με μεγάλη βάση χρηστών. Παρέχει επίσης δυνατότητα άμεσης 
υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ, όπως: γλώσσες python, java και javascript, λειτουργικό 
σύστημα linux, PostgreSQL RDBMS, κ.ά. Το λογισμικό θα καλύψει τις ανάγκες 
υλοποίησης του Έργου σε λογισμικό διαδικτυακού ΣΓΠ και συγκεκριμένα θα 
χρησιμοποιηθεί για τις παρακάτω εργασίες: 

 ∆ιάχυση των υπηρεσιών καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων και 
μεταδεδομένων 

 ∆ημιουργία των ΣΓΠ υπηρεσιών διαδικτύου (υπηρεσία θέασης, υπηρεσία 
αναζήτησης, υπηρεσία καταλόγου μεταδεδομένων, υπηρεσία 
μεταφόρτωσης, κλπ) 

 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ΣΓΠ (Web GIS application) για την 
επισκόπηση χάρτη. 

Το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ που θα εισαχθεί στο αποθετήριο, θα δομείται γύρω 

από το ψηφιακό τεκμήριο, το οποίο θα αποτελείται από το σώμα του κυρίως 

τεκμηρίου (κείμενο, φωτογραφία, κ.ά.), τα μεταδεδομένα του, και τη 

σημασιολογική ερμηνεία που τα συνοδεύει. Τα βασικά σύνολα δεδομένων που ήδη 

υφίστανται στο φορέα και θα αποτελέσουν τα ψηφιακά τεκμήρια (ψηφιακό 

απόθεμα ΕΚΒΥ) που θα αποτεθούν στο αποθετήριο του Φορέα, διακρίνονται σε: 

 Αρχείο Εκδόσεων του ΕΚΒΥ: Περιλαμβάνει 758 εκδόσεις που εκπόνησε 

το ΕΚΒΥ και αρχειοθετείται σε βάση δεδομένων Ms Access στις 
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κατηγορίες: Κείμενα (Μελέτες-Βιβλία-Άρθρα, Αφίσες, Φυλλάδια, 

Εκπαιδευτικά πακέτα, Χάρτες), Αρχεία Κινούμενης εικόνας (video)και 

Πολυμεσικό Υλικό. 

 Στατικές εικόνες: Συλλογή με φωτογραφίες φύσης και βιοποικιλότητας 

της Ελλάδας, οι οποίες αριθμούν συνολικά περίπου 6600 και προς το 

παρόν καταχωρούνται κάποια στοιχεία μεταδεδομένων τους σε αρχείο 

τύπου xls, χωρίς να ακολουθείται κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο ή 

μηχανισμός διαφύλαξής τους. Από τις 6600 θα επιλεχθούν από τον 

Φορέα 1000 φωτογραφίες για να αποτελέσουν τεκμήρια, με κριτήρια την 

ποιότητα, την σχέση με το αντικείμενο της πράξης (φύση και 

βιοποικιλότητα) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τη 

διάθεσή τους. 

 Αρχείο του Βιβλιοκαταλόγου: Περιλαμβάνει 3968 εγγραφές από μελέτες, 

βιβλία και οπτικούς δίσκους (CD-Roms, DVD-Roms) του ΕΚΒΥ (περίπου 

400 εγγραφές) και τρίτων. Σε περίπτωση υλικού τρίτων όπου το ΕΚΒΥ 

δεν έχει τα δικαιώματα διάθεσής του, το ψηφιακό τεκμήριο δε θα 

περιέχει το σώμα του τεκμηρίου (ψηφιακό αρχείο) αλλά μόνο τα 

μεταδεδομένα αυτού. 

Τα γεωχωρικά δεδομένα θα ομογενοποιηθούν από τον Φορέα σύμφωνα με το 

Εννοιολογικό Μοντέλο που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Τα θεματικά επίπεδα 

πληροφορίας που θα εισαχθούν στο δικτυακό ΣΓΠ εμπίπτουν στα θέματα χωρικών 

δεδομένων των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας INSPIRE, και 

συγκεκριμένα στα σύνολα: Προστατευόμενες τοποθεσίες, Ενδιαιτήματα και 

βιότοποι, και Κατανομή ειδών. Τα μεταδεδομένα θα συμπληρωθούν από τον Φορέα 

σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει η κοινοτική οδηγία INSPIRE και θα 

οργανωθούν / εισαχθούν σε κατάλογο μεταδεδομένων που θα αναπτύξει ο 

Ανάδοχος. 

Άλλο υλικό που θα συμπληρώνει την πληροφορία που θα διαχέεται από τον 

δικτυακό τόπο με τη μορφή ψηφιακού κειμενικού περιεχομένου, θα οργανωθεί από 

τον Φορέα και θα παραδοθεί στον Ανάδοχο με σκοπό τον εμπλουτισμό του ∆Τ. Το 

υλικό αυτό αφορά στο Αρχείο Αποδελτίωσης Τύπου για σχετικά θέματα φύσης και 

βιοποικιλότητας, σε Στοιχεία της Νομοθεσίας (ΦΕΚ χαρακτηρισμού, τροποποίησης 

ή κατάργησης των εθνικώς προστατευόμενων περιοχών), και σε περιγραφικά 

κείμενα. 
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Ειδικά για πληροφοριακό υλικό που έχει παράξει το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο υλοποίησης 

άνω των 200 έργων του, και που δεν αποτελεί υλικό της Βιβλιοθήκης του αλλά 

περιέχει ποιοτική και ποσοτική περιγραφική πληροφορία, αυτό θα αξιολογηθεί από 

τους τρεις επιστήμονες περιβαλλοντικής κατεύθυνσης που θα διαθέσει ο Ανάδοχος 

στην έδρα του ΕΚΒΥ, οι οποίοι, λόγω της φύσης της εργασίας, θα εργάζονται υπό 

την αποκλειστική καθοδήγηση και τον έλεγχο του ΕΚΒΥ και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του.  

Η εργασία της αξιολόγησης αφορά σε έλεγχο του υλικού ως προς το περιεχόμενό 

του (π.χ. επίκαιρη πληροφορία), κατάλληλη ταξινόμηση ανά περιοχή 

ενδιαφέροντος  ή θέμα, απόδοση χαρακτηριστικών λέξεων-κλειδιά, αποδελτίωση 

ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας, αποδελτίωση συμβάσεων έργου 

(χρηματοδότησης και αναθέσεων) και καταγραφή συμβατικών όρων και 

δεσμεύσεων που άπτονται πνευματικών δικαιωμάτων, διεκπεραίωση 

συνεννοήσεων για την διασφάλιση αδειών διάθεσης, και συγγραφή συνθετικών 

εκθέσεων. 

Τα στοιχεία που θα προκύψουν κατά την καταγραφή συμβατικών όρων και 

δεσμεύσεων που άπτονται πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και αυτά που θα 

προκύψουν από το Υ/Ε 1, θα εξεταστούν από τον νομικό της ομάδας έργου, ο 

οποίος θα προβεί στην αξιολόγησή τους και θα παράσχει συμβουλές για την 

εκκαθάρισή των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Το υλικό αυτό θα μετατραπεί από τους εν λόγω επιστήμονες σε κατάλληλη 

ψηφιακή μορφή (π.χ. σάρωση ή μετατροπή σε pdf ή συλλογή πληροφορίας σε 

βάση δεδομένων). Αναλόγως της φύσης του υλικού, αυτό είτε θα μπορεί να 

συνδεθεί με τα γεωχωρικά δεδομένα ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να μπορεί 

να διαδοθεί μέσω του ∆Τ (π.χ στην περίπτωση βάσης δεδομένων, πίνακα, εικόνας, 

γραφήματος), είτε εφόσον μπορεί να αποτελέσει ψηφιακό τεκμήριο, να 

ψηφιοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του "Πλαισίου Οδηγιών 

Προδιαγραφών, Αρχών ∆ιαλειτουργικότητας Και Ανοιχτών ∆εδομένων" και να 

τεκμηριωθεί με μεταδεδομένα με σκοπό την μελλοντική απόθεσή του στο 

αποθετήριο του Φορέα." 

Το υλικό αυτό αφορά ενδεικτικά σε: βάσεις δεδομένων με απογραφές 

οικοσυστημάτων, βάσεις δεδομένων με πρωτογενή δεδομένα για τη βλάστηση, 

χλωρίδα, πανίδα, ποιότητα και ποσότητα υδάτων, πληροφορίες για πολιτιστικές 

αξίες και υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδοχής επισκεπτών, εικόνες 
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θεματικών χαρτών, καθώς και σε άλλη ποιοτική πληροφορία που περιέχεται στα 

παραδοτέα των έργων (εκθέσεις, αναφορές κλπ). 
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Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση 

πληροφοριών για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπου οι πληροφορίες 

και τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ θα είναι ευρέσιμα και διαθέσιμα χωρίς 

περιορισμούς στο κοινό. 

Στον δικτυακό τόπο θα υπάρχει δημοσιευμένο περιγραφικό (κειμενικό), 

επιστημονικό, πολυμεσικό, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό ψηφιακό 

περιεχόμενο, και γεωχωρικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που θα διαχέονται στο 

κοινό μέσω της δημοσιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου θα αφορούν σε: 

άρθρα, εκθέσεις και μελέτες, ενημερωτικό υλικό, εκπαιδευτικά πακέτα και υλικό 

δημοσιότητας, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, γεωγραφική απεικόνιση 

περιοχών και ρυθμίσεις προστασίας τους, καθώς και σε γενικές οικολογικές και 

οικοτουριστικές πληροφορίες, όπως: πολιτιστικές αξίες φυσικών περιοχών και 

μνημεία που σώζονται σε αυτές, οικοσυστήματα, βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, 

υποδομές ενημέρωσης και υποδοχής επισκεπτών, αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, 

κ.λ.π. 

Στο πλαίσιο της πράξης θα γίνουν η επιλογή, αξιολόγηση και οργάνωση 

πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα συμπληρώνει κατά περίπτωση είτε την 

πληροφορία που θα διαχέεται από τον δικτυακό τόπο με τη μορφή ψηφιακού 

κειμενικού περιεχομένου, είτε τη γεωχωρική πληροφορία. Επίσης θα γίνει η 

ψηφιοποίηση υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και η επεξεργασία των ψηφιακών 

τεκμηρίων για Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR), με σκοπό  τη δημιουργία 

του ψηφιακού αποθέματος του ΕΚΒΥ. 

Για την απόθεση και διαφύλαξη του ψηφιακού αποθέματος του ΕΚΒΥ θα 

υλοποιηθεί υποδομή ψηφιακού αποθετηρίου στο ΕΚΒΥ. Επιπρόσθετα, τα ψηφιακά 

τεκμήρια και τα μεταδεδομένα τους θα ενταχθούν στις υπηρεσίες Καταλόγου και 

Απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του 

ΕΚΤ. Η απόθεση της γεωχωρικής πληροφορίας θα γίνει σε τοπικό εξυπηρετητή 

γεωχωρικών δεδομένων. 

Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και η πλήρης λειτουργικότητα του 

δικτυακού τόπου θα επιτευχθεί μέσω υπηρεσιών διαδικτύου που θα αναπτυχθούν 
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με ανοιχτά πρότυπα, και θα παρέχονται στον τελικό χρήστη μέσω απλού 

φυλλομετρητή ιστού από υπολογιστές και κινητά τηλεφώνα, παρέχοντάς του 

δυνατότητες: υποβολής αιτήματος λήψης πληροφοριών, λεκτικής και γεωγραφικής 

αναζήτησης, χαρτογραφικής απεικόνισης, διαδραστικής επέμβασης και 

μεταφόρτωσης του περιεχομένου. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιακό απόθεμα, γεωγραφική πληροφορία και άλλο 

πληροφοριακό υλικό) θα δημοσιεύεται μέσω εξυπηρετητή διαδικτύου. Για το σκοπό 

της εξοικονόμησης πόρων, το πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί με 

τεχνολογία εικονικού εξυπηρετητή, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευσης 

του ψηφιακού περιεχομένου (Data Server), εξυπηρέτησης των γεωχωρικών 

δεδομένων (GIS Server) και εξυπηρέτησης διαδικτύου (web server). 

Θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες διεπαφές ώστε τα υποσυστήματα που θα 

αναπτυχθούν να υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα, ώστε ο χρήστης να αναζητά 

πληροφορίες και να οπτικοποιεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε ενιαία οθόνη, 

ανεξαρτήτως προέλευσης του ψηφιακού περιεχομένου (ψηφιακό αποθετήριο, 

γεωγραφική βάση δεδομένων). Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα αναζήτησης 

πληροφοριών για μια επιλεγμένη περιοχή, θα οπτικοποιούνται σε ενιαία οθόνη που 

θα μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Πλαίσιο κειμένου με τις ακόλουθες ενότητες πληροφορίας: α) Περιγραφή 

της περιοχής, β) Ρυθμίσεις προστασίας, γ) Φυσικό Περιβάλλον-

Ενημέρωση-Οικοτουρισμός (Οικοσυστήματα, Βλάστηση, Χλωρίδα, Πανίδα, 

Ύδατα, ∆ιαχείριση, Παρακολούθηση, Υποδομές ενημέρωσης και υποδοχής 

επισκεπτών, Περιβαλλοντική ενημέρωση), δ) Πολιτιστικές αξίες και μνημεία 

(διαχρονική και χωρική σχέση φυσικών περιοχών με αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία), και ε) Αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, με την 

ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων 

όπως: φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αρμόδιες υπηρεσίες 

περιφέρειας (δασαρχεία–διευθύνσεις δασών, διευθύνσεις υδάτων, 

διευθύνσεις περιβάλλοντος και χωροταξίας κλπ.). 

2. Λίστα των ψηφιακών τεκμηρίων που αφορούν την περιοχή, με δυνατότητα 

πρόσβασης και μεταφόρτωσης αυτών. 

3. Παράθυρο χάρτη που θα εστιάζει στην περιοχή και θα απεικονίζει τα 

γεωχωρικά δεδομένα βιοποικιλότητας. 

Οι επισκέπτες - τελικοί χρήστες του δικτυακού τόπου θα έχουν τη δυνατότητα να 
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ανασύρουν το ψηφιακό περιεχόμενο μέσω απλών λεκτικών, θεματικών και 

γεωγραφικών αναζητήσεων.  

Η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορεί ο χρήστης: 

 να υποβάλει αίτημα παροχής συγκεκριμένων στοιχείων μέσα από 

τυποποιημένη φόρμα 

 να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια περιοχή που 

τον ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης με λέξεις κλειδιά 

 να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια γεωγραφική 

περιοχή που τον ενδιαφέρει, εκτελώντας γεωγραφική αναζήτηση μέσα από 

παράθυρο χάρτη 

 να ανακτά και να εκτυπώνει το ψηφιακό υλικό που επιθυμεί 

 να ανακτά τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων περιοχών 

 να διαμορφώνει και να εκτυπώνει χάρτη με τα γεωχωρικά δεδομένα που 

επιθυμεί να απεικονίζονται σε αυτόν. 

Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και η πλήρης λειτουργικότητα του 

δικτυακού τόπου θα επιτυγχάνεται μέσω ενός αριθμού υπηρεσιών διαδικτύου που 

θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται στον τελικό χρήστη μέσω απλού 

φυλλομετρητή ιστού (internet browser) χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης 

οποιασδήποτε εφαρμογής (client application). 

Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες διαδικτύου:  

 υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών με λέξεις – κλειδιά, 

 υπηρεσία γεωγραφικής αναζήτησης πληροφοριών, 

 υπηρεσία επισκόπησης των ψηφιακών τεκμηρίων, 

 υπηρεσία επισκόπησης των γεωχωρικών δεδομένων μέσα από δικτυακό 

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), και συνδυασμό τους με άλλο 

πληροφοριακό ψηφιακό περιεχόμενο, 

 υπηρεσία μεταφόρτωσης του ψηφιακού περιεχομένου, 

 υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων σε τυποποιημένες φόρμες, 

 υπηρεσία απόκρισης στα αιτήματα των χρηστών με παροχή των 

ζητούμενων πληροφοριών. 

Τα αιτήματα που θα μπορεί να υποβάλει ο χρήστης μέσα από τις τυποποιημένες 

φόρμες αιτημάτων θα μπορεί να αφορούν λήψη απάντησης σε ερωτήσεις σχετικά 

με: α) αν μια γεωγραφική περιοχή, η οποία θα ορίζεται από τις γεωγραφικές της 
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συντεταγμένες, εντάσσεται σε κάποια κατηγορία προστατευόμενης περιοχής. Σε 

απόκριση, θα παρέχεται λίστα με την ονομασία της ή των προστατευόμενων 

περιοχών και θα εμφανίζεται παράθυρο χάρτη, που θα απεικονίζει την περιοχή 

ενδιαφέροντος και τις προστατευόμενες περιοχές, και β) τις πληροφορίες που 

υπάρχουν για μια περιοχή ενδιαφέροντος, η οποία θα επιλέγεται από κατάλογο 

(drop down menu). Σε απόκριση, θα παρέχεται κείμενο με τις παραπάνω 

πληροφορίες, όπως: γενική περιγραφή της περιοχής, καθεστώς προστασίας και 

ρυθμίσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, οικολογικές και οικοτουριστικές 

πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιών, διαθέσιμα ψηφιακά 

τεκμήρια, χάρτης κλπ. 

Η ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων και η εύρεση ψηφιακού περιεχομένου, 

θα γίνεται από τα μεταδεδομένα τους. Η αναζήτηση των γεωχωρικών δεδομένων 

θα γίνεται μέσω των υπηρεσιών καταλόγου μεταδεδομένων των γεχωρικών 

δεδομένων, που θα τροφοδοτούν τη μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου. Η 

αναζήτηση θα μπορεί να γίνεται μέσω φόρμας αναζήτησης, αλλά και γεωγραφικά 

πάνω σε παράθυρο χάρτη. 

Οι υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων (web map services) θα 

διαχέουν ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας κατάλληλα συμβολισμένα, στα 

οποία θα έχει πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα μπορεί να απεικονίζει σε 

παράθυρο χάρτη τα θεματικά επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί, να επιλέγει 

συγκεκριμένα γραφικά χαρακτηριστικά τους και να βλέπει τα αντίστοιχα 

περιγραφικά χαρακτηριστικά. Θα του παρέχεται επίσης δυνατότητα διαδραστικής 

επέμβασης στο περιβάλλον διεπαφής, μέσω της πληκτρολόγησης σε ειδική φόρμα 

του ζεύγους τιμών γεωγραφικών συντεταγμένων ενός σημείου ενδιαφέροντος, για 

απεικόνισή του σε παράθυρο χάρτη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα μπορεί να 

διαπιστώνει αν το σημείο βρίσκεται εντός των ορίων κάποιας προστατευόμενης 

περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην επιλογή κατάλληλου χαρτογραφικού 

υποβάθρου που θα διευκολύνει τον προσανατολισμό του χρήστη.  

Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η σχέση Πολιτισμού και Φύσης-Βιοποικιλότητας αναγνωρίζεται διεθνώς (Συμβάσεις 

για: τους Υγροτόπους, τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία της Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς). Οι φυσικές περιοχές αποτελούν πηγή 

μεγάλης πολιτιστικής αξίας. Σε πολλές από αυτές σώζονται αξιόλογα κτίσματα των 
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αρχαιοελληνικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων. Το Μουσείο αντιμετώπισε 

πάντα τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, ως χώρο-παιδαγωγό του Έλληνα. Το 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ως παράρτημα του Μουσείου με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει αναπτύξει αξιόλογο έργο σε θέματα φύσης και 

βιοποικιλότητας: υλοποίηση επιστημονικών μελετών και έργων προστασίας και 

διατήρησης της φύσης, παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, κ.ά. Το 

ΕΚΒΥ διατηρεί πλούσια αρχεία για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, προσβάσιμα 

μόνο επί τόπου, και γίνεται διαρκώς αποδέκτης αιτημάτων για αποστολή 

πληροφοριακού υλικού που καθιστούν αναγκαία την ψηφιοποίηση, διαφύλαξη και 

διάδοσή του διαδικτυακά. 

Η Βιβλιοθήκη του δέχεται καθημερινά επισκέπτες που αναζητούν υλικό για τη 

βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες περιοχές, κ.ά. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος 

είναι και το γεγονός ότι γίνεται διαρκώς αποδέκτης τηλεφωνικών και γραπτών 

αιτημάτων για λήψη πληροφοριακού υλικού. Η πρακτική που ακολουθείται είναι 

αυτή του δανεισμού ή της εκτύπωσης και αποστολής έντυπου υλικού. Η 

ψηφιοποίηση του και η διάχυση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου καθίσταται 

αναγκαία για την καθιέρωση σύγχρονων τρόπων διεκπεραίωσης συναλλαγών με 

τον πολίτη. 

Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές (τμήμα 

ευρύτερου μηχανισμού συλλογής στοιχείων για το περιβάλλον), ή μη 

επικαιροποιημένες. ∆εν υπάρχει δικτυακός τόπος για τη φύση-βιοποικιλότητα που 

να διασφαλίζει ισότιμη συμμετοχή των πολιτών σε εύληπτες και επικαιροποιημένες 

ψηφιακές πληροφορίες. Ο προτεινόμενος δικτυακός τόπος θα βασίζεται σε 

επιστημονική εμπειρία ετών (domain specific knowledge). 

Ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι τελικοί χρήστες του δικτυακού τόπου και των 

υπηρεσιών: υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης με 

αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, χωροταξικού σχεδιασμού και 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, 

μελετητικά γραφεία, φοιτητές που εκπονούν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές 

εργασίες, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, μαθητές και εκπαιδευτικοί στο 

πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και απλοί πολίτες. 

Τα οφέλη της πράξης θα είναι κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Θα 

συμβάλλει: 

 στη βελτίωση της πρόσβασης σε επικαιροποιημένη πληροφορία 
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 στη μείωση του παραγωγικού χρόνου και του κόστους διακίνησης της 

πληροφορίας 

 στη μείωση του κόστους διπλής παραγωγής, συλλογής και επεξεργασίας της 

πληροφορίας 

 στην προβολή της φύσης και βιοποικιλότητας της Ελλάδας 

 στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες και στη 

διαμόρφωση μιας νέας παιδείας καθολικής αξίας για επανένταξη του ανθρώπου 

στις λειτουργίες και την οικονομία της Φύσης. 

Η γνώση της γειτνίασης/επικάλυψης αρχαιολογικών χώρων ή θέσεων μνημείων, 

με φυσικές περιοχές είναι πολύτιμη για το έργο του ΥΠΠΟΤ. 

Επιπρόσθετα: 

 Το Έργο εξυπηρετεί τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής διατήρησης του 

ψηφιακού περιεχομένου  

 Η διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου και τεκμηρίωσης επιτυγχάνεται με την 

διανομή του μέσω του ∆Τ, ο οποίος θα μπορεί να είναι προσβάσιμος τόσο από 

υπολογιστές όσο και από κινητές συσκευές. 

 Το παρόν Έργο εξασφαλίζει τη βιώσιμη οργάνωση, διάθεση, διατήρηση και 

ευρετηρίαση του ψηφιακού περιεχομένου με τη χρήση της υποδομής 

αποθετηρίου του ΕΚΤ για την εγγραφή των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων και 

των αντίστοιχων μεταδεδομένων. Ταυτόχρονα, για λόγους ευχρηστίας, ο 

Φορέας θα διατηρεί το ψηφιακό υλικό και σε εσωτερική υποδομή αποθετηρίου 

που θα δημιουργηθεί στο ΕΚΒΥ. 

 Για τη διάχυση του παραγόμενου περιεχομένου και της τεκμηρίωσης του  

συμπεριλαμβάνονται στο Έργο υπηρεσίες γεωγραφικής απεικόνισης και 

εξεύρεσης, καθώς και διασύνδεση με το αποθετήριο του ΕΚΤ (ενιαίος 

κατάλογος ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος). 

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Κοινός Στόχος Έργου: Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πρόσβαση στην 

περιβαλλοντική πληροφορία 

Άμεσοι Στόχοι: 

1. Στόχος 1: Το 90% της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Φορέα και των 

γεωχωρικών δεδομένων, που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Έργου να 
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είναι διαθέσιμο διαδικτυακά με το πέρας του Έργου. 

2. Στόχος 2: Η κατά 90% ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών που αφορούν 

στην κτήση και διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων. 

Μετρήσιμοι Στόχοι: 

Μετρήσιμος Στόχος 
 Τιμή 

Αριθμός (#) ψηφιοποιημένων σελίδων 14000 
# ψηφιοποιημένων τεκμηρίων που 
καθίστανται διαθέσιμα on-line >1700 

# συμπληρωμένων μεταδεδομένων >5000 
# καναλιών διάθεσης των υπηρεσιών που 

είναι συγχρονισμένα  4 

# επιχειρησιακών διαδικασιών του 
∆ικαιούχου που αυτοματοποιούνται 3 

 

Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου 

Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους 

αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 

 Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προστασία πρωτότυπου περιεχομένου που 

θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

ενσωματώσει στις εφαρμογές με αποτελεσματικό τρόπο το πρωτότυπο υλικό 

που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Επιστημονική αξιολόγηση πληροφοριακού υλικού έργων του Φορέα: 

Ύπαρξη ειδικών επιστημόνων με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα Φύσης και 

Βιοποικιλότητας, ως μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου. 

 ∆ιαλειτουργικότητα των υπηρεσιών επισκόπησης, εξεύρεσης και 

μεταφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων που θα παρέχονται από τον ∆Τ 

με αντίστοιχες υπηρεσίες που θα παρέχονται από ανάλογα συστήματα (π.χ. 

ΕΥΓΕΠ): Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης 

διαδικτυακών ΣΓΠ, Σύνταξης Εννοιολογικών Μοντέλων και υιοθέτησης 

προδιαγραφών της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και του Ν. 3882/2010 για 

την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). 
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 Έγκυρη ολοκλήρωση του Έργου, αποφυγή καθυστερήσεων: Πιστή τήρηση 

του χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα του Έργου προβλέπει επαρκή 

χρόνο για την υλοποίηση και τον έλεγχο ποιότητας όλων των παραδοτέων 

και φάσεων του Έργου. 

 Ζητήματα διατήρησης και επεκτασιμότητας του Έργου: Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει επαρκώς το προσωπικό του ΕΚΒΥ 

και να το εφοδιάσει με εγχειρίδια χρήσης που θα επιτρέπουν τη συντήρηση 

και τον εμπλουτισμό του ∆Τ. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προκρίνει τεχνικές λύσεις που θα διευκολύνουν τον μελλοντικό 

εμπλουτισμό του περιεχομένου του τόπου από το προσωπικό του ΕΚΒΥ.  

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης, πέραν των γενικών 

κινδύνων (όπως: καθυστερήσεις προμηθευτών, χαμηλό και εκτός των 

συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παραληφθέντων τμημάτων εξοπλισμού, 

μη διαθεσιμότητα των απαραίτητων οικονομικών ή ανθρωπίνων πόρων, εμφάνιση 

σοβαρών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ελέγχου εγκατάστασης), 

μπορεί να είναι (η λίστα είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική): 

 Η εκτέλεση των εργασιών ψηφιοποίησης των αρχείων και επεξεργασίας 

τους με OCR (συμπεριλαμβάνεται η διόρθωση) και καταχώρησης του 

ψηφιακού περιεχομένου του δικτυακού τόπου, θα ακολουθεί την παράδοση 

πρωτότυπου υλικού, αρχείων και κειμένων από το ΕΚΒΥ. Το εν λόγω υλικό 

θα προέρχεται από το Υποέργο 1 "Απογραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση 

του υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και λοιπού πληροφοριακού υλικού" 

της Πράξης "Ανάπτυξη ∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη 

Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα 

από το ΕΚΒΥ. Τυχόν αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος του Υ/Ε 1, 

οφειλόμενη σε παράγοντες είτε ενδογενείς ή, κυρίως, εκτός του ελέγχου 

του ΕΚΒΥ,  είναι δυνατό να επηρεάσει το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα 

εργασιών του Αναδόχου. 

 Η εκτέλεση της εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου προϋποθέτει  

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Τυχόν μη 

διαθεσιμότητα προσωπικού του ΕΚΤ ή ενδεχόμενες δυσλειτουργίες του 

εξοπλισμού που αναμένεται να διαθέσει το ΕΚΤ, ή άλλοι παράγοντες που 

συνδέονται με το ΕΚΤ, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την εκτέλεση της 

εργασίας. 

 Το Εννοιολογικό Μοντέλο που θα υιοθετηθεί και η ανάπτυξη των υπηρεσιών 
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επισκόπησης, εξεύρεσης και μεταφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων, 

προβλέπεται να ακολουθούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ 

(INSPIRE) και του Ν. 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 

Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), καθώς και τυχόν εθνικά πρότυπα που θα ορίσουν 

το "Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών 

(ΕΠ∆ΓΥ)" και η "Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας", εφόσον αυτά έχουν 

οριστικοποιηθεί έως την εκτέλεση της εν λόγω δράσης. Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, την 

ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής των υπηρεσιών που θα έχει αναπτύξει, σε 

πρότυπα που ενδεχομένως θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια του Έργου. 

 Η ομαλή χρηματοδότηση του Έργου εξαρτάται από την έγκαιρη διάθεση 

των πιστώσεων από το Φορέα Χρηματοδότησης προς το ΕΚΒΥ. 

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων:  

 Στον σχεδιασμό του Έργου συνεκτιμήθηκαν στο μέτρο του δυνατού οι 

δυνητικοί παράγοντες καθυστερήσεων. 

 Το ΕΚΒΥ υλοποιεί τις κατευθύνσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής που αφορούν 

στη συνεργασία με το ΕΚΤ, συμπεριλαμβανόμενης της 

σύναψης/επικαιροποίησης σχετικού μνημονίου συνεργασίας.  

 Σε κάθε περίπτωση, το ΕΚΒΥ θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο Σύστημα 

Ποιότητας που εφαρμόζει, για να αντιμετωπίσει την πλειονότητα των 

δυνητικών κινδύνων που ενδεχομένως να ανακύψουν και τους οποίους 

είναι δυνατόν να ελέγξει το ίδιο. 

Το Έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχές ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία 

στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως. 
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Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του 

έργου αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ – Υποδείγματα και Πίνακες 

Συμμόρφωσης. 

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Τα ψηφιακά αρχεία του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ (πχ. μελέτες, άρθρα, 

βιβλία, αφίσες, φυλλάδια, χάρτες οικοτουριστικού ενδιαφέροντος), τα τεύχη του 

περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ), και τα γεωχωρικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα και 

διαθέσιμα για μεταφόρτωση (download), μέσω δικτυακών υπηρεσιών 

μεταφόρτωσης. Η πρόσβαση και πλήρης λειτουργικότητα των δικτυακών 

υπηρεσιών αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης τους, θα παρέχεται στους 

χρήστες μέσω απλού φυλλομετρητή (internet browser) χωρίς την ανάγκη 

εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής (client application). Οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του υλικού και λογισμικού που θα αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο του Έργου, είναι οι κάτωθι: 

 

 Υπηρεσία ∆ημόσιας Βιβλιοθήκης (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία 

αναζήτησης) 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει στη διάθεση τεκμηριωμένου και 

ψηφιοποιημένου υλικού μέσω desktop PCs, κινητών τηλεφώνων και 

ταμπλετών, από την εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του Έργου. 

Η υπηρεσία θα υλοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH για την διάθεση του 

ανοικτού ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχομένου, στις υπηρεσίες Καταλόγου 

και Απόθεσης και διαφύλαξης του ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου 

περιεχομένου του ΕΚΤ. 

∆ικτυακά εργαλεία αναζήτησης θα επιτρέπουν εξεύρεση ψηφιακού υλικού α) 

εκτελώντας συνδυασμό λογικών κανόνων επί των πεδίων της βάσης 

δεδομένων του ψηφιακού υλικού μέσα από φόρμα αναζήτησης και β) 

πληκτρολογώντας ελεύθερο κείμενο. 

Υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων θα επιτρέπουν την υποβολή και ικανοποίηση 
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συγκεκριμένων αιτημάτων για καθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος (π.χ. 

ονομασίες / κωδικοί προστατευόμενων περιοχών) με τον εξής τρόπο: α) θα 

δηλώνεται (ή επιλέγεται από λίστα) από τον χρήστη η περιοχή ενδιαφέροντος 

και θα επιλέγεται ο τύπος των αιτούμενων στοιχείων για την συγκεκριμένη 

περιοχή μεταξύ των κατηγοριών: Θεσμικό πλαίσιο, Μελέτες, Αποτελέσματα 

παρακολούθησης, Εποπτικό υλικό, Εκπαιδευτικό υλικό, ∆ημοσιεύματα, 

∆ιάφορα, β) σε απόκριση του συστήματος θα παρέχεται στον χρήστη 

κατάλογος των διατιθέμενων στοιχείων και γ) ο χρήστης θα μπορεί να 

μεταφορτώνει και να εκτυπώνει τα στοιχεία που επιλέγει. 

 Υπηρεσίες γεωγραφικής απεικόνισης, γεωγραφικής αναζήτησης, καταλόγου 

γεωχωρικών δεδομένων, πρόσβασης σε γεωγραφικές οντότητες και άντλησης 

γεωγραφικών πληροφοριών 

Οι δικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων (web map 

services) θα διαχέουν ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας κατάλληλα 

συμβολισμένα, στα οποία θα έχει πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα έχει τη 

δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί και απεικονίζει σε παράθυρο χάρτη (map 

viewer) τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. Το κάθε επίπεδο πληροφορίας 

θα έχει ρυθμιστεί ώστε να απεικονίζεται σε εύρος κλιμάκων σύμφωνα με την 

ανάλυσή του (κλίμακα των χαρτών από όπου προήλθε, βαθμός γενίκευσης). 

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στο συμβολισμό των επιπέδων (πάχος 

γραμμών, μέγεθος συμβόλων, κλπ.) ανάλογα με την κλίμακα εμφάνισής τους 

που θα επιλέγεται κάθε φορά από τον χρήστη. Η δικτυακή εφαρμογή θα 

επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει κάποια γραφικά χαρακτηριστικά των 

επιπέδων πληροφορίας και να αντλεί πληροφορίες από τα αντίστοιχα 

περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Οι δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης των 

γεωχωρικών δεδομένων θα υλοποιούνται βάσει του καταλόγου γεωχωρικών 

δεδομένων που θα αναπτύξει ο ανάδοχος στη Φάση 3.  

Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του δικτυακού τόπου σε 

λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο θα περιλαμβάνουν: 

 Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή χρήση 

προτύπων που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία 
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μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων, τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ 

τους και την επεκτασιμότητά τους χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στη δομή 

και αρχιτεκτονική τους. 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

 Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και 

φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την 

αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 

 Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων που θα 

αποτελέσουν διακριτά τμήματα του συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο 

οποίο: θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές 

μεταξύ των υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, θα επιλεγούν 

κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των 

χρηστών με τις εφαρμογές, και θα διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του 

συστήματος. 

 Εγκατάσταση λογισμικού συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου 

δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον 

χρήστη, και για αύξηση της διαθεσιμότητας και ασφάλειας  του συστήματος. 

Τα βασικά υποσυστήματα που θα απαρτίζουν το σύστημα είναι: 

- Ψηφιακό Αποθετήριο (Database server). Θα παρέχει υπηρεσία 

∆ημόσιας Βιβλιοθήκης (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης, 

επισκόπηση και μεταφόρτωση ψηφιακών τεκμηρίων). 

- Αποθετήριο και κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων (GIS server & 

metadata catalogue). Θα παρέχει υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών 

δεδομένων και των μεταδεδομένων τους, υπηρεσία γεωγραφικής 

αναζήτησης πληροφοριών, υπηρεσία επισκόπησης των γεωχωρικών 

δεδομένων μέσα από δικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), 

και υπηρεσία μεταφόρτωσης γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων. 

- Εφαρμογή δικτυακού τόπου. Θα παρέχει υπηρεσία ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτημάτων σε τυποποιημένες φόρμες και απόκρισης στα αιτήματα 

των χρηστών με παροχή των ζητούμενων πληροφοριών. 
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Τα παραπάνω υποσυστήματα θα πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον εικονικών 

μηχανών (virtual machines) σε ομοιόμορφες κατά το δυνατόν τεχνολογικά 

πλατφόρμες και να διαμοιράζονται τα κοινά μοντέλα δεδομένων και την κοινή 

υποδομή δεδομένων. 

Επιμέρους υποσυστήματα που θα υποστηρίζουν τις αλληλεπιδράσεις του 

συστήματος με συστήματα του Φορέα ή άλλων φορέων, είναι: 

- Εφαρμογή αυτοματισμού μεταφοράς των δεδομένων της ισχύουσας 

έκδοσης του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος του Φορέα (ΑΒΕΚΤ έκδοση 

4.0) στην νέα έκδοση. 

- Υλοποίηση πρωτοκόλλου ανταλλαγής δεδομένων με το μητρώο ανοικτού 

τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, για το σκοπό της 

απόθεσης και εγγραφής των ψηφιακών τεκμηρίων και των μεταδεδομένων 

τους σε αυτό. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διαλειτουργικότητα του συστήματος με 

σκοπό τη διασύνδεση με εξωτερικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και μητρώα (π.χ. 

Europeana). 

Χρήστες συστήματος: 

Οι χρήστες του συστήματος θα διακρίνονται στις παρακάτω ομάδες: 

- ∆ιαχειριστής συστήματος. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και συντήρηση 

του συνολικού συστήματος, για τη διαχείριση των προσβάσεων σε αυτό, 

καθώς και για την διαχείριση των απεσταλμένων μηνυμάτων των 

επισκεπτών του ∆Τ (απάντηση, ή προώθηση προς αρμόδιο προσωπικό). 

- ∆ιαχειριστής ψηφιακού αποθετηρίου. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των 

πνευματικών δικαιωμάτων διάθεσης από το αποθετήριο του προς υποβολή 

υλικού, για τον έλεγχο και τελική διόρθωση των μεταδεδομένων του 

υποβληθέντος ψηφιακού αντικειμένου, καθώς και για τον έλεγχο της 

μορφής του σε σχέση με θέματα συμβατότητας, και για την τελική αποδοχή 

και δημοσίευση τους. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό 

ειδοποίησης μέσω e-mail, που θα ενημερώνει τον διαχειριστή για τις 

αναρτήσεις περιεχομένου. 

- ∆ιαχειριστής αποθετηρίου γεωχωρικών δεδομένων και καταλόγου 

μεταδεδομένων. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των πνευματικών 

δικαιωμάτων διάθεσης από το αποθετήριο των προς υποβολή γεωχωρικών 
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δεδομένων, για τον έλεγχο και τελική διόρθωση των μεταδεδομένων τους, 

καθώς και για τον έλεγχο του σχήματος των υποβληθέντων γεωχωρικών 

δεδομένων και μεταδεδομένων σε σχέση με θέματα συμβατότητας. Το 

σύστημα θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό ειδοποίησης μέσω e-mail, που θα 

ενημερώνει τον διαχειριστή για τις αναρτήσεις περιεχομένου. Θα είναι 

επίσης υπεύθυνος για την εγγραφή των ψηφιακών τεκμηρίων στο μητρώο 

ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ. 

- ∆ημιουργοί περιεχομένου της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Υπεύθυνοι για 

την δημιουργία ψηφιακών αντικειμένων, την εισαγωγή των μεταδεδομένων 

τους και την επισύναψη των αντίστοιχων αρχείων στο αποθετήριο, την 

ενημέρωση των εγγραφών ψηφιακών τεκμηρίων, καθώς και για την 

παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης και διάθεσης του αρχείου. 

- ∆ημιουργοί περιεχομένου γεωχωρικών δεδομένων. Υπεύθυνοι για την 

εισαγωγή και ενημέρωση γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων 

αυτών, καθώς και για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης και 

διάθεσης τους. 

- ∆ιαχειριστής περιεχομένου του ∆Τ. Υπεύθυνος για την ενημέρωση των 

κειμένων του ∆Τ (ενημερωτικά κείμενα, ειδήσεις, γραφικά, εικόνες). 

- Εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Προσωπικό ΕΚΒΥ που θα έχει πλήρη 

πρόσβαση στο διατιθέμενο περιεχόμενο. 

- Ανώνυμοι χρήστες. Απλοί πολίτες που θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο 

διατιθέμενο περιεχόμενο, αλλά όχι πρόσβαση σε αρχεία ψηφιακών 

τεκμηρίων για τα οποία δεν έχει γίνει εκκαθάριση πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα γίνεται από τον Ενιαίο 

∆ικτυακό Τόπο που θα παρέχει δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης που θα υλοποιούν πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης 

LDAP και SSO (Single Sign On). 

Ενδεικτικά παρατίθενται τα διαγράμματα της φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής 

του συστήματος. 
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∆ιάγραμμα φυσικής αρχιτεκτονικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραμμα λογικής αρχιτεκτονικής 
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Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Για  την  ανάπτυξη του  ψηφιακού αποθετηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

ανοικτά πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και εξωτερική 

διαλειτουργικότητα. Για την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων και υπηρεσιών 

δύναται να αξιοποιηθούν πακέτα ελεύθερου-ανοικτού λογισμικού ή/και  εμπορικό  

λογισμικό. 

Το σύνολο των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του 

έργου αναλύονται λεπτομερώς στο Μέρος Γ΄ – Υποδείγματα και Πίνακες 

Συμμόρφωσης. 
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Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων 

(Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Εφαρμογή Ψηφιακού 

Αποθετηρίου ΕΚΒΥ» 

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ενεργειών θα γίνει η δημιουργία της ενιαίας βάσης 

δεδομένων όπου θα καταχωρείται το ψηφιακό απόθεμα του ΕΚΒΥ και η ανάπτυξη της 

εφαρμογής Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου στο ΕΚΒΥ, που θα εξυπηρετεί τους 

σκοπούς της απόθεσης και διάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων (ψηφιακών αρχείων και 

των μεταδεδομένων αυτών). 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα γίνει με χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο «Οδηγός καλών πρακτικών 

για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου» 

του ΕΚΤ. 

Θα παρέχει τις εξής δυνατότητες: σύγχρονη διεπαφή Web Opac, προσαρμοζόμενη 

αναζήτηση,  καταλογογράφηση υποστηριζόμενη από το πρότυπο Z39.50 και απλό 

σύστημα προσκτήσεων για μικρές βιβλιοθήκες. 

Για την παροχή μονίμων τοποθεσιών του ψηφιακού περιεχομένου ανεξάρτητους από το 

συγκεκριμένο σύστημα λογισμικού και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, και τη διάθεση 

και διασύνδεση ως Ανοικτά ∆εδομένα, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμό 

persistent identifier handle service για τη σταθερή διευθυνσιοδότηση του κάθε ψηφιακού 

πόρου, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτόν ανεξάρτητα χρονικού διαστήματος 

και συστήματος λογισμικού που τον παρέχει. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον φορέα θα 

πρέπει να εκδώσει persistent identifiers Handle System RFC3650 ή/και DOI ή άλλο 

αντίστοιχο για τους ψηφιακούς πόρους. To λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει α) 

διάθεση ψηφιακού περιεχομένου στις διευθύνσεις που ορίζουν τα persistent identifiers 

και β) Handle System RFC3650. 

Για την υλοποίηση του Αποθετηρίου θα προτιμηθεί πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού (π.χ. 

η πλατφόρμα DSpace, που αναπτύχθηκε από το ΜΙΤ που προτείνεται από το ΕΚΤ), ώστε 

να εξασφαλίζεται η αναζήτηση, ανάκτηση και μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων, 

καθώς και η διαλειτουργικότητα με διεθνή αποθετήρια και μηχανές αναζήτησης. 

Για το σκοπό της διάθεσης και μόνιμης απόθεσης των πόρων του ψηφιακού πολιτιστικού 

αποθέματος, το αποθετήριο θα πρέπει να υλοποιηθεί με ανοικτά πρότυπα κωδικοποίησης 
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και διάδοσης της πληροφορίας (Dublin Core και Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting - OAI-PMH), ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και ευρύτερη 

αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Για τον σκοπό της εναπόθεσης των μεταδεδομένων του αποθετηρίου στο μητρώο 

ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ, θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί 

ανταλλαγής δεδομένων και μεταδεδομένων με το πρωτόκολλο OAI-PMH. Το πρωτόκολλο 

OAI-PMH επιτρέπει τη συγκέντρωση των μεταδεδομένων των ψηφιακών πόρων και 

διευκολύνει την αποτελεσματική διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου και την 

απομακρυσμένη ανάκτηση πληροφοριών για τα τεκμήρια. Χρησιμοποιεί γλώσσα XML και 

είναι συμβατό με όλες τις εφαρμογές και τα προγράμματα αποθετηρίων. Θέτει ως 

ελάχιστη απαίτηση την εφαρμογή του προτύπου Dublin Core για την περιγραφή των 

ψηφιακών αντικειμένων. Το Dublin Core είναι ένα απλό πρότυπο κανόνων που 

χρησιμοποιεί 15 στοιχεία για την περιγραφή των ψηφιακών πόρων με σκοπό τον εύκολο 

εντοπισμό και ανάκτησή τους. Η υλοποίησή του προτύπου βασίζεται στις μεταγλώσσες 

XML και RDF. Το Dublin Core χρησιμοποιείται κατά κόρον από όλα σχεδόν τα λογισμικά 

ψηφιακών βιβλιοθηκών για την περιγραφή των τεκμηρίων τους.  

Για τον σκοπό της συλλογής των ψηφιακών πόρων του αποθετηρίου στο μητρώο 

ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ, θα πρέπει να παρέχονται: 

 μηχανισμοί OAI-ORE ή άλλοι τεκμηριωμένα αντίστοιχοι για μεταφόρτωση αντιγράφων 

ασφαλείας σε κεντρική υποδομή, 

 Web service με δυνατότητα authentication/access restriction για μεταφόρτωση 

ψηφιακού αντικειμένων με βάση την μόνιμη (persistent) διεύθυνση του αντίστοιχου 

ψηφιακού πόρου/τεκμηρίου, 

 Βatch μηχανισμοί για μαζική εξαγωγή και μεταφορά ψηφιακών αντικειμένων σε 

μορφή μαγνητικού μέσου (εξωτερικός δίσκος, ταίνίες LTO3/4, κ.α.). 

Για τη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, θα εξασφαλίζεται η διάθεσή τους (μέσω 

υπηρεσιών διαδικτύου) για harvesting, σε επίπεδο κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών 

από τρίτους. Θα παρέχονται βασικές υπηρεσίες πλοήγησης και οπτικοποίησης του 

περιεχομένου και θα εξασφαλίζεται ένα βασικό επίπεδο συμβατότητας με το 

σημασιολογικό ιστό. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς εισαγωγής των 

δεδομένων του υφιστάμενου Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στο αποθετήριο του ΕΚΒΥ. 
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Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ χρησιμοποιεί έως σήμερα για την καταχώρηση δεδομένων 

(Αρχείο Βιβλιοκαταλόγου) την έκδοση 4.0 του Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 

ΑΒΕΚΤ. Η συγκεκριμένη έκδοση λειτουργεί σε περιβάλλον MsDOS, το οποίο δεν 

υποστηρίζεται πλέον από την εταιρία Microsoft και ενέχει κινδύνους διαφύλαξης των 

δεδομένων εξαιτίας ύπαρξης κενών ασφαλείας. Επιπλέον η έκδοση έχει περιορισμένες 

δυνατότητες συμπλήρωσης στοιχείων μεταδεδομενων (δεν υποστηρίζει το πρότυπο 

καταλογογράφησης Ζ39.50) και δεν παρέχει υπηρεσία διαδικτυακής τους διάδοσης και 

σύνδεσης με εξωτερικές μηχανές αναζήτησης (Web Opac). 

Επιπλέον η εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 

προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για όλους τους τύπους υλικού. 

– Προβολή του υλικού σε κατάλληλο context: Για κάθε πόρο (τεκμήριο) να 

υπάρχει διαδικτυακή σελίδα παρουσίασης που περιλαμβάνει τα μεταδεδομένα 

του και να γίνεται προβολή του ίδιου του ψηφιακού τεκμηρίου. Σε κάποιες 

περιπτώσεις στη σελίδα μπορεί να περιλαμβάνεται μόνο υπερ-σύνδεσμος σε 

ξεχωριστή σελίδα προβολής του τεκμηρίου. 

– Εύκολος εντοπισμός και ανάκτηση του υλικού από το διαδικτυακό χρήστη: 

∆υνατότητα μεταφόρτωσης (download) των τεκμηρίων από τον τελικό χρήστη 

(όπου είναι εφικτό βάσει πνευματικών δικαιωμάτων) μέσω εμφανούς επιλογής 

/ υπερ-συνδέσμου στη σελίδα παρουσίασης του κάθε τεκμηρίου. 

– Προβολή του υλικού σε κατάλληλο context: ∆ιασύνδεση του υλικού από 

εξωτερικές πηγές. Οι σελίδες παρουσίασης του τεκμηρίου καθώς και οι 

ξεχωριστές σελίδες προβολής του (όπου υπάρχουν) να είναι απευθείας 

προσπελάσιμες (deep linking) μέσω φιλικών προς το χρήστη διαδικτυακών 

διευθύνσεων (URL). 

– ∆ιασύνδεση του υλικού από εξωτερικές πηγές: Οι διευθύνσεις των σελίδων 

παρουσίασης του τεκμηρίου να διαθέτουν μοναδικούς, μόνιμους προσδιοριστές 

(persistent identifiers). 

– Εύκολος εντοπισμός και ανάκτηση του υλικού από το διαδικτυακό χρήστη: 

Απλή και σύνθετη αναζήτηση στα μεταδεδομένα τεκμηρίων. Στον κατάλογο 

αποτελεσμάτων να περιλαμβάνονται υπερ-σύνδεσμοι στις σελίδες παρουσίασης 

των αντίστοιχων τεκμηρίων. 
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Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Υπηρεσία καταλόγου 

γεωχωρικών δεδομένων» 

Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργικής ενότητας θα γίνει η ανάπτυξη της υπηρεσίας 

καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων. 

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει πλατφόρμα καταλόγου γεωχωρικών 

δεδομένων χρησιμοποιώντας ΕΛ/ΛΑΚ, η οποία να παρέχει: 

α) υπηρεσίες εξεύρεσης για την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών 

δεδομένων με βάση το περιεχόμενο των αντίστοιχων μεταδεδομένων και  

β) το κατάλληλο interface για την εισαγωγή / συμπλήρωση, την προεπισκόπηση 

και οπτική παρουσίαση των στοιχείων των μεταδεδομένων. 

Για την εξεύρεση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος συνδυασμός κριτηρίων αναζήτησης: 

- λέξεις-κλειδιά, 

- ταξινόμηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, 

- ποιότητα και εγκυρότητα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, 

- βαθμός συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 6 του Ν. 3882/10, 

- γεωγραφική τοποθεσία (Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων), 

- όροι, ιδίως των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας, που ισχύουν για την πρόσβαση 

στα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και τη χρήση τους, 

- δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημιουργία, διαχείριση, συντήρηση και 

διάχυση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. 

Για να καταστεί δυνατή η ανεύρεση πόρων μέσα από συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης, 

θα πρέπει να υποστηρίζονται λογικοί και συγκριτικοί τελεστές. 

Για να καταστεί δυνατή η ανεύρεση πόρων με βάση τη γεωγραφική θέση του πόρου,  θα 

πρέπει να υποστηρίζεται ο χωρικός τελεστής "Τομή", όπου το στοιχείο μεταδεδομένων 

«περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων» απαιτείται να τέμνει καθορισμένη περιοχή 

ενδιαφέροντος. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει φιλικό interface για την εισαγωγή / συμπλήρωση 

μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων, ώστε ο δημιουργός του αρχείου να μπορεί 

να επιλέξει: 

α) να συμπληρώσει τα στοιχεία του αρχείου μεταδεδομένων μέσα από τυποποιημένη 

φόρμα που ακολουθεί το αποδεκτό πρότυπο μεταδεδομένων του Έργου, ή 
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β) να αναρτήσει το αρχείο μεταδεδομένων (single upload) υπό τη μορφή αρχείου XML, ή 

γ) να κάνει μαζική ανάρτηση αρχείων μεταδεδομένων (batch upload) υπό τη μορφή ενός 

και μόνο αρχείου zip που εμπεριέχει τα αρχεία XML. 

Αναφορικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του ∆Τ και της υπηρεσίας καταλόγου 

γεωχωρικών δεδομένων (υπηρεσία εξεύρεσης), το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

δυνατότητες δημοσίευσης των μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων προς την 

υπηρεσία εξεύρεσης - κατάλογο γεωχωρικών δεδομένων, με τους εξής τρόπους: 

- μηχανισμός εισαγωγής (push): παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των 

στοιχείων μεταδεδομένων από πόρους που είναι προσβάσιμοι από την υπηρεσία 

εξεύρεσης, 

- μηχανισμός εξαγωγής (pull): παρέχει στην υπηρεσία εξεύρεσης τη δυνατότητα να 

αντλήσει στοιχεία μεταδεδομένων από πόρους σε απομακρυσμένη γεωγραφική 

θέση. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Open Geospatial 

Consortium, OGC Catalog Service for the Web - CSW 2.0.1. 

Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου 

και δικτυακών υπηρεσιών» 

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ενεργειών θα γίνει η ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού τόπου 

και υπηρεσιών διαδικτύου, ο οποίος θα παρέχει: κοινό interface για την πρόσβαση στο 

υλικό του ψηφιακού αποθετηρίου, στον κατάλογο των γεωχωρικών δεδομένων και σε 

άλλο ψηφιακό πληροφοριακό υλικό, καθώς και δικτυακές υπηρεσίες υποβολής αιτήματος, 

αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης υλικού. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο θα προέλθει από κειμενικό, επιστημονικό, πολυμεσικό και 

φωτογραφικό ψηφιακό περιεχόμενο, με αναφορά στον γεωγραφικό χώρο, και ειδικότερα 

από: τα ψηφιακά τεκμήρια του αποθετηρίου του ΕΚΒΥ, τα γεωχωρικά δεδομένα και 

μεταδεδομένα για τη φύση και βιοποικότητα, και κειμενικό ψηφιακό περιεχόμενο, που θα 

προέλθει από αξιολόγηση και οργάνωση άλλου υλικού (αποδελτιώσεις τύπου, παραδοτέα 

υλοποιηθέντων έργων, κ.ά.). Η δομή και το περιεχόμενο του ∆Τ θα παραδοθούν στον 

Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιακό απόθεμα, γεωγραφική πληροφορία και άλλο 

πληροφοριακό υλικό) θα δημοσιεύεται μέσω εξυπηρετητή διαδικτύου. Για το σκοπό της 

εξοικονόμησης πόρων, το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί με 
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τεχνολογία εικονικού εξυπηρετητή, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευσης του 

ψηφιακού περιεχομένου (Data Server), εξυπηρέτησης των γεωχωρικών δεδομένων (GIS 

Server) και εξυπηρέτησης διαδικτύου (web server). 

Ο Ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες διεπαφές ώστε τα υποσυστήματα που θα 

αναπτυχθούν να διαλειτουργούν, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να αναζητά 

πληροφορίες και να οπτικοποιεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε ενιαία οθόνη, 

ανεξαρτήτως προέλευσης του ψηφιακού περιεχομένου (ψηφιακό αποθετήριο, 

γεωγραφική βάση δεδομένων).  

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης πληροφοριών για μια επιλεγμένη περιοχή, θα 

οπτικοποιούνται σε ενιαία οθόνη που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω: 

1. Πλαίσιο κειμένου με καθορισμένες ενότητες πληροφορίας: α) Περιγραφή 

περιοχής, β) Ρυθμίσεις προστασίας, γ) Φυσικό Περιβάλλον-Ενημέρωση-

Οικοτουρισμός (Οικοσυστήματα, Βλάστηση, Χλωρίδα, Πανίδα, Ύδατα, ∆ιαχείριση, 

Παρακολούθηση, Υποδομές ενημέρωσης και υποδοχής επισκεπτών, 

Περιβαλλοντική ενημέρωση), δ) Πολιτιστικές αξίες και μνημεία (διαχρονική και 

χωρική σχέση φυσικών περιοχών με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία), και ε) 

Αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, με την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας 

αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων όπως: φορείς διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας (δασαρχεία–διευθύνσεις δασών, 

διευθύνσεις υδάτων, διευθύνσεις περιβάλλοντος και χωροταξίας κλπ.). 

2. Λίστα των ψηφιακών τεκμηρίων που αφορούν την περιοχή, με 

δυνατότητα πρόσβασης και μεταφόρτωσης αυτών. 

3. Παράθυρο χάρτη που θα εστιάζει στην περιοχή και θα απεικονίζει τα 

γεωχωρικά δεδομένα βιοποικιλότητας. 

Η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο 

χρήστης: 

 να υποβάλει αίτημα παροχής συγκεκριμένων στοιχείων μέσα από τυποποιημένη 

φόρμα 

 να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια περιοχή που τον 

ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης με λέξεις κλειδιά 

 να εντοπίζει πληροφορίες και διαθέσιμο ψηφιακό υλικό για μια γεωγραφική 

περιοχή που τον ενδιαφέρει, εκτελώντας γεωγραφική αναζήτηση μέσα από 

παράθυρο χάρτη 

 να ανακτά και να εκτυπώνει το ψηφιακό υλικό που επιθυμεί 
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 να ανακτά τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων περιοχών 

 να διαμορφώνει και να εκτυπώνει χάρτη με τα γεωχωρικά δεδομένα που επιθυμεί 

να απεικονίζονται σε αυτόν. 

Τα παραπάνω θα υλοποιούνται μέσω δικτυακών υπηρεσιών υποβολής αιτήματος, 

αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης υλικού. Η πρόσβαση και πλήρης 

λειτουργικότητα των δικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης, 

θα παρέχεται στους χρήστες μέσω απλού φυλλομετρητή ιστού (internet browser) χωρίς 

την ανάγκη εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής (client application). 

Οι υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων θα επιτρέπουν την υποβολή και ικανοποίηση 

αιτημάτων για προστατευόμενες περιοχές με την εξής διαδικασία: α) επιλογή ή 

πληκτρολόγηση περιοχής ενδιαφέροντος και επιλογή τύπου αιτούμενων στοιχείων μεταξύ 

των κατηγοριών: Θεσμικό πλαίσιο, Μελέτες, Αποτελέσματα παρακολούθησης, Εποπτικό 

υλικό, Εκπαιδευτικό υλικό, ∆ημοσιεύματα, ∆ιάφορα, β) απόκριση του συστήματος με 

οθόνη που θα παρέχει στον χρήστη κατάλογο των διατιθέμενων στοιχείων και 

δυνατότητα μεταφόρτωσης και εκτύπωσης των επιλεχθέντων στοιχείων. 

Οι δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης θα επιτρέπουν α) τον συνδυασμό λογικών κανόνων 

επί των πεδίων της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού μέσα από φόρμα αναζήτησης 

και β) πληκτρολόγηση ελεύθερου κειμένου. Για παράδειγμα, αναζήτηση πληροφορίας 

που αφορά τη λέξη «Κορώνεια», που να ανήκει στην κατηγορία «Μελέτη» και που να 

εκπονήθηκε μετά το έτος 2000. Οι υπηρεσίες αναζήτησης θα παρέχουν κατ’ ελάχιστο τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

– Θα επιτρέπουν τον ορισμό σύνθετων κανόνων αναζήτησης μέσω πεδίων εισαγωγής 

λέξεων - κλειδιών που θα καλύπτουν κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν όλα τα 

πεδία της βάσης δεδομένων. Θα υποστηρίζονται οι λογικοί τελεστές (NOT, AND, 

OR, κλπ.) με χρήση των οποίων θα συνδυάζονται τα πεδία για τον σχηματισμό του 

τελικού κανόνα αναζήτησης. 

– Ανάλογα με το είδος του πεδίου (αλφαριθμητικών χαρακτήρων, αριθμητικό, 

ημερομηνίας) θα προσφέρονται και οι αντίστοιχες δυνατότητες. Για παράδειγμα, 

στα αριθμητικά πεδία και τα πεδία ημερομηνιών θα υπάρχει η δυνατότητα 

καθορισμού ενός επιθυμητού διαστήματος ως κανόνα αναζήτησης. Για τα πεδία 

κειμένου η αναζήτηση θα είναι ανεξάρτητη από χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και 

τονισμού. 

– Θα υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού του δείγματος των αποτελεσμάτων βάση 

κριτηρίων σύμφωνα με τα πεδία της βάσης. 
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– Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα παρουσιάζονται με την μορφή πίνακα. Με την 

επιλογή (click ή double click) μιας γραμμής θα ανοίγει η αντίστοιχη οθόνη 

εμφάνισης του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού. 

– Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος της αναζήτησης αλλά και 

εξαγωγής του σε μορφή excel, pdf, XML κτλ. 

– Ο χρήστης θα διευκολύνεται στην πληκτρολόγηση κειμένου όπου αυτό είναι 

δυνατόν. Για παράδειγμα, θα προτείνονται τυποποιημένες τιμές πεδίων, θα 

υπάρχουν πίνακες αναζήτησης τιμών από κωδικοποιημένους καταλόγους των 

δυνατών επιλογών, θα υπάρχουν τα κατάλληλα μηνύματα βοήθειας, 

προειδοποίησης κλπ. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων, 

που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την οπτική παρουσίαση, πλοήγηση, 

μεγέθυνση/σμίκρυνση, μετακίνηση και υπέρθεση ορατών συνόλων γεωχωρικών 

δεδομένων και την οπτική απεικόνιση των πληροφοριών υπομνήματος, και υπηρεσίες 

μεταφόρτωσης, που καθιστούν δυνατή την μεταφόρτωση συνόλων γεωχωρικών 

δεδομένων ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά. 

Οι δικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων θα διαχέουν 

ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας κατάλληλα συμβολισμένα, στα οποία θα έχει 

πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί και 

απεικονίζει σε παράθυρο χάρτη (map viewer) τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. Το 

κάθε επίπεδο πληροφορίας θα έχει ρυθμιστεί ώστε να απεικονίζεται σε εύρος κλιμάκων 

σύμφωνα με την ανάλυσή του (κλίμακα των χαρτών από όπου προήλθε, βαθμός 

γενίκευσής του). Ειδική μέριμνα θα ληφθεί στο συμβολισμό των επιπέδων (πάχος 

γραμμών, μέγεθος συμβόλων, κλπ.) ανάλογα με την κλίμακα εμφάνισής τους που θα 

επιλέγεται κάθε φορά από τον χρήστη. Η δικτυακή εφαρμογή θα επιτρέπει στον χρήστη 

να επιλέγει κάποια γραφικά χαρακτηριστικά των επιπέδων πληροφορίας και να έχει 

προσπέλαση στα αντίστοιχα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον θα δίνεται η 

δυνατότητα διαδραστικής επέμβασης του χρήστη στο περιβάλλον διεπαφής, μέσω της 

πληκτρολόγησης μεμονωμένου ζεύγους τιμών γεωγραφικών συντεταγμένων (στο 

σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 ή στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84) ενός 

σημείου ενδιαφέροντος σε ειδική φόρμα και της απεικόνισης του σημείου αυτού στο 

παράθυρο χάρτη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα μπορεί να έχει αντίληψη της θέσης 

ενδιαφέροντος σε σχέση με τα όρια των περιοχών προστασίας. Η πλοήγηση στο 

παράθυρο χάρτη θα δίνει τις εξής δυνατότητες:  
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o Εμφάνιση της γεωγραφικής πληροφορίας στην οθόνη, στο σύνολο της χωρικής 

της έκτασης. 

o Εστίαση της γεωγραφικής πληροφορίας στις διαστάσεις που καταλαμβάνει το κάθε 

επίπεδο πληροφορίας. 

o Μεγέθυνση – σμίκρυνση της γραφικής πληροφορίας στην οθόνη, με κέντρο που 

υποδεικνύει ο χρήστης. 

o Μεγέθυνση-σμίκρυνση, βάσει παραθύρου που ορίζει ο χρήστης. 

o Ολίσθηση της οθόνης, χωρίς μεταβολή της κλίμακας. 

o Μέτρηση αποστάσεων επί της οθόνης. 

o Επιλογή γραφικών χαρακτηριστικών ενός θεματικού επιπέδου, που 

περιλαμβάνονται σε περιοχή παραλληλογράμμου. 

o Εκτύπωση μιας επιθυμητής περιοχής της γραφικής πληροφορίας. 

o Πληκτρολόγηση σε ειδική φόρμα του ζεύγους τιμών γεωγραφικών συντεταγμένων 

ενός σημείου ενδιαφέροντος και απεικόνιση του σημείου στον χάρτη. 

o Εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών που υπάρχουν στην χωρική βάση δεδομένων 

και συνδέονται άμεσα με τις γεωγραφικές πληροφορίες χαρακτηριστικού που 

επιλέχθηκε από τον χρήστη (π.χ. έκταση μιας προστατευόμενης περιοχής, μήκος 

ενός κλάδου του οδικού δικτύου κ.ά.). 

Για την απεικόνιση των γεωχωρικών δεδομένων σε παράθυρο χάρτη, θα 

χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα οι υπηρεσίες ανοιχτής θέασης άλλων φορέων (π.χ. 

χαρτογραφικά υποβάθρων του Κτηματολογίου, Οpen Street Map, Bing maps). 

Τα ψηφιακά αρχεία του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ (πχ. μελέτες, άρθρα, βιβλία, 

αφίσες, φυλλάδια, χάρτες οικοτουριστικού ενδιαφέροντος), τα τεύχη του περιοδικού 

ΑΜΦΙΒΙΟΝ), και τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων περιοχών θα είναι 

προσβάσιμα και διαθέσιμα για μεταφόρτωση (download), μέσω των δικτυακών υπηρεσιών 

μεταφόρτωσης. 

Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να περιλαμβάνει on line εργαλεία αξιολόγησης ώστε να 

προσδιορίζεται κατά πόσο οι λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρονται ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των χρηστών, υπηρεσία αναζήτησης εντός του δικτυακού τόπου, φόρμα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πληροφορία για προσανατολισμό του χρήστη και χάρτη 

πλοήγησης, υπηρεσία διάθεσης των πρόσφατων επικεφαλίδων ειδήσεων με τη μορφή του 

προτύπου RSS (Really Simple Syndication), ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα που θα 
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υποδεικνύει στον χρήστη τις τελευταίες ενημερώσεις, και εργαλεία διασύνδεσης και 

διάδοσης περιεχομένου σε γνωστά κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, Linked in, 

Google+). Τέλος, θα ενσωματώνει τις Οδηγίες υποστήριξης χρηστών (online help) και 

επιμέρους οδηγίες προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τον ∆Τ με δυναμικό τρόπο ώστε κάθε υποσύστημά του να 

ενημερώνεται εύκολα από τους διαχειριστές του συστήματος, χωρίς την εξωτερική 

παρέμβαση εξειδικευμένου προγραμματιστή. 

Θα διασφαλίζονται ακόμη τα εξής: 

– Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των 

υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν. 

– Χρήση γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη με το σύστημα (GUI) 

για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησης τους. 

– Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (on-line help) 

και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών, 

τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες (error 

messages), στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με χρήση 

κατανοητής προς αυτούς ορολογίας. 

– Ικανοποίηση των εξής απαιτήσεων: πληρότητα των στοιχείων που 

αποθηκεύονται, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων, σύνταξη τεχνικών 

εγχειριδίων των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και 

λεπτομερείς οδηγίες υποστήριξης των χρηστών (on-line help), τεκμηρίωση του 

συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής των βάσεων δεδομένων και των 

εφαρμογών, ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων των 

στοιχείων των εφαρμογών από τη βάση δεδομένων και την εισαγωγή 

εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. 

Κατά την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, θα ληφθούν υπόψη το Ελληνικό Πλαίσιο 

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας 

(e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Επίσης, για την επίτευξη της 

πολυκαναλικότητας, θα ακολουθηθούν οι σχετικές προδιαγραφές της Πρωτοβουλίας για 

την Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του 

W3C. Ειδικότερα, θα ληφθούν υπόψη τα κείμενα Mobile Web Best Practices και Mobile 

Web Application Best Practices και θα αιτηθεί απόδειξη συμμόρφωσης με το W3C® 

mobileOK™ Basic conformance. 
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Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εφαρμογών και των δεδομένων από τους αντίστοιχους 

διαχειριστές θα ελέγχεται η επισκεψιμότητα των χρηστών αλλά και η καταχώρηση των 

κινήσεών τους όπως, π.χ. των διαδικασιών αναζήτησης και μεταφόρτωσης δεδομένων, 

προκειμένου να μπορεί να δημιουργηθεί αντίστοιχη στατιστική ανάλυση. Για τη βελτίωση 

της ταχύτητας παρουσίασης των σελίδων, το Σύστημα Πρόσβασης (web proxy) στο 

διαδίκτυο θα έχει υπηρεσίες μεσολαβητή που θα βασίζεται στη λειτουργία ενός 

προσωρινού αποθηκευτικού χώρου (cache) όπου θα αποθηκεύονται τοπικά οι πρόσφατες 

ιστοσελίδες που έχουν ζητηθεί και από τους χρήστες. Έτσι, η ανεύρεση και η 

εξυπηρέτηση τους από τον proxy server θα είναι ταχύτερη από την εκ νέου αποστολή 

τους από τον απομακρυσμένο web server που θα τις δημοσιεύει. 

Πέραν της προµήθειας και παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού, οι ανάδοχοι 

υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία τον παραδιδόµενο 

εξοπλισµό, το λογισμικό και τις εφαρμογές. 

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού, λογισµικού και του συστήματος περιλαµβάνει: 

 Εγκατάσταση των προσφεροµένων ειδών και εφαρμογών στους χώρους 

προορισµού. 

 Σύνδεση τυχόν διαθέσιµου συµβατού περιφερειακού εξοπλισµού. 

 Επίδειξη λειτουργίας και ενηµέρωση στο προσωπικό για τις βασικές αρχές 

λειτουργίας των συστηµάτων και του λογισµικού (τυχόν ιδιαιτερότητες ως προς τα 

πρότυπα, κίνδυνοι, αντιµετώπιση απλών προβληµάτων, κλπ). 

Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Γραφιστική επιμέλεια 

δικτυακού τόπου» 

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ενεργειών θα γίνει η γραφιστική επιμέλεια του δικτυακού 

τόπου. 

Η ενότητα περιλαμβάνει: 

 τον γραφιστικό σχεδιασμό του δικτυακού τόπου και των υποσυστημάτων του, και  

 την αναμόρφωση της υφιστάμενης ιστοσελίδας του ΕΚΒΥ (www.ekby.gr), με: α) 

προσαρμογή του υφιστάμενου layout με σκοπό την επίτευξη ομοιόμορφης 

εικαστικής παρουσίασης με το layout του δικτυακού τόπου και β) 

δομικές/προγραμματιστικές αλλαγές που θα αποσκοπούν στην αποφυγή ύπαρξης 

ταυτόσημης πληροφορίας και την ευελιξία πρόσβασης από και προς τον δικτυακό 
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τόπο (π.χ. προσθήκη διακριτικών γραφικών στην αρχική σελίδα με συνδέσμους 

από/προς αυτόν). 

Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να έχει καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση που θα 

επιτυγχάνεται με χρήση προεπιλεγμένων προτύπων αναπαράστασης της πληροφορίας 

(cascading style sheets - CSS), θα είναι λειτουργικός και φιλικός στον χρήστη.  

Τα γραφικά και η εικαστική προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

ενσωματώνουν και συμμορφώνονται με το παραδοτέο "Oπτική επικοινωνία-γραφιστικός 

σχεδιασμός" του Υ/Ε 3 της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη ∆ικτυακού Τόπου ∆ιάχυσης 

Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας ", και συγκεκριμένα με τον 

Λογότυπο και την Αφίσα της Πράξης.  

Κατά τον σχεδιασμό θα υιοθετηθούν οι προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με 

αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες (οδηγίες προσβασιμότητας 

W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines WAI/WCAG). 

Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών (εφόσον 

απαιτούνται) 

Έχουν καλυφθεί από τα κεφάλαια Α3.2, Α3.4. 

Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα συμπεριλάβουν στις 

προσφορές τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 

Γ.3 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». 

Α3.7 ∆ιαλειτουργικότητα 

Η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του 

έργου και κρίνεται σκόπιμη για την εγγραφή των ψηφιακών τεκμηρίων και των 

μεταδεδομένων στην υποδομή μητρώου ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού 

περιεχομένου του ΕΚΤ, για την εξασφάλιση ανάκτησής τους από μηχανές 

αναζήτησης άλλων ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και της Europeana και τη 

διαφύλαξη και βιωσιμότητά τους. 
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Η διαλειτουργικότητα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω διαστάσεις: 

 Οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια (ή υπό 

ανάπτυξη) υποσυστημάτων. 

 Κάθετη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια (ή υπό 

ανάπτυξη) συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα. 

 Εξωτερική διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων 

με την Υπηρεσία καταλόγου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, και την 

Υπηρεσία απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου 

περιεχομένου του ΕΚΤ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό του συστήματος να λάβει υπόψη: 

 τα πρότυπα διαλειτουργικότητας όπως προσδιορίζονται στο 

επικαιροποιημένο "Πλαίσιο Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών 

∆ιαλειτουργικότητας και Ανοιχτών ∆εδομένων" από την ΕΥ∆ του Ε.Π. 

Ψηφιακή Σύγκλιση σε τεχνικό επίπεδο, 

 το κείμενο "Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για 

ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο" του ΕΚΤ, 

 τις απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (e-

gif), τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών & την 

Γενική Γραμματεία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1301/12.04.2012). 

Ειδικά για την επίτευξη της εξωτερικής διαλειτουργικότητας με το ΕΚΤ, κατά τον 

σχεδιασμό του ψηφιακού αποθετηρίου θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ενιαία βάση 

δεδομένων του Συστήματος θα μπορεί να επικοινωνεί με το Κεντρικό 

Πληροφοριακό Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης 

ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ. 

Επιπλέον, το ψηφιοποιημένο υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στις ευρέως 

διαδεδομένες μορφές αρχείων (PDF, TIFF, JPEG, JPEG-2000, κ.ά.).  

Τα μεταδεδομένα δύνανται να είναι βασισμένα σε κατάλληλα διεθνή πρότυπα 

μεταδεδομένων (π.χ. CIDOC-CRM) και θα πρέπει να παρέχονται κατ’ ελάχιστον 

μέσω κατάλληλης προγραμματιστικής διεπαφής (π.χ. με χρήση του πρωτοκόλλου 

OAI-PMH) με αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται περιοδικά, 

ενώ θα είναι εφικτή και η επιπλέον παροχή τους (συμπληρωματικά με την παροχή 

της πρότυπης μορφής μέσω της αυτόματης διαδικασίας) σε διεθνή πρότυπα 
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μεταδεδομένων (CIDOC-CRM,  DC, κ.α.) ή και σε μη προτυποποιημένη δομημένη 

μορφή (π.χ. custom XML ή database files). Το OAI-PMH είναι συμβατό με όλες τις 

εφαρμογές και τα προγράμματα αποθετηρίων. Για τη διαλειτουργικότητα 

μεταδεδομένων, θα εξασφαλίζεται η διάθεσή τους μέσω υπηρεσιών διαδικτύου για 

harvesting, σε επίπεδο κατάλληλο για ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους. Η 

διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων θα έχει τις παρακάτω τρεις διαστάσεις: 

Α. ∆ιαλειτουργικότητα σε επίπεδο αποθετηρίων και μητρώου ανοικτού 

τεκμηριωμένου περιεχομένου. Επιτρέπει την online διάθεση των μεταδεδομένων 

ενός αποθετηρίου σε τρίτες εφαρμογές και συστήματα, μέσω υποσυστήματος 

που παρέχει ανά πάσα στιγμή τα μεταδεδομένα του, μέσω μιας 

προγραμματιστικής διεπαφής που υλοποιείται βάσει ενός συγκεκριμένου 

πρωτοκόλλου διάθεσης. Η διάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε επίπεδο 

πλήρους διαμοιρασμού (harvesting), όπου πρακτικά μεταφορτώνεται το σύνολο 

(ή προκαθορισμένα υποσύνολα) των εγγραφών ενός αποθετηρίου για 

επαναχρησιμοποίηση σε άλλες εφαρμογές, είτε σε επίπεδο μετα-αναζήτησης 

(meta-search), όπου ανακτώνται μόνο εγγραφές που ταιριάζουν με 

συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Η διαλειτουργικότητα σε επίπεδο 

συστημάτων περιλαμβάνει και την κατάλληλη κωδικοποίηση (π.χ. Unicode) των 

μεταδεδομένων που ανταλλάσσονται. 

Β. ∆ιαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής. Επιτρέπει σε διαφορετικά 

συστήματα να «διαβάζουν» σωστά τα δεδομένα που ανταλλάσσουν μεταξύ 

τους. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό προϋποθέτει τα εξής: 

- Χρήση κοινής γλώσσας για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων σε 

συντακτικό επίπεδο (π.χ. XML). 

- Χρήση κοινών σχημάτων μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core, MODS, CDWA, 

EAD, κλπ.) 

- Κωδικοποίηση των τιμών των δεδομένων σύμφωνα με ένα κοινό πρότυπο. 

Για παράδειγμα, οι ημερομηνίες να αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα 

τα συστήματα. 

Γ. ∆ιαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο. Επιτρέπει σε διαφορετικά 

συστήματα να «κατανοούν» σωστά τη σημασία των δεδομένων που 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Για την πλήρη διαλειτουργικότητα σε 

σημασιολογικό επίπεδο, κάθε πεδίο μεταδεδομένων που ανταλλάσσεται 

χρειάζεται να έχει δηλωμένη, σαφή σημασία. Η δήλωση της σημασίας κάθε 
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στοιχείου θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης γλώσσας αναπαράστασης 

γνώσης όπως RDF ή OWL και κατάλληλου προτύπου, όπως του EDM 

(Europeana Data Model), του CIDOC-CRM, ή αντίστοιχου. 

Το Εννοιολογικό Μοντέλο των γεωχωρικών δεδομένων που θα συντάξει ο 

Ανάδοχος (σύμφωνα με το οποίο θα εκτελεστεί η ομογενοποίηση των 

γεωχωρικών δεδομένων από τον Φορέα με ίδια μέσα), καθώς και οι δικτυακές 

υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, επισκόπησης, αναζήτησης και 

μεταφόρτωσης, θα πρέπει να ακολουθούν τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τις 

προδιαγραφές υλοποίησης της κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE, καθώς και τα 

θεσμικά και τεχνικά μέτρα για επίτευξη διαλειτουργικότητας και τις 

προδιαγραφές του Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και 

Υπηρεσιών (ΕΠ∆ΓΥ) και της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας. 

 
(Υπο)συστήματα/Υπηρεσί
ες που προβλέπεται να 

διαλειτουργούν 

Πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται Παρατηρήσεις 

ΕΚΤ - Ψηφιακό αποθετήριο 

ΕΚΒΥ 
Data/metadata  

Υφιστάμενο 

Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα 

του ΕΚΒΥ (ΑΒΕΚΤ) - Νέο 

Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα 

Data/metadata  

Europeana - Ψηφιακό 

αποθετήριο ΕΚΒΥ 
metadata  

∆ικτυακή υπηρεσία 

καταλόγου γεωχωρικών 

δεδομένων - INSPIRE 

Data/metadata  

Πίνακας 2: Πίνακας (υπο)συστημάτων ή/και λειτουργικών μονάδων που 

προβλέπεται να διαλειτουργούν 

Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Η αυξανόμενη χρήση «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones), 

υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc), e-book readers και netbooks, οι οποίες 

παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και άμεσης και εύκολης διάδοσης 
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περιεχομένου μέσω τόπων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, Google plus, 

Linked in, Delicious, κ.ά.) και εργαλείων διάδοσης (Add This) σε μεγάλο αριθμό 

χρηστών, καθιστά επιτακτική την υλοποίηση τεχνολογίας πολυκαναλικής διάθεσης 

του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. 

Για τον πολλαπλασιασμό εισχώρησης της υπηρεσίας σε περισσότερους τελικούς 

χρήστες, ο δικτυακός τόπος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να 

αναπτυχθούν με τρόπο ώστε το περιεχόμενό τους να είναι προσβάσιμο από PC, 

smart phones, tablet PC, e-book readers και netbooks. 

Για την επίτευξη της πολυκαναλικότητας, απαιτείται από τον Ανάδοχο η υλοποίηση 

των σχετικών προδιαγραφών της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του 

Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του W3C. Θα ληφθούν 

υπόψη τα κείμενα Mobile Web Best Practices και Mobile Web Application Best 

Practices και θα αιτηθεί απόδειξη συμμόρφωσης με το W3C® mobileOK™ Basic 

conformance. Επιπλέον, μέρος του ψηφιακού περιεχομένου του δικτυακού τόπου 

θα μετατραπεί και θα αναπτυχθεί και σε μορφή πολυκαναλικής πύλης (web mobile 

portal), η οποία θα παρέχει δυνατότητα λειτουργίας επί συσκευών κινητών 

επικοινωνιών και tablet-pc εξυπηρετώντας την πολυκαναλική διάδοσή του σε 

σημαντικό αριθμό χρηστών. 

Υπηρεσία Τρόποι 
Αλληλεπίδρασης 

Τερματικό 
Πρόσβασης 

Tρόπος 
Πρόσβασης 

 

Όλες οι υπηρεσίες WebBrowser 

PC / Laptop / 
Κινητό 

τηλέφωνο / 
Tablet 

online 

Πίνακας 3:  Μέσα Πρόσβασης (κανάλια) ανά παρεχόμενη υπηρεσία 

Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα 

Τα υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να ακολουθούν ευρέως 

διαδεδομένα ανοιχτά πρότυπα τεχνολογιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ τους και η διαλειτουργικότητα με συστήματα Τρίτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πρότυπα του παρακάτω πίνακα. 

Περιγραφή προτύπου Σημασία/Χρήση στο πλαίσιο του 
Έργου 
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XML, JSON, REST Επικοινωνία με συστήματα τρίτων 

CIDOC-CRM 
∆ιάθεση πληροφορίας σε ευρωπαϊκά 

συστήματα (Europeana) 

OAI - PMH 
Επικοινωνία με το αποθετήριο 

πολιτιστικού αποθέματος του ΕΚΤ 

Πίνακας 4: Ανοιχτά Πρότυπα που απαιτούνται/αξιοποιούνται στο Έργο 

Ειδικότερα, τα δεδομένα που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν κατά την Φάση 1 του 

Έργου, αφορούν σε 1758 αρχεία της βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ (758 εκδόσεις και 

1000 φωτογραφίες). Το ψηφιακό υλικό που θα προκύψει θα τεκμηριωθεί με 

μεταδεδομένα κατά το Υ/Ε 1 της Πράξης που θα εκτελέσει ο Φορέας με ίδια μέσα, 

ώστε να αποτελέσουν 1758 ψηφιακά τεκμήρια, που θα εισαχθούν στο ψηφιακό 

αποθετήριο του Φορέα και διατίθενται κατά την πλήρη παραγωγική λειτουργία του 

αποθετηρίου και του ∆Τ. Το αποθετήριο θα εμπλουτιστεί με επιπλέον 3500 

εγγραφές μεταδεδομένων που θα προκύψουν από τη μεταφορά των εγγραφών 

του Βιβλιοκαταλόγου του ΕΚΒΥ (μεταφορά εγγραφών από ισχύουσα έκδοση του 

Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στην νέα έκδοση). Τα ψηφιακά τεκμήρια και τα 

μεταδεδομένα θα εγγραφούν και θα αποτεθούν στην υποδομή μητρώου ανοικτού 

τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, με σκοπό τη διατήρηση και 

βιωσιμότητά τους, καθώς και τη δυνατότητα ανάκτησής τους από μηχανές 

αναζήτησης άλλων ψηφιακών βιβλιοθηκών. 

Επιπλέον, το σύστημα κατά την παραγωγική λειτουργία του θα διαθέτει σύνολα 

γεωχωρικών δεδομένων υπό τη μορφή δικτυακών υπηρεσιών (επισκόπηση, 

εξεύρεση, μεταφόρτωση) και τα μεταδεδομένα αυτών, για τα οποία δεν 

προβλέπεται κάποια προμήθεια. Τα γεωχωρικά δεδομένα θα ομογενοποιηθούν και 

τεκμηριωθούν με μεταδεδομένα, με ίδια μέσα από τον Φορέα κατά το Υ/Ε 1 της 

Πράξης. Για τη διάθεσή τους ισχύουν οι πρόνοιες του Ν. 3882/10. 

Για το σύνολο του υλικού Βιβλιοθήκης της πράξης, το ΕΚΒΥ έχει τα πλήρη 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η άδεια με την οποία θα διαθέτει το ψηφιακό 

περιεχόμενο, καθώς και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, θα είναι η πλέον ανοιχτή 

άδεια με τους μικρότερους δυνατούς περιορισμούς, και ειδικότερα η Creative 

Commons Attribution 3.0 Ελλάδα. Για οποιαδήποτε παραλλαγή της άδειας θα 

υπάρχει αιτιολογία (π.χ. για τις εγγραφές του Βιβλιοκαταλόγου που αφορούν σε 

βιβλία-εκδόσεις τρίτων, για τα οποία το ΕΚΒΥ δεν έχει δικαιώματα διάθεσης των 

αρχείων, αλλά μόνο των μεταδεδομένων τους). 
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Τα ανοιχτά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε ανοιχτό ή καθολικά αποδεκτό 

μορφότυπο, σύμφωνα με το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Τα μεταδεδομένα θα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του πλαισίου τεκμηρίωσης (κεφ. 4 Μοντέλου Τεκμηρίωσης). 

Σε περίπτωση ανάπτυξης κώδικα λογισμικού από τον Ανάδοχο, αυτός θα πρέπει να 

γίνει διαθέσιμος σε κάποιο από τα αποθετήρια ανοιχτού κώδικα, όπως π.χ. το 

source forge. 

Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Το σύστημα οφείλει να συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την 

υποστήριξη υποδομών Single Sign On, να παρέχει ασφαλή επικοινωνία (χρήση 

πρωτοκόλλων SSL) μεταξύ χρηστών και υποδομής, και να παρέχει διαβαθμισμένη 

πρόσβαση των χρηστών με υλοποίηση πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης χρηστών  

LDAP. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του και να υλοποιήσει 

όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια σε επίπεδο πληροφοριακών 

συστημάτων και των εφαρμογών λογισμικού. Συγκεκριμένα: 

Σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων: 

o Ελεγχόμενη πρόσβαση όλων όσων θα εμπλακούν στην ανάπτυξη και 

συντήρηση του έργου. 

o Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε τρεις διαφορετικές 

θέσεις (αποθηκευτικά μέσα), για τα παρακάτω: 

 ∆εδομένα του έργου. Η δημιουργία των αντιγράφων αυτών θα 

πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και θα λαμβάνονται, με βάση λεπτομερείς οδηγίες που θα συντάξει ο 

Ανάδοχος. 

 Εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα και λογισμικά. Τα εφεδρικά 

αντίγραφα εδώ θα είναι σε μορφή εικόνων των αντίστοιχων 

κατατμήσεων των σκληρών δίσκων (hard disk partition image files) 

και θα λαμβάνονται, με βάση λεπτομερείς οδηγίες που θα συντάξει ο 

Ανάδοχος, κάθε φορά που γίνεται κάποια σημαντική αλλαγή στα 
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εγκατεστημένα λογισμικά. 

Σε επίπεδο εφαρμογών λογισμικού: 

o Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών του συστήματος με τέσσερα τουλάχιστον 

επίπεδα πρόσβασης: 

 Ελεύθερη πρόσβαση. Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες για το ευρύ κοινό. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στους 

"Ανώνυμους χρήστες" όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Α3.2 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση πρώτου επιπέδου. Πρόσβαση σε πληροφορίες 

που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Το επίπεδο αυτό 

αντιστοιχεί στους "Εξουσιοδοτημένους χρήστες" όπως 

περιγράφονται στο κεφάλαιο Α3.2 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση δεύτερου επιπέδου. Πρόσβαση σε 

πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και 

δυνατότητες προσθαφαίρεσης ή διόρθωσης πληροφοριών που είναι 

καταχωρημένες στο σύστημα. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στους 

"∆ιαχειριστές ψηφιακού αποθετηρίου", "∆ιαχειριστές αποθετηρίου 

γεωχωρικών δεδομένων και καταλόγου μεταδεδομένων", 

"∆ημιουργούς περιεχομένου της ψηφιακής βιβλιοθήκης", 

"∆ημιουργούς περιεχομένου γεωχωρικών δεδομένων" και  

∆ιαχειριστές περιεχομένου του ∆Τ". Λεπτομέρειες για τα επιμέρους 

δικαιώματα πρόσβασης που έχουν οι χρήστες αυτοί περιγράφονται 

στο κεφάλαιο Α3.2.  

 Ελεγχόμενη πρόσβαση τρίτου επιπέδου. Ο διαχειριστής του 

συστήματος με πλήρη πρόσβαση και δικαιώματα σε όλα τα δεδομένα 

και υπηρεσίες του συστήματος. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο 

τρόπο τον εξοπλισμό υλισμικού και λογισμικού που θα αγοραστεί για την 

υποστήριξη της ασφάλειας του συστήματος (συσκευή λήψης εφεδρικών 

αντιγράφων, λογισμικό λήψης εφεδρικών αντιγράφων, ευκολίες και δυνατότητες 

που παρέχει το λειτουργικό σύστημα). 

Για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε 

να λάβει υπ' όψη του και να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία σχετικά με την διάθεση 

πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη και λειτουργία 
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του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με: 

 Τον Νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και 

των κατευθύνσεων της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 Την Οδηγία 2009/136/ΕΚ περί προστασίας δεδομένων στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες. 

Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος πρέπει να είναι το φιλικό περιβάλλον 

εργασίας. Η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε 

φυλλομετρητή ιστού (web browser). Όλες οι συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη 

(UI components) θα πρέπει να ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της 

εφαρμογής, καθώς και κοινή χρωματική παλέτα και κοινούς συμβολισμούς για 

ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία και συνεπής 

διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής ώστε να μην 

αποπροσανατολίζεται ο χρήστης.  

Οι χρήστες και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να 

εκτελέσουν την επιθυμητή εργασία με ευκολία (με χρήση του ελάχιστου αριθμού 

βημάτων). Οι διάφορες λειτουργίες του ∆Τ θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες, 

ώστε να είναι λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφής ένδειξη 

σε ποιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει 

στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να υπάρχει σαφής ένδειξη της σελίδας που 

βρίσκεται ο χρήστης και της διαδρομής που ακολούθησε ή πρέπει να ακολουθήσει 

για να πλοηγηθεί σε σελίδα ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου. 

Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων οι οποίοι να 

διαθέτουν ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 ύπαρξη μηχανισμού έλεγχου διασταυρώσεων κατά την εισαγωγή των 

στοιχείων (τόσο στις φόρμες αναζήτησης και υποβολής ερωτημάτων που 

απευθύνονται στον τελικό χρήστη, όσο και στις φόρμες καταχώρησης 

δεδομένων από τους διαχειριστές-χρήστες), ώστε να διασφαλίζεται η 

ορθότητα, πληρότητα και συνέπεια των στοιχείων και η αποφυγή διπλών 
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λανθασμένων εγγραφών. 

 ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών σε πεδία φορμών (φόρμες υποβολές 

ερωτημάτων, φόρμες αναζήτησης) για τη διευκόλυνση εισαγωγής δεδομένων 

από τον τελικό χρήστη. 

 ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών και μηχανισμού ελέγχου εισαγωγής 

δεδομένων στις εφαρμογές, προς αποφυγή λαθών των διαχειριστών-χρηστών. 

 ύπαρξη κοινής διεπαφής χρήσης για την επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, 

μεταβολή) δεδομένων από τους διαχειριστές-χρήστες, τόσο για λόγους 

ομοιομορφίας των οθονών αλλά και για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία 

στην εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες. 

Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Κατά την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη το 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα 

Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης.  

Για την προσφορά του διαδικτυακού περιεχομένου από τον δικτυακό τόπο, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετήσει τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα 

με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες (οδηγίες 

προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines 

WAI/WCAG), ώστε ο δικτυακός τόπος να τηρεί το επίπεδο συμμόρφωσης 

τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA). 

Επίσης, για την επίτευξη της πολυκαναλικότητας, ο Ανάδοχος πρέπει να 

ακολουθήσει τις σχετικές προδιαγραφές της Πρωτοβουλίας για την 

Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative του 

W3C. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές του 

Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0), και ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να αποδείξει την τήρηση συμμόρφωσης με το W3C® mobileOK™ Basic 

conformance. 

Τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον 

εικονικών μηχανών (virtual machines). Οι λειτουργίες τους θα πρέπει να 

εκτελούνται με ικανοποιητική ταχύτητα, συγκρίσιμη με αυτές παρόμοιων 

συστημάτων, προδιαθέτοντας τον χρήστη στην χρήση της εφαρμογής. Το σύστημα 
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πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ταυτοχρόνων χρηστών 

(της τάξης των 1000) με σταθερή και ικανοποιητική απόδοση, γρήγορη απόκριση 

και με δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης σε περιπτώσεις αύξησης του φορτίου. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τις μεθόδους που θα 

χρησιμοποιήσει για την επίτευξη της απαιτούμενης κλιμάκωσης, για την 

εξυπηρέτηση αυξανόμενου όγκου δεδομένων και αριθμού χρηστών με στόχο τη 

διατήρηση της καλής απόδοσης των συστημάτων και υπηρεσιών. 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμο στους χρήστες. Το ποσοστό 

διαθεσιμότητας θα πρέπει να υπερβαίνει το 99% για τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

(Σαν ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται το πηλίκο του χρόνου που το σύστημα 

λειτουργεί προς το συνολικό χρόνο αναφοράς). Ο Ανάδοχος στην προσφορά του 

θα πρέπει να περιγράψει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη της 

απαιτούμενης διαθεσιμότητας. 

Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις 

Έργου 

Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι 7 (επτά) μήνες. 

Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, εκτός της παραγωγικής 

λειτουργίας του συνολικού συστήματος είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του Έργου 

από τους 7 μήνες.  

Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των διακριτών φάσεων 

υλοποίησης του Έργου, με στόχο την παράδοση ενός καλώς ορισμένου 

λειτουργικού αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος. 

Α/Α  Τίτλος Φάσης Μήνας 
Έναρξης 

Μήνας Λήξης 
(παράδοσης) 

1 Ψηφιοποίηση αρχείων και 
επεξεργασία τους με OCR Μ1 Μ7 

2 

Ανάπτυξη του Ψηφιακού 
Αποθετηρίου και των εφαρμογών 
για την εισαγωγή των δεδομένων 
του Βιβλιοθηκονομικού 
Συστήματος στο αποθετήριο του 
ΕΚΒΥ 

Μ3 Μ7 

3 Εννοιολογικό μοντέλο Μ1 Μ3 
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γεωχωρικών δεδομένων και 
δημιουργία υπηρεσίας καταλόγου 
γεωχωρικών δεδομένων 

4 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου, 
ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών 
και εγκατάσταση τεχνολογικού 
εξοπλισμού 

Μ3 Μ7 

5 

Συγγραφή εγχειριδίων, έλεγχος 
λειτουργικότητας δοκιμαστικής 
λειτουργίας, διορθωτικές 
ενέργειες, ολοκλήρωση 
συστήματος 

Μ6 Μ7 

6 
Προμήθεια εξοπλισμού για την 
υποστήριξη λειτουργίας του 
συστήματος 

Μ1 Μ2 

7 
Προμήθεια λογισμικού για την 
υποστήριξη λειτουργίας του 
συστήματος 

Μ1 Μ2 

8 

Αξιολόγηση, ως προς το 
περιεχόμενο, οργάνωση, 
ταξινόμηση, σύνθεση και 
ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής 
πληροφορίας από 200 έργα του 
Φορέα 

Μ1 Μ7 

Πίνακας 5: Πίνακας Φάσεων Έργου  
 

 

 

2013  2014 Φάσεις 

Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4 

1                                                 

2                                                 

3                                                 

4                                                 

5                                                 

6                                                 

7                                                 

8                                                 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 61 από 92 

Φάση 1 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ1 Μήνας Λήξης 

 

Μ7 

Τίτλος Φάσης Ψηφιοποίηση αρχείων και επεξεργασία 

τους με OCR 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η ψηφιοποίηση των αρχείων και η επεξεργασία τους με OCR 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Η ψηφιοποίηση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας για την 

ψηφιοποίηση που περιλαμβάνονται στη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο «Οδηγός καλών 

πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του 

πολιτιστικού περιεχομένου». Θα ακολουθηθεί από επεξεργασία με σύστημα 

οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) για έντυπο υλικό που θα αποτελέσει το 

ψηφιακό τεκμήριο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αναζήτηση και η ευρετηρίαση 

του πλήρους κειμένου (indexing of fulltext), από διαδικτυακές μηχανές 

αναζήτησης, από το αποθετήριο του ΕΚΒΥ, και από το μητρώο ανοικτού 

τεκμηριωμένου περιεχομένου. Για την αναζήτηση στο πλήρες κείμενο, 

εξαιρούνται οι περιπτώσεις τεκμηρίων που θα προέρθουν από σάρωση και δεν 

είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) με 

υψηλά ποσοστά επιτυχίας.  

Το αδιόρθωτο OCR που θα προκύψει για το σύνολο του προς ψηφιοποίηση 

έντυπου περιεχομένου θα υπάρχει στις παρακάτω μορφές ανά τεκμήριο: 

- Τελικά αρχεία PDF, σε μορφή «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει 

την αναζήτηση και επιλογή κειμένου σε ξεχωριστό αρχείο PDF, το οποίο 

συντίθεται από τις σαρωμένες εικόνες και το κείμενο που προκύπτει από το 

OCR. 

- Αρχεία text και XML κωδικοποίησης UTF-8 αδιόρθωτου OCR. Στο αρχείο 

κειμένου θα συμπεριλαμβάνονται οι αλλαγές γραμμής και σελίδας. 

- Αναλυτικό παραγόμενο OCR κείμενο σε μορφή ABBYY XML ή hOCR, που θα 

περιλαμβάνει στοιχεία θέσης για κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και θα 

επιτρέπει την παρουσίαση του κειμένου με εφαρμογή φυλλομέτρησης / 
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ανάγνωση ως e-book και με δυνατότητες αναζήτησης με hit highlighting. 

Στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία του αδιόρθωτου OCR για τη διόρθωση 

σφαλμάτων αναγνώρισης χαρακτήρων και σελιδοποίησης και δημιουργία του 

τελικού διορθωμένου ψηφιακού αρχείου ανά τεκμήριο. 

Το προς ψηφιοποίηση υλικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος 1 του 

Μέρους Γ'. Επισημαίνεται ότι οι εγγραφές (τίτλοι εργασιών) του τελικού 

καταλόγου του υλικού που θα δοθεί στον ανάδοχο για ψηφιοποίηση ενδέχεται να 

έχουν διαφοροποιήσεις, η δε ποσότητα του υλικού (δηλαδή ο αριθμός σελίδων) 

είναι δυνατόν να παρουσιάσει αποκλίσεις της τάξης του 5-7 %. 

Η οργάνωση, ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού είναι αντικείμενο του 

Υποέργου 1 " Απογραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση του υλικού της Βιβλιοθήκης 

του ΕΚΒΥ και λοιπού πληροφοριακού υλικού" της Πράξης "Ανάπτυξη ∆ικτυακού 

Τόπου ∆ιάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας", 

το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα από το ΕΚΒΥ και με χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 του Μέρους Γ'. Ο Ανάδοχος θα 

εργασθεί στην έδρα του Φορέα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που θα προμηθευθεί 

ο Φορέας στο πλαίσιο της παρούσας (Φάση 6 και 7) και συμπληρωματικά, δικό 

του εξοπλισμό, τον οποίο θα περιγράψει στην τεχνική του προσφορά.   

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις προδιαγραφές  για την Ψηφιοποίηση και για 

την Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης του Μέρους Γ’ της παρούσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να τηρήσει τη διαδικασία πιστοποίησης προδιαγραφών 

για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ:  

- να παρέχει στο ΕΚΤ ένα ποσοστό 30% των εγγραφών αντιπροσωπευτικών 

πόρων, για τον αρχικό έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας 

και ανοιχτών δεδομένων κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του λογισμικού 

σταθερής διάθεσης, 

- να παρέχει στο ΕΚΤ ένα ποσοστό όχι μικρότερο του 80% των παραγόμενων 

πόρων, για τον ενδιάμεσο έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών 

διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων, 

- να παρέχει στο ΕΚΤ το σύνολο των παραγόμενων πόρων, για τον τελικό έλεγχο. 

Η διαδικασία των παραπάνω ελέγχων προυποθέτει την αντίστοιχη καταχώρηση 

αιτήματος ελέγχου στο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προδιαγραφών του 

ΕΚΤ, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών από τη στιγμή της διάθεσης 

των αντίστοιχων πόρων στο ΕΚΤ, και τη λήψη γνωμοδότησης για το βαθμό 
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συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώσει τους πόρους ως προς τις προδιαγραφές 

και να επαναλάβει τη διαδικασία ελέγχου για τη λήψη θετικής γνωμάτευσης. 

 

Παραδοτέα: 

 Π1: Ψηφιοποίηση αρχείων και επεξεργασία τους με OCR 

Πίνακας 6. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 1 
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Φάση 2 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ3 Μήνας Λήξης 

 

Μ7 

Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη του Ψηφιακού Αποθετηρίου 

και των εφαρμογών για την εισαγωγή 

των δεδομένων του Βιβλιοθηκονομικού 

Συστήματος στο αποθετήριο του ΕΚΒΥ 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η ανάπτυξη της ενιαίας βάσης δεδομένων που θα αποτελέσει το 

αποθετήριο του ψηφιακών τεκμηρίων του ΕΚΒΥ 
 Στόχος 2: Η ανάπτυξη των μηχανισμών εισαγωγής των δεδομένων του 

Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στο αποθετήριο του ΕΚΒΥ 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ χρησιμοποιεί για την καταχώρηση δεδομένων (Αρχείο 

Βιβλιοκαταλόγου) την έκδοση 4.0 του Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 

ΑΒΕΚΤ. Η συγκεκριμένη έκδοση λειτουργεί σε περιβάλλον MsDOS, το οποίο δεν 

υποστηρίζεται πλέον από την εταιρία Microsoft και ενέχει κινδύνους διαφύλαξης 

των δεδομένων εξαιτίας ύπαρξης κενών ασφαλείας. Επιπλέον η έκδοση αυτή έχει 

περιορισμένες δυνατότητες συμπλήρωσης στοιχείων μεταδεδομενων (δεν 

υποστηρίζεται το πρότυπο καταλογογράφησης Ζ39.50) και δεν παρέχει υπηρεσία 

διαδικτυακής τους διάδοσης και σύνδεσης με εξωτερικές μηχανές αναζήτησης 

(Web Opac).  

Για το λόγο αυτό, στην παρούσα φάση προβλέπεται: α) η ανάπτυξη εφαρμογής 

διάθεσης των δεδομένων Ψηφιακού Αποθετηρίου, στην οποία θα μπορούν να 

εισάγονται τα ψηφιακά τεκμήρια που θα παραχθούν κατά το Υ/Ε 1 της Πράξης,  

και β) ο αυτοματισμός εισαγωγής των δεδομένων του παλιού Βιβλιοθηκονομικού 

συστήματος στο Ψηφιακό Αποθετήρίο και εύκολης ενημέρωσης του δικτυακού 

τόπου μέσω του εξυπηρετητή διαδικτύου. 

Η ανάπτυξη θα γίνει με χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο «Οδηγός καλών πρακτικών για 

την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού 

περιεχομένου» του ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, λόγω χρήσης από το ΕΚΒΥ του 
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λογισμικού Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, προκρίνεται 

και στο παρόν Έργο η χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac που 

παρέχεται από το ΕΚΤ. 

 Το Ψηφιακό Αποθετήριο θα εξυπηρετεί τους σκοπούς καταχώρησης των 

ανοιχτών ψηφιακών τεκμηρίων και των μεταδεδομένων τους. Θα παρέχει τις εξής 

δυνατότητες: σύγχρονη διεπαφή Web Opac, προσαρμοζόμενη αναζήτηση,  

καταλογογράφηση υποστηριζόμενη από το πρότυπο Z39.50 και απλό σύστημα 

προσκτήσεων για μικρές βιβλιοθήκες. 

Θα υποστηρίζει μηχανισμό persistent identifier handle service για τη σταθερή 

διευθυνσιοδότηση του κάθε ψηφιακού πόρου, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 

σε αυτόν ανεξάρτητα χρονικού διαστήματος και συστήματος λογισμικού που τον 

παρέχει. 

Για την υλοποίηση του Αποθετηρίου θα προτιμηθεί πλατφόρμα ανοικτού 

λογισμικού (π.χ. η πλατφόρμα DSpace, που αναπτύχθηκε από το ΜΙΤ που 

προτείνεται από το ΕΚΤ), ώστε να εξασφαλίζεται η αναζήτηση, ανάκτηση και 

μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων, καθώς και η διαλειτουργικότητα με 

διεθνή αποθετήρια και μηχανές αναζήτησης. 

Το αποθετήριο θα υλοποιηθεί με ανοικτά πρότυπα κωδικοποίησης και διάδοσης 

της πληροφορίας (Dublin Core και Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting - OAI-PMH), ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και ευρύτερη 

αξιοποίηση του ψηφιακού αποθέματος. Το πρωτόκολλο OAI-PMH επιτρέπει τη 

συγκέντρωση των μεταδεδομένων των ψηφιακών πόρων και διευκολύνει την 

αποτελεσματική διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου και την απομακρυσμένη 

ανάκτηση πληροφοριών για τα τεκμήρια. Χρησιμοποιεί γλώσσα XML και είναι 

συμβατό με όλες τις εφαρμογές και τα προγράμματα αποθετηρίων. Θέτει ως 

ελάχιστη απαίτηση την εφαρμογή του προτύπου Dublin Core για την περιγραφή 

των ψηφιακών αντικειμένων. 

Το Dublin Core είναι ένα απλό πρότυπο κανόνων που χρησιμοποιεί 15 στοιχεία 

για την περιγραφή των ψηφιακών πόρων με σκοπό τον εύκολο εντοπισμό και 

ανάκτησή τους. Η υλοποίησή του προτύπου βασίζεται στις μεταγλώσσες XML και 

RDF. Το Dublin Core χρησιμοποιείται κατά κόρον από όλα σχεδόν τα λογισμικά 

ψηφιακών βιβλιοθηκών για την περιγραφή των τεκμηρίων τους. 

Για τη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, θα εξασφαλίζεται η διάθεσή τους 

(μέσω υπηρεσιών διαδικτύου) για harvesting, σε επίπεδο κατάλληλο για 
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ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους. Θα παρέχονται βασικές υπηρεσίες πλοήγησης 

και οπτικοποίησης του περιεχομένου και θα εξασφαλίζεται ένα βασικό επίπεδο 

συμβατότητας με το σημασιολογικό ιστό. 

Τα βήματα καταχώρισης υλικού στο αποθετήριο θα είναι τα εξής:  

 Ο δημιουργός του ψηφιακού αντικείμενου θα εισάγει μέσω μιας εύχρηστης 

οθόνης διεπαφής (interface) τα μεταδεδομένα του και θα επισυνάπτει το 

αντίστοιχο αρχείο. 

 Ο δημιουργός θα παραχωρεί στο αποθετήριο τα απαραίτητα δικαιώματα 

χρήσης και διάθεσης του αρχείου. 

 Θα ελέγχονται τα πνευματικά δικαιώματα διάθεσης από το αποθετήριο του 

προς υποβολή υλικού από τον διαχειριστή του αποθετηρίου. 

 Θα γίνεται έλεγχος και τελική διόρθωση των μεταδεδομένων του 

αντικειμένου από τον διαχειριστή του αποθετηρίου. 

 Θα ελέγχεται η μορφή του υποβληθέντος αντικειμένου σε σχέση με 

θέματα συμβατότητας από τον διαχειριστή του αποθετηρίου. 

Για καθένα από τα παραπάνω στάδια ελέγχου το ψηφιακό αντικείμενο μπορεί να 

επιστραφεί στον δημιουργό με παρατηρήσεις για διόρθωση και εκ νέου υποβολή, 

ή να γίνει αποδεκτό και να καταχωρηθεί στο αποθετήριο. Τότε, θα παίρνει 

μοναδικό κωδικό και θα αποκτά τη δική του URL διεύθυνση ώστε να είναι 

διαρκώς προσβάσιμο. 

Η πολιτική διατήρησης που θα ακολουθηθεί θα είναι η μετοίκιση (migration) η 

οποία θα επιτρέπει τη μεταφορά των ψηφιακών τεκμηρίων από ένα δεδομένο 

περιβάλλον λογισμικού σε ένα άλλο ή από μια γενιά υπολογιστών σε μια αμέσως 

επόμενη, διατηρώντας ακέραιο το ψηφιακό αρχείο. 

Σε περίπτωση ανάπτυξης κώδικα λογισμικού, αυτός θα γίνει διαθέσιμος σε κάποιο 

από τα αποθετήρια ανοιχτού κώδικα, όπως π.χ. το source forge. 

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των εφαρμογών, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει 

τη διαδικασία πιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, 

ανοιχτών δεδομένων και μεταδεδομένων, για την ολοκλήρωση του έργου από το 

ΕΚΤ (αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός έλεγχος).  

Σε περίπτωση λήψης αρνητικής γνωμοδότησης από το ΕΚΤ, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συμμορφώσει την εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου και την 

εφαρμογή αυτοματισμού μεταφοράς των δεδομένων του Βιβλιοθηκονομικού 

Συστήματος, ως προς τις προδιαγραφές και να επαναλάβει τη διαδικασία ελέγχου 
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για τη λήψη θετικής γνωμοδότησης. 

Παραδοτέα: 

 Π1: Εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου. 

 Π2: Εφαρμογή αυτοματισμού μεταφοράς των δεδομένων του 
Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος. 

Πίνακας 7. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 2 
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Φάση 3 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ1 Μήνας Λήξης 

 

Μ3 

Τίτλος Φάσης Εννοιολογικό μοντέλο γεωχωρικών 

δεδομένων και δημιουργία υπηρεσίας 

καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η ανάπτυξη του Εννοιολογικού μοντέλου γεωχωρικών 

δεδομένων και η δημιουργία υπηρεσίας καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων.  

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Κάθε γεωχωρικό δεδομένο θα πρέπει να περιγράφεται σε προδιαγραφές που 

καθορίζουν τη σημασιολογία του και τους όποιους περιορισμούς του (π.χ. σε ποιο 

σύστημα συντεταγμένων αναφέρεται) με τη χρήση μιας τυποποιημένης γλώσσας 

Εννοιολογικού Μοντέλου (Unified Modelling Language - UML). Ο σχεδιασμός του 

Εννοιολογικού Μοντέλου σε γλώσσα UML θα ακολουθεί τη σειρά διεθνών 

προτύπων ISO 19100. Το Εννοιολογικό Μοντέλο των χωρικών δεδομένων θα 

περιγράφει την ταξινόμηση των χωρικών αντικειμένων και θα διευκρινίζει τις 

ιδιότητές τους (σημασιολογικές έννοιες, γεωμετρία δεδομένων, τοπολογία, 

σχέσεις μεταξύ δεδομένων, κ.ά). 

Το Εννοιολογικό Μοντέλο δεδομένων που θα υιοθετηθεί θα βασιστεί στο 

Εννοιολογικό Μοντέλο που ορίζει η κοινοτική οδηγία INSPIRE στους κανονισμούς 

υλοποίησης των προδιαγραφών δεδομένων για τη θεματική ενότητα 

Προστατευόμενες Περιοχές (INSPIRE Data Specifications on Protected Sites 

Guidelines v3.0). Με βάση το Εννοιολογικό Μοντέλο θα γίνει η μετάφραση των 

υπαρχόντων δομών γεωχωρικών δεδομένων σε κωδικοποίηση Σχήματος GML 

(Geography Mark-up Language Application Schema) κατά ISO 19136, ώστε να 

επιτρέπεται η δικτυακή υπηρεσία της μεταφόρτωσης. 

Η Φάση αυτή περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη υπηρεσίας καταλόγου 

γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους. Ο κατάλογος των χωρικών 

δεδομένων θα αποτελεί το σύστημα αναζήτησης και πρόσβασης στα γεωχωρικά 

δεδομένα και θα χρησιμοποιεί τα μεταδεδομένα τους ως το αντικείμενο 

επερωτήσεων. Ο κατάλογος θα έχει τη μορφή βάσης δεδομένων με πληροφορίες 
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επί των γεωχωρικών δεδομένων. 

Παραδοτέα: 

 Π1: Εννοιολογικό Μοντέλο και κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων.  

Πίνακας 8. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 3 
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Φάση 4 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ3 Μήνας Λήξης 

 

Μ7 

Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη δικτυακού τόπου, ανάπτυξη 

δικτυακών υπηρεσιών και εγκατάσταση 

τεχνολογικού εξοπλισμού 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, των υπηρεσιών διαδικτύου και 

πολυκαναλικής πύλης (web mobile portal). 

 Στόχος 2: Η εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού. 

 Στόχος 3: Η δοκιμαστική λειτουργία του δικτυακού τόπου. 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Αφορά α) στην ανάπτυξη του κατάλληλου τρόπου διεπαφής (interface) ώστε ο 

τελικός χρήστης να μπορεί να υποβάλει αιτήματα για λήψη πληροφοριών που θα 

αφορούν επιλεγμένη περιοχή και τύπο στοιχείων ή να αναζητήσει και να έχει 

πρόσβαση στο σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου του δικτυακού τόπου, δηλαδή 

στο ψηφιακό αποθετήριο, στα γεωχωρικά δεδομένα για τη βιοποικιλότητα και 

άλλο πληροφοριακό υλικό, β) στην ανάπτυξη των δικτυακών υπηρεσιών 

υποβολής αιτήματος, αναζήτησης, απεικόνισης και μεταφόρτωσης, γ) στην 

εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού και δ) στη γραφιστική επιμέλεια του 

δικτυακού τόπου. 

Ο δικτυακός τόπος θα αναπτυχθεί με δυναμικό τρόπο ώστε κάθε υποσύστημά του 

να ενημερώνεται εύκολα από τους διαχειριστές του συστήματος, χωρίς την 

εξωτερική παρέμβαση εξειδικευμένου προγραμματιστή. Για το σκοπό αυτό θα 

δημιουργηθούν διακριτοί ρόλοι όπου θα συμπεριλαμβάνονται ο διαχειριστής του 

συστήματος (system administrator), ο διαχειριστής των δεδομένων του 

ψηφιακού υλικού της Βιβλιοθήκης (data administrator) και ο διαχειριστής της 

γεωγραφικής βάσης δεδομένων (spatial database administrator). 

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο του δικτυακού τόπου σε λειτουργικό 

και τεχνολογικό επίπεδο θα περιλαμβάνουν: 

 Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή χρήση 
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προτύπων που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ 

των επιμέρους υποσυστημάτων, τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ τους και την 

επεκτασιμότητά τους χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στη δομή και 

αρχιτεκτονική τους. 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του ΠΣ, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

 Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 

μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική 

εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 

 Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων που θα 

αποτελέσουν διακριτά τμήματα του συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο 

οποίο: θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές μεταξύ 

των υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, θα επιλεγούν κοινοί και 

φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις 

εφαρμογές, και θα διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος. 

 Εγκατάσταση λογισμικού συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, 

για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, και για 

αύξηση της διαθεσιμότητας και ασφάλειας  του συστήματος. 

Θα διασφαλίζονται ακόμη τα εξής: 

 Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των 

υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν. 

 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη με το σύστημα (GUI) 

για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησης τους. 

 Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (on-line help) 

και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα 

λαθών, τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες 

(error messages), στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με 

χρήση κατανοητής προς αυτούς ορολογίας. 

 Ικανοποίηση των εξής απαιτήσεων: πληρότητα των στοιχείων που 

αποθηκεύονται, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων, σύνταξη τεχνικών 

εγχειριδίων των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και 

λεπτομερείς οδηγίες υποστήριξης των χρηστών (on-line help), τεκμηρίωση 

του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής των βάσεων δεδομένων και 
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των εφαρμογών, ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων 

των στοιχείων των εφαρμογών από τη βάση δεδομένων και την εισαγωγή 

εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. 

Κατά την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, θα ληφθούν υπόψη το Ελληνικό 

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα 

∆ιαλειτουργικότητας (e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Επίσης, για την επίτευξη της πολυκαναλικότητας, θα 

ακολουθηθούν οι σχετικές προδιαγραφές της Πρωτοβουλίας για την 

Προσβασιμότητα του Ιστού (WAI) και της Πρωτοβουλίας Mobile Web Initiative 

του W3C. Ειδικότερα, θα ληφθούν υπόψη τα κείμενα Mobile Web Best Practices 

και Mobile Web Application Best Practices και θα αιτηθεί απόδειξη συμμόρφωσης 

με το W3C® mobileOK™ Basic conformance. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εφαρμογών και των δεδομένων από τους 

αντίστοιχους διαχειριστές θα ελέγχεται η επισκεψιμότητα των χρηστών αλλά και η 

καταχώρηση των κινήσεών τους όπως, π.χ. των διαδικασιών αναζήτησης και 

μεταφόρτωσης δεδομένων, προκειμένου να μπορεί να δημιουργηθεί αντίστοιχη 

στατιστική ανάλυση. Για τη βελτίωση της ταχύτητας παρουσίασης των σελίδων, 

το Σύστημα Πρόσβασης (web proxy) στο διαδίκτυο θα έχει υπηρεσίες μεσολαβητή 

που θα βασίζεται στη λειτουργία ενός προσωρινού αποθηκευτικού χώρου (cache) 

όπου θα αποθηκεύονται τοπικά οι πρόσφατες ιστοσελίδες που έχουν ζητηθεί και 

από τους χρήστες. Έτσι, η ανεύρεση και η εξυπηρέτηση τους από τον proxy 

server θα είναι ταχύτερη από την εκ νέου αποστολή τους από τον 

απομακρυσμένο web server που θα τις δημοσιεύει. 

Η πρόσβαση και πλήρης λειτουργικότητα των δικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, 

απεικόνισης και μεταφόρτωσης, θα παρέχεται στους χρήστες μέσω απλού 

φυλλομετρητή ιστού (internet browser) χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης 

οποιασδήποτε εφαρμογής (client application). 

Οι υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων θα επιτρέπουν την υποβολή και ικανοποίηση 

αιτημάτων για προστατευόμενες περιοχές: α) να δηλώνεται η περιοχή 

ενδιαφέροντος και να επιλέγεται ο τύπος των αιτούμενων στοιχείων για την 

συγκεκριμένη περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήση, μεταξύ των κατηγοριών: 

Θεσμικό πλαίσιο, Μελέτες, Αποτελέσματα παρακολούθησης, Εποπτικό υλικό, 

Εκπαιδευτικό υλικό, ∆ημοσιεύματα, ∆ιάφορα, β) να παρέχεται στον χρήστη 

κατάλογος των διατιθέμενων στοιχείων και γ) να μεταφορτώνει και να εκτυπώνει 
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ο χρήστης τα στοιχεία που επιλέγει. 

Οι δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης θα επιτρέπουν α) τον συνδυασμό λογικών 

κανόνων επί των πεδίων της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού μέσα από 

φόρμα αναζήτησης και β) πληκτρολόγηση ελεύθερου κειμένου. Για παράδειγμα, 

αναζήτηση πληροφορίας που αφορά τη λέξη «Κορώνεια», που να ανήκει στην 

κατηγορία «Μελέτη» και που να εκπονήθηκε μετά το έτος 2000. Οι υπηρεσίες 

αναζήτησης θα παρέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 Θα επιτρέπουν τον ορισμό σύνθετων κανόνων αναζήτησης μέσω πεδίων 

εισαγωγής λέξεων - κλειδιών που θα καλύπτουν κατά περίπτωση και κατά 

το δυνατόν όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων. Θα υποστηρίζονται οι 

λογικοί τελεστές (NOT, AND, OR, κλπ.) με χρήση των οποίων θα 

συνδυάζονται τα πεδία για τον σχηματισμό του τελικού κανόνα 

αναζήτησης. 

 Ανάλογα με το είδος του πεδίου (αλφαριθμητικών χαρακτήρων, 

αριθμητικό, ημερομηνίας) θα προσφέρονται και οι αντίστοιχες 

δυνατότητες. Για παράδειγμα, στα αριθμητικά πεδία και τα πεδία 

ημερομηνιών θα υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού ενός επιθυμητού 

διαστήματος ως κανόνα αναζήτησης. Για τα πεδία κειμένου η αναζήτηση 

θα είναι ανεξάρτητη από χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και τονισμού. 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού του δείγματος των αποτελεσμάτων 

βάση κριτηρίων σύμφωνα με τα πεδία της βάσης. 

 Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα παρουσιάζονται με την μορφή 

πίνακα. Με την επιλογή (click ή double click) μιας γραμμής θα ανοίγει η 

αντίστοιχη οθόνη εμφάνισης του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού. 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος της αναζήτησης 

αλλά και εξαγωγής του σε μορφή excel, pdf, XML κτλ. 

 Ο χρήστης θα διευκολύνεται στην πληκτρολόγηση κειμένου όπου αυτό 

είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, θα προτείνονται τυποποιημένες τιμές 

πεδίων, θα υπάρχουν πίνακες αναζήτησης τιμών από κωδικοποιημένους 

καταλόγους των δυνατών επιλογών, θα υπάρχουν τα κατάλληλα 

μηνύματα βοήθειας, προειδοποίησης κλπ. 

Οι δικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων (web map 

services) θα διαχέουν ομαδοποιημένα επίπεδα πληροφορίας κατάλληλα 

συμβολισμένα, στα οποία θα έχει πρόσβαση ο χρήστης. Ο χρήστης θα έχει τη 

δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί και απεικονίζει σε παράθυρο χάρτη (map 
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viewer) τα επίπεδα πληροφορίας που επιθυμεί. Το κάθε επίπεδο πληροφορίας θα 

έχει ρυθμιστεί ώστε να απεικονίζεται σε εύρος κλιμάκων σύμφωνα με την 

ανάλυσή του (κλίμακα των χαρτών από όπου προήλθε, βαθμός γενίκευσής του). 

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί στο συμβολισμό των επιπέδων (πάχος γραμμών, 

μέγεθος συμβόλων, κλπ.) ανάλογα με την κλίμακα εμφάνισής τους που θα 

επιλέγεται κάθε φορά από τον χρήστη. Η δικτυακή εφαρμογή θα επιτρέπει στον 

χρήστη να επιλέγει κάποια γραφικά χαρακτηριστικά των επιπέδων πληροφορίας 

και να έχει προσπέλαση στα αντίστοιχα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα διαδραστικής επέμβασης του χρήστη στο 

περιβάλλον διεπαφής, μέσω της πληκτρολόγησης μεμονωμένου ζεύγους τιμών 

γεωγραφικών συντεταγμένων (στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 ή στο 

παγκόσμιο σύστημα αναφοράς WGS84) ενός σημείου ενδιαφέροντος σε ειδική 

φόρμα και της απεικόνισης του σημείου αυτού στο παράθυρο χάρτη. Με τον 

τρόπο αυτό ο χρήστης θα μπορεί να έχει αντίληψη της θέσης ενδιαφέροντος σε 

σχέση με τα όρια των περιοχών προστασίας. Η πλοήγηση στο παράθυρο χάρτη θα 

δίνει τις εξής δυνατότητες:  

 Εμφάνιση της γεωγραφικής πληροφορίας στην οθόνη, στο σύνολο της 

χωρικής της έκτασης. 

 Εστίαση της γεωγραφικής πληροφορίας στις διαστάσεις που καταλαμβάνει 

το κάθε επίπεδο πληροφορίας. 

 Μεγέθυνση – σμίκρυνση της γραφικής πληροφορίας στην οθόνη, με 

κέντρο που υποδεικνύει ο χρήστης. 

 Μεγέθυνση-σμίκρυνση, βάσει παραθύρου που ορίζει ο χρήστης. 

 Ολίσθηση της οθόνης, χωρίς μεταβολή της κλίμακας. 

 Μέτρηση αποστάσεων επί της οθόνης. 

 Επιλογή γραφικών χαρακτηριστικών ενός θεματικού επιπέδου, που 

περιλαμβάνονται σε περιοχή παραλληλογράμμου. 

 Εκτύπωση μιας επιθυμητής περιοχής της γραφικής πληροφορίας. 

 Πληκτρολόγηση σε ειδική φόρμα του ζεύγους τιμών γεωγραφικών 

συντεταγμένων ενός σημείου ενδιαφέροντος και απεικόνιση του σημείου 

στον χάρτη. 

 Εμφάνιση επιπλέον πληροφοριών που υπάρχουν στην χωρική βάση 

δεδομένων και συνδέονται άμεσα με τις γεωγραφικές πληροφορίες 

χαρακτηριστικού που επιλέχθηκε από τον χρήστη (π.χ. έκταση μιας 

προστατευόμενης περιοχής, μήκος ενός κλάδου του οδικού δικτύου κ.ά.). 
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Για την απεικόνιση των γεωχωρικών δεδομένων σε παράθυρο χάρτη, θα 

χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα οι υπηρεσίες ανοιχτής θέασης άλλων φορέων 

(π.χ. χαρτογραφικά υποβάθρων του Κτηματολογίου, Οpen Street Map, Bing 

maps). 

Τα ψηφιακά αρχεία του Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ (πχ. μελέτες, άρθρα, 

βιβλία, αφίσες, φυλλάδια, χάρτες οικοτουριστικού ενδιαφέροντος), τα τεύχη του 

περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ), και τα γεωχωρικά δεδομένα των προστατευόμενων 

περιοχών θα είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα για μεταφόρτωση (download), μέσω 

των δικτυακών υπηρεσιών μεταφόρτωσης. 

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθεί ακόμη η 

εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού στο κτίριο του ΕΚΒΥ, η 

παραμετροποίηση των στοιχείων του τοπικού δικτύου του ΕΚΒΥ και η απόδοση 

κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων πρόσβασης προς τους διαχειριστές του 

συστήματος και των βάσεων δεδομένων. Ο δικτυακός τόπος θα εγκατασταθεί σε 

συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Τέλος, η φάση περιλαμβάνει τον γραφιστικό σχεδιασμό του δικτυακού τόπου και 

την ταυτόχρονη αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΕΚΒΥ με σκοπό την 

ομοιόμορφη εικαστική τους παρουσίαση, την αποφυγή διπλασιασμού ταυτόσημης 

πληροφορίας και την ευελιξία πρόσβασης από και προς τον δικτυακό τόπο των 

προστατευόμενων περιοχών. Κατά τον σχεδιασμό θα υιοθετηθούν οι 

προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 

αναγνωρισμένους κανόνες (οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα 

Web Content Accessibility Guidelines WAI/WCAG).  

Ο δικτυακός τόπος θα έχει καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση που θα 

επιτυγχάνεται με χρήση προεπιλεγμένων προτύπων αναπαράστασης της 

πληροφορίας (cascading style sheets - CSS), θα είναι λειτουργικός και φιλικός 

στον χρήστη. Θα περιλαμβάνει on line εργαλεία αξιολόγησης ώστε να 

προσδιορίζεται κατά πόσο οι λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρονται 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των χρηστών, υπηρεσία αναζήτησης εντός του 

δικτυακού τόπου, φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πληροφορία για 

προσανατολισμό του χρήστη και χάρτη πλοήγησης, υπηρεσία διάθεσης των 

πρόσφατων επικεφαλίδων ειδήσεων με τη μορφή του προτύπου RSS (Really 

Simple Syndication), ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα που θα υποδεικνύει στον 

χρήστη τις τελευταίες ενημερώσεις, και εργαλεία διασύνδεσης και διάδοσης 

περιεχομένου σε γνωστά κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, Linked in, 
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Google+). Τέλος, θα ενσωματώνει τις Οδηγίες υποστήριξης χρηστών (online 

help) και επιμέρους οδηγίες προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. 

Επιπλέον, και δεδομένου ότι: η χρήση συσκευών έξυπνων κινητής επικοινωνίας 

με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, παρουσιάζει σημαντικά ποσοστά 

διείσδυσης στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά παρά τη διαθεσιμότητα σύνδεσης 3G, 

η αξιοποίηση και ιδιαιτέρως η χρήση καινοτόμων εφαρμογών παραμένει χαμηλή, 

μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου θα μετατραπεί και θα αναπτυχθεί 

και σε μορφή πολυκαναλικής πύλης (web mobile portal), που θα παρέχει τις εξής 

δυνατότητες: 

- λειτουργία επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc, 

- ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ 

λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται 

στα χαρακτηριστικά της. Λειτουργία σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα/ ομάδα 

κινητών συσκευών (ενδεικτικά μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, 

Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's 

WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo), 

- διάδραση με τον χρήστη των συσκευών και όχι μονόδρομη προώθηση 

πληροφοριών, ή στατική παρουσίαση περιεχομένου. 

 
Παραδοτέα: 

 Π1: Εγκατεστημένος και λειτουργικός δικτυακός τόπος σε δοκιμαστική 
λειτουργία 

 Π2: Web mobile portal 

Πίνακας 9. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 4 
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Φάση 5 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ6 Μήνας Λήξης 

 

Μ7 

Τίτλος Φάσης Συγγραφή εγχειριδίων, έλεγχος 

λειτουργικότητας δοκιμαστικής 

λειτουργίας, διορθωτικές ενέργειες, 

ολοκλήρωση συστήματος 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η συγγραφή τεχνικού εγχειριδίου χρήσης για τους διαχειριστές, 

γενικών οδηγιών υποστήριξης των χρηστών στη λειτουργία του δικτυακού 

τόπου και των υπηρεσιών διαδικτύου. 
 Στόχος 2:  Ο έλεγχος και η βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτυακού 

τόπου. 
 Στόχος 3: Η πλήρης λειτουργία του δικτυακού τόπου. 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Η Φάση περιλαμβάνει τη σύνταξη τεχνικού εγχειριδίου χρήσης για τους 

διαχειριστές, τη συγγραφή των γενικών οδηγιών υποστήριξης των χρηστών (με 

τη μορφή on-line βοήθειας και με εφαρμογή τεχνικής hypertext), την επίδειξη 

των βασικών λειτουργιών του δικτυακού τόπου στους διαχειριστές, και την 

καταγραφή των παρατηρήσεών τους για τον έλεγχο της λειτουργικότητας. Θα 

ελεγχθούν: ο σχεδιασμός στην πράξη, η εγκατάσταση του υλικού και η 

συνεργασία του με το λογισμικό, η ανταπόκριση του συστήματος, οι διασυνδέσεις 

και οι ανταλλαγές δεδομένων, και οποιαδήποτε παράμετρος επηρεάζει τη 

λειτουργία του συστήματος. Επιπρόσθετα, μέσω online εργαλείων αξιολόγησης θα 

γίνει και συστηματική καταγραφή των παρατηρήσεων των διαχειριστών και των 

τελικών χρηστών και θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις για τυχόν αντιμετώπιση 

προβλημάτων.  

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των εφαρμογών, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει 

τη διαδικασία πιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, 

ανοιχτών δεδομένων και μεταδεδομένων, για την ολοκλήρωση του έργου από το 

ΕΚΤ (αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός έλεγχος). 
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Η διαδικασία των παραπάνω ελέγχων περιλαμβάνει: 

α) καταχώρηση αιτήματος ελέγχου στο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου 

προδιαγραφών του ΕΚΤ, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών από τη 

στιγμή της διάθεσης των παραγόμενων πόρων στο ΕΚΤ 

β) λήψη γνωμοδότησης από το ΕΚΤ για το βαθμό συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές 

γ) καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου λειτουργικότητας δοκιμαστικής 

λειτουργίας και πιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, 

ανοιχτών δεδομένων και μεταδεδομένων 

 δ) καταγραφή λίστας απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών για την ενσωμάτωση 

των παρατηρήσεων των χρηστών και για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

του ΕΚΤ (σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης). 

δ) υλοποίηση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, ολοκλήρωση και 

εγκατάσταση του συστήματος στην έδρα του Φορέα. 

Παραδοτέα: 

 Π1: Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης για τους διαχειριστές και Οδηγίες υποστήριξης 
χρηστών. 

 Π2: Αποτελέσματα ελέγχου λειτουργικότητας δοκιμαστικής λειτουργίας και 
πιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, ανοιχτών 

δεδομένων και μεταδεδομένων, και λίστα διορθωτικών ενεργειών. 
 Π3: Πλήρως εγκατεστημένος και λειτουργικός δικτυακός τόπος. 

Πίνακας 10. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 5 
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Φάση 6 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ1 Μήνας Λήξης 

 

Μ2 

Τίτλος Φάσης Προμήθεια εξοπλισμού για την 

υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για την 

υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος.  

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Η Φάση θα περιλαμβάνει: 

 την προμήθεια 2 τερματικών σταθμών εργασίας για να υποστηρίξουν την 

ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης του EKBY και της 

γεωγραφικής βάσης δεδομένων 

 την προμήθεια ενός Virtualisation server που θα υποστηρίζει τις ανάγκες 

αποθήκευσης και εξυπηρέτησης της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού 

της βιβλιοθήκης (Virtual Database server), της γεωγραφικής βάσης (GIS 

Server), της δημοσίευσής τους στο ∆ιαδικτύο (Virtual Web Server) και μιας 

θέσης εργασίας επιτραπέζιου υπολογιστή (virtual workstation) 

 την προμήθεια εξοπλισμού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες ασφάλειας του 

συστήματος: 

- 1 συσκευή αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (2000VA) UPS 

για τον virtualisation server  

- 2 συσκευές αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (1400VA) UPS 

για τους 2 σταθμούς εργασίας 

- 1 συσκευή αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (1400VA) UPS 

για τον δικτυακό εξοπλισμό 

- 1 συσκευή εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας 

 την προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και βοηθητικού εξοπλισμού 

(μνήμη, φακός, επέκταση για κεραία GPS, τρίποδας) για τις ανάγκες 

συντήρησης και εμπλουτισμού του φωτογραφικού αρχείου 

 την προμήθεια και ετήσια ανανέωση του ονόματος χώρου (domain name) του 

δικτυακού τόπου 
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 την προμήθεια υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο (μίσθωση ευρυζωνικής 

γραμμής). 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην έδρα του Φορέα. 
Παραδοτέα: 

 Π1: Πλήρως εγκατεστημένος εξοπλισμός  

Πίνακας 11. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 6 
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Φάση 7 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ1 Μήνας Λήξης 

 

Μ2 

Τίτλος Φάσης Προμήθεια λογισμικού για την 

υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού για την 

υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος.  

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Περιλαμβάνει την προμήθεια:  

 3 αδειών λειτουργικού για τους 2 σταθμούς εργασίας (διαχειριστή βάσης 

δεδομένων της Βιβλιοθήκης και διαχειριστή γεωχωρικών δεδομένων) και για 

τον εικονικό σταθμό εργασίας που θα φιλοξενείται στον virtualisation server 

 2 αδειών λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τους 2 σταθμούς εργασίας 

(διαχειριστή βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης και διαχειριστή γεωχωρικών 

δεδομένων) 

 2 άδειες λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφικού υλικού 

 1 άδειας λογισμικού (ή συνδυασμός λογισμικών) για δημοσίευση εντύπων σε 

μορφή PDF, με δυνατότητες επεξεργασίας PDF και οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων OCR 

 λειτουργικού για τον virtualization server 

 βοηθητικών λογισμικών: 1 άδεια λογισμικού για συμπίεση και 1 άδεια 

λογισμικού για λήψη εφεδρικών αντιγράφων 

 Λογισμικό προστασίας από ιούς για τον virtualisation server και ετήσια 

ανανεώσή του καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης. 

 Λογισμικού προστασίας από ιούς για τους 2 σταθμούς εργασίας και ετήσιες 

ανανεώσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης 

Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στην έδρα του Φορέα. 
Παραδοτέα: 

 Π1: Πλήρως εγκατεστημένο λογισμικό 

Πίνακας 12. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 7 
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Φάση 8 

Μήνας Έναρξης 

 

Μ1 Μήνας Λήξης 

 

Μ7 

Τίτλος Φάσης Αξιολόγηση, ως προς το περιεχόμενο, 

οργάνωση, ταξινόμηση, σύνθεση και 

ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής 

πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα 

Στόχοι Φάσης: 

 Στόχος 1: Η αξιολόγηση, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωση, ταξινόμηση, 

σύνθεση και ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του 

Φορέα 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Περιλαμβάνει τις εργασίες αξιολόγησης, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωσης, 

επιλογής, ταξινόμησης, σύνθεσης και μετατροπής σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή 

για σύνδεση με τη γεωγραφική πληροφορία, υλικού περιβαλλοντικής 

πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα. 

Το υλικό αυτό αφορά σε πληροφοριακό υλικό που έχει παράξει το ΕΚΒΥ στο 

πλαίσιο υλοποίησης άνω των 200 έργων απογραφής, παρακολούθησης, 

διατήρησης και διαχείρισης φυσικών περιοχών. Ενδεικτικά, αφορά σε: α) βάσεις 

δεδομένων με απογραφές οικοσυστημάτων, β) βάσεις δεδομένων με πρωτογενή 

δεδομένα για τη βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, ποιότητα και ποσότητα υδάτων, 

πληροφορίες για υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδοχής επισκεπτών, 

γ) εικόνες θεματικών χαρτών, καθώς και σε άλλη ποιοτική πληροφορία που 

περιέχεται στα παραδοτέα των έργων (εκθέσεις, αναφορές κλπ). 

Το υλικό αυτό δεν αποτελεί υλικό προς καταχώρηση στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ 

(π.χ. μελέτες) αλλά περιέχει ποιοτική και ποσοτική περιγραφική πληροφορία που 

χρειάζεται να αξιολογηθεί, να μετατραπεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή, και να 

συνδεθεί με τα γεωχωρικά δεδομένα ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να διαδοθεί 

μέσω του διαδικτύου. 

Η εργασία της αξιολόγησης αφορά σε έλεγχο του υλικού ως προς το περιεχόμενό 

του (π.χ. επίκαιρη πληροφορία), κατάλληλη ταξινόμηση ανά περιοχή 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 83 από 92 

ενδιαφέροντος / ή θέμα, απόδοση χαρακτηριστικών λέξεων-κλειδιά, αποδελτίωση 

ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας, αποδελτίωση συμβάσεων έργου 

(χρηματοδότησης και αναθέσεων) και καταγραφή συμβατικών όρων και 

δεσμεύσεων που άπτονται πνευματικών δικαιωμάτων,  διεκπεραίωση 

συνεννοήσεων για την διασφάλιση αδειών διάθεσης, και συγγραφή συνθετικών 

εκθέσεων. 

Τα στοιχεία που θα προκύψουν κατά την καταγραφή συμβατικών όρων και 

δεσμεύσεων που άπτονται πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και αυτά που θα 

προκύψουν από το Υ/Ε 1, θα εξεταστούν από τον νομικό της ομάδας έργου, ο 

οποίος θα προβεί στην αξιολόγησή τους και θα παράσχει συμβουλές για την 

εκκαθάρισή των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Το υλικό αυτό θα μετατραπεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή (π.χ. σάρωση ή 

μετατροπή σε pdf ή συλλογή πληροφορίας σε βάση δεδομένων). Αναλόγως της 

φύσης του υλικού, αυτό είτε θα μπορεί να συνδεθεί με τα γεωχωρικά δεδομένα 

ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να μπορεί να διαδοθεί μέσω του ∆Τ (π.χ στην 

περίπτωση βάσης δεδομένων, πίνακα, εικόνας, γραφήματος), είτε εφόσον μπορεί 

να αποτελέσει ψηφιακό τεκμήριο, να ψηφιοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του "Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών ∆ιαλειτουργικότητας Και Ανοιχτών 

∆εδομένων" και να τεκμηριωθεί με μεταδεδομένα με σκοπό την μελλοντική 

απόθεσή του στο αποθετήριο του Φορέα. 

Η εργασία θα γίνει από 3 επιστήμονες περιβαλλοντικής κατεύθυνσης (βλ. ενότητα 

Β2.6 "Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα"), οι οποίοι θα εργαστούν στην έδρα του Φορέα υπό την καθοδήγηση 

προσωπικού του ΕΚΒΥ και με βάση τις οδηγίες του, και από 1 νομικό που θα 

εργαστεί σε ανεξάρτητη έδρα. Προβλέπεται ελάχιστη συνολική απασχόληση 26 

ανθρωπομηνών, και συγκεκριμένα 21 ανθρωπομηνών για τους 3 επιστήμονες 

περιβαλλοντικής κατεύθυνσης που θα εργαστούν στην έδρα του Φορέα, και 5 

ανθρωπομηνών για τον νομικό που θα εργαστεί σε ανεξάρτητη έδρα. 

Παραδοτέα: 

 Π1: Αξιολόγηση, ως προς το περιεχόμενο, οργάνωση, ταξινόμηση, σύνθεση 
και ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα  

Πίνακας 13. Ενδεικτική Περιγραφή Φάσης 8 
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Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α  Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 
Παραδοτέου 

Μήνας 
Παράδοσης1 

Π1 

Ψηφιοποίηση αρχείων και 

επεξεργασία τους με OCR 

(συμπεριλαμβάνεται η διόρθωση) 

Υπηρεσία Μ7 

Π2 
Εφαρμογή Ψηφιακού 

Αποθετηρίου 
Υπηρεσία Μ7 

Π3 

Εφαρμογή αυτοματισμού 

μεταφοράς των δεδομένων του 

Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος 

Υπηρεσία Μ4 

Π4 
Εννοιολογικό Μοντέλο και 

κατάλογος χωρικών δεδομένων 
Μελέτη Μ6 

Π5 

Εγκατεστημένος και λειτουργικός 

δικτυακός τόπος σε δοκιμαστική 

λειτουργία 

Ενδιάμεση 

υπηρεσία 
Μ6 

Π6 Web mobile portal Υπηρεσία Μ6 

Π7 

Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης για 

τους διαχειριστές και Οδηγίες 

υποστήριξης χρηστών 

Υπηρεσία Μ6 

Π8 

Αποτελέσματα ελέγχου 

λειτουργικότητας δοκιμαστικής 

λειτουργίας και πιστοποίησης των 

τεχνικών προδιαγραφών 

διαλειτουργικότητας, ανοιχτών 

δεδομένων και μεταδεδομένων, 

και λίστα διορθωτικών ενεργειών. 

Αναφορά Μ6 

Π9 
Πλήρως εγκατεστημένος και 

λειτουργικός δικτυακός τόπος 
Υπηρεσία Μ7 

Π10 
Πλήρως εγκατεστημένος 

εξοπλισμός 

Λειτουργικό 

υλικό 
Μ2 

                                                       
1  Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου  (π.χ. Μ1, Μ2,  ...ΜΝ) όπου Μ1  είναι ο πρώτος μήνας  (δηλ. μήνας 
έναρξης) του Έργου 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 85 από 92 

Π11 Πλήρως εγκατεστημένο λογισμικό Λογισμικό Μ2 

Π12 

Αξιολόγηση, ως προς το 

περιεχόμενο, οργάνωση, 

ταξινόμηση, σύνθεση και 

ψηφιοποίηση περιβαλλοντικής 

πληροφορίας από 200 έργα του 

Φορέα 

Ενδιάμεση 

υπηρεσία 
Μ7 

Πίνακας 14: Πίνακας Ελάχιστων Παραδοτέων Έργου 

 

Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

Πίνακας 15: Πίνακας Οροσήμων Έργου 

Α/Α  Τίτλος Οροσήμου Μήνας 
Επίτευξης 

Μέθοδος 
μέτρησης της 
επίτευξης 

% επί του 
συνολικού 
κόστους/ 
αμοιβής2 

O1 Πλήρως εγκατεστημένος 

εξοπλισμός 

M2 Παραλαβή 

σχετικών 

παραδοτέων 

5 

O2 Πλήρως εγκατεστημένο 

λογισμικό 

M2 Παραλαβή 

σχετικών 

παραδοτέων 

5 

Ο3 Ψηφιοποίηση 30% του 

συνόλου των αρχείων και 

επεξεργασία τους με OCR 

(συμπεριλαμβάνεται η 

διόρθωση) 

Μ3 Προσωρινή 

παραλαβή 

αρχείων προς 

υποβολή στο 

ΕΚΤ για τον 

αρχικό έλεγχο  

5 

O4 Εννοιολογικό Μοντέλο και 

κατάλογος χωρικών 

δεδομένων 

M3 Παραλαβή 

σχετικού 

παραδοτέου 

10 
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O5 Εφαρμογή Ψηφιακού 

Αποθετηρίου και 

εφαρμογή αυτοματισμού 

μεταφοράς των 

δεδομένων του 

Βιβλιοθηκονομικού 

Συστήματος, σε 

δοκιμαστική λειτουργία 

Μ3 Προσωρινή 

παραλαβή 

εφαρμογών 

προς υποβολή 

στο ΕΚΤ για 

τον αρχικό 

έλεγχο 

διαλειτουργικό

τητας 

7 

Ο6 Αρχικός έλεγχος των 

τεχνικών προδιαγραφών 

∆ιαλειτουργικότητας και 

των ανοιχτών δεδομένων 

με το ΕΚΤ 

Μ4 Γνωμοδότηση 

από το ΕΚΤ - 

αρχικός 

έλεγχος 

0 

O7 Εργασία αξιολόγησης, ως 

προς το περιεχόμενο, 

οργάνωση, ταξινόμηση, 

σύνθεση και ψηφιοποίηση 

περιβαλλοντικής 

πληροφορίας από 100 

έργα του Φορέα. 

M5 Παραλαβή 

σχετικών 

αρχείων 

15 

Ο8 Ψηφιοποίηση του 80% 

του συνόλου των αρχείων 

και επεξεργασία τους με 

OCR (συμπεριλαμβάνεται 

η διόρθωση) 

Μ4 Προσωρινή 

παραλαβή 

αρχείων προς 

υποβολή στο 

ΕΚΤ για τον 

ενδιάμεσο 

έλεγχο 

ανοιχτών 

δεδομένων 

5 

Ο9 Ενδιάμεσος έλεγχος των 

τεχνικών προδιαγραφών 

∆ιαλειτουργικότητας και 

των ανοιχτών δεδομένων 

με το ΕΚΤ 

Μ5 Γνωμοδότηση 

από το ΕΚΤ - 

ενδιάμεσος 

έλεγχος 

0 

Ο10 Εγκατεστημένος και Μ6 Έκθεση 20 
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λειτουργικός δικτυακός 

τόπος και Web mobile 

portal, σε δοκιμαστική 

λειτουργία 

δοκιμών 

ελέγχου 

εφαρμογών 

Ο11 Ολοκλήρωση εργασίας 

αξιολόγησης, ως προς το 

περιεχόμενο, οργάνωσης, 

ταξινόμησης, σύνθεσης 

και ψηφιοποίησης 

περιβαλλοντικής 

πληροφορίας από 200 

έργα του Φορέα. 

Μ7 Παραλαβή 

σχετικών 

παραδοτέων 

15 

Ο13 Τελικός έλεγχος των 

τεχνικών προδιαγραφών 

∆ιαλειτουργικότητας και 

των ανοιχτών δεδομένων 

με το ΕΚΤ 

Μ6 Γνωμοδότηση 

από το ΕΚΤ - 

Τελικός 

έλεγχος 

0 

Ο14 Προσαρμογές αρχείων και 

εφαρμογών με βάση τον 

τελικό έλεγχο των 

τεχνικών προδιαγραφών 

∆ιαλειτουργικότητας και 

των ανοιχτών δεδομένων 

με το ΕΚΤ 

Μ7 Παραλαβή 

τελικών 

παραδοτέων 

13 

 

Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Έχει γίνει σχετική αναφορά στο Εδάφιο Α3.13 (Φάση 5). 

Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

∆εν απαιτούνται. 
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Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιμαστικής Παραγωγικής 

Λειτουργίας 

Έχει γίνει σχετική αναφορά στο Εδάφιο Α3.13  (Φάση 4 και 5). 

Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Προβλέπεται ελάχιστη περίοδος λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Μέρος Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέρος Γ’ Πίνακες Συμμόρφωσης της 

παρούσας. 

Ειδικότερα, με την οριστική παραλαβή του Έργου, θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης 

καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές 

του συστήματος που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον 

από εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται 

από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και της παροχής 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού 

είναι: 

(α) Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα 

λειτουργίας. 

(β) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, που οφείλεται σε σφάλµατα 

Λογισµικού (όπου ισχύει). 

(γ) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού 

εξειδικευµένου προσωπικού από την ειδοποίησή του για βλάβη / δυσλειτουργία / 

αστοχία του συστήµατος / συσκευής / είδους. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση 

της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιουδήποτε συστήµατος / 

συσκευής / είδους, τότε η αντικατάσταση του ελαττωµατικού συστήµατος / 

συσκευής / είδους θα πραγµατοποιείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ηµερών 

από την ειδοποίηση. Τα έξοδα µετακίνησης και αποστολής του εξοπλισµού θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

(δ) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τεχνικούς τηλεφωνικώς ή µε Fax. 

Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου. 
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(ε) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να 

διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα 

ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η πληρότητα του οποίου 

θα αξιολογηθεί. 

(στ) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις (updates, patches) του λογισµικού (όπου ισχύει). 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση για την εκπλήρωση 

των παραπάνω υποχρεώσεων, καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της 

Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

παρατίθεται στο Μέρος Γ'. 

Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης 

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του Τμήματος του Έργου μετά 

την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορίζεται στη σχετική σύμβαση που 

δύναται να υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής ή μεταξύ 

του Αναδόχου και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου τον οποίο θα υποδείξει στον 

Ανάδοχο η Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης 

καλής λειτουργίας, θα παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης βάσει ενός 

συγκεκριμένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, το οποίο θα 

περιλαμβάνεται στην Προσφορά του Αναδόχου. Καθώς στόχος των υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος, η 

άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση 

αποκατάσταση των βλαβών – προβλημάτων του συστήματος είναι μείζονος 

σημασίας για την τήρηση των απαιτήσεων διαθεσιμότητας του συστήματος. 

Επιπρόσθετα, η προληπτική διερεύνηση της κατάστασης του συστήματος και η 

συνεχής ενημέρωση αποτελούν κρίσιμης σημασίας ενέργειες για την αποφυγή 

παραβιάσεων ή αστοχιών του. 

Αποσαφηνίζεται ότι: 

- Το κόστος της συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

Έργου. 
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- Οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης ισχύουν και κατά 

την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 

συντήρησης). 

- Η περίοδος τεχνικής υποστήριξης ξεκινά με το πέρας της ζητούμενης 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μόνο εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή 

επιθυμεί να συνάψει σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

Η διάρκεια της συντήρησης που θα προβλέπεται από την Οικονομική Προσφορά 

(χωρίς να προστίθεται στο Έργο) θα είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη, όμως η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ανανεώνει τη σύμβαση μερικά, σε ετήσια βάση. 

Για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης μετά την πάροδο 

της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, 

με την έναρξη κάθε έτους συντήρησης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

συντήρησης. Η εγγύηση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται 

στο Μέρος Γ' και η αξία της θα ανέρχεται για κάθε έτος σε ποσοστό 15% του 

μεγαλυτέρου εκ των κάτωθι: 

 αντίστοιχο ετήσιο κόστος συντήρησης, ή 

 μέγιστο προβλεπόμενο κόστος ετήσιας συντήρησης για το πρώτο έτος. 

Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας, όπως αναλύεται στο Μέρος Β της παρούσης Β2.6 «Ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής». 

Α5. Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης των 

υπό ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Έργο, λαμβάνοντας 

υπόψη το κύρος και την αναγνωρισμένη διεθνώς παρουσία της Αναθέτουσας 

Αρχής. Επίσης να εκπονήσει και παρουσιάσει ένα κατάλληλο για το Φορέα και το 

παρόν Έργο σχήμα οργάνωσης των παραδοτέων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

σε μία σωστή και έγκυρη ∆ιαχείριση Έργου, συνοδευόμενη από τρόπο ελέγχου της 
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ποιότητας των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει και να τεκμηριώσει 

τόσο τις ενέργειες, όσο και την ακολουθούμενη μεθοδολογία και (ενδεχομένως) 

τυχόν εξοπλισμό ή και λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του 

Έργου. 

Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) ∆ιοίκησης και υλοποίησης του 

αντικειμένου του Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του συγκεκριμένη πρόταση για 

το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου, ενσωματώνοντας τις 

ειδικές απαιτήσεις της παρούσας και εξειδικεύοντας τις γενικές αρχές οργάνωσης και 

διοίκησης έργου. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο συντονισμό των επιμέρους 

ομάδων του Έργου, ή των επιμέρους συμπραττόντων στο Ανάδοχο Σχήμα, καθώς και 

στην καλή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της 

Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τις διαδικασίες ελέγχου 

ποιότητας που θα εφαρμόσει σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητάς του, αναλύοντας, 

μεταξύ άλλων, διεξοδικά την προτεινόμενη διαδικασία υποβολής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων της Αναθέτουσας Αρχής και επανυποβολής των 

παραδοτέων. 

Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων 

Υλοποίησης 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης (τεχνική προσφορά) του 

υποψηφίου σχετικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στο 

σχεδιασμό, στη διοίκηση, την υλοποίηση και λειτουργία του αντικειμένου του 

συγκεκριμένου Έργου, αναμένεται να διασφαλίζει ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι του Έργου, ιδίως δε οι 

αναφερόμενοι στο Εδάφιο Α.2.4. 
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Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία παραλαβής 

λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 

Οι πληρωμές του Αναδόχου του Έργου να συνδέονται ευθέως με τα συγκεκριμένα 

ορόσημα-παραδοτέα που αναφέρονται στο Εδάφιο Α.3.15 της παρούσας. 

Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου της Αναθέτουσας Αρχής 

είναι αρμόδια για τις διαδικασίες ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής όλων των 

Παραδοτέων. Θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Ιδιαίτερη 

έμφαση κατά τους ελέγχους θα δοθεί στην διαλειτουργικότητα των συστημάτων 

που θα αναπτυχθούν, π.χ. μεταξύ εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου και 

εφαρμογής διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και καταλόγου μεταδεδομένων. 

 



 
     

 

 
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

"Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης

Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών

για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"  (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο 

"Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη 

Βιοποικιλότητα της Ελλάδας")

Αναθέτουσα Αρχή: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο 

Βιοτόπων‐Υγροτοπων (ΕΚΒΥ)

Προϋπολογισμός:  168.947,32 €  (χωρίς ΦΠΑ)

               Προϋπολογισμός: 207.805,20 €  (με ΦΠΑ)

πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης:  3.085,37  ( χωρίς ΦΠΑ)

πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης:  3.795,00 ( με ΦΠΑ)

Διάρκεια   7  μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός 

με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά

Ημερομηνίες 

Διενέργειας Διαγωνισμού  01/07/2013 
Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων :  31/05/2013 

Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο  29/05/2013 και 01/06/2013

 
 

Κωδικός ΟΠΣ: 373569 
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Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β1.  Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο  του  Διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου  για  το  Έργο,  όπως  αυτό 

περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο  Διαγωνισμός  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  συγχρηματοδότησής  του  από  το 

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  που  έχει  ενταχθεί  στο  Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26‐

10‐2007  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  και  υλοποιείται  από  το Μουσείο  Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων‐Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ως Δικαιούχος της 

πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 373569. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  Προσφορές  που  υποβάλλονται  για  μέρος  του 

Έργου. 

Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το  Έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ»,  του  ΕΣΠΑ,  κατά  (80%)  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  (κοινοτική  συνδρομή)  και  κατά  (20%)  από  Εθνικούς  Πόρους  (εθνική 

συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 

βαρύνουν  τις  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων,  και 

συγκεκριμένα  τον  ενάριθμο  κωδικό  Συλλογικής  Απόφασης  Ένταξης  (ΣΑΕ) 

2012ΣΕ01480036. 
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Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό 

των  διακοσίων  επτά  χιλιάδων  οκτακοσίων  πέντε  Ευρώ  και  είκοσι  Λεπτών,  € 

(207.805,20)  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ  :  €  207.805,20  ‐  ΦΠΑ  (23  %):  € 

168.947,32) 

Το δικαίωμα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνει συντήρηση τριετούς διάρκειας ,ε 

μέγιστο  κόστος  τριών  χιλιάδων  επτακοσίων  ενενήντα  πέντε  ευρώ  (3.795,00  ευρώ 

(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 3.085,37) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 3.085,37 €,  

ΦΠΑ (23 %): € 709,63). 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΜΟΥΣΕΙΟ  ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  –  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΟΤΟΠΩΝ 

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

‐  Διεύθυνση  έδρας  της  Αναθέτουσας  Αρχής:  14o  χλμ  Θεσσαλονίκης  – 

Μηχανιώνας, ΤΚ 57001, Θέρμη 

‐  Τηλέφωνο: 00 30 2310 473320      

‐  Fax: 00 30 2310 471795        

‐  E‐mail: ekby@ekby.gr 

‐  Πληροφορίες: Ταγδαλίδης Θόδωρος 

Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

To  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  –  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΙΟΤΟΠΩΝ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ,  ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση  την υπ.  αριθμ.  Απόφαση 
του  Δ.Σ.  του,  προκηρύσσει  Διεθνή  Ανοικτό  Διαγωνισμό  με  τίτλο  «Ψηφιοποίηση  ‐ 
Ανάπτυξη  Εφαρμογών  Υποστήριξης  Ιδρυματικού  Ψηφιακού  Αποθετηρίου  και 
Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ Προμήθεια Εξοπλισμού και 
Λογισμικού».  
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 και ώρα 
10:00  στην  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  συγκεκριμένα  στο  14Ο  χλμ 
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Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, ΤΚ 57001, Θέρμη, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του 
διαγωνισμού 2310‐473320 εσωτ. 261.  
Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης 
Προσφορών που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή με την υπ. αριθμ. 605/17.10.2012 
Απόφαση  του  Δ.Σ.  την  Δευτέρα  1  Ιουλίου  2013  και  ώρα  11:00  στην  έδρα  της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με  τις παρακάτω διατάξεις: 

‐ Την  υπ'  αριθμ.  605/17.10.2012  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Αναθέτουσας  Αρχής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  του  παρόντος 
διαγωνισμού και συμπληρωματικά και αναλογικά, με τις παρακάτω διατάξεις του 
εθνικού δικαίου: 

‐ Ν.  3614/2007,  ΦΕΚ  Α’  267/3.12.2007,  Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013 

‐ Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων» 

‐ (ΦΕΚ Α’ 19/1995), όπως ισχύει. Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’) «Προστασία του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 
133  Α’)  «Προστασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  της  ιδιωτικής  ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

‐ Ν.  1892/90  (ΦΕΚ  101  Α’):  Για  τον  εκσυγχρονισμό  και  την  ανάπτυξη  και  άλλες 
διατάξεις», αρ.88 «υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής» 

‐ Ν.  3917/2011  «Διατήρηση  δεδομένων  που  παράγονται  ή  υποβάλλονται  σε 
επεξεργασία  σε  συνάρτηση  με  την  παροχή  διαθέσιμων  στο  κοινό  υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  ή  δημόσιων  δικτύων  επικοινωνιών,  χρήση 
συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους 
χώρους και συναφείς διατάξεις» 

‐ N. 3548 / 2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009 και ισχύει 
‐ Την  υπ΄αριθ.  14053/ΕΥΣ/1749/27‐3‐2008  (ΦΕΚ  540/Β/27‐3‐2008)  απόφαση  του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη Σύστημα Διαχείρισης καθώς και το 
εγκεκριμένο  Εγχειρίδιο  Διαδικασιών  Διαχείρισης  και  Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων  Πράξεων  και  τον  σχετικό  Οδηγό  του  Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά 

‐ Η  υπ΄αρ.  Π1/2941/10‐9‐2009  Απόφαση  των  Υφυπουργών  Ανάπτυξης  «Εξαίρεση 
από  την  ένταξη  στο  ΕΠΠ προμήθειας  ειδών πληροφορικής  που  εντάσσονται  στο 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  (ΦΕΚ  Β’  1988/2009),  όπως 
τροποποιήθηκε  με  την  υπ΄αρ.  Π1/3889/28.5.2010  Απόφαση  της  Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β’ 936/2010) 

‐ Την  υπ’  αριθμόν  151.764/ΨΣ  6331‐Α2/14.04.2012  απόφαση  της  υπηρεσίας 
διαχείρισης  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  για  ένταξη 
της  πράξης  με  τίτλο  «Ψηφιοποίηση  –  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  Υποστήριξης 
Ιδρυματικού  Ψηφιακού  Αποθετηρίου  και  Υπηρεσιών  για  τη  Διάθεση  του 
Ψηφιακού Αποθέματος – Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» με κωδικό ΟΠΣ 
373569 
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‐ Η αρ.πρωτ.: 151.513/ΨΣ510‐Β / 29.04.2013 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη 

 ‐  Προεδρικό  Διάταγμα  118/2007  (ΦΕΚ  150/Α/10‐07‐2007)  «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», αναλογικά εφαρμοζόμενου, όπου χωρεί, και όπου 
στην παρούσα διακήρυξη γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του. 

 
καθώς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

 
 

Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1.  Στο  «Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων»  της  Εφημερίδας  της 

Κυβέρνησης στις 28/05/2013 (Ημερομηνία δημοσίευσης 31/05/2013). 

2.  Στον  ελληνικό  τύπο  (ΕΞΠΡΕΣ,  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)  στις 

29/05/2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις 01/06/2013. 

Καταχωρήθηκε  επίσης  και  στο  διαδίκτυο  στη  διεύθυνση  www.ekby.gr  στις 

31/05/2013. 

Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα  στην  παρούσα  Διακήρυξη  το  αργότερο  μέχρι  τις  01/07/2013  και  ώρα 

<10:00>  στην  έδρα  του  Μουσείου  Γουλανδρή  Φυσικής  Ιστορίας  –  Ελληνικού 

Κέντρου  Βιοτόπων  Υγροτόπων,  14ο  χλμ  Θεσσαλονίκης  –  Μηχανιώνας,  ΤΚ  57001, 

Θέρμη. 

Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 8 από 84 

Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η  διάθεση  της  Διακήρυξης  γίνεται  από  την  Έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). 

Στην  περίπτωση  παραλαβής  της  Διακήρυξης  μέσω  ταχυμεταφορικής  (courier),  η 

Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  καμία  απολύτως  ευθύνη  για  την  έγκαιρη  και  σωστή 

παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία  των  ενδιαφερομένων  (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη 

διάθεση  της  πλήρη  κατάλογο  όσων  παρέλαβαν  τη  Διακήρυξη,  για  την  περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 

επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες  της Διακήρυξης υποχρεούνται  να ελέγξουν άμεσα  το αντίτυπο  της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων  και  τον  συνολικό  αριθμό  σελίδων  και  εφόσον  διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν  νέο  πλήρες  αντίγραφο.  Προσφυγές  κατά  της  νομιμότητας  του 

Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 

της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://www.ekby.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι  παραλήπτες  της  Διακήρυξης  μέσω  του  διαδικτυακού  τόπου  θα  πρέπει  επίσης 

κατά  την  παραλαβή  της  να  συμπληρώνουν  σχετικό  ηλεκτρονικό  έντυπο  (την 

αντίστοιχη  φόρμα  δεδομένων)  με  τα  στοιχεία  των  ενδιαφερομένων  (όπως 

επωνυμία,  διεύθυνση,  ΤΚ,  επάγγελμα,  ΑΦΜ,  τηλέφωνο,  φαξ,  διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 
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να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για 

τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη 

φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  μπορούν  να  ζητήσουν  γραπτώς  (με  επιστολή  ή 

τηλεομοιοτυπία)  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  για  το 

περιεχόμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  μέχρι  και  την 07/06/2013.  Η  Αναθέτουσα 

Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν  εντός  του  ανωτέρω  διαστήματος,  σε  όλους  όσους  έχουν  παραλάβει  τη 

Διακήρυξη,  το  αργότερο  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  που  έχει 

οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή.  Κανένας  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e‐mail) προς τη διεύθυνση: ekby@ekby.gr χωρίς όμως 

η  δυνατότητα  αυτή  να  απαλλάσσει  τους  υποψηφίους  Αναδόχους  από  την 

υποχρέωση  να  υποβάλλουν  τα  ερωτήματα  και  γραπτώς  (με  επιστολή  ή 

τηλεομοιοτυπία),  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  παραπάνω.  Η  Αναθέτουσα 

Αρχή  δεν  θα  απαντήσει  σε  ερωτήματα  που  θα  έχουν  υποβληθεί  μόνο  με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται  ότι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  τεύχη  του 

διαγωνισμού,  καθώς  και  οι  γραπτές  διευκρινίσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  επί 

ερωτημάτων  των  ενδιαφερομένων  σχετικά  με  τα  έγγραφα  και  τη  διαδικασία  του 

διαγωνισμού  θα  αναρτώνται  ταυτόχρονα  και  συγκεντρωτικά  και  σε  ηλεκτρονική 

μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.ekby.gr. 
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Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –  μέλη  της  Συμφωνίας  για  τον  Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε  από  την  Ελλάδα  με  το  Ν. 2513/97  (ΦΕΚ  Α΄139)  υπό  τον  όρο  ότι  η 

σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι  εγκατεστημένα  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  συνάψει  ευρωπαϊκές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί  με  τη  νομοθεσία  κράτους –  μέλους  της  Ε.Ε.  ή  του  ΕΟΧ ή  του 

κράτους –  μέλους  που  έχει  υπογράψει  τη  Σ.Δ.Σ.  ή  της  τρίτης  χώρας  που  έχει 

συνάψει  ευρωπαϊκή  συμφωνία  με  την  Ε.Ε.  και  έχουν  την  κεντρική  τους 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ 

των ανωτέρω χωρών 

τα οποία: 

1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  Β2.3  Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής 
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 Όσοι  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  Β2.6  Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι  έχουν  κηρυχθεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  έκπτωτοι  από  σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι  έχουν  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους  διαγωνισμούς  προμηθειών  ή 

υπηρεσιών  του  δημόσιου  τομέα,  με  αμετάκλητη  απόφαση  του  Υπουργού 

Ανάπτυξης 

 Όσοι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  εμπίπτουν  στις  κατηγορίες  που  αναφέρονται  στο 

Άρθρο  43.1  του  ΠΔ  60/2007,  ήτοι  υπάρχει  εις  βάρος  τους  αμετάκλητη 

καταδικαστική  απόφαση,  για  έναν  ή  περισσότερους  από  τους  κατωτέρω 

λόγους: 

α)   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β)   δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3  της πράξης 

του Συμβουλίου  της 26ης Μαΐου 1997  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1  της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

γ)   απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1  της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ)   νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως 

ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  οδηγίας  91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης 

Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ε)  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με 

τις παραπάνω κυρώσεις 
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 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα  πρόσωπα,  μετέχουν  αυτόνομα  ή  σε  Ένωση  ή  ως  υπεργολάβοι  σε 

περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  οφείλουν  να  καταθέσουν,  υποχρεωτικά  μαζί  με  την 

Προσφορά  τους,  τα  ακόλουθα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  Συμμετοχής. 

Επισημαίνεται ότι οπουδήποτε στο κείμενο της παρούσας, γίνεται χρήση της Υπεύθυνης 

Δήλωσης  ως  δικαιολογητικού,  αυτή  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», 

συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 

τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη  στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ»  περιγράφονται  τα 

αντίστοιχα  δικαιολογητικά  που  θα  πρέπει  να  υποβληθούν 

υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

2. Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  όπου  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ», 

σημαίνει  ότι  το  αντίστοιχο  δικαιολογητικό  πρέπει  να  υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  υποψήφιου 

Αναδόχου  που  έχει  τη  μορφή  ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν  το  αντίστοιχο 

δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  θα  καταγραφεί  από  τον  υποψήφιο 

Ανάδοχο  το  αντίστοιχο  κεφάλαιο  ή  ενότητα  του  «Φακέλου 

Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 13 από 84 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής  ΝΑΙ    

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις 
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό 
του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του 
ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών 
/ νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 
ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 
ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 
Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 
διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο 

ΝΑΙ    
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δηλώνει ότι:  

‐ i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

‐ ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε 
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 
όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή 
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διακοπής του διαγωνισμού. 
3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν 
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή 
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι 
σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στην  αλλοδαπή,  τα
δικαιολογητικά  σύστασής  τους  εκδίδονται  με  βάση  την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 

ΝΑΙ    
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επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 
η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη 
δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

να  ορίζεται  (με  συμβολαιογραφική  πράξη,  η  οποία 
επίσης  προσκομίζεται)  κοινός  εκπρόσωπος  της  Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας  και  των  μελών  της  για  τη  συμμετοχή  της 
στο  Διαγωνισμό  και  την  εκπροσώπηση  της  Ένωσης  / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  ένορκη 

βεβαίωση  του υποψήφιου Αναδόχου ή,  στα  κράτη όπου δεν προβλέπεται  Ένορκη 

Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού  της 
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χώρας  του  υποψήφιου  Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  το  αντίστοιχο 

περιεχόμενο.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον 

υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός 

οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης  ειδοποίησης,  τα  ακόλουθα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά.  Θα  πρέπει 

να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους 

τους  παρακάτω  πίνακες  κατά  περίπτωση  (σύμφωνα  με  τη  νομική  τους  μορφή), 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά. 

2. Στη  στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  όπου  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη «ΝΑΙ»,  σημαίνει 

ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  υποψήφιου 

Αναδόχου που έχει  τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν  το αντίστοιχο δικαιολογητικό 

υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 

αντίστοιχο  κεφάλαιο  ή  ενότητα  του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης»  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  απαιτούμενο 

δικαιολογητικό. 

Β2.1.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
ΝΑΙ    
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καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

4.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

5.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

ΝΑΙ    
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διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

7.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

8.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ    

9.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ    

10.   Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

ΝΑΙ    
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έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

11.   Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

12.   Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1    

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 

αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου 

ενώπιον  συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο 

υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή 

Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο 

πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  εντός  του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Β2.4.1 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου   ή ελλείψει αυτού, 

ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

ΝΑΙ    

                                                       
1   Εφόσον  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποβάλει  τον  Φάκελο  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης 
μέσω Αντιπροσώπου.  
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επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

4.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    
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5.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ    

6.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

7.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

8.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ    

9.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 
ΝΑΙ    
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χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  

10.   Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ    

11.   Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

12.   Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2    

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη 

Βεβαίωση  του υποψήφιου Αναδόχου ή,  στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού  της 

                                                       
2   Εφόσον  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποβάλει  τον  Φάκελο  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης 
μέσω Αντιπροσώπου. 
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χώρας  του  υποψήφιου  Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.2 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 

τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

2.   Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ     

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     
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4.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

5.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

6.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

7.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

8.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     
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9.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

10.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ     

11.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

ΝΑΙ     

12.   Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

13.   Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     
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14.   Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ     

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 

αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου 

ενώπιον  συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο 

υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή 

Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο 

πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  εντός  του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Β2.4.3 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

2.   Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

ΝΑΙ    
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Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.   Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  
ΝΑΙ    

4.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

5.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

6.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

7.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

8.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

ΝΑΙ    



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 29 από 84 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

9.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

10.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ    

11.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ    

12.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  

ΝΑΙ    

13.   Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

ΝΑΙ    



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 30 από 84 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

14.   Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

NAI    

15.   Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3    

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 

αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου 

ενώπιον  συμβολαιογράφου  ή  Ειρηνοδίκη  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο 

υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή 

Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο 

πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  εντός  του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Β2.4.4 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

                                                       
3   Εφόσον  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποβάλει  τον  Φάκελο  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  
μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 31 από 84 

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

2.   Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ     

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 32 από 84 

4.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

5.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

6.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

7.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 33 από 84 

8.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

9.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

10.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ     

11.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ     
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12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

14.  

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ     

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  ένορκη 

βεβαίωση  του υποψήφιου Αναδόχου ή,  στα  κράτη όπου δεν προβλέπεται  Ένορκη 

Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού  της 

χώρας  του  υποψήφιου  Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.5 Οι ενώσεις‐κοινοπραξίες 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

ΝΑΙ    
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Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

συνεταιρισμός). 

         

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  της  Ελληνικής,  θα 

συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική 

γλώσσα. 

2.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Οι  ενώσεις  δεν  απαιτείται  να  έχουν  λάβει  συγκεκριμένη  νομική  μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε 

περίπτωση  ανάδειξής  τους  ως  Αναδόχου,  πριν  από  την  υπογραφή  της 

Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Με  την  υποβολή  της  Προσφοράς  κάθε  Μέλος  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση κατακύρωσης του 

Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Η  κοινή  Προσφορά  υπογράφεται  υποχρεωτικά,  είτε  από  όλα  τα  μέλη  της 

ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 

πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

μέλους  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  κατά  το  χρόνο εκτέλεσης  της  Σύμβασης, 

τότε  εάν  οι  συμβατικοί  όροι  μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα 

εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την 
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ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από 

τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και 

θα  αποφασίσει  σχετικά.  Εάν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αποφασίσει  ότι  τα 

εναπομείναντα  Μέλη  δεν  επαρκούν  να  εκπληρώσουν  τους  όρους  της 

Σύμβασης  τότε  αυτά  οφείλουν  να  ορίσουν  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  με  προσόντα 

αντίστοιχα  του  Μέλους  που  αξιολογήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  του 

Διαγωνισμού.  O  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ  ωστόσο,  πρέπει  να  εγκριθεί  από  την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με 

ποινή  αποκλεισμού,  την  τήρηση  των  παρακάτω  ελαχίστων  προϋποθέσεων 

συμμετοχής,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  και  λοιπά  στοιχεία  εντός 

του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

i) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
1.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 

ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 

Έργου.  Ως  ελάχιστη  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  του  στο  διαγωνισμό,  ο  Υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να :  

Διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία και εμπειρία στους τομείς:  
 

 Διαχείρισης έργων πληροφορικής  

 Ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού 

 Εγκατάστασης λογισμικού και υλικού  

 Υπηρεσιών  εκπαίδευσης,  εξάπλωσης  και  επί  τω  έργω  υποστήριξης,  και  παραγωγικής 
λειτουργίας  (υπηρεσίες  συντήρησης,  υποστήριξης  και  διαχείρισης  της  λειτουργίας  ) 
πληροφορικών συστημάτων 

 Σχεδιασμού,  ανάλυσης,  υλοποίησης,  διόρθωσης  και  υπηρέτησης  σχεσιακών  βάσεων 
δεδομένων. 

 Σχεδιασμού,    υλοποίησης,  διόρθωσης  βελτιστοποίησης  και  υπηρέτησης  ιστοσελίδων  και 
διαδικτυακών βάσεων δεδομένων. 
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 Συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (GIS). Ανάπτυξης διαδικτυακών ΣΓΠ.  

 Μεγάλης  κλίμακας  σάρωσης  εγγράφων,  οπτικής  αναγνώρισης  χαρακτήρων  (OCR), 
επεξεργασίας, διόρθωσης σελιδοποίησης και ηλεκτρονικής έκδοσης κειμένων εντύπων και 
βιβλίων.  

 Σχεδιασμού, υλοποίησης, υπηρέτησης και προσαρμογής τοπικών δικτύων υπολογιστών. 

 Εγκατάστασης,  παραμετροποίησης  και  συντήρησης  εικονικών  (virtual)  υπολογιστικών 
συστημάτων.  

 Δικτυακής  και  διαδικτυακής  ασφάλειας  συστημάτων  υπολογιστών  και  λογισμικού. 
Ελεγχόμενης  πρόσβασης  χρηστών  πολλών  επιπέδων,  ασφάλειας  μεταφοράς  δεδομένων 
με  εφαρμογή  κατάλληλων  προτύπων,  λήψης  εφεδρικών  αντιγράφων  δεδομένων  και 
συστημάτων. 

 

 Διαθέτει στην οργανωτική του δομή τμήματα με αρμοδιότητα: 
 

 
 την Διαχείριση Έργων 

 την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής 

 την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών  

 την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής και δικτύων 

 την εκπαίδευση χρηστών σε πληροφορικά συστήματα  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 
με την Προσφορά του ενός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης:  

1.1  Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική  δομή,  συνεργασίες  με  εξωτερικούς  προμηθευτές,  κανάλια 

εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του έργου 

με σαφή αναφορά στις οντότητες  (π.χ.  Τμήματα, Μονάδες,  Υπηρεσίες)  οι  οποίες καλύπτουν 

την ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.3  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

την  υλοποίηση  τμήματος  του  υπό  ανάθεση  Έργου,  τότε  θα  πρέπει  να  καταθέσει 

συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 
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Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  να  αναθέσει  σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

     

     
 

2.  Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος,  πρέπει  να  διαθέτει  τεκμηριωμένα  αποδεδειγμένη  επαγγελματική 

ικανότητα  και  τεχνογνωσία  στην  υλοποίηση  του  αντικειμένου  του  έργου  και  συγκεκριμένα 

στους τομείς: 

 Σχεδιασμού,  ανάλυσης,  υλοποίησης,  διόρθωσης  και  υπηρέτησης  σχεσιακών  βάσεων 
δεδομένων. 

 Σχεδιασμού,    υλοποίησης,  διόρθωσης  βελτιστοποίησης  και  υπηρέτησης  ιστοσελίδων  και 
διαδικτυακών βάσεων δεδομένων. 

 Συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (GIS). Ανάπτυξης διαδικτυακών ΣΓΠ. 

 Μεγάλης  κλίμακας  σάρωσης  εγγράφων,  οπτικής  αναγνώρισης  χαρακτήρων  (OCR), 
επεξεργασίας, διόρθωσης σελιδοποίησης και ηλεκτρονικής έκδοσης κειμένων εντύπων και 
βιβλίων.  

 Παρουσίασης και διάθεσης ηλεκτρονικών κειμένων και  εντύπων στο διαδίκτυο με εργαλεία 
σύνθετης αναζήτησης λέξεων φράσεων ή θεματικών ενοτήτων. 

 Προδιαγραφών  προσβασιμότητας  για  άτομα  με  αναπηρία  βασιζόμενες  σε  διεθνώς 
αναγνωρισμένους  κανόνες  (οδηγίες  προσβασιμότητας W3C  και  συγκεκριμένα  στα Web 
Content  Accessibility  Guidelines  WAI/WCAG)  καθώς  και  σχετικών  προδιαγραφών  της 
Πρωτοβουλίας  για  την  Προσβασιμότητα  του  Ιστού  (WAI)  και  της  Πρωτοβουλίας Mobile 
Web Initiative του W3C. 

 Σχεδιασμού, υλοποίησης, υπηρέτησης και προσαρμογής τοπικών δικτύων υπολογιστών. 

 Εγκατάστασης,  παραμετροποίησης  και  συντήρησης  εικονικών  (virtual)  υπολογιστικών 
συστημάτων.  

 Δικτυακής  και  διαδικτυακής  ασφάλειας  συστημάτων  υπολογιστών  και  λογισμικού. 
Ελεγχόμενης  πρόσβασης  χρηστών  πολλών  επιπέδων,  ασφάλειας  μεταφοράς  δεδομένων 
με  εφαρμογή  κατάλληλων  προτύπων,  λήψης  εφεδρικών  αντιγράφων  δεδομένων  και 
συστημάτων. 

Ελάχιστη  προϋπόθεση  συμμετοχής  αποτελεί  το  γεγονός,  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  να  έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία  5 έτη την υλοποίηση ενός ή περισσότερων έργων, που να 

καλύπτουν  αθροιστικά/συνδυαστικά  τους  παραπάνω  τομείς  από  πλευράς  τεχνολογιών, 

μεθοδολογιών  και  αρχιτεκτονικής  υλοποίησης,  τεχνολογικής  και  επιχειρησιακής 

πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 

με  την  Προσφορά  του  ενός  του  Φακέλου  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής)  τα  ακόλουθα  στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Π

ανωτέρω  ελάχιστη 

Φακέλου Δικαιολογη
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2.1   Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

 

Ο  Πίνακας  των  κυριότερων  έργων  πρέπει  να  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

Α/

Α 

ΠΕΛΑΤΗ

Σ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ‐

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥ

Α 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι

σμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙ

Ο 

ΤΕΚΜΗΡ

ΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

μ/νία 

           

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  ενδεικτικά:  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  ή  ανάλογο  

πιστοποιητικό  Δημόσιας  Αρχής,  πρωτόκολλο  παραλαβής  Δημόσιας  Αρχής,  δήλωση 

πελάτη‐ιδιώτη 

o εάν  ο  Πελάτης  είναι  Δημόσιος  Φορέας  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται  πιστοποιητικό  ή  πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  βεβαίωση  καλής 

εκτέλεσης  που  έχει  συνταχθεί  και  αρμοδίως  υπογραφεί  από  την  αρμόδια 

Δημόσια Αρχή.  

o εάν  ο  Πελάτης  είναι  Ιδιωτικός  Οργανισμός,  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον 

Νόμιμο  Εκπρόσωπό  ή  κατάλληλα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  και  όχι  η 

σχετική Σύμβαση Έργου. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

δηλώσεων  με  απευθείας  επικοινωνία  με  τους  προσδιορισμένους  πελάτες,  τους  οποίους 

αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 
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3.  Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 

επιτυχώς  τις  απαιτήσεις  του  Έργου,  σε  όρους  απαιτούμενης  εξειδίκευσης,  επαγγελματικών 

προσόντων και εμπειρίας .  

Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

- το  30%  του  ανθρωποχρόνου  που  θα  διατεθεί  για  το  Έργο  να  καλύπτεται  από 

υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

- να  διατεθεί  σε  ρόλο  Υπεύθυνου  Έργου  (project manager),  υπάλληλος  ή  στέλεχος,  το 

οποίο  να    διαθέτει  Πτυχίο  ανωτάτης  σχολής  και  τουλάχιστον  7ετή  εµπειρία  στη 

διεύθυνση  και  επιτυχή  υλοποίηση  έργων  πληροφορικής  στον  ιδιωτικό  ή  και  στον 

δημόσιο τομέα 

- Να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με τα παρακάτω προσόντα: 

- 1 άτοµο ανώτατης εκπαίδευσης µε 5ετή εµπειρία εφαρµογών Συστημάτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριών  και  βάσεων  δεδομένων,  και  με  εμπειρία  σύνταξης  Εννοιολογικών 

Μοντέλων και υιοθέτησης προδιαγραφών της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE). 

- 1 άτοµο ανώτατης εκπαίδευσης µε 5ετή εµπειρία στο σχεδιασμό, δηµιουργία, ανάλυση 

και  υπηρέτηση  σχεσιακών  διαδικτυακών  βάσεων  δεδομένων  και  διαδικτυακών 

ιστοσελίδων. 

- 1  άτοµο  ανώτερης  ή  ανώτατης  εκπαίδευσης  με  3ετή  εµπειρία  σε  θέματα  σάρωσης 

εγγράφων και βιβλίων, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, ηλεκτρονικής σελιδοποίησης 

και έκδοσης εντύπων. 

- 1  άτοµο  ανώτερης  ή  ανώτατης  εκπαίδευσης  με  5ετή  εµπειρία  σε  θέματα 

βιβλιοθηκονομίας,  χρήσης,  εγκατάστασης,  παραμετροποίησης  και  υπηρέτησης 

λογισμικού  βιβλιοθηκονομίας,  εισαγωγής  απ'  ευθείας  καταχωρήσεων  ή  από  άλλα 

λογισμικά,  συνεργασίας  με  διαδικτυακές  βιβλιοθηκονομικές  βάσεις,  διάθεσης 

βιβλιοθηκονομικών στοιχείων στο διαδίκτυο. 

- 1  άτοµο  ανώτερης  ή  ανώτατης  εκπαίδευσης  με  3ετή  εµπειρία  σε  θέματα  και 

επεξεργασίας  εικόνων  καθώς  και  γνώσεις  και  δεξιότητες  σάρωσης  εγγράφων  και 

ηλεκτρονικής σελιδοποίησης. 

- 1 νομικός με εμπειρία σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. 

- 3 άτομα ανώτατης εκπαίδευσης περιβαλλοντικής κατεύθυνσης (βιολογίας, δασολογίας, 

γεωπονίας,  περιβάλλοντος  ή  άλλης  συναφούς  κατεύθυνσης)  ως  εξής:  Ένας  απόφοιτος 

ΑΕΙ  σχολής  περιβαλλοντικής  κατεύθυνσης  με 3ετή  επαγγελματική  εμπειρία  σε  θέματα 

φύσης,  βιοποικιλότητας,  διαχείρισης  προστατευόμενων  περιοχών  και  εφαρμογής  των 

συναφών  Κοινοτικών  Οδηγιών,  με  καλή  γνώση  χειρισμού  λογισμικού  εφαρμογών 

γραφείου,  ένας  απόφοιτος  ΑΕΙ  σχολής  περιβαλλοντικής  κατεύθυνσης  με  3ετή 
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επαγγελματική  εμπειρία  στην  επεξεργασία  δορυφορικών  εικόνων  και  χαρτογράφηση, 

και  ένας  απόφοιτος  ΑΕΙ  σχολής  περιβαλλοντικής  κατεύθυνσης  με 3ετή  επαγγελματική 

εμπειρία σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). 

Ο  υποψήφιος Ανάδοχος  για  να παρέχει  επαρκή  τεκμηρίωση  κάλυψης  της ανωτέρω προϋπόθεσης 

συμμετοχής,  οφείλει  να  συνυποβάλει  στην  Προσφορά  του  (εντός  του  Φακέλου  Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 
 

3.1  Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/

Α 

Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης  Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου ‐ Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομήν

ες 

Ποσοστό 

συμμετοχή

ς* (%) 

           

           

           

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)      
 

3.2  Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/

Α 

Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου – Θση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπομήε

ς 

Ποσοστό 

συμμετοχ

ής*(%) 

           

           

           

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)      
 

3.3  Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/

Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου – Θέση στο 

σχήμα υλποίησης 

Ανθρωπομήν

ες 

Ποσοστό 

συμμετοχή

ς* (%) 

         

         

         

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)     

*ως  Ποσοστό  Συμμετοχής  του  Μέλους  ορίζεται  το  πηλίκο  των  ανθρωπομηνών  του  δια  των  συνολικών 
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προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.4  Αναλυτικά  Βιογραφικά  Σημειώματα  όλων  των  μελών  της  Ομάδας  Έργου  (βάσει  του 

υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς 

άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση,  τα επαγγελματικά προσόντα και η 

εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει 

περιγραφεί να συμμετέχει στην ομάδα Έργου (βλέπε παραπάνω) 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. Η  αρμόδια  Επιτροπή  δύναται  να  ζητήσει  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  διευκρινίσεις  επί  των 

ανωτέρω  στοιχείων  τεκμηρίωσης,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  τα  υποβάλει  επί  ποινή 

αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 

κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του 

στον  διαγωνισμό  στην  ανάλογη  κατηγορία  δικαιολογητικών  μόνο  κατά  την  υποβολή  της 

πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 

ανάλογα  με  τη  φύση  τους  χωριστά  για  κάθε  Μέλος  της  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  ή 

συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

- οι  ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχής  είναι  δυνατόν  να  καλύπτονται  αθροιστικά 

σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων 

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται  για  χρονικό διάστημα μικρότερο  των  τριών  (3) 

διαχειριστικών  χρήσεων,  καταθέτει  τα  στοιχεία  τεκμηρίωσης  της  χρηματοοικονομικής  του 

ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5. Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής i και ii ανωτέρω, από τρίτους, 

σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται  η  προσκόμιση  –  εντός  του  φακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  –  της  σχετικής 

έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 

υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η  Προσφορά  του  υποψήφιου  Αναδόχου  πρέπει  υποχρεωτικά  και  με  ποινή 

αποκλεισμού  να  συνοδεύεται  από  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  της  οποίας  το 

ποσό  θα  πρέπει  να  καλύπτει  σε  ευρώ  (€) ποσοστό  5%  του  προϋπολογισμού  του 

Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Συγκεκριμένα  το  ύψος  της  Εγγυητικής  Επιστολής  Συμμετοχής  είναι  δέκα  χιλιάδες 

τριακόσια ενενήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά, 10.390,26 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

1. Οι  Εγγυητικές  Επιστολές  Συμμετοχής  εκδίδονται  από  αναγνωρισμένο 

τραπεζικό  ή  πιστωτικό  ίδρυμα  ή  άλλο  νομικό  πρόσωπο  που  λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος‐μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 

σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  των  κρατών‐μελών  αυτό  το  δικαίωμα.  Οι 

εγγυήσεις  μπορούν  επίσης  να προέρχονται  και  από  τραπεζικό  ή  πιστωτικό 

ίδρυμα  που  λειτουργεί  νόμιμα  σε  χώρα‐μέρος  διμερούς  ή  πολυμερούς 

συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία 

για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις  και  έχει  το  σχετικό  δικαίωμα  έκδοσης 

εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές  Επιστολές  Συμμετοχής  που  εκδίδονται  σε  οποιοδήποτε  κράτος 

από  τα  παραπάνω  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι  Εγγυητικές  Επιστολές  Συμμετοχής  θα  πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένες 

σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί  το 

Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει ‐προ 

της  υπογραφής  της  Σύμβασης‐  την  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης, 

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  Β4.1.6,  ή  να  εκπληρώσει 

εμπρόθεσμα  οποιαδήποτε  άλλη  υποχρέωσή  του,  που  απορρέει  από  τη 

συμμετοχή  του  στο  Διαγωνισμό,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  οπότε  η  Εγγύηση 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 44 από 84 

Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ  της Αναθέτουσα Αρχής μετά  την 

έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Η  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  πρέπει  να  έχει  χρονική  ισχύ  ένα  (1) 

τουλάχιστον  μήνα  μετά  τον  χρόνο  λήξης  ισχύος  της  Προσφοράς  και 

επιστρέφεται  στον Ανάδοχο  του Διαγωνισμού με  την  κατάθεση από αυτόν 

της  Εγγύησης  Καλής  Εκτέλεσης,  στους  δε  λοιπούς  υποψηφίους Αναδόχους 

μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της  απόφασης  περί 

αποκλεισμού,  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  έχουν  ασκηθεί  ένδικα/ 

ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει 

και  όρο  ότι  αυτή  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των Μελών  της  Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας. 

Β3. Κατάρτιση ‐ Υποβολή Προσφορών 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας  Διακήρυξης.  Επίσης,  σε  περίπτωση 

νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό  έχουν  εγκριθεί  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  συμμετέχοντος  νομικού 

προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 

την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντάς  την  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ή  ιδιωτικό  ταχυδρομείο 

(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,  

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. 14ο 

χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, ΤΚ 57001, Θέρμη. 

Κατά  την  υποβολή  τους  οι  Προσφορές  συνοδεύονται  και  από  έγγραφο  υποβολής 

για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά 

το  άρθρο  Β1.5  της  παρούσας  Διακήρυξης  ημερομηνία  και  ώρα  δεν  λαμβάνονται 
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υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων 

της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέρχονται  στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Δε  θα  ληφθούν  υπόψη  Προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  από  την 

καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα  είτε  ταχυδρομήθηκαν  έγκαιρα,  αλλά  δεν 

έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία  ευθύνη φέρει  για  τη μη  εμπρόθεσμη παραλαβή  της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές  κατατίθενται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο  που  πρέπει  να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο  ενιαίος  σφραγισμένος  φάκελος  περιέχει  τρεις  επί  μέρους,  ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β2.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει 

να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.3 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  δεν  υποβάλλονται  κατά  τη  φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα  (1)  πλήρες  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μη  επανεγγράψιμο  μέσο  (CD),  εκτός  των  τεχνικών 

φυλλαδίων, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Σημείωση  1:  Σε  περίπτωση  που  το  σύνολο  ή  μέρος  των  τεχνικών  φυλλαδίων  είναι  δυνατό  να 

συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής 

Προσφοράς. 

Σημείωση  2:  Είναι  ιδιαίτερα  επιθυμητό  ο  σφραγισμένος  φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς  να  έχει 

διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 

80 εκ. 

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

"Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
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Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών 

για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"   

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 01/07/2013 

Όλοι  οι  επιμέρους  φάκελοι  αναγράφουν  την  επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 

Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 

και  διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν  διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται  η  χρήση  αυτοκόλλητων  φακέλων  που  είναι  δυνατόν  να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι  Προσφορές  υποβάλλονται  στην  Ελληνική  γλώσσα,  με  εξαίρεση  τα  συνημμένα 

στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 

να  αναγράφεται  ευκρινώς  η  λέξη  “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”  και  να  μονογράφεται  από  τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 

άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με 

το πρωτότυπο.  

Για  την εύκολη σύγκριση  των Προσφορών πρέπει  να  τηρηθεί στη σύνταξή  τους,  η 

τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 
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Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι  Προσφορές  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένες  και  δεν  πρέπει  να  φέρουν 

ξυσίματα,  σβησίματα,  διαγραφές,  προσθήκες  κλπ.  Εάν  υπάρχει  στην  Προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Όλες  οι  διορθώσεις  θα  πρέπει  να  αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει 

το  ανακεφαλαιωτικό  φύλλο  με  τις  τυχόν,  διορθώσεις  και  τις  αναφέρει  στο 

συντασσόμενο  πρακτικό,  ώστε  να  αποδεικνύεται  αδιαφιλονίκητα  ότι  προϋπήρχαν 

της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  της  Προσφοράς  χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες  (abbreviations),  για  τη  δήλωση  τεχνικών  ή  άλλων  εννοιών,  είναι 

υποχρεωτικό για  τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

Με  την  υποβολή  της  Προσφοράς  θεωρείται  βέβαιο,  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος 

είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 

Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και 

ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας  Επιτροπής  εξομοιώνεται  με  αντιπροσφορά  είναι  απαράδεκτη  και  δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  Προσφορών  δεν  γίνεται 

αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή 

απόκρουση  όρου  της  Διακήρυξης  ή  της  Προσφοράς.  Διευκρινίσεις  δίνονται  μόνο 

όταν  ζητούνται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  και  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες 

που  αναφέρονται  στα  σημεία  που  ζητήθηκαν.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  παροχή 
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διευκρινίσεων  είναι  υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  και  δεν  θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

Οι  διευκρινίσεις  των  υποψηφίων  Αναδόχων  πρέπει  να  δίνονται  γραπτά,  εφόσον 

ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο  φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  που  θα  υποβάλει  κάθε  υποψήφιος 

Ανάδοχος  πρέπει  να  περιέχει  τα  νομιμοποιητικά  στοιχεία  και  άλλα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές 

και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται 

στις παραγράφους: 

 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

  Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

  Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. 

Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

1  Τεχνικές Λύσεις  Σύμφωνα με 
παραγράφους 

1.1  Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης  Α3.2, Α3.3 και 
C.3.13, C.3.14, 
C.3.26 

1.2  Τεχνικά  και  Τεχνολογικά  Χαρακτηριστικά  Λύσης  Εφαρμογής  Ψηφιακού 

Αποθετηρίου ΕΚΒΥ 

Α3.13, C3.11, 
C3.15 

1.3  Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης Εφαρμογής μεταφοράς εγγραφών 

από την έκδοση Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος του Φορέα στη νέα 

Α3.13, C3.8 

1.4  Τεχνικά  και  Τεχνολογικά  Χαρακτηριστικά  Λύσης  Υπηρεσίας  καταλόγου 

γεωχωρικών δεδομένων 

Α3.13, C3.15 

1.5  Τεχνικά  και  Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης Δικτυακού  τόπου  και  δικτυακών 

υπηρεσιών 

Α3.13, C3.15 

1.6  Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας υποσυστημάτων  Α3.6 και C3.3, 
C3.4, C3.8, C.3.17 
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1.7  Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας συστήματος με εφαρμογές 

τρίτων (ΕΚΤ) 

Α3.6 και C3.3, 
C3.4, C3.7, C3.8, 
C.3.17, C3.11 

1.8  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού  Α3.1, Α3.4,  Α3.6 
και C.3.16 

1.9  Κάλυψη  Προδιαγραφών  Ασφάλειας,  Πολυκαναλικής  Διάθεσης,  Ανοιχτών 

Δεδομένων, Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας.  

Α3.8, Α3.9, Α3.10, 
Α3.11, Α3.12 και 
C3.20, C3.18, 
C3.19, C3.21, 
C3.22 

2  Προδιαγραφές Υπηρεσιών   

2.1  Μεθοδολογία  Υλοποίησης  και  Προσαρμογή  στις  Τεχνολογικές  Απαιτήσεις  και 

Προδιαγραφές.  Παρουσίαση  τυχόν  άλλων  προγραμμάτων/λειτουργιών  που  ο 

υποψήφιος  προσφέρει  συμπληρωματικά  στις  υπηρεσίες/συστήματα  που 

περιγράφει το έργο (π.χ. Λημματογράφηση στη Wikipedia). 

Α2, Α3.4.3, Α3.13 
και C.3.15, C.3.26 

2.2  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  Α4.1, Α3.13 και 
C.3.26 

2.3  Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  Α4.3, Α3.13 

2.4  Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών  Α4.4, 4.5, A4.6 

3  Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου    

3.1  Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου υλοποίησης του έργου (Φάσεις, 

Χρησιμοποιούμενα μέσα, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 

Α3.13, Α3.14, 
Α3.15 και C3.23, 
C3.24, C3.25 και 
C.3.26 

3.2  Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 

Α5 

3.3  Πλάνο τήρησης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας και βέλτιστης αξιοποίησης του 

εξοπλισμού υλισμικού και λογισμικού υποστήριξης ασφάλειας του συστήματος. 

A3.10 και C.3.26 
 
 
 

4  Πίνακες Συμμόρφωσης   Σύμφωνα με C.3

5 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

 Η  εμφάνιση  τιμής/  τιμών  στον  εν  λόγω  πίνακα  αποτελεί 
λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

 Για  τις  περιπτώσεις  που  απαιτούνται  νέες  εκδόσεις 
λογισμικού  και  αυτές  παρέχονται  από  τον  κατασκευαστή 
του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναγράφει  το  εν 
λόγω  προϊόν/υπηρεσία  στους  Πίνακες  Οικονομικής 
Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

Σύμφωνα με C.4

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό  υλικό  για  τον  εξοπλισμό  και  το  λογισμικό  (εγχειρίδια,  τεχνικά 

φυλλάδια, κλπ.) 
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- οποιοδήποτε  επιπλέον  στοιχείο  τεκμηριώνει  πληρέστερα  την  Προσφορά  του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη  Στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν  στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»  ή  ένας  αριθμός  (που  σημαίνει 

υποχρεωτικό  αριθμητικό  μέγεθος  της  προδιαγραφής  και  απαιτεί  συμμόρφωση)  τότε  η 

αντίστοιχη  προδιαγραφή  είναι  υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο,  θεωρούμενη  ως 

απαράβατος  όρος  σύμφωνα  με  την  παρούσα  Διακήρυξη.  Προσφορές  που  δεν  καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν  η  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  έχει  συμπληρωθεί  με  τη  λέξη  «Επιθυμητή»  τότε  αποτελεί 

προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν 

τις  ελάχιστες  προδιαγραφές  συνεκτιμούνται,  επί  τω  βελτίω  σύμφωνα  με  τη  συναφή  ομάδα 

κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται η απάντηση  του Αναδόχου που έχει  τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 

που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση 

ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει 

την  υποχρέωση  ελέγχου  και  επιβεβαίωσης  της  πλήρωσης  της  απαίτησης  (ιδιαίτερα  αν  αυτή 

αποτελεί ελάχιστη. 

Στη  στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  θα  καταγραφεί  η  σαφής παραπομπή σε Παράρτημα  της  Τεχνικής 

Προσφοράς  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  αριθμημένα  Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή 

αναλυτικές  τεχνικές περιγραφές  των υπηρεσιών,  του  εξοπλισμού ή  του  τρόπου διασύνδεσης 

και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την 

κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην 

αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες  (π.χ.  Τεχνικό Φυλλάδιο 3,  Σελ. 4 Παράγραφος 4,  κ.λπ.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ 

θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη  παράγραφος  του  Πίνακα  Συμμόρφωσης  στην  οποία  καταγράφεται  η  ζητούμενη 
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προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται  ότι  είναι  υποχρεωτική  η  απάντηση  σε  όλα  τα  σημεία  των  ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η  αρμόδια  Επιτροπή  θα  αξιολογήσει  τα  παρεχόμενα  από  τους  υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα 

από  τους  όρους  στον  πίνακα  συμμόρφωσης,  τότε  θεωρείται  ότι  δεν  υπάρχει 

απάντηση στο σχετικό όρο. 

Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο  φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τον  οποίο  θα  υποβάλει  ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος  πρέπει  να  περιέχει  συμπληρωμένους  τους  Πίνακες  Οικονομικής 

Προσφοράς (βλ. C.4). 

Για  τις  περιπτώσεις  που  απαιτούνται  νέες  εκδόσεις  λογισμικού  και  αυτές 

παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία 

με  αξία,  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναγράφει  το  εν  λόγω 

προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 

Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο  φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»,  που  θα  υποβάλει  ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται 

στην παράγραφο Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
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Β3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι  Προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  υποψήφιους  Αναδόχους  για  έξι  (6) 

μήνες  από  την  επόμενη  μέρα  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  τους. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η  ισχύς  της  Προσφοράς  παρατείνεται  υποχρεωτικά,  εφόσον  ζητηθεί  από  την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού  στον  Ανάδοχο  μπορεί  να  γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός 

το αποδεχτεί. 

Σε  περίπτωση  που  η  εν  ισχύ  Προσφορά    ή  μέρος  της  αποσυρθεί,  ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση  της  Εγγύησης  Συμμετοχής  χωρίς  άλλη  διατύπωση  ή  δικαστική 

ενέργεια 

Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν  υποβληθούν  τυχόν  εναλλακτικές  Προσφορές,  δεν  θα  ληφθούν  υπόψη.  Ο 

υποψήφιος  Ανάδοχος,  ο  οποίος  θα  υποβάλλει  τέτοιας  φύσης  προτάσεις,  δεν 

δικαιούται  σε  καμία  περίπτωση  να  διαμαρτυρηθεί  ή  να  επικαλεστεί  λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα 

για  την  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  της  Διακήρυξης  δεν  αποκλείεται,  θα 

διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά 

και  θα  διευκρινίζεται  ότι  πρόκειται  περί  Προσφοράς  προαιρετικών  προϊόντων  ή 

υπηρεσιών. 
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Β3.5 Τιμές Προσφορών ‐ Νόμισμα 

Οι  τιμές  των  Προσφορών  που  αφορούν  σε  οποιοδήποτε  προσφερόμενο  είδος  θα 

εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων 

κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  εκτός  από  τον  ΦΠΑ,  για  παράδοση, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό 

με  το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά  τις  τιμές αυτές με  τον ΦΠΑ.  Σε περίπτωση 

που  αναφέρεται  εσφαλμένος  ΦΠΑ  αυτός  θα  διορθώνεται  από  την  αρμόδια 

Επιτροπή. 

Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  κάνει  έκπτωση,  οι  τιμές  που  θα 

αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος 

θα  είναι  οι  τελικές  τιμές  μετά  την  έκπτωση.  Επίσης  δεν  επιτρέπονται  στην 

Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του 

συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από  την  Οικονομική  Προσφορά  πρέπει  να  προκύπτει  σαφώς  η  τιμή  μονάδας  για 

κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 

περίπτωση  αυξομείωσης  φυσικού  αντικειμένου.  Προσφερόμενο  είδος  το  οποίο 

αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 

μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά  που  δε  δίδει  τιμή  σε  ευρώ  ή  δίδει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Για  την  ανάλυση  των  τιμών  της  Προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  είναι 

υποχρεωμένοι  να  συμπληρώσουν  τους  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (βλ. 

C.4). 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι  Ανάδοχοι  δεν  δικαιούνται,  κατά  τη  γνωστοποίηση  της  συγκατάθεσής 

τους  για  την  παράταση  αυτή,  να  υποβάλλουν  νέους  πίνακες  τιμών  ή  να  τους 

τροποποιήσουν. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες 

στοιχεία  απαραίτητα  για  τη  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Β4.  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης 

Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Παρακάτω  περιγράφεται  η  διαδικασία  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  και 

αποσφράγισης  των  προσφορών,  η  διαδικασία  αξιολόγησης  Προσφορών  και  η 

διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού ‐ αποσφράγιση Προσφορών 

Η  αποσφράγιση  των  Προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 

Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  Προσφορών  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα 

κατάθεσης  των  Προσφορών  στα  γραφεία  της  Αναθέτουσας  Αρχής  14ο  χλμ 

Θεσσαλονίκης  –  Μηχανιώνας,  ΤΚ  57001,  Θέρμη,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι  Προσφορές  κατά  την  παραλαβή  τους  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 

πρωτοκολλούνται  και  σε  κάθε  φάκελο  σημειώνεται  ο  αριθμός  πρωτοκόλλου,  η 

ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 
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Η  αρμόδια  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των 

Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται,  σε  δημόσια  συνεδρίαση,  οι  ενιαίοι  φάκελοι  και 

αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται 

και  σφραγίζονται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  όλα  τα  πρωτότυπα  στοιχεία 

των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση 

αυτών  με  την  ειδική  διατρητική  μηχανή  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφόσον 

διατίθεται. 

2. Οι  Φάκελοι  Τεχνικών  και  Οικονομικών  Προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται 

αλλά  μονογράφονται,  και  αφού  σφραγισθούν  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 

φυλάσσονται.  Ειδικότερα  οι  Φάκελοι  Οικονομικών  Προσφορών 

τοποθετούνται  σε  νέο  ενιαίο  φάκελο  ο  οποίος  επίσης  σφραγίζεται, 

υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική 

πληρότητα  και  εγκυρότητα  (δηλ.  έναντι  του  πίνακα  δικαιολογητικών)  τα 

δικαιολογητικά  Συμμετοχής.  Ανάλογα  με  τον  αριθμό  και  τον  όγκο  των 

δικαιολογητικών  η  αρμόδια  Επιτροπή,  δύναται  να  ελέγξει  το  περιεχόμενο  των 

δικαιολογητικών  και  την  πλήρωση  των  ελαχίστων  προϋποθέσεων  συμμετοχής  – 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης 

του  περιεχομένου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  η  Επιτροπή 

γνωστοποιεί  την  απόφαση  της  στην  οποία  δύναται  να  καθορισθούν  και  ο 

τόπος,  η  ώρα  και  η  ημερομηνία  της  αποσφράγισης  των  Τεχνικών 

Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως 

προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά  την  παραπάνω  διαδικασία,  οι  σφραγισμένοι  Φάκελοι  Τεχνικών 

Προσφορών  επαναφέρονται  στην  αρμόδια  Επιτροπή  για  την  αποσφράγιση 

τους,  όσες  Προσφορές  έγιναν  αποδεκτές  για  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό 
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(βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής). Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 

για  όσες  Προσφορές  δεν  κρίθηκαν  κατά  την  αξιολόγηση  των 

δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα 

τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική 

διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η  αρμόδια  Επιτροπή,  σε  κλειστή  συνεδρίαση,  αξιολογεί  τις  Τεχνικές 

Προσφορές  και  εισηγείται  στο  αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσα  Αρχή,  το 

οποίο  αποφαίνεται  σχετικά  και  με  μέριμνά  του  γνωστοποιείται  στους 

υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να 

καθορισθούν  και  ο  τόπος,  ώρα  και  ημερομηνία  της  αποσφράγισης  των 

Οικονομικών  Προσφορών  για  τους  υποψήφιους  Αναδόχους  των  οποίων  η 

Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 

Προσφορών επαναφέρονται ‐ για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ‐ στην 

αρμόδια  Επιτροπή  για  την  αποσφράγισή  τους,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα 

στην  ανωτέρω  απόφαση  της  Αναθέτουσα  Αρχή  Όσες  δεν  κρίθηκαν 

αποδεκτές  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται.  Ομοίως 

επιστρέφονται  και  οι  Φάκελοι  Τεχνικών  Προσφορών  που  δεν  είχαν 

αποσφραγισθεί. 

9. Κατά  την  αποσφράγιση  του  Φακέλου  Οικονομικών  Προσφορών, 

μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή,  σε  δημόσια 

συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση 

αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή. 

10. Μετά  το  πέρας  και  της  οικονομικής  αξιολόγησης,  η  αρμόδια  Επιτροπή,  σε 

κλειστή  συνεδρίαση,  συντάσσει  τον  τελικό  Πίνακα  Κατάταξης  των 

διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης  το  κριτήριο  ανάθεσης  του  διαγωνισμού,  από  τον  οποίο 
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προκύπτει  ο  προτεινόμενος  προς  κατακύρωση  του  Έργου,  επικρατέστερος 

Ανάδοχος. 

11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στους συμμετέχοντες.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών,  (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής,  Τεχνική  και  Οικονομική  Προσφορά)  γίνεται  από  την  αρμόδια 

Επιτροπή    σε  κλειστές  συνεδριάσεις,  εντός  των  χρονικών ορίων που  έχουν 

καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. 

Κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  οι  παρευρισκόμενοι 

λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους 

υποψήφιους  Αναδόχους  επιθυμούν,  μπορούν  να  πληροφορηθούν  το 

περιεχόμενο  των  άλλων  Προσφορών  (σε  κάθε  στάδιο  της  διαδικασίας 

αξιολόγησης)  ύστερα  από  σχετική  ειδοποίησή  τους  από  την  αρμόδια 

Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από 

το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή 

ή  με  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο  ψηφιοποίησης,  αναπαραγωγής  ή 

αναμετάδοσης.  

13. Σε  περίπτωση  που  με  την  Προσφορά  υποβάλλονται  στοιχεία  και 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

Συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα  συμφέροντά  τους,  τότε  ο 

υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  σημειώνει  επ’  αυτών  την  ένδειξη 

«πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα»  και  να  ενημερώνει  την  αρμόδια 

Επιτροπή  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  Διαγωνισμού.  Όλες  οι 

πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  θα  πρέπει  να  αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά  στην  αρχή  της  Προσφοράς.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα 

δύναται  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι 

Συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα 

αφορά  μόνο  στην  προστασία  του  απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
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14.  Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

Σημείωση: 

Η  αρμόδια  Επιτροπή  ελέγχει  τα  μέσα  (cds)  που  περιέχουν  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία 

των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται 

στον  υποψήφιο  Ανάδοχο,  ο  οποίος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  προσκομίσει 

νέο,  σύμφωνα με  τις προαναφερθείσες απαιτήσεις  της Διακήρυξης,  εντός δύο  (2) 

ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η  αξιολόγηση  θα  γίνει  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

- Αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  Προσφορών  για  όσες  Προσφορές 

δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση  των  οικονομικών  Προσφορών  για  όσες  Προσφορές  δεν  έχουν 

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη  των  Προσφορών  για  την  τελική  επιλογή  της  συμφερότερης 

Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λ i = (70) * ( Β i / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki)
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όπου: 

Βmax   η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Β i  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κ i  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λ i  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.  

Σε κάθε στάδιο  της αξιολόγησης  των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και 

τη  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  Προσφορών,  τα  οποία  παραδίδει  στο  αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η  Βαθμολόγηση  των  τεχνικών  Προσφορών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β.4.1.4  

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

‐   είναι  100  όταν  καλύπτονται  ακριβώς  όλες  οι  υποχρεωτικές  απαιτήσεις  / 

προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], 

‐   αυξάνεται  έως  120  όταν  καλύπτονται  εκτός  από  τις  υποχρεωτικές 

[απαράβατοι  όροι]  και  λοιπές  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης,  και  υπερκαλύπτονται 

κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
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Η σταθμισμένη βαθμολογία  του κάθε κριτηρίου είναι  το  γινόμενο  του επί μέρους 

συντελεστή  βαρύτητας  του  κριτηρίου  επί  τη  βαθμολογία  του,  το  οποίο 

στρογγυλοποιείται  στα  2  δεκαδικά  ψηφία,  και  η  συνολική  βαθμολογία  της  κάθε 

Προσφοράς  είναι  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων  βαθμολογιών  όλων  των 

κριτηρίων. 

Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η  αξιολόγηση  των  Προσφορών  των  υποψηφίων  Αναδόχων,  για  την  επιλογή  του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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Κριτήρια Αξιολόγησης  (Έμφαση στην αξιολόγηση συγκεκριμένων προδιαγραφών 

ανά κριτήριο) 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

Σχετικές παρ. Α 

ΜΕΡΟΥΣ & 

Πινάκων 

Συμμόρφωσης 

1  Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης  (57%)   

1.1  Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά 

Χαρακτηριστικά Λύσης 
10% 

Α3.2, Α3.3 και 
C.3.13, C.3.14, 
C.3.26 

1.2  Τεχνικά  και  Τεχνολογικά  Χαρακτηριστικά  Λύσης  Εφαρμογής 

Ψηφιακού Αποθετηρίου ΕΚΒΥ 
6% 

Α3.13, C3.11, 
C3.15 

1.3  Τεχνικά  και  Τεχνολογικά  Χαρακτηριστικά  Λύσης  Εφαρμογής 

μεταφοράς  εγγραφών  από  την  έκδοση  Βιβλιοθηκονομικού 

Συστήματος του Φορέα στη νέα 

2% 

Α3.13, C3.8 

1.4  Τεχνικά  και  Τεχνολογικά  Χαρακτηριστικά  Λύσης  Υπηρεσίας 

καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων 
6% 

Α3.13, C3.15 

1.5  Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης Δικτυακού τόπου 

και δικτυακών υπηρεσιών 
9% 

Α3.13, C3.15 

1.6  Τεχνική  Λύση  και  Χαρακτηριστικά  Διαλειτουργικότητας 

υποσυστημάτων 
8% 

Α3.6 και C3.3, 
C3.4, C3.8, C.3.17 

1.7  Τεχνική  Λύση  και  Χαρακτηριστικά  Διαλειτουργικότητας 

συστήματος με εφαρμογές τρίτων (ΕΚΤ) 
8% 

Α3.6 και C3.3, 
C3.4, C3.7, C3.8, 
C.3.17, C3.11 

1.8  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού  6%  Α3.1, Α3.4,  Α3.6 
και C.3.16 

1.9  Κάλυψη  Προδιαγραφών  Ασφάλειας,  Πολυκαναλικής  Διάθεσης, 

Ανοιχτών Δεδομένων, Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας  2% 

Α3.8, Α3.9, Α3.10, 
Α3.11, Α3.12 και 
C3.20, C3.18, 
C3.19, C3.21, 
C3.22 

2  Προδιαγραφές Υπηρεσιών  (18%)   

2.1  Καταλληλότητα Μεθοδολογίας  Υλοποίησης  και  Προσαρμογή  στις 

Τεχνολογικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές 
10% 

Α2, Α3.4.3, Α3.13 
και C.3.15, C.3.26 

2.2  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  2%  Α4.1, Α3.13 και 
C.3.26 

2.3  Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  3%  Α4.3, Α3.13 

2.4  Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου 

Υπηρεσιών 
3% 

Α4.4, 4.5, A4.6 

3  Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και 

Υλοποίησης Έργου  
(25%) 

 

3.1  Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου υλοποίησης του έργου  15%  Α3.13, Α3.14, 
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(Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα)  Α3.15 και C3.23, 
C3.24, C3.25 και 
C.3.26 

3.2  Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 
8% 

Α5 

3.3  Πλάνο τήρησης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας και βέλτιστης 

αξιοποίησης του εξοπλισμού υλισμικού και λογισμικού 

υποστήριξης ασφάλειας του συστήματος. 

2% 

A3.10 και C.3.26 

ΣΥΝΟΛΟ  100   

 

Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ  

- το κόστος συντήρησης 3 πρώτων ετών μετά την προσφερόμενη εγγύηση, χωρίς 
ΦΠΑ  

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου 
Αναδόχου.  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ‐ΟΔΗΓΙΕΣ:  

- το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό του 

Έργου 

- τυχόν  αναπροσαρμογή  του  ετήσιου  κόστους  συντήρησης  που  θα  ορίζει  ο 

υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του, θα είναι σταθερή για το σύνολο των 

ετών συντήρησης και για κάθε έτος δεν θα υπερβαίνει το 2%. 

Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  και  της 

Αξιολόγησης  των  Προσφορών,  με  Απόφαση  της  Αναθέτουσα  Αρχής,  ο  Ανάδοχος 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης,  τον  Φάκελο  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  (βλ. 
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Β2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή.  Τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε  ημερομηνία  που  θα  καθορίζεται  με  την  ανωτέρω  απόφαση  αποσφραγίζεται  ο 

Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 

την  αρμόδια  Επιτροπή  όλα  τα  πρωτότυπα  στοιχεία  του  Φακέλου  κατά  φύλλο,  ή 

γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή 

τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η  αρμόδια  Επιτροπή  ελέγχει  τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  και  εισηγείται  στο 

αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  το  οποίο  αποφαίνεται  με  σχετική  του 

απόφαση  και  με  μέριμνά  του  γνωστοποιείται  στους  υποψήφιους  Αναδόχους  η 

απόφασή του. 

Σε  περίπτωση  αποδοχής  των  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή 

καλεί  εγγράφως  τον  Ανάδοχο  στον  οποίο  έχει  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός,  να 

υποβάλλει  τα  απαραίτητα  Δικαιολογητικά  και  Νομιμοποιητικά  έγγραφα  για  την 

υπογραφή  της  Σύμβασης,  τα  οποία  θα  είναι  σύμφωνα  με  την  επιστολή  της 

πρόσκλησης. 

Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  Δικαιολογητικών  κατακύρωσης 

συνιστά  λόγο  αποκλεισμού  του  προσφέροντος  και  κατάπτωση  της  Εγγυητικής 

Συμμετοχής  του.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  Αναθέτουσα  Αρχή  καλεί  τον  επόμενο 

στον  τελικό  Πίνακα  Κατάταξης  των  διαγωνιζομένων  υποψήφιο  Ανάδοχο,  να 

υποβάλλει  τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  και  συνεχίζεται  η  διαδικασία  ως 

ανωτέρω. 

Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η  απόρριψη  Προσφοράς  γίνεται  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  της 

Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
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Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία 

ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη  δικαιώματος  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρ. 

Β2.2. 

2. Έλλειψη  οποιουδήποτε  δικαιολογητικού  ή/  και  παράβαση  οποιασδήποτε 

υποχρέωσης της παρ. Β2.3. 

3. Έλλειψη  πλήρους  και  αιτιολογημένης  τεκμηρίωσης  των  ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

6. Προσφορά  που  είναι  αόριστη,  ανεπίδεκτη  εκτίμησης,  υπό  αίρεση  ή/  και  δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά  που  παρουσιάζει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας 

από  την  ελάχιστη  ζητούμενη,  δεν  διαρκεί  ακέραιο  αριθμό  ετών  και  δεν 

καλύπτει  το  σύνολο  της  προσφερόμενης  λύσης  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην 

ενότητα Α.4.4. 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

στο διαγωνισμό. 

11. Προσφορά που αφορά μόνο  σε  μέρος  του  Έργου  και  δεν  καλύπτει  το  σύνολο 

των ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

12. Προσφορά  στην  οποία  υπάρχει  υπέρβαση  του  προϋπολογισμού  για  τις 

υπηρεσίες συντήρησης.  

Υπερβολικά  χαμηλή Οικονομική Προσφορά:  Πριν  την  απόρριψη  μιας  τέτοιας 

Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της 

ανάλυσης  της  Οικονομικής  Προσφοράς  (π.χ.  σχετικά  με  την  οικονομία  της 

μεθόδου  παροχής  υπηρεσίας/  τις  επιλεγείσες  τεχνικές  λύσεις/  τις  εξαιρετικά 
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ευνοϊκές  συνθήκες  υπό  τις  οποίες  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  παράσχει  την 

υπηρεσία/  την  πρωτοτυπία  /  καινοτομία  της  προτεινόμενης  λύσης).  Εάν  και 

μετά  την  παροχή  της  ανωτέρω  αιτιολόγησης  οι  προσφερόμενες  τιμές  κριθούν 

ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

13. Προσφορά  η  οποία  εμφανίζει  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  προσφερομένου 

κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία  (), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο 

μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

14. Προσφορά που παρουσιάζει  διαφορές μεταξύ  των Πινάκων  Συμμόρφωσης  και 

των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

15. Προσφορά  που  παρουσιάζει  διαφορές  μεταξύ  των  Πινάκων  Οικονομικής 

Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς 

με τιμές. 

16. Προσφορά  που  το  συνολικό  της  τίμημα  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  του 

Έργου. 

 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  επιφυλάσσεται  του  δικαιώματος  να  απορρίψει,  ανεξάρτητα 

από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για 

την  οποία  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  απόρριψης  ή  λόγοι  αποκλεισμού  του 

Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Β4.3 Προσφυγές 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,  της συμμετοχής Προσφέροντα σε αυτόν 
και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, 
τα  οποία  προσκομίζει  ο  Προσφέρων  προς  τον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η 
κατακύρωση. 

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής: 
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Α.    Κατά  της  Προκήρυξης  του  διαγωνισμού,  μέσα  στο  μισό  του  χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 
προθεσμίας  υποβολής  προσφορών  ήτοι  μέχρι  την  Δευτέρα  17/06/2013.  Για  τον 
καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της 
δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των  προσφορών.  Η  απόφαση  περί  αποδοχής  ή 
απόρριψης  της  ένστασης,  στην  περίπτωση  αυτή,  εκδίδεται  από  την  Αναθέτουσα 
Αρχή  το  αργότερο  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού. 

Β.  Κατά  των  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που  αφορούν  την 
συμμετοχή  οποιουδήποτε  Προσφέροντα  στον  διαγωνισμό  ή  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού  ως  προς  τη  διαδικασία  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση 
του σχετικού φακέλου.  

Η  ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισμού,  αλλά 
εξετάζεται  κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  το 
αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  και  εκδίδεται  η  σχετική  απόφαση  μετά  από 
γνωμοδότηση αυτού. 

Η  ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  προμηθευτή  σε  διαγωνισμό  κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της 
υποβολής της. 

Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα 
σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος 
έλαβε  γνώση  της  σχετικής  πράξεως  ή  παραλείψεως  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Η 
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια 
Επιτροπή  Αξιολογήσεως  Ενστάσεων  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εκδίδει  την  σχετική 
απόφασή  της  το  αργότερο  σε  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  λήξη  της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.   

Δ.  Εκτός  των  ανωτέρω  περιπτώσεων,  κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης,  όσον 
αφορά  τη  νομιμότητα  και  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  11  της 
παρούσας,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο 
ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και  των ως 
άνω δικαιολογητικών. 

Η  ένσταση  αυτή  κοινοποιείται  υποχρεωτικά,  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την 
υποβολή της στον Προσφέροντα κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την 
σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της 
ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας. 
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3. Ενστάσεις που υποβάλλονται  για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.  

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 
υπαίτια  καθυστέρηση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  πλήρη 
γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, 
από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. 

5.  Ο  Προσφέρων  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του 
κυρώσεις  δυνάμει  σχετικών  άρθρων  της  παρούσας  να  υποβάλει  προσφυγή  για 
λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30) 
ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολογήσεως Ενστάσεων. 

Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οιασδήποτε  φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

6.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  προσκομίζεται  παράβολο  κατάθεσης 
υπέρ του Δημοσίου ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ.  

Νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Β4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση ‐ Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο  ανάθεσης  είναι  αυτό  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη 

Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 

κατόπιν  ελέγχου  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  με  απόφαση 

του  αρμοδίου  οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της 

αρμόδιας Επιτροπής.  

Η  απόφαση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  του  Έργου  στον  ανάδοχο 

γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες.  

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  του  αποτελέσματος  του 

Διαγωνισμού  για  μέρος  του  υπό  ανάθεση  Έργου  όχι  όμως  λιγότερο  του  50%  επί  του 

φυσικού  αντικειμένου.  Για  κατακύρωση  μέρους  του  φυσικού  αντικειμένου  κάτω  του 

ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του Αναδόχου. 
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Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  στον  Ανάδοχο  θα  γίνει  εγγράφως  από  την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ματαιώσει  ή  επαναλάβει  τον 

Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)   για  παράτυπη  διεξαγωγή,  εφόσον  από  την  παρατυπία  επηρεάζεται  το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

(ii)   εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)   εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε  συνεννόηση  των  Διαγωνιζομένων  προς  αποφυγή  πραγματικού 

ανταγωνισμού,  

(iv)   εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Β5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

2. Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  Σύμβασης  από  τους  υποψηφίους  μαζί  με  τις 

Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η  Σύμβαση  θα  καταρτιστεί  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 

από  το  ελληνικό  δίκαιο  και  δεν  μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους προς  το 

περιεχόμενο  της  παρούσας.  Το  κείμενο  της  Σύμβασης  θα  κατισχύει  των 

παραρτημάτων  της  εκτός  προφανών  ή  πασίδηλων  παραδρομών.  Για  θέματα, 

που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση  που  ανακύψουν  αντικρουόμενοι  ‐  αντιφατικοί  όροι  και  διατάξεις 
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αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, 

η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  έχει  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  υποχρεούται  να 

προσέλθει  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης  των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή 

της  σχετικής  Σύμβασης  προσκομίζοντας  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης 

Σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10%  του  συμβατικού 

τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να 

έχει  παρουσιαστεί  για  να  υπογράψει  τη  Σύμβαση,  ή  προσέλθει  αλλά  δεν 

καταθέσει Εγγύηση Καλής  Εκτέλεσης  Σύμβασης,  εντός  του ανωτέρω  χρονικού 

ορίου,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος,  και  να  καταπέσει  υπέρ  της  Αναθέτουσα 

Αρχή  η  Εγγύηση  Συμμετοχής,  χωρίς  άλλη  διαδικαστική  ενέργεια.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή αποφασίζει  την  ανάθεση  της  Σύμβασης  στον 

επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις 

βάρος  του  εκπτώτου  και  θα  αφορά  κάθε  μέτρο  για  την  αποκατάσταση  κάθε 

ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Η  ανωτέρω  Εγγυητική  Επιστολή  εκδίδεται  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  (βλ. 

C.1.2). 

7. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα  (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι 

Εγγυήσεις  Συμμετοχής  των  υπόλοιπων  υποψηφίων  Αναδόχων  τους 

επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. 

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής  (εφόσον 

προβλέπεται  προκαταβολή)  επιστρέφονται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 

ποιοτική  παραλαβή  του  Έργου,  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν 

απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους  και  μετά  την  κατάθεση  της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. 
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9. Εάν  μετά  την  κατακύρωση  του  Διαγωνισμού  και  πριν  από  την  παράδοση 

εξοπλισμού/έτοιμου  λογισμικού,  στα  πλαίσια  της  πρότασης  επικαιροποίησης, 

έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και 

καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν,  τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται,  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  αποδεχθεί,  να  τα 

προμηθεύσει αντί  των προσφερθέντων,  με  την προϋπόθεση ότι  δεν  επέρχεται 

οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

10. Η  Σύμβαση  δύναται  να  τροποποιηθεί  κατόπιν  έγγραφης  συμφωνίας  των 

συμβαλλόμενων  μερών  στο  πλαίσιο  της  Διακήρυξης,  του  Κανονισμού 

Προμηθειών  της  Αναθέτουσα  Αρχή  και  του  ισχύοντος  θεσμικού  Κοινοτικού 

πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

 

Β5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι 

τρόπους πληρωμής: 

1. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης 

Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου 

Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα 

παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 

υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 

του Έργου. 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 μονάδες. Η εγγυητική 

επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος τμηματικά με την παραλαβή των οροσήμων‐

παραδοτέων κατά τα  ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο Α3.15 της παρούσας, αφού 

παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (3α) τόκος, επί της εισπραχθείσας 
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προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν:  

 

2. α) Τμηματικά με την παραλαβή των οροσήμων‐παραδοτέων κατά τα  ποσοστά που προβλέπονται 

στο άρθρο Α3.15 της παρούσας. Η τελευταία δόση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

Σε  περίπτωση  που  στην  Προσφορά  δεν  δηλώνεται  ο  ένας  από  τους  παραπάνω 

τρόπους  πληρωμής,  θεωρείται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  αποδέχεται  τον  τρόπο 

πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή  της αξίας  του υπό ανάθεση Έργου θα  γίνεται με  την προσκόμιση  των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις  ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Σημειώνεται  ότι  η  καθαρή  αξία  των  παραστατικών  υπόκειται  σε  παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Προβλέπεται κράτηση ύψους 0,1% επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης για τις 

λειτουργικές  ανάγκες  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων.  Το 

ποσό παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή. 

Β5.3 Εκτελωνισμός ‐ Φόροι ‐ Δασμοί 

Ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  τον  εκτελωνισμό  του  εξοπλισμού,  τον  οποίο  θα 

παραδώσει,  εγκαταστήσει  και  θέσει  σε  λειτουργία  ελεύθερο  στους  χώρους 

εγκατάστασής  του.  Οι  δασμοί,  φόροι  και  λοιπές  δημοσιονομικές  επιβαρύνσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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Β5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα 

C.1.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε  περίπτωση  Προσφοράς  Περιόδου  Εγγύησης  μεγαλύτερης  της  ζητούμενης,  το 

παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) 

ποσοστιαία  μονάδα  για  κάθε  επί  πλέον  προσφερόμενο  έτος  εγγύησης.  Κατά  την 

Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 

Έργου.  Επίσης  κατά  την  ίδια  περίοδο  οφείλει  να  αποκαταστήσει  οποιαδήποτε 

βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στο εδάφιο Α4.4 

του τεύχους Α της παρούσας. 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του τμήματος του έργου κατά την 

Περίοδο  Συντήρησης  (βλ.  πίνακες  C.3.16.1,  C.3.16.3,  C.3.16.4,  C.3.16.5,  C.3.16.7, 

C.3.16.15,  C.3.16.16,  C.3.16.17,  C.3.16.18)  θα  καθορίζεται  στα  σχετικά  άρθρα  της 

Σύμβασης  Συντήρησης  όπου  θα  συμπεριλαμβάνονται  και  οι,  στην  παρούσα 

Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ή 

να  επανεντάσσει  οποιοδήποτε  από  τα  υπό  προμήθεια  είδη  (εξοπλισμό  και 

λογισμικό)  στη  Σύμβαση  Συντήρησης,  αναπροσαρμόζοντας  ανάλογα  το  κόστος 

συντήρησης. 

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, 

τα  συμβαλλόμενα  μέρη  εξακολουθούν  να  έχουν  τις  ίδιες  υποχρεώσεις  και 

δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από 

τη συντήρηση. 
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Β5.5 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του. 

Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  παράδοσης  ενδιάμεσης  Φάσης  του  Έργου  ή  του 

συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα 

του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν  σύμφωνα  με  τους  συμβατικούς  όρους,  τότε  ο  Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

 ποσοστό  0,2%  επί  της  συμβατικής  τιμής  των  παραδοτέων  που 

καθυστερούν,  εφόσον  αυτά  είναι  διακριτά  κοστολογημένα  στην 

οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

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

περίπτωση.  

Η  ίδια  ρήτρα  θα  επιβάλλεται  και  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  έχει 

παραδοθεί  μέρος  του  εξοπλισμού/  λογισμικού  αλλά  είναι  αδύνατον  να 

χρησιμοποιηθεί  από  τον  Φορέα  Λειτουργίας  (ή  την  Αναθέτουσα  Αρχή  κατά 

περίπτωση,  αν  ο  Φορέας  Λειτουργίας  ταυτίζεται  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή), 

λόγω  καθυστερημένης  μεταγενέστερης  παράδοσης  απαραίτητου  για  τη 

λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 

Αυτή  η  ποινική  ρήτρα  έχει  ως  ανώτατο  όριο  το  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος, πέραν του οποίου ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

2. Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση  δεν  επέρχεται  αν  ο 

Ανάδοχος  αποδείξει  ότι  η  καθυστέρηση  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία  ή  σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή 
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3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει  πλημμελώς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή 

παραβιάζει  ουσιώδη  όρο  της  Σύμβασης  που  θα  υπογραφεί,  χωρίς  να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 

στη  Σύμβαση  (μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  και  οι  προθεσμίες  χωρίς 

μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης  και με  τους  ίδιους όρους επιβάλλονται στην 

περίπτωση  υπέρβασης  τυχόν  τμηματικών  προθεσμιών  ή  μη  ολοκλήρωσης 

φάσεων  ή  μη  παράδοσης  παραδοτέων  όπως  περιγράφονται  στο 

χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

6. Οι  ρήτρες  καθυστέρησης  των  παραδόσεων  θα  περιέχονται  στη  Σύμβαση,  θα 

επιβάλλονται  με απόφαση  της Αναθέτουσα Αρχή  και  θα  παρακρατούνται  από 

την  επομένη  πληρωμή  του  Αναδόχου  ή  θα  καταβάλλονται  από  τον  ίδιο  ή  θα 

καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με  ίδια  ως  άνω  απόφαση  ανακαλούνται  οι  ρήτρες  καθυστέρησης  για  τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν  το σύνολο  των φάσεων  του Έργου περατωθεί 

μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. 

Οι  ρήτρες  καθυστέρησης  που  επιβάλλονται  για  υπέρβαση  τμηματικών 

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών 

λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  

8. Σε  περίπτωση  Ένωσης  οι ως  ανωτέρω ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  στα  μέλη 

της  Ένωσης,  τα  οποία  συμφωνείται  να  ευθύνονται  αλληλεγγύως  και  εις 

ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

9. Σε  περίπτωση  έκπτωσης  του  Αναδόχου,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται,  κατά 

την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας 

το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
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Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  και  εντός  χρονικού  ορίου  15  ημερών,  ο 

Ανάδοχος  θα  υποβάλει  αναλυτικό  πρόγραμμα  εργασιών  (Πρόγραμμα 

υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του  Έργου  προκύπτουν  αλλαγές  στο  καταστατικό  του  Έργου  τότε  οι  αλλαγές 

αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα 

τις  εγκρίνει  κατά  περίπτωση  ή  θα  τις  απορρίπτει.  Το  Πρόγραμμα  υλοποίησης 

του  Έργου  δεν  ταυτίζεται  με  τη  Μελέτη  Εφαρμογής  ή  άλλα  παραδοτέα  που 

προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 

2. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να 

συνεργάζεται  στενά  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει 

υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που 

αφορούν  στο  Έργο  (τακτικές  και  έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της  ισχύουσας  νομοθεσίας  σε  σχέση  με  οποιαδήποτε  εργασία  εκτελείται  από 

μέλη  της  Ομάδας  Έργου,  που  θα  ασχοληθούν  ή  θα  παράσχουν  οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  παρούσα  Σύμβαση.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται  για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν  την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα,  ώστε  να 

ανταποκριθούν  πλήρως  στις  απαιτήσεις  της  Σύμβασης,  υπόσχεται  δε  και 

βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της  Αναθέτουσα  Αρχή  ή  των  εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 

Αρχή  δύναται  να  ζητήσει  την  αντικατάσταση  μέλους  της  Ομάδας  Έργου  του 

Αναδόχου,  οπότε  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προβεί  σε  αντικατάσταση  με  άλλο 
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πρόσωπο,  ανάλογης  εμπειρίας  και  προσόντων.  Αντικατάσταση  μέλους  της 

Ομάδας  Έργου  του  Αναδόχου,  κατόπιν  αιτήματός  του,  κατά  τη  διάρκεια  της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής  και  μόνο  με  άλλο  πρόσωπο  αντιστοίχων  προσόντων  ή  εμπειρίας.  Ο 

Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιήσει  την  Αναθέτουσα  Αρχή  εγγράφως 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε  περίπτωση  που  μέλη  της  Ομάδας  Έργου  του  Αναδόχου  αποχωρήσουν  από 

αυτήν  ή  λύσουν  τη  συνεργασία  τους  μαζί  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να 

εξασφαλίσει  ότι  κατά  το  χρονικό  διάστημα,  μέχρι  την  αποχώρησή  τους,  θα 

παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 

τους  αποχωρήσαντες  συνεργάτες,  με  άλλους  ανάλογης  εμπειρίας  και 

προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει  να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 

συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε 

να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 

Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, 

σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., 

ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίζει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τα 

σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση 

ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω  ανάθεσης  εργασιών  σε  τρίτους  ή  εκχώρησης  ή  υπεργολαβίας,  ούτε  η 

Αναθέτουσα  Αρχή  συνδέεται  συμβατικά  με  τα  τρίτα  αυτά  πρόσωπα.  Εάν  το 

συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 

περίπτωση που,  για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ  των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα  (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 78 από 84 

καταλογισμός  ρητρών,  συμβιβασμός  κλπ.)  η  Αναθέτουσα Αρχή  δεν  έχει  καμία 

ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

8. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης  ή  της  Προσφοράς  του,  έχει  υποχρέωση  να  αποζημιώσει  την 

Αναθέτουσα Αρχή ή  και  τον Κύριο  του  Έργου  ή  και  το  Ελληνικό  Δημόσιο,  για 

κάθε  θετική  και  αποθετική  ζημία  που  προκάλεσε  με  αυτήν  την  παράβαση  εξ 

οιασδήποτε  αιτίας  και  αν  προέρχεται,  αλλά  μέχρι  το  ύψος  του  ποσού  της 

Σύμβασης. 

9. Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως  και  να  προσκομίσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τα  απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

10. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσαρμόζει  το  λογισμικό  σύμφωνα  με  τις 

υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό 

απαιτείται  από  τη  φύση  των  δεδομένων  που  αποθηκεύονται  και 

επεξεργάζονται. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από  κάθε άλλη αιτία  κατά  την  εκτέλεση  του Έργου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή 

απασχόληση  ή  οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  στο  προσωπικό  του  Αναδόχου  ή 

τρίτων. 

12. Ο Ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  για  την  καταστροφή  ή φθορά  του  εξοπλισμού 

μέχρι την παραλαβή του. 

13.  Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία,  τα  Μέλη  που 

αποτελούν  την  Ένωση/  Κοινοπραξία,  θα  είναι  από  κοινού  και  εις  ολόκληρον 

υπεύθυνα  έναντι  της  Αναθέτουσα  Αρχή  για  την  εκπλήρωση  όλων  των 

απορρεουσών  από  τη  Διακήρυξη  υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες 

μεταξύ  τους  συμφωνίες  περί  κατανομής  των  ευθυνών  τους  έχουν  ισχύ  μόνον 

στις  εσωτερικές  τους  σχέσεις  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  δύνανται  να 
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προβληθούν  έναντι  της  Αναθέτουσα  Αρχή  ως  λόγος  απαλλαγής  του  ενός 

Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 

την ολοκλήρωση του Έργου. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 

της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  οποιαδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας,  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  λόγω  ανωτέρας 

βίας,  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα  υπόλοιπα  Μέλη 

συνεχίζουν  να  έχουν  την  ευθύνη  ολοκλήρωσης  της  Σύμβασης  με  τους  ίδιους 

όρους. 

15. Σε  περίπτωση  λύσης,  πτώχευσης,  ή  θέσης  σε  καθεστώς  αναγκαστικής 

διαχείρισης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ενός  εκ  των  μελών  που  απαρτίζουν  τον 

Ανάδοχο,  η  Σύμβαση  εξακολουθεί  να  υφίσταται  και  οι  απορρέουσες  από  τη 

Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν  τα  εναπομείναντα μέλη  του Αναδόχου,  μόνο 

εφόσον  αυτά  είναι  σε  θέση  να  τις  εκπληρώσουν.  Η  κρίση  για  τη  δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του  αρμοδίου  οργάνου  της  Αναθέτουσα  Αρχή.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η 

Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση.  Επίσης  σε  περίπτωση 

συγχώνευσης,  εξαγοράς,  μεταβίβασης  της  επιχείρησης  κλπ.  κάποιου  εκ  των 

μελών  που  απαρτίζουν  τον  Ανάδοχο,  η  συνέχιση  ή  όχι  της  Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει 

αν  εξακολουθούν  να  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  του  διαδόχου  μέλους  οι 

προϋποθέσεις ανάθεσης  της Σύμβασης.  Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης  του 

Αναδόχου,  όταν  αυτός  αποτελείται  από  μία  εταιρεία,  ή  θέσης  της  περιουσίας 

αυτού σε αναγκαστική διαχείριση,  τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ημέρα  επέλευσης  των ανωτέρω  γεγονότων.  Σε  τέτοια περίπτωση  καταπίπτουν 

υπέρ  της  Αναθέτουσα  Αρχή  και  οι  Εγγυητικές  Επιστολές  Προκαταβολής  και 

Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι 

οποίες  παρέχονται  από  τον  κατασκευαστή  του  λογισμικού  σαν  ξεχωριστό 

προϊόν/υπηρεσία  με  αξία,  υποχρεούται  κατά  την  εγκατάσταση  του 

συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή 
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του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει 

την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού 

λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 

προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 

(άρθρα 2  ‐ 10)  (ενδεικτικά  και  όχι  αποκλειστικά: σήμανση  χώρων υλοποίησης 

έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ 

λογισμικού/  ιστοσελίδων,  ενημέρωση  Φορέα  και  εκπαιδευομένων  σχετικά  με 

τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις 

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

Β5.7 Υπεργολαβίες 

Σε  περίπτωση  αποδεδειγμένης  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με 

υπεργολάβο/  υπεργολάβους  που  έχει  συμπεριλάβει  στην Προσφορά,  ο  Ανάδοχος 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 

και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 

υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με 

σκοπό  την πλήρη υλοποίηση  του Έργου,  μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 

της Αναθέτουσα Αρχής.  Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου 

να  δοθεί  η  σύμφωνη  γνώμη  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  θα  πρέπει  να  αποδείξει  ο 

πρώτος  ότι  στο  πρόσωπο  του  νέου  υπεργολάβου  συντρέχουν  όλες  εκείνες  οι 

προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον 

Ανάδοχο  την  αντικατάσταση  υπεργολάβου  και  για  τους  λόγους  που  θα  κήρυττε 

έκπτωτο τον  ίδιο  τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία 

σύμφωνα με το άρθρο Β.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής της Διακήρυξης, αν περιέλθει 

σε  γνώση  των  συγκεκριμένων  πληροφοριών  σχετικά  με  την  προσωπική  του 

κατάσταση. 
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Σε  κάθε  περίπτωση,  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  ολοκλήρωση  του  Έργου,  φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Β5.8 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης αλλά  και  μετά  τη  λήξη  ή  λύση αυτής  και  για 

διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 

τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  οποιοδήποτε  τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 

Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

Ειδικότερα:  

1. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διασφαλίσει  ασφαλές  πληροφορικό  περιβάλλον 

ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

περίπτωση,  αν  ο  Φορέας  Λειτουργίας  ταυτίζεται  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή)– 

υπερκείμενος ή  υποκείμενος αυτού  ‐  να μπορεί  να  έχει  πρόσβαση στο δίκτυο 

πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 

2. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  εχεμύθεια  ως  προς  τις  εμπιστευτικές 

πληροφορίες  και  τα  στοιχεία  που  σχετίζονται  με  τις  δραστηριότητες  της 

Αναθέτουσα  Αρχή  ή/  και  του  Φορέα  Λειτουργίας.  Ως  εμπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα 

και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα 

Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο 

διέπεται  από  τις  κείμενες  διατάξεις  και  το  νομοθετικό  πλαίσιο  και  πρέπει  να 

είναι  εφάμιλλη  της  εμπιστευτικότητας που  τηρεί  ο Ανάδοχος  για  τον  δικό  του 

Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
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3. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποφεύγει  οποιαδήποτε  εμπλοκή  των 

συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα 

Αρχή,  να παραδώσει με  τη  λήξη  της  Σύμβασης όλα  τα στοιχεία,  έγγραφα  κλπ. 

που  έχει  στην  κατοχή  του  και  αφορούν  στο Φορέα  Λειτουργίας  ή  /  και  την 

Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του 

λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και 

στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία 

αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που 

δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προστατεύει  το  απόρρητο  και  τα  αρχεία  που 

αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του 

για  την  υλοποίηση  και  παραγωγική  λειτουργία  του  Έργου,  ακόμη  και  μετά  τη 

λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας 

και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν 

έγγραφης  αιτήσεως,  ελέγχους  των  τηρούμενων  αρχείων  προκειμένου  να 

αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα 

αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  προκειμένου  να 

διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και 

συμμορφώνονται  με  τις  παραπάνω  υποχρεώσεις.  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη 

συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 

παραπάνω  υποχρεώσεων  εχεμύθειας,  ο  Ανάδοχος  θα  καταβάλλει  στην 

Αναθέτουσα  Αρχή  ποινική  ρήτρα  ίση  με  το  ποσό  της  αμοιβής  του  από  τη 

Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από 

τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεσμεύεται  να  τηρεί  εμπιστευτικά  για  δύο  (2)  έτη  τα 

στοιχεία  που  τίθενται  στη  διάθεσή  της  από  τον  Ανάδοχο  εάν  αφορούν  σε 

τεχνικά  στοιχεία  ή  πληροφορίες  και  τεχνογνωσία  ή  δικαιώματα  πνευματικής 

ιδιοκτησίας  εφόσον  αυτά  φέρουν  την  ένδειξη  «εμπιστευτικό  έγγραφο».  Σε 

καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς 

τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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7. Η  εμπιστευτικότητα  αίρεται  αυτοδικαίως  σε  περίπτωση  εκκρεμούς  δίκης, 

ένστασης,  διαιτησίας,  στο  απολύτως  αναγκαίο  μέτρο  και  αποκλειστικά  για 

χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές 

της διαιτησίας. 

Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα  τα  αποτελέσματα  ‐  μελέτες,  στοιχεία,  δεδομένα  και  κάθε  άλλο  έγγραφο  ή 

αρχείο  σχετικό  με  το  Έργο,  o  πηγαίος  κώδικας  (source  code)  και  οι  βάσεις 

δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης 

ή  υπάρχουν  δικαιώματα  τρίτων  και  εφόσον  η  χρήση  αδειών  έχει  ρητώς 

γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα κατά το χρόνο της υποβολής της προσφοράς από 

τον πιθανό Ανάδοχο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή 

θα  αναπτυχθούν  από  τον  Ανάδοχο  με  δαπάνες  του  Έργου,  θα  αποτελούν 

αποκλειστική  ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και  του Φορέα Λειτουργίας, που 

μπορούν να  τα διαχειρίζονται πλήρως και  να  τα εκμεταλλεύονται με  κάθε νόμιμο 

τρόπο.  

Τα  αποτελέσματα  θα  είναι  πάντοτε  στη  διάθεση  των  νομίμων  εκπροσώπων  της 

Αναθέτουσας  Αρχή  και  του  Κυρίου  του  Έργου  /  Φορέα  Λειτουργίας  κατά  τη 

διάρκεια  ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  (Φορέα  Λειτουργίας)  κατά  την  καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία 

σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους 

με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 

θα  παραχθούν  κατά  την  εκτέλεση  του  Έργου  και  δεν  εμπίπτουν  στις  παραπάνω 

παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή 

και στον Φορέα Λειτουργίας  (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι 

οποίοι  θα  είναι  πλέον  οι  αποκλειστικοί  δικαιούχοι  επί  του  Έργου  και  θα  φέρουν 

όλες  τις  εξουσίες  που  απορρέουν  από  αυτό,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

 

Σελίδα 84 από 84 

αναφερομένων  της  εξουσίας  οριστικής  ή  προσωρινής  αναπαραγωγής  του 

λογισμικού  με  κάθε  μέσο  και  μορφή,  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  την  εξουσία  φόρτωσης, 

εμφάνισης  στην  οθόνη,  εκτέλεσης  μεταβίβασης,  αντιγραφής,  αποθήκευσης  αλλά 

και  τροποποίησης  χωρίς  άδεια  του  Αναδόχου,  η  οποία  σε  κάθε  περίπτωση 

παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

Στην  περίπτωση  άσκησης  αγωγής  ή  ένδικου  μέσου  κατά  της  αναθέτουσας  Αρχής 

από  τρίτο  για  οποιοδήποτε  θέμα  σχετικά  με  δικαιώματα  επί  του  λογισμικού,  ο 

Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασκήσει  μετά  την  έναρξη  της  εκκρεμοδικίας  κύρια 

παρέμβαση άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την αναθέτουσα Αρχή βάσει των 

σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο  Ανάδοχος  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  προσπαθούν  να  ρυθμίζουν  φιλικά  κάθε 

διαφορά,  που  τυχόν  θα  προκύψει  στις  μεταξύ  τους  σχέσεις  κατά  τη  διάρκεια  της 

ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και 

συγκεκριμένα  τα  δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν  αποκλείεται,  ωστόσο,  για  ορισμένες  περιπτώσεις  εφόσον  συμφωνούν  και  τα 

δύο μέρη,  να προβλεφθεί στη  Σύμβαση προσφυγή  των συμβαλλομένων,  αντί  των 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ  τους  συμφωνήσουν.  Αν  δεν  επέλθει  τέτοια  συμφωνία,  η  αρμοδιότητα  για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 
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Ημερομηνίες
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Κωδικός ΟΠΣ: 373569 
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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C1.  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

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

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

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

 

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

 

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

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

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

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

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό  της  (συμπληρώνετε  την  ημερομηνία  διενέργειας  του 
διαγωνισμού)….………….  με  αντικείμενο  (συμπληρώνετε  τον  τίτλο  του  έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 
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περιλαμβάνει  ή  όχι  τον  ΦΠΑ)  ...................................,  σύμφωνα  με  τη  με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

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

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

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

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

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

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

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

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

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

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

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



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 7 από 55 

 

C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

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

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

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

 

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

 

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

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

για  την  λήψη  προκαταβολής  για  τη  χορήγηση  του …%  της  συμβατικής  αξίας  μη 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  ευρώ  …………  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  με 
αριθμό...................και  τη  Διακήρυξή  σας  με  αριθμό……….,  στο  πλαίσιο  του 
διαγωνισμού  της  (συμπληρώνετε  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού) 
………….  για  εκτέλεση  του  έργου  (συμπληρώνετε  τον  τίτλο  του  έργου) ……… ……… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ 
(συμπληρώνετε  το  ποσό  το  οποίο  καλύπτει  η  συγκεκριμένη  εγγυητική  επιστολή) 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 8 από 55 

......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε 
βάρος  της  Εταιρίας ……………  ή,  σε  περίπτωση  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  υπέρ  των 
Εταιριών  της  Ένωσης  ………………  ή  Κοινοπραξίας  ……………,  υπέρ  της  οποίας 
εγγυόμαστε σε  εφαρμογή  των σχετικών άρθρων  του Κανονισμού Προμηθειών  της 
Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

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

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

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

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 9 από 55 

C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

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

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

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

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

 

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

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................  (<συμπληρώνετε  το  συνολικό 
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. 
συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της 
Αναθέτουσα Αρχή 

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



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 10 από 55 

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

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

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

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 11 από 55 

C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

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

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

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

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

 

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

 

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................(συμπληρώνετε  το  συνολικό 
συμβατικό  τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι  τον ΦΠΑ),  για  την καλή 
εκτέλεση  των  υπηρεσιών  συντήρησης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  με 
αριθμό...................  που  αφορά  ...................................  συνολικής  αξίας 
...................................,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό  ………  Διακήρυξή  της 
ΑναθέτουσαΑρχή.  Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το 
οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας  καταβάλουμε  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από 
μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 12 από 55 

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

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

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 13 από 55 

C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Επώνυμο:    Όνομα:   

 
Πατρώνυμο:    Μητρώνυμο:   

 
Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____  Τόπος Γέννησης:   

 
Τηλέφωνο:    E‐mail:   

Fax:       

       
Διεύθυνση Κατοικίας:       

       

       

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Όνομα Ιδρύματος  Τίτλος Πτυχίου  Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

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

   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

Απασχόληση στο 
Έργο 

Έργο (ή Θέση)  Εργοδότης 
Ρόλος

1
 και Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση)  Περίοδος 
(από – έως) 

ΑΜ2 

 
 

   
__ /__ / ___ 

 

                                                       
1    Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert 
κλπ. 
2   Αφορά  τους  πραγματικούς  ανθρωπομήνες  απασχόλησης  στο  έργο  υπολογιζόμενοι  σε 
ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 
απασχόλησης στο έργο. 
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‐ 

__ /__ / ___ 

 
 

   
__ /__ / ___ 

‐ 

__ /__ / ___ 

 

 
 

   
__ /__ / ___ 

‐ 

__ /__ / ___ 
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C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 

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

C3.1 Πίνακας 1 Ψηφιοποίηση 
 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό 
βάθος 

 
 

1 Παράδοση RAW αρχείων   ΝΑΙ  
2 Παράδοση επεξεργασμένου 

ασυμπίεστου αρχείου TIFF  ΝΑΙ  

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

 ΝΑΙ  

4 Φωτοτυπημένο υλικό 
(ασπρόμαυρο) 

200-300 dpi και  
8 bit γκρι  ΝΑΙ  

5 

Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) 

400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι (Η απαίτηση για "4000 
pixels στη μεγαλύτερη 
διάσταση", ισχύει για μέγεθος 
χαρτιού μέχρι Α4. Για 
μεγαλύτερα μεγέθη ισχύει η 
απαίτηση των 400 dpi) 

ΝΑΙ  

6 

Έντυπο υλικό (έγχρωμο) 

400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 24 
bit (Η απαίτηση για "4000 
pixels στη μεγαλύτερη 
διάσταση", ισχύει για μέγεθος 
χαρτιού μέχρι Α4. Για 
μεγαλύτερα μεγέθη ισχύει η 
απαίτηση των 400 dpi) 

ΝΑΙ  

7 

Χάρτες και γραφικά 
(ασπρόμαυρα) 

300 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit 
γκρι (Η απαίτηση για "4000 
pixels στη μεγαλύτερη 
διάσταση", ισχύει για μέγεθος 
χαρτιού μέχρι Α4. Για 
μεγαλύτερα μεγέθη ισχύει η 
απαίτηση των 300 dpi) 

ΝΑΙ  

8 

Χάρτες και γραφικά 
(έγχρωμα) 

300 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 24 
bit (Η απαίτηση για "4000 
pixels στη μεγαλύτερη 
διάσταση", ισχύει για μέγεθος 
χαρτιού μέχρι Α4. Για 

ΝΑΙ  
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό 
βάθος 

 
 

μεγαλύτερα μεγέθη ισχύει η 
απαίτηση των 300 dpi) 

9 Φωτογραφίες 
(ασπρόμαυρες) 

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

ΝΑΙ  

10 Φωτογραφίες (έγχρωμες) 
 
 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση και 24 
bit 

ΝΑΙ  

11 35mm slides, αρνητικά κλπ 
(ασπρόμαυρα) 2400 dpi και 8 bit γκρι ΝΑΙ  

12 35mm slides, αρνητικά κλπ 
(έγχρωμα) 2400 dpi και24 bit ΝΑΙ  

13 6cm X 6cm slides 
(ασπρόμαυρα) 2000 dpi και 8 bit γκρι ΝΑΙ  

14 6cm X 6cm slides 
(έγχρωμα) 2000 dpi και 24 bit ΝΑΙ  

15 Slides ή πλάκες από γυαλί 
(ασπρόμαυρα) 600 dpi και 8 bit γκρι ΝΑΙ  

 

C3.2 Πίνακας 2 Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 
 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος  Περιγραφή       

1 Οπτική 
Αναγνώριση 
Χαρακτήρων 
(OCR) για 
υποστήριξη 
αναζήτησης και 
ευρετηρίασης 
του πλήρους 
κειμένου  

Παραγωγή αδιόρθωτου 
OCR για το σύνολο του 
προς ψηφιοποίηση 
έντυπου περιεχομένου 

ΝΑΙ 

  

2 Μορφή 
αποτελεσμάτων 
OCR 

Παράδοση αρχείων text 
και XML σε μορφή UTF8 
αδιόρθωτου OCR. Το 
text αρχείο πρέπει να 
βρίσκεται ξεχωριστό 
αρχείο τύπου 
κωδικοποίησης UTF-8 και 
να συμπεριλαμβάνει 
αλλαγές γραμμής και 
σελίδας. 

ΝΑΙ 
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Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

3 Μορφή 
αποτελεσμάτων 
OCR 

Σε αναλυτικό αρχείο στις 
πρότυπες μορφές μορφή 
ABBYY XML ή την 
ανοικτή μορφή hOCR, 
που περιλαμβάνούν 
στοιχεία θέσης για κάθε 
χαρακτήρα / λέξη του 
κειμένου και επιτρέπουν 
την παρουσίαση του 
κειμένου με εφαρμογή 
φυλλομέτρησης και με 
δυνατότητες αναζήτησης 
με hit highlighting. 

ΝΑΙ 

  

4 Παράδοση 
τελικού αρχείου 

Εφόσον απαιτείται 
παράδοση αρχείων σε 
μορφή PDF, 
ενσωμάτωση στο PDF 
αρχείο «Image PDF with 
hidden text» που 
επιτρέπει την αναζήτηση 
και επιλογή κειμένου  

ΝΑΙ   

5 Παράδοση 
άλλων αρχείων 

Στην περίπτωση που το 
αποτέλεσμα του OCR, 
εκτός από κείμενο 
περιλαμβάνει και εικόνες 
(π.χ. φωτογραφίες, 
σχέδια κ.α.) που δεν 
μπορούν να 
ενσωματωθούν σε απλά 
text αρχεία, θα πρέπει 
συμπληρωματικά, μαζί 
με τα text αρχεία, να 
παραδοθούν και αρχεία 
που υποστηρίζουν την 
συνύπαρξη κειμένου και 
εικόνων, σε έναν από 
τους παρακάτω 
μορφότυπους: RTF 
(reach text format), odt 
(open office document), 
doc (Microsoft word). 

ΝΑΙ   

6 Παράδοση 
διορθωμένου 
OCR 

Επεξεργασία του 
αδιόρθωτου OCR για τη 
διόρθωση σφαλμάτων 
αναγνώρισης 
χαρακτήρων και 
σελιδοποίησης και 
δημιουργία του τελικού 
διορθωμένου ψηφιακού 
αρχείου ανά τεκμήριο. 

ΝΑΙ   
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C3.3 Πινακας 3 Διαλειτουργικότητα  
 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

  Τίτλος  Περιγραφή       

1 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 

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

ΝΑΙ   

2 Εξαγωγή 
πληροφορίας 
σύμφωνα με το 
πρότυπο RDF  

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 
εξαγωγή σε XML/RDF NAI   

3 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 

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

ΝΑΙ   

4 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
αναζήτησης 

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

ΝΑΙ   

5 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

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

6 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

Στα Dublin Core μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-
PMH θα πρέπει να περιέχεται ένας 
τουλάχιστον μόνιμος προσδιοριστής 
(persistent identifiers) που να 
ταυτοποιεί την εγγραφή. Ο μόνιμος 
προσδιοριστής δεν επιτρέπεται 
οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει ή 
να αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό πόρο. 
Ο μόνιμος προσδιοριστής θα πρέπει να 
ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle. 

ΝΑΙ   

7 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

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

ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

  Τίτλος  Περιγραφή       

server. Στην περίπτωση αυτή, τα 
ονόματα των αρχείων θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να αναπαριστούν 
μοναδικό identifier της αντίστοιχης 
εγγραφής μεταδεδομένων, ώστε να 
είναι εφικτή η άμεση αντιστοίχιση 
ψηφιακών αρχείων με εγγραφές 
μεταδεδομένων. 

8 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

Στα μεταδεδομένα εγγραφής που 
διατίθενται μέσω OAI-PMH προς τον 
ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε 
ένα από τα ψηφιακά αρχεία που 
συνδέονται με την εγγραφή να 
περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση 
(URL) η οποία να επιτρέπει την 
ανάκτηση υλικού κατάλληλου για την 
προβολή/προεπισκόπιση του κάθε 
αρχείου. Παραδείγματα: εικόνα 
ανάλυσης επιπέδου thumbnail για 
εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για βιβλία, 
εικόνα πρώτης σελίδας για άρθρα, 
κώδικας ενσωμάτωσης σε τρίτη 
ιστοσελίδα για streaming video.  

ΝΑΙ   

9 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

Η κωδικοποίηση του πεδίου 
dc.language (αν υπάρχει) στα 
μεταδεδομένα εγγραφής που 
διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει 
να ακολουθεί το πρότυπο ISO 639-2, 
ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών που 
στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν δύο 
διαφορετικούς κωδικούς (ορολογίας 
και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ο βιβλιογραφικός 
κώδικας (ISO 639-2/B). 

ΝΑΙ 

  

10 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων και 
δεδομένων 

Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.date 
(αν υπάρχει) στα μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-
PMH θα πρέπει να ακολουθεί το 
πρότυπο ISO 8601. 

ΝΑΙ 

  

11 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο σύνταξης 
και δομής 
μεταδεδομένων 
∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

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

-   Simple Knowledge 
Organization System (SKOS) 

- ISO 2788 ISO 5964 

ΝΑΙ 

  

12 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

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

ΝΑΙ 

  

13 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα 
εγγραφών σε ονόματα ανθρώπων θα 
πρέπει να περιέχει μοναδικό 

ΝΑΙ 
  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 20 από 55 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

  Τίτλος  Περιγραφή       

αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο 
ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό. 

14 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

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

ΝΑΙ 

  

15 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

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

ΝΑΙ 

  

16 ∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

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

ΝΑΙ 

  

 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 21 από 55 

 

C3.4 Πίνακας 4 Διαλειτουργικότητα – Βιβλιοθήκες / Αρχεία 
 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος  Περιγραφή       

1. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 
μεταδεδομένων 

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

ΝΑΙ 

  

2. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και 
καταλόγων 

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

ΝΑΙ 

  

3. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 
μεταδεδομένων 
∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

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

ΝΑΙ 

  

4. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 
μεταδεδομένων 
 

Η κωδικοποίηση του πεδίου 
dc.creator στα μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται 
μέσω OAI-PMH θα πρέπει να 
ακολουθεί καθιερωμένο 
πρότυπο βιβλιογραφικών 
αναφορών σε ό,τι αφορά τη 
γραφή των ονομάτων 
συγγραφέων. 

ΝΑΙ   

5. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής 
μεταδεδομένων 
∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Η κωδικοποίηση του πεδίου 
dc.type στα μεταδεδομένα 
εγγραφής που διατίθενται 
μέσω OAI-PMH θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις 
αντίστοιχες οδηγίες όπως 
έχουν αποτυπωθεί στα 
DRIVER Guidelines (σελ. 68-
71). 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 22 από 55 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

6. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
αναζήτησης και 
καταλόγων 

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

εγγραφών που 
περιέχουν πλήρες 
κείμενο. 

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

ΝΑΙ   

7. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής. 
 

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

NAI   

8. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
σύνταξης και δομής. 
 

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

   

9. ∆ιαλειτουργικότητα 
σε επίπεδο 
συστημάτων 
αναζήτησης και 
καταλόγων. 
∆ιαλειτουργικότητα 
σε σημασιολογικό 
επίπεδο. 

Τα μεταδεδομένα του 
αποθετηρίου είναι διαθέσιμα 
ως Linked Data. 

NAI   

 

C3.5 Πίνακας 5 Συμβατότητα με Europeana 
 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος  Περιγραφή       

1 Συμβατότητα 
μεταδεδομένων 
με Europeana 

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

ΝΑΙ 

  

2 ∆ιαλειτουργικότητ
α σε 
σημασιολογικό 
επίπεδο 

Συμβατότητα 
μεταδεδομένων με το 
μοντέλο CIDOC-CRM.  NAI 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 23 από 55 

C3.6 Πίνακας  6  Μόνιμοι  προσδιοριστές  (διευθύνσεις)  πόρων  ψηφιακού 
πολιτιστικού αποθέματος 

 
Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
1 Απαιτείται παροχή των τεκμηρίων με 

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

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ 

  

4 Το λογισμικό διάθεσης θα πρέπει να 
υποστηρίζει Handle System RFC3650 

ΝΑΙ   

C3.7 Πίνακας 7 Διαλειτουργικότητα με καταλόγους και υποδομή ανοικτού 
τεκμηριωμένου περιεχόμενου ΕΚΤ 

 
Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 Τίτλος  Περιγραφή       

1 Εναπόθεση 
μεταδεδομένων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου  

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

ΝΑΙ 

  

2 Συλλογή 
ψηφιακών πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου  

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

ΝΑΙ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 24 από 55 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

3 Συλλογή 
ψηφιακών πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου 

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

ΝΑΙ 

  

4 Συλλογή 
ψηφιακών πόρων 
αποθετηρίων στο 
μητρώο ανοικτού 
τεκμηριωμένου 
περιεχομένου 

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

ΝΑΙ   

C3.8 Πίνακας  8  Συστήματα  διάθεσης  πόρων  ψηφιακού  πολιτιστικού 
αποθέματος – Κειμένων 

 
Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 Τίτλος  Περιγραφή       

1 Προβολή του 
υλικού σε 
κατάλληλο 
context. 

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

ΝΑΙ 

  

2 Εύκολος 
εντοπισμός 
και ανάκτηση 
του υλικού 
από το 
διαδικτυακό 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 25 από 55 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

3 Προβολή του 
υλικού σε 
κατάλληλο 
context.  
∆ιασύνδεση 
του υλικού 
από 
εξωτερικές 
πηγές. 

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

ΝΑΙ 

  

4 ∆ιασύνδεση 
του υλικού 
από 
εξωτερικές 
πηγές. 

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

ΝΑΙ   

5 Εύκολος 
εντοπισμός 
και ανάκτηση 
του υλικού 
από το 
διαδικτυακό 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ   

6 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ    

7 Εύκολος 
εντοπισμός 
και ανάκτηση 
υλικού από το 
διαδικτυακό 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 26 από 55 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

8 Ανοιχτά 
δεδομένα 

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

ΝΑΙ   

 

C3.9 Πίνακας 9 Πολυκαναλικότητα 
 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος  Περιγραφή       

1 Πολυκαναλική 
διάθεση   

Το σύστημα 
διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS) 
υποστηρίζει τη 
διαθεσιμότητα του 
περιεχομένου – με 
κατάλληλες 
προσαρμογές – για 
προβολή σε 
συσκευές όπως e-
book readers, 
tablets, smart 
phones. 

ΝΑΙ 

  

2 Mobile Web   ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 27 από 55 

C3.10 Πίνακας 10 Προδιαγραφές παρουσίασης και διάθεσης για εικόνες 
 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος  Περιγραφή       

1 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ 

  

2 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 28 από 55 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

3 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ   

4 Βελτίωση 
εμπειρίας 
χρήστη. 

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

ΝΑΙ   

5 Ανοιχτή 
διάθεση 
δεδομένων 
εφαρμογών 

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

ΝΑΙ   

6 Επικαιροποίη
ση 
περιεχομένου 
εφαρμογών 

Η εφαρμογή θα πρέπει να 
υποστηρίζει σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου 

ΝΑΙ   

C3.11 Πίνακας  11  Υποχρεωτική  τήρηση  διαδικασίας  πιστοποίησης 
προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του έργου από το ΕΚΤ 

 
Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 Τίτλος  Περιγραφή       



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 29 από 55 

Α/Α  Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

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

ΝΑΙ 

  

2 Ενδιάμεσος 
έλεγχος 

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

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ   

 

C3.12 Πίνακας 12 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Υπηρεσία Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
(διαθεσιμότητα καταλόγων, 
εργαλεία αναζήτησης) (Βλ. Α3.2) 

ΝΑΙ     

2  Υπηρεσίες γεωγραφικής 
απεικόνισης, γεωγραφικής 
αναζήτησης, καταλόγου γεωχωρικών 
δεδομένων, πρόσβασης σε 
γεωγραφικές οντότητες και άντλησης 
γεωγραφικών πληροφοριών (Βλ. 
Α3.2) 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 30 από 55 

C3.13 Πίνακας 13 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Συστήματα «ανοικτής» 
αρχιτεκτονικής (open architecture) 

ΝΑΙ     

2  Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική  ΝΑΙ     

3  Αρχιτεκτονική Ν‐tier  ΝΑΙ     

4  Λειτουργία των επιμέρους 
εφαρμογών και υποσυστημάτων 
που θα αποτελέσουν διακριτά 
τμήματα του συστήματος, σε ένα 
περιβάλλον 

ΝΑΙ     

5  Εγκατάσταση λογισμικού 
συστήματος διαχείρισης 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(RDBMS) 

ΝΑΙ     

6  Λειτουργία υποσυστημάτων σε 
περιβάλλον εικονικών μηχανών 
(virtual machines) 

ΝΑΙ     

7  Εφαρμογή αυτοματισμού 
μεταφοράς των δεδομένων της 
ισχύουσας έκδοσης του 
Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος 
του Φορέα (ΑΒΕΚΤ έκδοση 4.0) 
στην νέα έκδοση 

ΝΑΙ     

8  Υλοποίηση πρωτοκόλλου 
ανταλλαγής δεδομένων με το 
μητρώο ανοικτού τεκμηριωμένου 
ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ 

ΝΑΙ     

9  Πρόσβαση των χρηστών στις 
υπηρεσίες θα γίνεται από Ενιαίο 
Δικτυακό Τόπο που θα παρέχει 
δυνατότητες ταυτοποίησης ‐ 
προσωποποίησης και 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης που 
θα υλοποιούν πρωτόκολλα 
αυθεντικοποίησης LDAP και SSO 
(Single Sign On). 

ΝΑΙ     

 

C3.14 Πίνακας 14 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Ανάπτυξη  του    ψηφιακού 
αποθετηρίου  με  χρήση  ανοικτών 
προτύπων 

ΝΑΙ     

2  Ανάπτυξη  επιμέρους  συστημάτων 
και υπηρεσιών δύναται με πακέτα 
ελεύθερου‐ανοικτού  λογισμικού 
ή/και  εμπορικού. 

ΝΑΙ     
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C3.15 Πίνακας 15 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, 
Εφαρμογών) 

C3.15.1 Πίνακας 15.1 Εφαρμογή Ψηφιακού Αποθετηρίου ΕΚΒΥ 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων 
όπου θα καταχωρείται το ψηφιακό 
απόθεμα του ΕΚΒΥ. 

ΝΑΙ     

2  Σύγχρονη διεπαφή Web Opac, 
προσαρμοζόμενη αναζήτηση,  
καταλογογράφηση υποστηριζόμενη 
από το πρότυπο Z39.50 και απλό 
σύστημα προσκτήσεων για μικρές 
βιβλιοθήκες. 

ΝΑΙ     

3  Ότι ισχύει στο C3.6 «Πίνακας 6 
Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) 
πόρων ψηφιακού πολιτιστικού 
αποθέματος» 

ΝΑΙ     

4  Χρήση πλατφόρμας ανοικτού 
λογισμικού 

ΝΑΙ     

5  Χρήση της πλατφόρμας ανοικτού 
λογισμικού DSpace, που αναπτύχθηκε 
από το ΜΙΤ που προτείνεται από το 
ΕΚΤ. 

     

6  Υλοποίηση ανοικτών προτύπων 
κωδικοποίησης και διάδοσης της 
πληροφορίας (Dublin Core και Open 
Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting ‐ OAI‐PMH), 

ΝΑΙ     

7  Μηχανισμοί OAI‐ORE ή άλλων 
αντίστοιχων, για τη μεταφόρτωση 
αντιγράφων ασφαλείας στην κεντρική 
υποδομή του ΕΚΤ 

ΝΑΙ     

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

ΝΑΙ     

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

ΝΑΙ     

10  Μηχανισμοί εισαγωγής των 
δεδομένων του υφιστάμενου 
Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στο 
αποθετήριο του ΕΚΒΥ 

ΝΑΙ     

11  Προβολή  του  υλικού  σε  κατάλληλο 
context:  Για  κάθε πόρο  (τεκμήριο)  να 
υπάρχει  διαδικτυακή  σελίδα 
παρουσίασης  που  περιλαμβάνει  τα 
μεταδεδομένα  του  και  να  γίνεται 
προβολή  του  ίδιου  του  ψηφιακού 
τεκμηρίου.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις 
στη σελίδα μπορεί να περιλαμβάνεται 

ΝΑΙ     
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Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

μόνο  υπερ‐σύνδεσμος  σε  ξεχωριστή 
σελίδα προβολής του τεκμηρίου. 

12  Εύκολος εντοπισμός και ανάκτηση του 
υλικού από το διαδικτυακό χρήστη: 
Δυνατότητα μεταφόρτωσης 
(download) των τεκμηρίων από τον 
τελικό χρήστη (όπου είναι εφικτό 
βάσει πνευματικών δικαιωμάτων) 
μέσω εμφανούς επιλογής / υπερ‐
συνδέσμου στη σελίδα παρουσίασης 
του κάθε τεκμηρίου 

ΝΑΙ     

13  Προβολή του υλικού σε κατάλληλο 
context: Διασύνδεση του υλικού από 
εξωτερικές πηγές. Οι σελίδες 
παρουσίασης του τεκμηρίου καθώς 
και οι ξεχωριστές σελίδες προβολής 
του (όπου υπάρχουν) να είναι 
απευθείας προσπελάσιμες (deep 
linking) μέσω φιλικών προς το χρήστη 
διαδικτυακών διευθύνσεων (URL). 

ΝΑΙ     

14  Διασύνδεση του υλικού από 
εξωτερικές πηγές: Οι διευθύνσεις των 
σελίδων παρουσίασης του τεκμηρίου 
να διαθέτουν μοναδικούς, μόνιμους 
προσδιοριστές (persistent identifiers). 

ΝΑΙ     

15  Εύκολος εντοπισμός και ανάκτηση του 
υλικού  από  το  διαδικτυακό  χρήστη: 
Απλή  και  σύνθετη  αναζήτηση  στα 
μεταδεδομένα  τεκμηρίων.  Στον 
κατάλογο  αποτελεσμάτων  να 
περιλαμβάνονται  υπερ‐σύνδεσμοι 
στις  σελίδες  παρουσίασης  των 
αντίστοιχων τεκμηρίων. 

ΝΑΙ     

16  Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
παραπάνω, τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ     

 

C3.15.2 Πίνακας 15.2 Υπηρεσία καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ  ΝΑΙ     

2  Υπηρεσίες εξεύρεσης για την 
αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών 
γεωχωρικών δεδομένων με βάση το 
περιεχόμενο των αντίστοιχων 
μεταδεδομένων 

ΝΑΙ     

3  Κατάλληλο interface για την εισαγωγή 
/ συμπλήρωση, προεπισκόπηση και 
οπτική παρουσίαση των στοιχείων 
των μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ     

4  Εξεύρεση συνόλων και υπηρεσιών 
γεωχωρικών δεδομένων, με τον  
συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης 
που αναφέρεται στο Α.3.4.2 με 
υποστήριξη λογικών και συγκριτικών 
τελεστών. 

ΝΑΙ     

5  Ανεύρεση  πόρων  με  βάση  τη 
γεωγραφική  θέση  του  πόρου,  με 
υποστήριξη  του  χωρικού  τελεστή 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 33 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

"Τομή",  όπου  το  στοιχείο 
μεταδεδομένων  «περίγραμμα 
γεωγραφικών  συντεταγμένων» 
απαιτείται  να  τέμνει  καθορισμένη 
περιοχή ενδιαφέροντος. 

6  Εισαγωγή/συμπλήρωση  των 
μεταδεδομένων  των  γεωχωρικών 
δεδομένων  με  συμπλήρωση  των 
στοιχείων  μεταδεδομένων  σε 
τυποποιημένη  φόρμα  που  ακολουθεί 
το αποδεκτό πρότυπο μεταδεδομένων 
του Έργου 

ΝΑΙ     

7  Εισαγωγή/συμπλήρωση  των 
μεταδεδομένων  των  γεωχωρικών 
δεδομένων με ανάρτηση του αρχείου 
μεταδεδομένων (single upload) υπό τη 
μορφή αρχείου XML 

ΝΑΙ     

8  Μαζική  ανάρτηση  αρχείων 
μεταδεδομένων (batch upload) υπό τη 
μορφή ενός και μόνο αρχείου zip που 
εμπεριέχει τα αρχεία XML. 

ΝΑΙ     

9  Δημοσίευση των μεταδεδομένων των 
γεωχωρικών δεδομένων από το 
σύστημα προς την υπηρεσία 
εξεύρεσης ‐ κατάλογο γεωχωρικών 
δεδομένων με μηχανισμό εισαγωγής 
(push): δυνατότητα επεξεργασίας των 
στοιχείων μεταδεδομένων από 
πόρους που είναι προσβάσιμοι από 
την υπηρεσία εξεύρεσης 

ΝΑΙ     

10  Δημοσίευση των μεταδεδομένων των 
γεωχωρικών δεδομένων από το 
σύστημα προς την υπηρεσία 
εξεύρεσης ‐ κατάλογο γεωχωρικών 
δεδομένων με μηχανισμό εξαγωγής 
(pull): παρέχει στην υπηρεσία 
εξεύρεσης τη δυνατότητα να αντλήσει 
στοιχεία μεταδεδομένων από πόρους 
σε απομακρυσμένη γεωγραφική θέση. 

ΝΑΙ     

11  Υποστήριξη προδιαγραφών 
δημιουργίας υπηρεσίας καταλόγου 
του Open Geospatial Consortium, OGC 
Catalog Service for the Web ‐ CSW 
2.0.1 

ΝΑΙ     

12  Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
παραπάνω, τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ     

 

C3.15.3 Πίνακας  15.3  Ανάπτυξη  δικτυακού  τόπου  και  δικτυακών 
υπηρεσιών 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

C3.15.3.1 ‐ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 

1  Να  είναι  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα  στο  Α3.4.3  και  στο 
Α3.13 (Φάση 4). 

ΝΑΙ     

2  Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων 
σε πλήρες κείμενο (Full‐text 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 34 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

indexing and searching) 

3  Ευέλικτο σύστημα ασφάλειας και 
υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για 
κρυπτογράφηση των δεδομένων 

ΝΑΙ     

4  Δυνατότητα  αποθήκευσης 
δεδομένων σε διαφορετικές 
γλώσσες 

ΝΑΙ     

5  Ενημέρωση  περιεχομένου  ΔΤ  μέσω  
συστήματος  διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS ) 

ΝΑΙ     

6  Δυνατότητα εγγραφής χρήστη ‐ 
δημιουργίας λογαριασμού στη ΝΑΙ 
διαδικτυακή πύλη. 

ΝΑΙ     

7  Ύπαρξη χάρτη πλοήγησης (sitemap)  ΝΑΙ     

8  Χρήση μέτα‐ιδιοτήτων (metadata 
attributes) σε κάθε σελίδα έτσι ώστε 
να μπορεί να δεικτοδοτηθεί από 
μηχανές αναζήτησης 

ΝΑΙ     

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

ΝΑΙ     

10  Υπηρεσία διάθεσης των πρόσφατων 
επικεφαλίδων ειδήσεων με τη 
μορφή του προτύπου RSS (Really 
Simple Syndication) 

ΝΑΙ     

11  Ειδικός  χώρος  στην  ιστοσελίδα  που 
θα  υποδεικνύει  στον  χρήστη  τις 
τελευταίες ενημερώσεις 

ΝΑΙ     

12  Εργαλεία διασύνδεσης και διάδοσης 
περιεχομένου  σε  γνωστά  κοινωνικά 
δίκτυα  (π.χ.  Facebook,  Twitter, 
Linked in, Google+) 

ΝΑΙ     

13  Οδηγίες  υποστήριξης  χρηστών 
(online  help)  και  επιμέρους  οδηγίες 
προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή 
και οθόνη. 

ΝΑΙ     

14  Υποστήριξη πολυκαναλικότητας 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
C3.9 (Πίνακας 9 Πολυκαναλικότητα) 
και στο C3.18 (Πίνακας 18 
Πολυκαναλική προσέγγιση). 

ΝΑΙ     

15  Υποστήριξη προσβασιμότητας 
περιεχομένου σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο C3.22 (Πίνακας 22 
Απαιτήσεις Προσβασιμότητας) 

ΝΑΙ     

16  Παρουσίαση και διάθεση για εικόνες 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
C3.10 (Πίνακας 10 Προδιαγραφές 
παρουσίασης και διάθεσης για 
εικόνες) 

ΝΑΙ     

17  Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον 
ΔΤ και τις δικτυακές υπηρεσίες, 
τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ     

C3.15.3.2 ‐ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS ) 

1  Ανεξαρτησία από πλατφόρμα  ΝΑΙ     

2  Δυνατότητα αποθήκευσης 
περιεχομένου σε βάση δεδομένων ή 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 35 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

στο file system 

3  Δυνατότητες διαχείρισης αρχείων 
και καταλόγων (μενού‐υπομενού) ως 
προς  τη  δημιουργία,  μετονομασία, 
επεξεργασία,  διαγραφή,  αλλαγή 
θέσης εμφάνισης (sorting). 

ΝΑΙ     

4  Ενσωματωμένος Text και HTML 
Editor (WYSIWYG) με διευρυμένες 
λειτουργικότητες  όπως,  εισαγωγή 
πινάκων, εικόνων, video, κ.ά. 

ΝΑΙ     

5  Δυνατότητα πολυδιάστατης 
σύνθεσης περιεχομένων (σε ένα 
περιεχόμενο θα πρέπει να μπορούν 
να ενσωματωθούν διάφορα 
modules, κείμενα, γραφικά, media). 

ΝΑΙ     

6  Ενσωματωμένος φυλλομετρητής 
αρχείων και καταλόγων 

ΝΑΙ     

7  Δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο 
του περιεχομένου της πλατφόρμας 

ΝΑΙ     

8  Κεντρική ταυτοποίηση χρηστών 
(Single Sign On) 

ΝΑΙ     

9  Δυνατότητα προεπισκόπησης  
αλλαγών πριν την άναρτησή τους 

ΝΑΙ     

10  Πλήρως λειτουργική διαχείριση 
χρηστών με ομάδες και ρόλους 

ΝΑΙ     

11  Καθορισμός δικαιωμάτων  
πρόσβασης για χρήστες σε επίπεδο  
σελίδων, ομάδων σελίδων και 
εφαρμογών 

ΝΑΙ     

12  Δυνατότητα ενσωμάτωσης 
εφαρμογών (μέσω portlets) 

ΝΑΙ     

13  Δυνατότητα  ενσωμάτωσης  άλλων 
web  sites  ή  μέρος  αυτών  είτε  ως 
portlet είτε μέσω internal frames 

ΝΑΙ     

14  Δυνατότητα ενσωμάτωσης Web 2.0 
εφαρμογών και εφαρμογών 
κοινωνικής δικτύωσης 

ΝΑΙ     

15  Ανοιχτή αρχιτεκτονική της πύλης και 
υποστήριξη για όλα τα καθιερωμένα 
πρότυπα 

ΝΑΙ     

16  Υποστήριξη τουλάχιστον δύο 
γλωσσών (Ελληνική, Αγγλική) και 
πρόβλεψη για μελλοντική 
υποστήριξη και άλλων γλωσσών 

ΝΑΙ     

17  Εύκολη διαδικασία μετάφρασης 
περιεχομένου: το προς μετάφραση 
περιεχόμενο να αντιγράφεται από 
την αρχική γλώσσα (π.χ. ελληνική) 
στην επιθυμητή (π.χ. αγγλική) 
διατηρώντας όλες τις συνοδευτικές 
εικόνες και λοιπό οπτικοακουστικό 
υλικό. 

ΝΑΙ     

18  Ευελιξία αυτόνομης επεξεργασίας 
πολυγλωσσικού περιεχομένου. 

ΝΑΙ     

19  Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης 
και λειτουργίας από πολλούς 
χρήστες (multi user). 

ΝΑΙ     

20  Παρουσίαση συχνά τιθεμένων 
ερωτήσεων (FAQ). 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 36 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

21  Ύπαρξη ενσωματωμένης βοήθειας 
για τον διαχειριστή 

ΝΑΙ     

22  Υποστήριξη αυτόματης ενημέρωσης 
υπηρεσίας διάθεσης των πρόσφατων 
επικεφαλίδων ειδήσεων με τη 
μορφή του προτύπου RSS (Really 
Simple Syndication) 

ΝΑΙ     

C3.15.3.3 ‐ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1  Να είναι σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Α3.4.3 και στο 
Α3.13 (Φάση 4). 

ΝΑΙ     

 

C3.15.4 Πίνακας 15.4 Γραφιστική επιμέλεια δικτυακού τόπου 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Γραφιστικός σχεδιασμός του 
δικτυακού τόπου και των 
υποσυστημάτων του 

ΝΑΙ     

2  Αναμόρφωση της ιστοσελίδας του 
ΕΚΒΥ (www.ekby.gr) με σκοπό την 
ομοιόμορφη εικαστική τους 
παρουσίαση, την αποφυγή 
διπλασιασμού ταυτόσημης 
πληροφορίας και την ευελιξία 
πρόσβασης από και προς τον 
δικτυακό τόπο των 
προστατευόμενων περιοχών. 

ΝΑΙ     

3  Χρήση  προεπιλεγμένων  προτύπων 
αναπαράστασης  της  πληροφορίας 
(cascading style sheets ‐ CSS) 

ΝΑΙ     

4  Ενσωμάτωση λογοτύπου της Πράξης 
"Ανάπτυξη  Δικτυακού  Τόπου 
Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση 
και  τη  Βιοποικιλότητα  της  Ελλάδας" 
και  συμμόρφωση  της  εικαστικής 
προσέγγισης  με  το  παραδοτέο 
"Oπτική  επικοινωνία‐γραφιστικός 
σχεδιασμός" του Υ/Ε 3 της Πράξης.  

ΝΑΙ     

5  Υιοθέτηση προδιαγραφών 
προσβασιμότητας για άτομα με 
αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 
αναγνωρισμένους κανόνες (οδηγίες 
προσβασιμότητας W3C και 
συγκεκριμένα στα Web Content 
Accessibility Guidelines WAI/WCAG). 

ΝΑΙ     

 

C3.16 Πίνακας  16  Λειτουργικά  Χαρακτηριστικά  Εξοπλισμού  (λογισμικού, 
υλισμικού και αναλωσίμων πληροφορικής) 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

  Υλισμικό (hardware) πληροφορικής 

C.3.16.1 
 

Εξυπηρετητής εικονικών υπολογιστών (virtualization server): 1 τεμάχιο. Θα υποστηρίζει τις 
ανάγκες αποθήκευσης και εξυπηρέτησης της βάσης δεδομένων του ψηφιακού υλικού της 
βιβλιοθήκης (Virtual Database server), της γεωγραφικής βάσης (GIS Server), δημοσίευσής τους 
στο Διαδίκτυο (Virtual Web Server), και μιας θέσης εργασίας επιτραπέζιου υπολογιστή (virtual 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 37 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

workstation).Ο εξυπηρετητής πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 

Δύο (2) εξαπύρηνους επεξεργαστές 64 bit 
με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 
2,2GHz και υποστήριξη μνήμης με 
συχνότητα λειτουργίας 1333ΜΗz 
τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 

   

2 

Μνήμη 64GB RAM επεκτάσιμη στα 256GB. 
Η επέκταση θα πρέπει να είναι εφικτή με 
εγκατάσταση στη μητρική κατάλληλων 
αρθρωμάτων  μνήμης (dims) σε 
υπάρχουσες ελεύθερες θέσεις και όχι μέσω 
αντικατάστασης των ήδη τοποθετημένων 
αρθρωμάτων μνήμης (dims) που 
προσφέρουν τα απαιτούμενα 64GB RAM. 

ΝΑΙ 

   

3 

Ελεγκτή σκληρών δίσκων SAS με 
δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον οκτώ 
φυσικών δίσκων καθώς και των προτύπων 
RAID 1 ‐ 6. 

ΝΑΙ 

   

4 

Τέσσερις  (4) σκληρούς δίσκους SATA 
χωρητικότητας τουλάχιστον 3,0ΤΒ ο καθ' 
ένας με ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 
7200 rpm. 

ΝΑΙ 

   

5 
Δύο σκληρούς δίσκους SAS χωρητικότητας 
τουλάχιστον 1,0ΤΒ ο καθ' ένας με ταχύτητα 
περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm. 

ΝΑΙ 
   

6 
Ελεγκτή οθόνης με τουλάχιστον 128ΜΒ 
μνήμης. 

ΝΑΙ 
   

7 

Τέσσερις τουλάχιστον θύρες ethernet, 
ενσωματωμένες στην μητρική ή 
ανεξάρτητες ή συνδυασμός, που να 
μπορούν να λειτουργούν σε ταχύτητες 
1000 ή 100 Mbps και να καλύπτουν 
προδιαγραφές για εφαρμογές 
virtualization. 

ΝΑΙ 

   

8  USB Flash stick 32GB.  ΝΑΙ     

9 
Δυνατότητα υποστήριξης των λειτουργικών 
συστημάτων windows server 2008 και 
windows server 2012. 

ΝΑΙ 
   

10  Τουλάχιστον 2 ελεύθερες υποδοχές PCI‐e.  ΝΑΙ     

11 
Τουλάχιστον 3 ελεύθερες, εξωτερικές 
υποδοχές USB 2.0.  

ΝΑΙ 
   

12 
Συσκευή ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών 
δίσκων  DVD και CD με ταχύτητα εγγραφής 
τουλάχιστον 8Χ. 

ΝΑΙ 
   

13 
Οθόνη τουλάχιστον 23" τεχνολογίας LCD ή 
LED με βέλτιστη ανάλυση 1920 Χ 1080 
τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 
   

14  Δεύτερο (redundant) τροφοδοτικό.  ΝΑΙ     

15 
Πληκτρολόγιο με Λατινικούς και Ελληνικούς 
χαρακτήρες. 

ΝΑΙ 
   

16 
Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης (wheel) 
και επιφάνεια κύλισης (mousepad). 

ΝΑΙ 
   

17 
Πολύπριζο ασφαλείας τουλάχιστον 5 
θέσεων με διακόπτη. 

ΝΑΙ 
   

18 
Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
παραπάνω, τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.2 
 

Τερματικοί σταθμοί εργασίας (workstations): 2 τεμάχια. Σταθμοί εργασίας που θα  υποστηρίξουν 
την ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης του EKBY και της γεωγραφικής βάσης 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 38 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

δεδομένων. Ο σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Τετραπύρηνο επεξεργαστή 64 bit με 
συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 3,0GHz 
και λανθάνουσα μνήμη (cache) 8MB. 

ΝΑΙ 
   

2 

Μνήμη 16GB RAM επεκτάσιμη στα 32GB. Η 
επέκταση θα πρέπει να είναι εφικτή με 
εγκατάσταση στη μητρική κατάλληλων 
αρθρωμάτων  μνήμης (dims) σε 
υπάρχουσες ελεύθερες θέσεις και όχι μέσω 
αντικατάστασης των ήδη τοποθετημένων 
αρθρωμάτων μνήμης (dims) που 
προσφέρουν τα απαιτούμενα 16GB RAM. 

ΝΑΙ 

   

3  Ελεγκτή σκληρών δίσκων SATA.  ΝΑΙ     

4 
Ελεγκτής οθόνης, ενσωματωμένος στην 
μητρική ή ανεξάρτητος,  με τουλάχιστον 
512ΜΒ μνήμης.  

ΝΑΙ 
   

5 
Ένα σκληρό δίσκο SATA χωρητικότητας 
τουλάχιστον 3,0ΤΒ με ταχύτητα 
περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm. 

ΝΑΙ 
   

6 

Κάρτα δικτύου (NIC), ενσωματωμένη στην 
μητρική ή ανεξάρτητη, που να μπορεί να 
λειτουργεί σε ταχύτητες 1000 και 100 
Mbps. 

ΝΑΙ 

   

7 
Δυνατότητα αναπαραγωγής και 
ηχογράφησης στερεοφωνικού ήχου με 
αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης. 

ΝΑΙ 
   

8  Τουλάχιστον 2 ελεύθερες υποδοχές PCI‐e.  ΝΑΙ     

9 
Τουλάχιστον 3 ελεύθερες, εξωτερικές 
υποδοχές USB 2.0.  

ΝΑΙ 
   

10 
Δυνατότητα υποστήριξης του λειτουργικού 
συστήματος windows 7 64bit. 

ΝΑΙ 
   

11 
Συσκευή ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών 
δίσκων  DVD και CD με ταχύτητα εγγραφής 
τουλάχιστον 8Χ. 

ΝΑΙ 
   

12 
Οθόνη τουλάχιστον 23" τεχνολογίας LCD ή 
LED με βέλτιστη ανάλυση 1920 Χ 1080 
τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 
   

13 
Πληκτρολόγιο με Λατινικούς και Ελληνικούς 
χαρακτήρες. 

ΝΑΙ 
   

14 
Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης (wheel) 
και επιφάνεια κύλισης (mousepad). 

ΝΑΙ 
   

15 
Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
παραπάνω, τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.3 
 

Συσκευή αδιάλειπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) 2000VA για τον virtualisation server: 1 
τεμάχιο. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1  Ισχύς 2000 VA τουλάχιστον.  ΝΑΙ     

2 
Δυνατότητα τοπικής και απομακρυσμένης 
διαχείρισής του. 

ΝΑΙ 
   

3 
Εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 3 
έτη. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.4 
 

Συσκευές αδιάλειπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) 1400VA για τους σταθμούς εργασίας: 
2 τεμάχια. Θα πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1  Ισχύς 1400 VA τουλάχιστον  ΝΑΙ     

2 
Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
παραπάνω, τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.5 
 

Συσκευή αδιάλειπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) 1400VA για τον δικτυακό εξοπλισμό: 
1 τεμάχιο. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 39 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Ισχύς 1400 VA τουλάχιστον  ΝΑΙ     

2 
Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
παραπάνω, τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.6 
 

Συσκευή εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας: 1 τεμάχιο. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Συσκευή NAS που να μπορεί να δεχτεί 
τουλάχιστον τέσσερις δίσκους SATA 

ΝΑΙ 
   

2 
Συνολική χωρητικότητα συσκευής 
τουλάχιστον 16ΤΒ 

ΝΑΙ 
   

3 
Επικοινωνία με το δίκτυο με δύο 
τουλάχιστον ethernet θύρες ταχύτητας 
1000Mbps τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
   

4 
Η συσκευή πρέπει να έχει εγκατεστημένους 
σκληρούς δίσκους συνολικής 
χωρητικότητας 12ΤΒ 

ΝΑΙ 
   

5  Δυνατότητα για Raid 0,1,5 τουλάχιστον  ΝΑΙ     

6  Τουλάχιστον μία θύρα USB 2.0   ΝΑΙ     

7 
Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
παραπάνω, τουλάχιστον 3 έτη. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.7 
 

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και βοηθητικός εξοπλισμός (μνήμη, φακός, επέκταση για κεραία 
GPS, τρίποδας) για τις ανάγκες συντήρησης και εμπλουτισμού του φωτογραφικού αρχείου: 1 
τεμάχιο. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR με 
ανάλυση, τουλάχιστον 20 megapixels 

ΝΑΙ 
   

2 
Ενσωματωμένη μονάδα GPS για αυτόματη 
γαιοαναφορά των φωτογραφιών που 
λαμβάνει η μηχανή 

ΝΑΙ 
   

3 

Υψηλής ποιότητας φακός 16‐80 για την 
παραπάνω μηχανή με τα παρακάτω κατ 
ελάχιστο χαρακτηριστικά: 
Βελτιστοποιημένος για αισθητήρα APS‐C, 7 
λεπίδες διαφράγματος, κυκλικό 
διάφραγμα, ελάχιστο διάφραγμα 22‐29, 
ελάχιστη εστίαση 0,35m, διάμετρος 
φίλτρου 62 mm, βάρος μικρότερο από 
450g. 

ΝΑΙ 

   

4  Δύο κάρτες μνήμης των 16GB  ΝΑΙ     

5  Δεύτερη, εφεδρική μπαταρία  ΝΑΙ     

6 
Τρίποδας μέγιστου μήκους  2,0 μέτρων με 
θήκη μεταφοράς 

ΝΑΙ 
   

7 
Θήκη μεταφοράς για την μηχανή, τον φακό 
τις μπαταρίες, τον φορτιστή και τις κάρτες 
μνήμης. 

ΝΑΙ 
   

  Λογισμικό (software) πληροφορικής 

C.3.16.8 
 

Λειτουργικό σύστημα για τον virtualisation server: 1 τεμάχιο. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Λειτουργικό σύστημα 100% συμβατό και 
κατ' ελάχιστα ισοδύναμο με το λειτουργικό 
"Microsoft Windows 2012 Standard"  

ΝΑΙ 
   

2  Γλώσσα Αγγλική  ΝΑΙ     

Σημείωση 
 

Η επιλογή του παραπάνω λειτουργικού συστήματος έγινε με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του 
έργου και συγκεκριμένα με βάση την συμβατότητά του με τα λογισμικά τα οποία θα τρέχουν 
στους αντίστοιχους ΗΥ, τις υπάρχουσες δικτυακές υποδομές  και το υλισμικό των περιφερειακών  
με τα οποία θα συνεργαστεί για την υλοποίηση του έργου. 

C.3.16.9 
Λειτουργικό σύστημα για τους 2 σταθμούς εργασίας (διαχειριστή βάσης δεδομένων της 
Βιβλιοθήκης και διαχειριστή γεωγραφικών δεδομένων) και για τον εικονικό σταθμό εργασίας 
που θα φιλοξενείται στον virtualisation server: 3 τεμάχια. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 40 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Λειτουργικό σύστημα 100% συμβατό και 
κατ' ελάχιστα ισοδύναμο με το λειτουργικό 
"Microsoft Windows 7 Proffessional 64 bit"  

ΝΑΙ 
   

2  Γλώσσα Αγγλική  ΝΑΙ     

3 

Άδεια ανεξάρτητη από τον ΗΥ στον οποίο 
θα εγκατασταθεί: Δυνατότητα 
απεγκατάστασης ‐ εγκατάστασης του 
λειτουργικού σε διαφορετικούς ΗΥ. 

ΝΑΙ 

   

Σημείωση 
 

Η επιλογή του παραπάνω λειτουργικού συστήματος έγινε με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του 
έργου και συγκεκριμένα με βάση την συμβατότητά του με τα λογισμικά τα οποία θα τρέχουν 
στους αντίστοιχους ΗΥ, τις υπάρχουσες δικτυακές υποδομές  και το υλισμικό των περιφερειακών  
με τα οποία θα συνεργαστεί για την υλοποίηση του έργου. 

C.3.16.10 
 

Πακέτο λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τους 2 σταθμούς εργασίας (διαχειριστή βάσης 
δεδομένων της Βιβλιοθήκης και διαχειριστή γεωγραφικών δεδομένων): 2 τεμάχια. Θα πρέπει να 
έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 

Πακέτο λογισμικού εφαρμογών γραφείου 
100% συμβατό και κατ' ελάχιστα 
ισοδύναμο με το λογισμικό "Microsoft 
Office 2010 Proffessional 64 bit"  

ΝΑΙ 

   

2  Γλώσσα Αγγλική  ΝΑΙ     

3 

Άδεια ανεξάρτητη από τον ΗΥ στον οποίο 
θα εγκατασταθεί: Δυνατότητα 
απεγκατάστασης ‐ εγκατάστασης του 
λειτουργικού σε διαφορετικούς ΗΥ. 

ΝΑΙ 

   

Σημείωση 
 

Η επιλογή του παραπάνω λογισμικού έγινε με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του έργου και 
συγκεκριμένα με βάση την συμβατότητά του με υπάρχοντα λογισμικά και αρχεία δεδομένων που 
είναι διαθέσιμα και τα οποία θα πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί.   

C.3.16.11 
 

Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφικού υλικού και εικόνων: 2 τεμάχια. Θα πρέπει να έχει κατ' 
ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα 
windows XP, windows 7 64 bit  

ΝΑΙ 
   

2 

Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών και 
λογότυπων, ψηφιακής επεξεργασία 
φωτογραφιών και τη δημιουργία 
κινούμενων (animated) εικόνων 

ΝΑΙ 

   

3 

Υποστήριξη μετατροπής της εικόνας σε 
διάφορα format (όπως JPG, GIF, PNG, TIFF, 
BMP, PSD, PCX κλπ.),  αλλαγής μεγέθους 
και  κόψιμο εικόνων, επεξεργασίας 
χρωμάτων, αφαίρεσης ανεπιθύμητων 
χαρακτηριστικών, χρήση και δημιουργία 
διαφορετικών πινέλων, την ύπαρξη 
φίλτρων και το χειρισμό στρωμάτων 
(Layers) 

ΝΑΙ 

   

4 
Αυτοματοποίηση εντολών μέσω macros και 
scripting 

ΝΑΙ 
   

5  Gamma επεξεργασία εικόνας  ΝΑΙ     

6  Υποστήριξη adjustment layers  ΝΑΙ     

7 
Υποστήριξη περισσοτέρων από 8 bits per 
channel 

ΝΑΙ 
   

8  Υποστήριξη Layer Filtering  ΝΑΙ     

9  Υποστήριξη Mercury Graphics Engine  ΝΑΙ     

10  Ύπαρξη content aware move and patch tool  ΝΑΙ     

11  Υποστήριξη Video editing  ΝΑΙ     

12 
Υποστήριξη Auto Save, Auto Recovery, 
Adaptive Wide‐Angle Filter, Erodible 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 41 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Brushes, Scripted Patterns, Vector Layers,  
Custom Strokes and Dashed Lines 

C.3.16.12 
 

Λογισμικό (ή συνδυασμό λογισμικών) δημοσίευσης εντύπων σε αρχεία PDF με δυνατότητες 
επεξεργασίας των αρχείων PDF και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων: 1 τεμάχιo. Θα πρέπει να 
έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα 
windows XP, windows 7 64 bit  

ΝΑΙ 
   

2 
Δυνατότητα παραγωγής αρχείων PDF από 
αρχεία doc, docx, xls, xlsx.  

ΝΑΙ 
   

3 

Δυνατότητα διόρθωσης, προεπισκόπησης 
και προετοιμασίας αρχείων PDF για υψηλής 
ποιότητας, επαγγελματικές εκτυπωτικές  
εργασίες και για ψηφιακή έκδοση εντύπων 

ΝΑΙ 

   

4 
Δυνατότητα ενσωμάτωσης ήχου, video και 
διαδραστικών λειτουργιών σε αρχεία pdf. 

ΝΑΙ 
   

5 
Δυνατότητα αυτοματοποίησης 
επαναλαμβανόμενων εργασιών και 
μεταφορά τους σε άλλους χρήστες.  

ΝΑΙ 
   

6 
Σύγκριση και εντοπισμός διαφορών μεταξύ 
δύο διαφορετικών εκδόσεων αρχείων PDF 

ΝΑΙ 
   

7 

Παραγωγή αρχείων pdf που παρέχουν την 
δυνατότητα στον αναγνώστη να βάζει 
ψηφιακή υπογραφή σε κείμενα και φόρμες 
(digitally sign PDF documents and forms). 

ΝΑΙ 

   

8 

Δημιουργία και αξιολόγηση κειμένων που 
συμμορφώνονται με τα ISO πρότυπα PDF/X, 
PDF/E και PDF/A και διόρθωση όσων δεν 
συμφωνούν με αυτά. 

ΝΑΙ 

   

9 
Έλεγχος και διαμόρφωση κειμένων ώστε να 
βεβαιώνεται η προσβασιμότητά τους από 
ΑΜΕΑ 

ΝΑΙ 
   

10 
Δυνατότητα οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων 

ΝΑΙ 
   

11 
Δυνατότητα παραγωγής αρχείων text και 
XML σε μορφή τύπου κωδικοποίησης UTF8 
αδιόρθωτου OCR 

ΝΑΙ 
   

12 

Δυνατότητα παραγωγής αναλυτικών 
αρχείων στις πρότυπες μορφές, μορφή 
ABBYY XML ή την ανοικτή μορφή hOCR, που 
περιλαμβάνούν στοιχεία θέσης για κάθε 
χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και 
επιτρέπουν την παρουσίαση του κειμένου 
με εφαρμογή φυλλομέτρησης και με 
δυνατότητες αναζήτησης με hit highlighting. 

ΝΑΙ 

   

13 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης «Image PDF with 
hidden text» στο PDF αρχείο, που να 
επιτρέπει την αναζήτηση και επιλογή 
κειμένου. 

ΝΑΙ 

   

C.3.16.13 
 

Λογισμικό συμπίεσης αρχείων: 1 τεμάχιo. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

1 
Δυνατότητα ταυτόχρονης αξιοποίησης 
πολλών επεξεργαστικών πυρήνων 

ΝΑΙ 
   

2 
Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα 
windows xp, windows 7 και στις εκδόσεις 
των 64bit 

ΝΑΙ 
   

3 
Δυνατότητα δημιουργίας πολλών αρχείων 
μεγέθους προκαθορισμένου από τον 
χρήστη 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 42 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

4  Δημιουργία αυτοαποσυμιεσμένων αρχείων  ΝΑΙ     

5 
Διάθεση δωρεάν προγράμματος 
αποσυμπίεσης αρχείων 

ΝΑΙ 
   

6  Υποστήριξη command line  ΝΑΙ     

7 
Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού συμπίεσης 
‐ ταχύτητας συμπίεσης 

ΝΑΙ 
   

8 
Δυνατότητα χρήσης συνθηματικού 
(password) 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.14 
 

Λογισμικό για λήψη εφεδρικών αντιγράφων: 1 τεμάχιo. Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Δυνατότητα λήψης αντιγράφων (backup) 
και αποκατάστασης (recovery) ολόκληρων 
δίσκων ή καταμήσεων (partition) δίσκων. 

ΝΑΙ 
   

2 

Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης 
κατανεμημένων συστημάτων στο δίκτυο. 
Λήψη εφεδρικών αντιγράφων ή 
αποκατάσταση δίσκων μέσω δικτύου. 

ΝΑΙ 

   

3 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων 
εξυπηρετητών της σειράς Windows Server 
από την έκδοση 2003 και μετέπειτα. 

ΝΑΙ 
   

4 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων 
της σειράς windows XP. 

ΝΑΙ 
   

5 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων 
της σειράς windows 7. 

ΝΑΙ 
   

6 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων 
Linux. 

ΝΑΙ 
   

7 

Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων 
αρχείων ή φακέλων για αποκατάσταση, 
από ένα εφεδρικό αρχείο εικόνας δίσκου 
(image file). 

ΝΑΙ 

   

8 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και 
λειτουργία του λογισμικού. 

ΝΑΙ 
   

9 
Δυνατότητα εργασίας σε γραφικό 
περιβάλλον. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.15 
 

Λογισμικό προστασίας από ιούς για τον virtualization server: 1 τεμάχιo. Θα πρέπει να έχει κατ' 
ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων 
εξυπηρετητών της σειράς Windows Server 
από την έκδοση 2003 και μετέπειτα. 

ΝΑΙ 
   

2 
Αυτόματη λήψη ανανεώσεων μέσω 
διαδικτύου. 

ΝΑΙ 
   

3 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και 
λειτουργία του λογισμικού. 

ΝΑΙ 
   

4 
Άδεια χρήσης τριετούς τουλάχιστον 
διάρκειας. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.16 
 

Λογισμικό προστασίας από ιούς για τους σταθμούς εργασίας: 2 τεμάχια. Θα πρέπει να έχει κατ' 
ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων 
της σειράς Windows από την έκδοση XP και 
μετέπειτα. 

ΝΑΙ 
   

2 
Αυτόματη λήψη ανανεώσεων μέσω 
διαδικτύου. 

ΝΑΙ 
   

3 
Παροχή υποστήριξης στην εγκατάσταση και 
λειτουργία του λογισμικού. 

ΝΑΙ 
   

4 
Άδεια χρήσης τριετούς τουλάχιστον 
διάρκειας. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.17  Προμήθεια του ονόματος χώρου (domain name) του δικτυακού τόπου: 1 τεμάχιo. Θα πρέπει να 
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Σελίδα 43 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

  έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 

Προμήθεια ονόματος χώρου με κατάληξη 
.gr, με επιλογή από ονόματα που θα 
υποδείξει ο Φορέας, εφόσον αυτά είναι 
διαθέσιμα. 

ΝΑΙ 

   

2 

Διάρκεια μίσθωσης του ονόματος χώρου, 
τουλάχιστον 3 έτη με δυνατότητα 
επέκτασης της μίσθωσης για το ίδιο όνομα 
χώρου. 

ΝΑΙ 

   

C.3.16.18 
 

Υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο (μίσθωση ευρυζωνικής γραμμής): 1 τεμάχιo. Θα πρέπει να 
έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
Μετατροπή κοινής τηλεφωνικής γραμμής 
PSTN σε ADSL με διατήρηση των 
λειτουργιών της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

ΝΑΙ 
   

2  Ελάχιστη ταχύτητα γραμμής  24Μbps     

3 
Παροχή τουλάχιστον 8 στατικών 
διευθύνσεων 

ΝΑΙ 
   

4 

Παροχή κατάλληλου modem ‐ router που 
προσφέρει δυνατότητες 
παραμετροποίησης  στον χρήστη και 
αξιοποίησης των διαθέσιμων στατικών 
διευθύνσεων. 

ΝΑΙ 

   

5 
 

Πλήρη τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης 
και λειτουργίας 

ΝΑΙ 
   

6 
Διάρκεια μίσθωσης της ευρυζωνικής 
γραμμής: 3 έτη τουλάχιστον με δυνατότητα 
επέκτασης της μίσθωσης. 

 
   

  Αναλώσιμα πληροφορικής 

C.3.16.19 
 

Σετ κεφαλών σχεδιογράφου (plotter): 4 τεμάχια (σετ). Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 
ΣΕΤ κεφαλές καθαρισμού για τον plotter HP 
1050C. Το κάθε σετ περιλαμβάνει 4 
κεφαλές, μία για κάθε χρώμα.  

ΝΑΙ 
   

2 
Η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στην 
συσκευασία να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια 
μετά την ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.20 
 

Σετ φυσιγγίων μελανιών σχεδιογράφου (plotter): 3 τεμάχια (σετ). Θα πρέπει να έχει κατ' 
ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1 

Σετ φυσίγγια μελανιών τεσσάρων 
χρωμάτων (black, cyan, magenta, yellow) 
χωρητικότητας 350ml  το καθ' ένα για τον 
plotter HP 1050C  

ΝΑΙ 

   

2 
Η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στην 
συσκευασία να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια 
μετά την ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.21 
 

Ρολά χαρτί πλάτους Α0 σχεδιογράφου (plotter): 6 τεμάχια . Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1  Μήκος ρολού, τουλάχιστον 30 μέτρα  ΝΑΙ     

2  Γυαλιστερή επιφάνεια χαρτιού (glossy)  ΝΑΙ     

3 
 

Χαρτί κατάλληλο για inkjet plotters και 
ειδικά για τον HP 1050C 

ΝΑΙ 
   

C.3.16.22 
 

DVD εγγραφής σε συσκευασία των 25 δίσκων: 2 τεμάχια . Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1  Συσκευασία σε δεσμίδες των 25 τεμαχίων  ΝΑΙ     

2 
Χωρητικότητα κάθε DVD: 8,5Gb (double 
layer) 

ΝΑΙ 
   

3  Ισάριθμα συνοδευτικά φακελάκια με  ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 44 από 55 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

  διαφανή πρόσοψη 

C.3.16.23 
 

CD εγγραφής σε συσκευασία των 25 δίσκων: 2 τεμάχια . Θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1  Συσκευασία σε δεσμίδες των 25 τεμαχίων  ΝΑΙ     

2  Χωρητικότητα κάθε CD: 700MB.  ΝΑΙ     

3 
 

Ισάριθμα συνοδευτικά φακελάκια με 
διαφανή πρόσοψη 

ΝΑΙ 
   

C3.17 Πίνακας 17 Διαλειτουργικότητα 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Να  είναι  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα  στο  Α3.7  και  στα 
C3.3, C3.4 και C3.7. 

ΝΑΙ     

C3.18 Πίνακας 18 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Διαδικτυακή  πρόσβαση  από 
υπολογιστή  ταμπλέτα  και  κινητό 
τηλέφωνο μέσω ειδικής πύλης 
(web mobile portal). 

ΝΑΙ     

2  Υλοποίηση  των  σχετικών 
προδιαγραφών  της  Πρωτοβουλίας 
για την Προσβασιμότητα του Ιστού 
(WAI)  και  της  Πρωτοβουλίας 
Mobile Web Initiative του W3C 

ΝΑΙ     

3  Συμμόρφωση  με  το  W3C® 
mobileOK™ Basic conformance 

ΝΑΙ     

4  Να  είναι  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα στο C3.9 

ΝΑΙ     

C3.19 Πίνακας 19 Ανοιχτά δεδομένα 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Να  είναι  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα στο Α3.9 

ΝΑΙ     

C3.20 Πίνακας 20 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Υλοποίηση λειτουργίας Single Sign 
On (SSO). 

ΝΑΙ     

2  Χρήση πρωτοκόλλων SSL για την 
ασφαλή επικοινωνία μεταξύ 
χρηστών και υποδομής 

ΝΑΙ     

3  Υλοποίηση πρωτοκόλλου 
αυθεντικοποίησης χρηστών  LDAP. 

ΝΑΙ     

4  Ελεγχόμενη πρόσβαση όλων όσων 
θα εμπλακούν στην ανάπτυξη και 
συντήρηση του έργου 

ΝΑΙ     

5  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 45 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ρυθμίσεις  και να συμπεριλάβει 
στην προσφορά του πλάνο 
τήρησης εφεδρικών αντιγράφων 
ασφαλείας (backup) για τα 
Δεδομένα του έργου και για τα 
Εγκατεστημένα λειτουργικά 
συστήματα και λογισμικά, 
σύμφωνα με το Α3.10. 

6  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συμπεριλάβει στην προσφορά του 
πλάνο βέλτιστης αξιοποίησης του 
εξοπλισμού υλισμικού και 
λογισμικού που θα αγοραστεί για 
την υποστήριξη της ασφάλειας του 
συστήματος (συσκευή λήψης 
εφεδρικών αντιγράφων, λογισμικό 
λήψης εφεδρικών αντιγράφων, 
ευκολίες και δυνατότητες που 
παρέχει το λειτουργικό σύστημα). 

ΝΑΙ     

7  Συμμόρφωση με Νόμο 2472/1997 
περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων καθώς και με τις 
κατευθύνσεις της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα για την 
προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

ΝΑΙ     

8  Συμμόρφωση με Οδηγία 
2009/136/ΕΚ περί προστασίας 
δεδομένων στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες. 

ΝΑΙ     

C3.21 Πίνακας 21 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Πρόσβαση στο σύστημα μέσω 
οποιουδήποτε φυλλομετρητή ιστού 

ΝΑΙ     

2  Χρήση κοινού θέματος εμφάνισης 
(theme) της εφαρμογής, κοινής 
χρωματικής παλέτας και κοινών 
συμβολισμών για ομοειδείς και 
παρόμοιες λειτουργίες των 
συνιστωσών διεπαφής με το χρήστη 
(UI components). 

ΝΑΙ     

3  Σαφής ένδειξη του βήματος της 
λειτουργίας στο οποίο βρίσκεται ο 
χρήστης και του τρόπου μετάβασης 
σε επόμενο ή προηγούμενο  βήμα. 

ΝΑΙ     

4  Σαφής ένδειξη της σελίδας όπου 
βρίσκεται ο χρήστης και της 
διαδρομής που ακολούθησε ή 
πρέπει να ακολουθήσει για να 
πλοηγηθεί σε σελίδα ανώτερου ή 
κατώτερου επιπέδου 

ΝΑΙ     

5  Ύπαρξη μηχανισμού έλεγχου 
διασταυρώσεων κατά την εισαγωγή 
των στοιχείων στις φόρμες 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 46 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

αναζήτησης και υποβολής 
ερωτημάτων που απευθύνονται 
στον τελικό χρήστη. 

6  Ύπαρξη μηχανισμού έλεγχου 
διασταυρώσεων κατά την εισαγωγή 
των στοιχείων στις φόρμες 
καταχώρησης δεδομένων από τους 
διαχειριστές‐χρήστες. 

ΝΑΙ     

7  Ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών σε 
πεδία φορμών (φόρμες υποβολές 
ερωτημάτων, φόρμες αναζήτησης) 
για τη διευκόλυνση εισαγωγής 
δεδομένων από τον τελικό χρήστη. 

ΝΑΙ     

8  Ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών και 
μηχανισμού ελέγχου εισαγωγής 
δεδομένων στις εφαρμογές, προς 
αποφυγή λαθών των διαχειριστών‐
χρηστών. 

ΝΑΙ     

9  Ύπαρξη κοινής διεπαφής χρήσης για 
την επεξεργασία (εισαγωγή, 
διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων 
από τους διαχειριστές‐χρήστες, 
τόσο για λόγους ομοιομορφίας των 
οθονών αλλά και για μεγαλύτερη 
αξιοπιστία και ευκολία στην 
εισαγωγή νέων πεδίων στις 
διαχειριζόμενες οντότητες 

ΝΑΙ     

C3.22 Πίνακας 22 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Τα υποσυστήματα που θα καλείται 
να υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας 
(http://www.w3.org/WAI/)  και 
μάλιστα σε επίπεδο ΑΑ ή ανώτερο. 

ΝΑΙ     

2  Τήρηση απαιτήσεων Ελληνικού 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας 
(e‐gif). 

ΝΑΙ     

3  Προσβασιμότητα για άτομα με 
αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 
αναγνωρισμένους κανόνες 
(οδηγίες προσβασιμότητας W3C 
και συγκεκριμένα στα Web 
Content Accessibility Guidelines 
WAI/WCAG), ώστε ο δικτυακός 
τόπος να τηρεί το επίπεδο 
συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑA» 
(WCAG 2.0 level AA). 

ΝΑΙ     

4  Τήρηση συμμόρφωσης με το W3C® 
mobileOK™ Basic conformance. 

ΝΑΙ     

5  Το σύστημα πρέπει να είναι σε 
θέση να εξυπηρετήσει μεγάλο 
αριθμό ταυτοχρόνων με σταθερή 
και ικανοποιητική απόδοση 

>1000 
χρήστες 

ταυτόχρον
α 

   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 47 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6  Δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης 
συστήματος σε περιπτώσεις 
αύξησης του φορτίου 

ΝΑΙ     

7  Υψηλό ποσοστό διαθεσιμότητας 
συστήματος κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες 

>99%     

C3.23 Πίνακας  23  Ελάχιστες  απαιτήσεις  χρονοδιαγράμματος  και  Φάσεις 
Έργου 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Το  χρονοδιάγραμμα  και  οι  φάσεις 
έργου πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα  αναφερόμενα  στο  Α3.14 
«Χρονοδιάγραμμα  και  Φάσεις 
Έργου». 

ΝΑΙ     

C3.24 Πίνακας 24 Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Τα  παραδοτέα  του  έργου  πρέπει 
να  είναι  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα  στο  Α3.15 «Πίνακας 
Παραδοτέων». 

ΝΑΙ     

C3.25 Πίνακας 25 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Τα  ορόσημα  υλοποίησης  του 
έργου πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα  αναφερόμενα  στο  Α3.16 
«Σημαντικά  Ορόσημα  υλοποίησης 
Έργου» 

ΝΑΙ     

 

C3.26 Πίνακας 26 Γενικές Απαιτήσεις 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Παρουσίαση  ολοκληρωμένου 
τρόπου υλοποίησης του έργου από 
τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ     

2  Παρουσίαση άλλων 
προγραμμάτων/λειτουργιών που ο 
υποψήφιος προσφέρει 
συμπληρωματικά στις 
υπηρεσίες/συστήματα που 
περιγράφει το έργο (π.χ. 
Λημματογράφηση στη Wikipedia). 

Προαιρετικ
ά 

   

3  Το λογισμικό που θα 
χρησιμοποιηθεί για την 
υλοποίηση του Αποθετηρίου θα 
πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα 
και να διατίθεται χωρίς περιορισμό 
αδειών ή με συνδρομή, ή με 

ΝΑΙ     



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 48 από 55 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

χρέωση καθ’ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο. 

4  Παρουσίαση μεθοδολογίας 
υλοποίησης της ψηφιοποίησης 
για το σύνολο του υλικού. 

ΝΑΙ     

5  Οι  υπηρεσίες  γεωχωρικών 
δεδομένων και το διαδικτυακό ΣΓΠ 
που  θα  αναπτύξει  ο  φορέας  να 
είναι  συμβατά  με  το  διαδικτυακό 
λογισμικό  ΣΓΠ  που  ήδη  έχει  και 
χρησιμοποιεί ο Φορέας. 

ΝΑΙ     

6  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να 
ενημερώσει  και  να  εκπαιδεύσει 
επαρκώς  το  προσωπικό  του  ΕΚΒΥ 
και  να  το  εφοδιάσει  με  εγχειρίδια 
χρήσης  που  θα  επιτρέπουν  τη 
συντήρηση  και  τον  εμπλουτισμό 
του  ΔΤ,  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα  στο  εδάφιο  Α3.13  ‐
Φάση 5. 

ΝΑΙ     

7  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να 
προκρίνει  τεχνικές  λύσεις  που  θα 
διευκολύνουν  τον  μελλοντικό 
εμπλουτισμό  του  περιεχομένου 
του  ΔΤ  από  το  προσωπικό  του 
ΕΚΒΥ 

ΝΑΙ     

8  Εγκατάσταση των προσφεροµένων 
ειδών  εξοπλισµού,  λογισµικού  και 
των  εφαρμογών  στους  χώρους 
προορισµού. 

ΝΑΙ     

9  Σύνδεση  τυχόν  διαθέσιµου 
συµβατού  περιφερειακού 
εξοπλισµού 

ΝΑΙ     

10  Επίδειξη λειτουργίας και 
ενηµέρωση προσωπικού του 
Φορέα για τις βασικές αρχές 
λειτουργίας (χρήση και διαχείριση) 
των συστηµάτων και του 
λογισµικού (τυχόν ιδιαιτερότητες 
ως προς τα πρότυπα, κίνδυνοι, 
αντιµετώπιση απλών 
προβληµάτων, κλπ), στον χώρο του 
Φορέα. 

ΝΑΙ     
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C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Σημείωση:  Εφόσον  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  προσφέρει  Εγγύηση  μεγαλύτερη  της 
ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να 
εμφανίζουν μηδενικά κόστη. 

C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 
C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α3.7, Α3.13 και C3.16) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

   

                         

                         

                         

ΣΥΝΟΛΟ                 

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α3.7, Α3.13 και C3.16) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

   

                         

                         

                         

ΣΥΝΟΛΟ                 

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α3.1, Α3.4 και Α3.13) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

   

                         

                         

                         

ΣΥΝΟΛΟ                 

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. Α3.1, Α3.4, Α3.13) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ανθρωπομήνες  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ           

C4.1.5 Άλλες δαπάνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

C4.1.6 Υποστήριξη  κατά  τη  Δοκιμαστική  Λειτουργία  σε  πραγματικές 
επιχειρησιακές συνθήκες (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. Α3.13) 

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]  ΦΠΑ [€] 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 
Υπηρεσίες Υποστήριξης 
Χρηστών 

     

2 
Μεταφορά 
Τεχνογνωσίας / on the 
job training 

     

3 
Υπηρεσίες συντήρησης 
εξοπλισμού 

     

4  Υπηρεσίες συντήρησης       
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έτοιμου λογισμικού 

5 
Υπηρεσίες συντήρησης 
εφαρμογής/ών 

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:       

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ανθρωπομήνες  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

             

             

             

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:           

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

             

             

ΣΥΝΟΛΟ       

C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

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

1  Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)       

2  Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)       

3  Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)       

4  Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)       

5  Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)       

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

     

  ΣΥΝΟΛΟ C4.1       

1  Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)       

  ΣΥΝΟΛΟ C4.2      
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σημείωση:  Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  των  υποψηφίων  Αναδόχων  δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ  

ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1ο               

2ο               

3ο               

ΣΥΝΟΛΟ               

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας 
το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου 
Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» 
του Πίνακα C.4.3. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 53 από 55 

C4.5 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 

C4.5.1 Παράρτημα 1: Υλικό προς ψηφιοποίηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επισημαίνεται ότι: α) οι εγγραφές (τίτλοι εργασιών) του τελικού καταλόγου του υλικού που θα δοθεί στον ανάδοχο για ψηφιοποίηση ενδέχεται να έχει διαφοροποιήσεις και
β) η ποσότητα του υλικού (δηλαδή ο αριθμός σελίδων) είναι δυνατόν να παρουσιάσει αποκλίσεις της τάξης του 5-7 %.

158 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων που 

θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

194 Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων 
(Πρώτη προσέγγιση)

Ζαλίδης, Γ.Χ. και Α. Μαντζαβέλας 
(συντονιστές έκδοσης) 1994 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 587 1 ΕΚΒΥ

197 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το Έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα: 
∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/84/756

Ντάφης, Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Κ. 
Γεωργίου, ∆. Μπαμπαλώνας, Θ. 
Γεωργιάδης, Μαρία Παπαγεωργίου, 
Ευθαλία Λαζαρίδου και Βασιλική 
Τσιαούση

1997
Γενική ∆ιεύθυνση ΧΙ Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY)

Ελληνική Βιβλία 932 1 ΕΚΒΥ

199
Αειφορική διαχείριση του νερού της Λίμνης Κερκίνης. 
Πρακτικά προγράμματος κατάρτισης, Σέρρες 25-29 
Σεπτεμβρίου 1995

Σκορδάς, Κ. και Μαρία 
Αναγνωστοπούλου (συντονιστές 
έκδοσης)

1995
MedWet. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Ελληνική Βιβλία 144 1 ΕΚΒΥ

200
Ο ιδεότυπος της τέως Λίμνης Κάρλας ως βάση 
αξιολόγησης των προταθεισών λύσεων κατασκευής του 
ομώνυμου ταμιευτήρα

Ζαλίδης, Γ.Χ., Ξ. ∆ημητριάδης και Σ. 
Χατζηγιαννάκης (συντονιστές 
έκδοσης)

1995α Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 91 1 ΕΚΒΥ

209
Πρόγραμμα Παρακολούθησης  Υγροτόπων: 
∆ραστηριότητες κατά το 1993 Αναγνωστοπούλου, Μαρία και Π.Α. 

Γεράκης 1994 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 33 1 ΕΚΒΥ

212 Πρόγραμμα παρακολούθησης Υγροτόπων: 
∆ραστηριότητες κατά το 1995

Αναγνωστοπούλου, Μαρία και Π.Α. 
Γεράκης 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 10 1 ΕΚΒΥ

213 Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση 
υγροτόπων στην Ελλάδα

Αναγνωστοπούλου, Μαρία, Ελένη 
Χοντολίδου, Χρυσούλα Αθανασίου, 
Στυλιανή Κλαδαρά, Αγγελική 
∆ημητρίου και Α. Λογοθέτης

1995 Medwet. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 40 1 ΕΚΒΥ

214

MedWet training sub-project: Application on test site 
Kerkini, Greece, description of action and applicability of 
MedWet method for training.

Anagnostopoulou, Maria and K. 
Skordas 1995 A MedWet publication. Greek 

Biotope/Wetland Centre (EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 14 1 ΕΚΒΥ

215 Οδηγός Παρακολούθησης Περιοχών του ∆ικτύου "ΦΥΣΗ 
2000"

Αναγνωστοπούλου, Μαρία 
(συντονίστρια έκδοσης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 163 1 ΕΚΒΥ

218

Κατασκευή χωρικής βάσεως υδρολογικών δεδομένων για 
τις λεκάνες απορροής της Θεσσαλίας και χρήση των 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) για την 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών

Αποστολάκης, Α, Γ.Χ. Ζαλίδης και Ξ. 
∆ημητριάδης 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 19 1 ΕΚΒΥ

223 Υγρότοποι Γεράκης, Π.Α 1993 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 24 1 ΕΚΒΥ

229 Ειδικό  ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Εκβολές 
Αχέροντα και Στενά Αχέροντα (GR2140001) Γεωργιάδης, Θ. (υπεύθυνος σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 228 1 ΕΚΒΥ

230 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός Κόλπος (GR2440002) Γεωργίου, Κ. (υπεύθυνος σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 275 1 ΕΚΒΥ

231 ∆ιερεύνηση του πληθυσμού και των συστημάτων 
παραγωγής των βουβάλων σε ελληνικούς υγροτόπους Γεωργούδης, Α 1993

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) και Τομέας Ζωικής Παραγωγής 
Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 64 1 ΕΚΒΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΚΒΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



232 Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών 
της Λίμνης Ισμαρίδας. Γιαννακοπούλου, Τρισεύγενη 1995

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ), Θέρμη και Πολυτεχνική Σχολή 
∆ημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 28 1 ΕΚΒΥ

235 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Ορος 
Στρατωνικόν (GR1270005) Γουδέλης, Γ. (υπεύθυνος σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 178 1 ΕΚΒΥ

241 The national wetlands inventory in Greece: Prospects and 
progress Zalidis, G.C 1992

M. Moser, R.C. Prentice, and J. van 
Vessem (editors). Proceedings of the 
XXXVth Meeting of the IWRB 
Executive Board Meeting and 
Technical Workshops. St. Petersburg, 
Florida USA, 12-19 November 1992. 
IWRB Publication 26

Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 1 ΕΚΒΥ

249 Μία δεκαετία ΕΚΒΥ (1991-2001): ∆εκατρία έργα Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Π.Α. 
Γεράκης (συντονιστές έκδοσης) 2001 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας -

ΕΚΒΥ Ελληνική Βιβλία 96 1 ΕΚΒΥ

264 Xαρτογράφηση οικοτόπων των υγροτόπων Zαλίδης Γ.Χ., A. Mαντζαβέλας και 
Ελένη Ν. Φυτώκα 1995α Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 59 1 ΕΚΒΥ

268 Παρακολούθηση και ανάπτυξη βιολογικής (οργανικής) 
γεωργίας. Τελική έκθεση (Φεβρουάριος 2000)

Καλμπουρτζή, Κυριακή (συντονίστρια 
έκδοσης) 2000

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Οικολογίας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα 
Γεωπονίας, ΑΠΘ

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 153 1 ΕΚΒΥ

273
Raising public awareness and information with regard to 
Lakes Koronia and Volvi (Macedonia, Greece). Final 
Report

Koutrakis, E.T. and G. Blionis 1995 A MedWet publication. Greek 
Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 56 1 ΕΚΒΥ

276 Οι αλυκές της Ελλάδας ως μονάδες παραγωγής αλατιού 
και ως υγρότοπος ειδικής σημασίας

Λαμπρόπουλος, Ν. και Χρυσούλα 
Κούρτελη 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 39 1 ΕΚΒΥ

277 Κριτήρια αναγνώρισης περιοχών ως Υγροτόπων
Μαντζαβέλας, Α., Γ.Χ. Ζαλίδης, Π.Α. 
Γεράκης και Σ. Ντάφης (συντονιστές 
έκδοσης)

1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 20 1 ΕΚΒΥ

279
Φυτοκοινωνιολογική-οικολογική μελέτη της 
λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής και προτάσεις 
διαχείρισης (Φάση 2: 1993-94)

Μπαμπαλώνας, ∆., Εύα 
Παπαστεργιάδου και Βίκυ Μαζουλούζη 1994

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής 
και Φυτογεωγραφίας, Τμήμα 
Βιολογίας, ΑΠΘ και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 78 1 ΕΚΒΥ

280 Αποκατάσταση των πρανών του δασικού οδικού δικτύου 
στο Άγιο Όρος: Αξιολόγηση - προτάσεις

Ντάφης, Σ., Γ. Γουδέλης και Ν. 
Κόντος 1999 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 111 1 ΕΚΒΥ

281 Εκτίμηση οικολογικής αξίας του ∆έλτα του Καλαμά και 
προκαταρκτικές προτάσεις διαχειρίσεως. (Φάση 2: 1994)

Οικονομίδου, Ευαγγελία και Κ. 
Βασιλάκης 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 62 1 ΕΚΒΥ

283
Επιδράσεις καλλιεργητικών τεχνικών στην ποιότητα των 
νερών της επιφανειακής απορροής και φερτών υλικών 
(υδρολογική λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Τσιούρης, Σ., Κυριακή Καλμπουρτζή 
και ∆. Αληφραγκής 1993 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 48 1 ΕΚΒΥ

301 Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό 
προγραμμάτων παρακολούθησης υγροτόπων Αναγνωστοπούλου, Μαρία 2001

MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Ελληνική Βιβλία 40 1 ΕΚΒΥ

302
Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό 
προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης 
υγροτόπων

Σκορδάς, Κ. και Μαρία 
Αναγνωστοπούλου 2001

MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Ελληνική Βιβλία 23 1 ΕΚΒΥ

303
Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό έργων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα 
υγροτόπων

Κατσακιώρη, Μαρία 2001

MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Ελληνική Βιβλία 23 1 ΕΚΒΥ



304 Κατευθυντήριες γραμμές για την απογραφή υγροτόπων Κόντος, Ν., Ελένη Ν. Φυτώκα και 
Ευθαλία Λαζαρίδου 2001

MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Ελληνική Βιβλία 24 1 ΕΚΒΥ

309 Mapping wetlands Zalidis, G.C., A.L. Mantzavelas, and 
Eleni N. Fitoka 1996

L.T. Costa, J.C. Farinha, N. Hecker 
and P.T. Vives (editors). 
Mediterranean wetland inventory: A 
reference manual. A MedWet 
publication. Instituto da Conservacao 
da Natureza, and Wetlands 
International

Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 10 1 ΕΚΒΥ

310 Mediterranean wetland inventory. Photointerpretation 
and chartographic conventions

Zalidis, G.C., A.L. Mantzavelas, and 
Eleni N. Fitoka 1996

A MedWet publicaton. Greek 
Biotope/Wetland Centre, Instituto da 
Conservacao da Natureza, and 
Wetlands International

Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 36 1 ΕΚΒΥ

345

Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών του έργου "Αναγνώριση, 
περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών 
χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη 
διατήρηση της φύσης"

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα. και Εύα 
Παπαστεργιάδου (συντονιστές 
έκδοσης)

2000
ΥΠΕΧΩ∆Ε-Τμήμα ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Αθήνα και Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 117 1 ΕΚΒΥ

346

Communicating nature. Paper presented at the annual 
meeting (Atelier Z) of the Conservatoire de l' Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres entitled "Des chemins 
qui racontent. Recits pedagogiques, it

Katsakiori, Maria 2000 Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 6 1 ΕΚΒΥ

349 Ελληνικοί υγρότοποι Κουτράκης, Ε 1994
Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης 
περιβάλλοντος. Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας. Κηφισιά

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 13 1 ΕΚΒΥ

350 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Στενά Νέστου 
(GR1120004) Κουτράκης, Ε. (υπεύθυνος σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 229 1 ΕΚΒΥ

351
∆ράση 2: Παρακολούθηση. Παρακολούθηση αβιοτικών και 
βιοτικών παραμέτρων στους Κόλπους Στρυμονικού και 
Ιερισσού

Κουτράκης, Ε., Ευθαλία Λαζαρίδου και 
Ελένη Μιχαλάτου (συντονιστές 
έκδοσης)

1999

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας- 
ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραμος, Καβάλα, και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 69 1 ΕΚΒΥ

352 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Λίμνες 
Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (GR1340005) Τσιούρης, Σ. (υπεύθυνος σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 212 1 ΕΚΒΥ

356 Sustainability reference values (SRVs) and targets for 
wetlands and biodiversity

Anagnostopoulou, Maria, E.T. 
Koutrakis, and Eleni Trifon 1997 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 28 1 ΕΚΒΥ

358 Οι υγρότοποι της Χαλκιδικής από ιστορικο-αρχαιολογική 
άποψη Λιλιμπάκη, Μαρία και Ι. Παπάγγελος 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 81 1 ΕΚΒΥ

360 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Κορυφές 
Όρους Βόρας (GR124001)

Μαντζαβέλας, Α. (υπεύθυνος 
σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 288 1 ΕΚΒΥ

364
Φυτοκοινωνιολογική-οικολογική μελέτη της 
λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής και προτάσεις 
διαχειρίσεως. Φάση 1:1992

Μπαμπαλώνας, ∆. και Εύα 
Παπαστεργιάδου 1992

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής 
και Φυτογεωγραφίας, Τμήμα 
Βιολογίας, ΑΠΘ και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 73 1 ΕΚΒΥ

366 Η βελτίωση της λειτουργίας, ως ταμιευτήρα άρδευσης, της 
Λίμνης Κερκίνης ώστε να εξυπηρετεί και άλλες λειτουργίες Μπαρτζούδης, Γ 1993 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 72 1 ΕΚΒΥ

375 Εκτίμηση οικολογικής αξίας του ∆έλτα του Καλαμά και 
προκαταρκτικές προτάσεις διαχειρίσεως (Φάση 1: 1992)

Οικονομίδου, Ευαγγελία, Κ. 
Βασιλάκης, ∆. Μπούσμπουρας και R. 
Witte

1993
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(EKBY) και Τμήμα Βιολογίας 
Πανεπιστημίου Πατρών

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 76 1 ΕΚΒΥ

389 Χημική σύσταση υδροβίων μακροφύτων σε υγροτόπους 
της Βόρειας Ελλάδας Παπαστεργιάδου, Εύα 1995β Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 27 1 ΕΚΒΥ



390
Η χλωρίδα και η βλάστηση των Λιμνών Βόλβης και 
Κορώνειας. Πρακτικά ημερίδας για τη Βόλβη και 
Κορώνεια. 3 Φεβρουαρίου 1995

Παπαστεργιάδου, Εύα 1995γ
Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(EKBY)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 10 1 ΕΚΒΥ

391 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Όρος Ίταμος-
Σιθωνία (GR1270002)

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 291 1 ΕΚΒΥ

395 Τεχνικός οδηγός αναγνώρισης, περιγραφής και 
χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων της Ελλάδας

Ντάφης, Σ., Ε. Παπαστεργιάδου, 
Ευθαλία Λαζαρίδου και Μαρία 
Τσιαφούλη (συντονιστές έκδοσης)

2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 393 1 ΕΚΒΥ

397
Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή 
Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: ∆ιονυσάδες, Ελάσα και 
Χερσόνησος Σίδερο (GR4320006)

Πενταράκης, Κ. (υπεύθυνος 
σύνταξης) 1996 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 241 1 ΕΚΒΥ

403

Greece: Wetland conservation - problems and solutions. 
A paper presented at the European Conference 
"Globalisation, Ecology and Economy - Bridging Worlds". 
ECNC, GLOBUS and IUCN. Tilburg, The Netherlands

Skordas, K 1999 Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 15 1 ΕΚΒΥ

407

Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή 
Υγροτόπων της ∆ιεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ και στην 
λειτουργία και υποστήριξη της Συντονιστικής Ομάδας 
MedWet. Τελική Έκθεση Πρόδου ∆ράσεων ΥΠΕΧΩ∆Ε – 
ΕΚΒΥ

Κόντος, Ν 2000 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 27 1 ΕΚΒΥ

408 Μεθοδολογία ομαδοποίησης υγροτόπων με πολλαπλά 
κριτήρια

Τρούμπης, Α., ∆. Μέμτσας και 
Aλεξάνδρα Μελιάδου 1993

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(EKBY) και Τομέας ∆ιαχείρισης 
Οικοσυστημάτων, Πανεπιστήμιο του 
Αιγαίου

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 51 1 ΕΚΒΥ

409

Preliminary review of water quality research in Greece. 
Abstract of a paper presented at the International 
Congress organised by the Stockholm Water Company. 
Stockholm, Sweden, August 1995

Tryfon, Eleni and Eva Papastergiadou 1995 Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 5 1 ΕΚΒΥ

410 Επισκόπηση της έρευνας για την ποιότητα των 
επιφανειακών νερών της Ελλάδας

Τρύφων, Ελένη και Εύα 
Παπαστεργιάδου 1995β Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 48 1 ΕΚΒΥ

411 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Ελατιά 
(GR1140003)

Τσιαούση, Βασιλική (υπεύθυνη 
σύνταξης) 1996α Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 197 1 ΕΚΒΥ

412 Ειδικό ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Κάτω 
Όλυμπος (GR1420001)

Τσιαούση, Βασιλική (υπεύθυνη 
σύνταξης) 1996β Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 234 1 ΕΚΒΥ

415 Συγκέντρωση απογραφικών δεδομένων για επιλεγμένες 
υγροτοπικές περιοχές Φυτώκα Ελένη και Ν. Κόντος 2002

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και ∆ημοσίων Έργων και Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 47 1 ΕΚΒΥ

454 Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης της χλωρίδας στην 
Ελλάδα. (1997-1998) Παπαστεργιάδου, Εύα 1998 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 235 1 ΕΚΒΥ

455 Κατάσταση διατήρησης των ζώων στην Ελλάδα Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 1998 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 142 1 ΕΚΒΥ

458 Παρακολούθηση απειλών σε 10 περιοχές του ∆ικτύου 
"ΦΥΣΗ 2000"

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης 
(συντονιστές έκδοσης) 1998 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 314 1 ΕΚΒΥ

462
Έκθεση της Παρακολούθησης της κατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, του Συμφώνου 
Συνεργασίας ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΕΚΒΥ (1997-1998)

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης 
(συντονιστές έκδοσης) 1998 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 236 1 ΕΚΒΥ

478 Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων 
οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π.Α. 
Γεράκης (συντονιστές έκδοσης) 2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 32 1 ΕΚΒΥ

479 Έκθεση στοιχείων για την κατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ελλάδας

Μιχαλάτου, Ελένη και Π.Α. Γεράκης 
(συντονιστές έκδοσης) 2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 308 1 ΕΚΒΥ



483 Έκθεση για τη Σύμβαση της Βόννης. (Για τη διατήρηση 
μεταναστευτικών ειδών άγριων ζώων, 1979)

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 1999 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 7 1 ΕΚΒΥ

484

Έκθεση πεπραγμένων 1999 για τη Σύμβαση της 
Βαρκελώνης (για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της 
Μεσογείου)

Λαζαρίδου, Ευθαλία (υπεύθυνη 
σύνταξης) 1999 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 4 1 ΕΚΒΥ

485
Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης. (Για τη διατήρηση 
της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της 
Ευρώπης)

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 1999 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 7 1 ΕΚΒΥ

486 Έκθεση για τη Σύμβαση της Βόννης. Φάκελος 
Παρακολούθησης των εξελίξεων

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 2000 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 35 1 ΕΚΒΥ

487 Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης.  
Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές

Λαζαρίδου, Ευθαλία (υπεύθυνη 
σύνταξης) 2000 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 5 1 ΕΚΒΥ

488 Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης. Φάκελος 
Παρακολούθησης των εξελίξεων

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 2000 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 23 1 ΕΚΒΥ

489
Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης. Φάκελος 
Παρακολούθησης των εξελίξεων. (Ιανουάριος- ∆εκέμβριος 
2000)

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 2000 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 11 1 ΕΚΒΥ

490 Έκθεση για τη Σύμβαση της Βόννης. Φάκελος 
Παρακολούθησης των εξελίξεων

Χατζηχαραλάμπους Έλενα (υπεύθυνη 
σύνταξης) 2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 32 1 ΕΚΒΥ

491 Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης. 
Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές

Λαζαρίδου, Ευθαλία (υπεύθυνη 
σύνταξης) 2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 6 1 ΕΚΒΥ

492 Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης (Ιανουάριος - 
∆εκέμβριος 2001)

Τσιαούση, Βασιλική (υπεύθυνη 
σύνταξης) 2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(EKBY) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 8 1 ΕΚΒΥ

513 Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: πλαίσιο 
ανάλυσης Φωτίου, Ι. Στέφανος 2002 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 75 1 ΕΚΒΥ

547
Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. 
Πρακτικά Συμποσίου, Σητεία, Κρήτη, 15 & 16 Οκτωβρίου 
2001

Κακούρος, Πέτρος. (συντονιστής 
έκδοσης) 2002 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 264 1 ΕΚΒΥ

552 Natural systems for wastewater treatment and reuse 
(Ecos-Ouverture): Final report

Anastasiadis, E.T and Sotiria 
Karsavouni 2003 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 67 1 ΕΚΒΥ

553 Το έργο "Μέτρα διατήρησης στο φοινικόδασος του Βάι" Τσιαούση, Βασιλική 2002 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 30 1 ΕΚΒΥ

554 Οδηγός διαχείρισης για το φοινικόδασος του Βάι Τσιαούση, Βασιλική, Ν. Κυφωνίδης και 
Σ. Ντάφης 2002 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 41 1 ΕΚΒΥ

587
Οικοτουρισμός και προστασία της φύσης σε νησιωτικές 
περιοχές. Η διεθνής εμπειρία – Αναγνώριση καλών 
πρακτικών ανάπτυξης του οικοτουρισμού στα νησιά

Φωτίου, Σ 2002 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 98 1 ΕΚΒΥ

589 Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγώριση και 
Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων Φυτώκα, Ελένη και Θάλεια Λαζαρίδου 2001 ΥΠΕΧΩ∆Ε και Ελληνικό Κέντρο 

Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 48 1 ΕΚΒΥ

591
Σχέδιο παρακολούθησης αβιοτικών παραμέτρων και 
τύπων οικοτόπων για την εκβολή του ποταμού Στρυμόνα 
και τμήμα της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου

Χατζηχαραλάμπους Έλενα 2004 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 42 1 ΕΚΒΥ

592 Report on Conflict Assessment. Tourism development in 
the broader area of Kerkini Wetland Fratzi, Sofia 2004 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 30 1 ΕΚΒΥ

605 Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών

Κακούρος, Π., Βασιλική Τσιαούση και 
Έλενα Χατζηχαραλάμπους 2004 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) και ΥΠΕΧΩ∆Ε Ελληνική Βιβλία 76 1 ΕΚΒΥ



609
Πρακτικά διημερίδας: "Οικοτουρισμός και άλλες 
εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις 
προστατευόμενες περιοχές"

Λιόντα, Χρυσούλα 2004 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 85 1 ΕΚΒΥ

613 Conflicting interests of fisheries and predators at Kerkini 
Lake, Greece Kazantzidis, S. and T. Naziridis 2004 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 14 1 ΕΚΒΥ

639 Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της 
λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Αναστασιάδης, Ε.Θ 2003 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 25 1 ΕΚΒΥ

640
Μελέτη του φυτοπλαγκτού & των φυσικοχημικών 
παραμέτρων των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης Ν. 
Φλώρινας

Νικολαϊδης Γ. και Αικατερίνη 
Αλυγιζάκη 2003

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης,  Τμήμα Βιολογίας

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 122 1 ΕΚΒΥ

641 Πρακτικά σεμιναρίου «∆ιαχείριση υδατικών πόρων 
–∆ιαχείριση καλαμώνων» Αναστασιάδης, Ε.Θ 2004 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 33 1 ΕΚΒΥ

642
Αποκατάσταση τύπου οικοτόπου "Αλλουβιακά 
υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης 
Χειμαδίτιδας, θέση Αγία Παρασκευή (Ίντσκο)

Κάλφας Γ. ∆ημήτριος 2004 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 53 1 ΕΚΒΥ

645 Εκπαιδευτικό υλικό για τις Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη Κατσακιώρη, Μαρία και Ναζλού 
Αντωνιάδου 2004 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 77 1 ΕΚΒΥ

648 Μουσειολογική μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης 
λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης

Νικολαΐδου Κατερίνα, Μαρία 
Κατσακιώρη, Βρετζάκη Ελένη, 
∆ημήτρης Μπούσμπουρας και Σπύρος 
Ντάφης

2002 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 10 1 ΕΚΒΥ

651 Λίμνη ∆οϊράνη-Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης Kατσαβούνη, Σωτηρία και Svetozar 
Petkovski (συντονιστές έκδοσης) 2004

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(EKBY), Θέρμη, Society for the 
Investigation and Conservation of 
Biodiversity and the Sustainable 
Development of Natural Ecosystems 
(BIOECO), Skopje

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 121 1 ΕΚΒΥ

695
Ανάλυση των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων και 
σχεδιασμός συμμετοχικών διαδικασιών για τη διαχείριση 
των υδατικών πόρων στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα

Τσάρτας Π., Ευδοκία Μανώλογλου, 
Άννα Μάρκου και Μαρία Κατσακιώρη 2005

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών και Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 88 1 ΕΚΒΥ

696
Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων-Προτεινόμενη 
ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας 
και Θράκης

Γεράκης, Π.Α., Σ. Τσιούρης και 
Βασιλική Τσιαούση (συντονιστές 
έκδοσης)

2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 228 1 ΕΚΒΥ

697 Οδηγίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών δρυός και 
αριάς

Ντάφης, Σ. και Π. Κακούρος 
(συντονιστές έκδοσης) 2006 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 40 1 ΕΚΒΥ

701 Μελέτη Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του Κέντρου 
Πληροφόρησης του Εθνικού ∆ρυμού Ολύμπου ∆ΙΟΨΙΣ ΕΠΕ 2006 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 84 1 ΕΚΒΥ

715 Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων 
παρακολούθησης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων

Χρυσοπολίτου, Βασιλική και Βασιλική 
Τσιαούση 2006 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – 

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 128 1 ΕΚΒΥ

719 Lake Doiran-Functional analysis and proposed restoration 
measures

Anastasiadis, E.T., M. Seferlis and D. 
Papadimos (editors) 2005

Greek Biotope/Wetland Centre 
(EKBY), Society for the Investigation 
and Conservation of Biodiversity and 
the Sustainable Development of 
Natural Ecosystems (BIOECO)

Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 72 1 ΕΚΒΥ

731

Τεχνική έκδοση έργου LIFE-Περιβάλλον: ∆ιαχείριση των 
υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση 
των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων 
μεθόδων

Χαλκίδης, Η. και ∆. Παπαδήμος 
(Συντονιστές Έκδοσης) 2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 117 1 ΕΚΒΥ

734 ∆ιατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών 
πόρων του νομού Ροδόπης. Εκτενής περίληψη

Χατζηχαραλάμπους Έλενα 
(συντονίστρια έκδοσης) 2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – 

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 50 1 ΕΚΒΥ



739
Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών 
υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Πρακτικά 
τεχνικής συνάντησης. Θέρμη, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008

Κεμιτζόγλου ∆ήμητρα και Βασιλική 
Χρυσοπολίτου (συντονίστριες 
έκδοσης)

2008 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 89 1 ΕΚΒΥ

746
Technical Report. Strymonas basin integrated surface 
water and groundwater model, Phase II. Calibration, 
validation and sensitivity analysis of the model

Halkidis, I. and D. Papadimos 2007 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 13 1 ΕΚΒΥ

747
Technical Report. Impact assessment on water resources 
and ecosystems from agriculture activities in Strymonas 
basin

Halkidis, I. and D. Papadimos 2007 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 41 1 ΕΚΒΥ

751 Crop pattern identification in Strymonas basin using 
satellite image analysis. Volume 1 Apostolakis A 2006 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 27 1 ΕΚΒΥ

752 Crop pattern identification in Strymonas basin using 
satellite image analysis. Volume 2 Apostolakis A 2006 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 32 1 ΕΚΒΥ

753 Crop pattern identification in Strymonas basin using 
satellite image analysis. Volume 3. Apostolakis A 2006 Greek Biotope/Wetland Centre 

(EKBY)q Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 32 1 ΕΚΒΥ

754 Crop pattern identification in Strymonas basin using 
satellite image analysis. Volume 4 Apostolakis A 2007 Greek Biotope/Wetland Centre 

(EKBY)q Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 32 1 ΕΚΒΥ

757
Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών 
νερών του Νομού Σερρών (Ιουλ. 2006 έως Ιαν. 2007). 1η 
και 2η Έκθεση

Βαλμάς Ισαάκ 2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 61 1 ΕΚΒΥ

758
Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών 
νερών του Νομού Σερρών (Φεβ. έως Αυγ. 2007). 3η 
Έκθεση

Βαλμάς Ισαάκ 2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 60 1 ΕΚΒΥ

767 Τεχνική έκθεση. Αποτελέσματα υφιστάμενης και 
μελλοντικής περιβαλλοντικής πολιτικής Χαλκίδης, Η. και ∆. Παπαδήμος 2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 25 1 ΕΚΒΥ

768

Τεχνική έκθεση επεξεργασίας των βέλτιστων 
διαχειριστικών σχεδίων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το 
γεωργικό εισόδημα και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιηθεί η 
χρήση νερού και αγροχημικών

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. 
Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και ∆. 
Παπαδήμος

2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 24 1 ΕΚΒΥ

769 Τεχνική έκθεση για τις πιθανές επιδράσεις των μέτρων για 
τη μείωση χρήσης νερού και αγροχημικών

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. 
Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και ∆. 
Παπαδήμος

2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 25 1 ΕΚΒΥ

770 Τεχνική έκθεση για τη δυνατότητα μείωσης του κόστους 
χρήσης νερού και αγροχημικών

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. 
Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και ∆. 
Παπαδήμος

2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 33 1 ΕΚΒΥ

771 Τεχνική έκθεση αξιολόγησης διαχειριστικών σχεδίων και 
επιλογής των βέλτιστων Χαλκίδης, Η. και ∆. Παπαδήμος 2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 13 1 ΕΚΒΥ

773 Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus 
ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου Όρους Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης 2004 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 59 1 ΕΚΒΥ

774 Έκθεση παρακολούθησης των υπό αναγωγή συστάδων 
αριάς και πλατύφυλλης δρυός στο Άγιο Όρος Κακούρος Π 2006 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Βιβλία 54 1 ΕΚΒΥ

794 Σχέδιο ανάδειξης των προορισμών φυσικού και 
αισθητικού ενδιαφέροντος στη λίμνη ∆οϊράνη

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα 
Μπόλη. (συντονιστές έκδοσης) 2007 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – 

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ∆ήμος Dojran Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 31 1 ΕΚΒΥ

811
Use of modern technology for the protection and 
management of water resources in Strymonas/Struma 
River basin

Doulgeris Ch, I. Halkidis and 
Papadimos D 2008 Greek Biotope/Wetland Centre Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 82 1 ΕΚΒΥ

826 Identification of human pressures and impacts on the 
surface waters of Aoos/Vjosa watershed

Seferlis, M., T. Laco and D. 
Papadimos 2008 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 70 1 ΕΚΒΥ

827 Mapping of protected areas in Vjosa river catchment Apostolakis A. and V. Simixhiu 2008 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 32 1 ΕΚΒΥ



830 Identification of human pressures and impacts on the 
surface waters of Aoos/Vjosa watershed

Seferlis, M., T. Laco and D. 
Papadimos 2008 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 22 1 ΕΚΒΥ

831

Τελική έκθεση αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών του 
έργου Ανάπτυξη μέτρων για την προστασία και την 
αειφορική διαχείριση της λίμνης ∆οϊράνης. Ι. 
Μετεωρολογικά στοιχεία, διακύμανση στάθμης λίμνης. ΙΙ. 
Βενθικά ασπόνδυλα μαλακού υποστρώματος

Κατσαβούνη Σωτηρία, ∆. Μπόμπορη & 
Ι. Σαλβαρίνα 2009 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 62 1 ΕΚΒΥ

832 Landscape conservation actions on Mount Athos: Athos 
Peninsula, Halkidiki, Central Macedonia, Greece Kakouros Petros 2009

Papayannis, T. and L.M. Mallarach 
(editors). The Sacred dimension of 
protected areas: Proceedings of the 
Second Workshop of the Delos 
initiative – Ouranoupolis 2007. Gland, 
Switzelnad, IUCN and Athens, Greece, 
Med-INA

Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 9 1 ΕΚΒΥ

834
Αποκατάσταση και Ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους 
Νέστου: Καταγραφή παραποτάμιων ενδιαιτημάτων με την 
εφαρμογή της μεθόδου River Habitat Survey

Κεμιτζόγλου ∆ήμητρα και Βασιλική 
Τσιαούση 2010 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 31 1 ΕΚΒΥ

835
Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση των δασών μαύρης 
πεύκης. Πρακτικά Συνεδρίου, Σπάρτη 15 & 16 Οκτωβρίου 
2009

Κακούρος, Πέτρος και Βασιλική 
Χρυσοπολίτου (συντονιστές έκδοσης) 2010

Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού και Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 160 1 ΕΚΒΥ

860 Εκτίμηση των λειτουργιών και αξιών της λίμνης Ισμαρίδας Κατσαβούνη, Σωτηρία και ∆. 
Παπαδήμος 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 46 1 ΕΚΒΥ

861 Καθορισμός του Ιδεότυπου της λίμνης Ισμαρίδας Κατσαβούνη, Σωτηρία 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 10 1 ΕΚΒΥ

862 Xωρική και χρονική κατανομή των πιέσεων από τα 
λιπάσματα στον Ν. Ροδόπης

Κατσαβούνη, Σωτηρία, ∆. Παπαδήμος 
και Χ. ∆ουλγέρης 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 20 1 ΕΚΒΥ

863 Αναγνώριση των μεταβολών στις χρήσεις γης, στις 
γειτνιάζουσες με τη λίμνη Ισμαρίδα εκτάσεις

Κατσαβούνη, Σωτηρία, ∆. Παπαδήμος, 
Χ. ∆ουλγέρης 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 26 1 ΕΚΒΥ

871 Ανάπτυξη του λεπτομερούς ομοιώματος των υπόγειων 
υδάτων του Νομού Ροδόπης ∆ουλγέρης Χαράλαμπος 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 85 1 ΕΚΒΥ

872

Ποσοτική ανάλυση των πιέσεων που ασκούνται από τις 
αρδεύσεις στα υπόγεια ύδατα του Νομού Ροδόπης: 
διακύμανση της υπόγειας στάθμης και διείσδυση 
θαλασσινού νερού

∆ουλγέρης Χαράλαμπος 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 19 1 ΕΚΒΥ

873 Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου ∆άσους του 
Νέστου Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης 2005 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 53 1 ΕΚΒΥ

875 Μουσειολογική μελέτη των Κέντρων Υποδοχής 
Επισκεπτών του Παραποτάμιου ∆άσους του Νέστου

Κατσακιώρη Μαρία και Κατερίνα 
Μπόλη 2005 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 32 1 ΕΚΒΥ

876
Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου των 
περιβαλλοντικών πάρκων του παραποτάμιου δάσους του 
Νέστου

Κατσακιώρη, Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, 
Σ. Ντάφης και Π. Κακούρος 2005 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 40 1 ΕΚΒΥ

878 Σχέδιο ∆ιαχείρισης Παραποτάμιου ∆άσους Νέστου Κακούρος, Π. και Σ. Ντάφης 2005 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 144 1 ΕΚΒΥ

880 Φυτεύσεις και αρδεύσεις στο περιβαλλοντικό πάρκο 
Ανατολικού ∆ασοκτήματος Νέστου Κακούρος Π. και ∆. Παπαδήμος 2009 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 33 1 ΕΚΒΥ

882
Πρόγραμμα παρακολούθησης της αποκατάστασης της 
βλάστησης στο Παραποτάμιο ∆άσους του Νέστου (2η 
έκδοση)

Κακούρος, Π. και Σ. Ντάφης 2010 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 25 1 ΕΚΒΥ



883

Μελέτη Γενικής Χωροταξικής Οργάνωσης του 
Περιβαλλοντικού Πάρκου, ∆ιευθέτησης Χωρικών 
Ενοτήτων και ∆ιαμόρφωσης των Υποδομών Ερμηνείας 
Περιβάλλοντος και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών. 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ειδικών Κατασκευών 
Περιβαλλοντικού Πάρκου στο Παραποτάμιο ∆άσος του 
Νέστου: Γενική και Τεχνική Περιγραφή έργου

Σουλάκης, Νικόλαος και Θ. ∆ούνας 2009 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 45 1 ΕΚΒΥ

884
Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών για τον 
σχεδιασμό της ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών ∆εδομένων 
σε επίπεδο Περιφέρειας

Χατζηιορδάνου, Λένα 2010 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 63 1 ΕΚΒΥ

885 ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση – Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών 
έτους 2009 στο Νομό Ροδόπης» Αποστολάκης Αντώνης 2009 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 43 1 ΕΚΒΥ

886 ΠB1.2 Τεχνική Έκθεση – Τόμος ΙΙ: «Σύνθεση 
καλλιεργειών έτους 2010 στο Νομό Ροδόπης» Αποστολάκης Αντώνης 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 36 1 ΕΚΒΥ

887 Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων 
υδάτων στο Νομό Ροδόπης ∆ουλγέρης Χαράλαμπος 2010 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 13 1 ΕΚΒΥ

890
Έκθεση αποτίμησης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς του 
2007 στον τύπο οικοτόπου «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση 
με ενδημικά μαυρόπευκα» του Πάρνωνα (GR2520006)

Κακούρος Π., Α. Αποστολάκης και Σ. 
Ντάφης 2009 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 67 1 ΕΚΒΥ

891
Κατευθύνσεις για μια δομημένη προσέγγιση για την 
αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης μετά από 
πυρκαγιές, Πρώτη έκδοση

Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης 2009 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 91 1 ΕΚΒΥ

892 Guidelines for restoration of Pinus nigra forests affected 
by fires through a structured approach. Version 2 Kakouros, P. and S. Dafis 2010 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Αγγλική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 27 1 ΕΚΒΥ

893
Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος 
παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης 
πεύκης στον Πάρνωνα (GR2520006) (2η έκδοση)

Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 52 1 ΕΚΒΥ

894 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης 
μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2010 Κακούρος Π. 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 27 1 ΕΚΒΥ

895 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης 
στον Πάρνωνα για το έτος 2011 Κακούρος Π. 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 54 1 ΕΚΒΥ

896 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης 
μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2011 Κακούρος Π. 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 31 1 ΕΚΒΥ

897 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης 
μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Κακούρος Π. 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 35 1 ΕΚΒΥ

898 Προδιαγραφές ανάπτυξης ∆ιαδικτυακού ΣΓΠ για τη 
∆ιεύθυνση Υδάτων Αποστολάκης, Αντώνης 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 77 1 ΕΚΒΥ

899 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων 
σε περιφερειακό επίπεδο Χατζηιορδάνου, Λένα 2011 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 43 1 ΕΚΒΥ

900 Σύνθεση καλλιεργειών στον Νομό Ροδόπης κατά τα έτη 
2000-2008 Κατσαβούνη, Σωτηρία 2010 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 15 1 ΕΚΒΥ

904
Οικολογική έρευνα της υδρόβιας μακροφυτικής 
βλάστησης των υγροτόπων     Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη : 
Τεχνική έκθεση για το έργο

Γεωργιάδης, Θ 2003
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα 
Βιολογίας και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 47 1 ΕΚΒΥ

905 Προδιαγραφές παρακολούθησης της υγροτοπικής 
βλάστησης της περιοχής  λίμνης Χειμαδίτιδα Παπαστεργιάδου, Εύα 2004

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα 
Βιολογίας και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 10 1 ΕΚΒΥ



906
Παρακολούθηση της Λίμνης Ισμαρίδας και ∆ιερεύνηση 
στοιχείων του τροφικού πλέγματος στο πλαίσιο των 
δράσεων αποκατάστασης της λίμνης. Τελική Έκθεση

Μουστάκα Μαριά (επιστημονικώς 
υπεύθυνη) 2011

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Ελληνική Μελέτες - 
Εκθέσεις - Άρθρα 90 1 ΕΚΒΥ

907 Οικολογική μελέτη Όρους Ταϋγέτου και προτάσεις για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας

Γρίβας Κ., Ι. Ιωαννίδης, Π. 
Γεωργιακάκης, Γ. Γιαννάτος, Ευθυμία 
Γκάνου, Αναστασία Κατακαλαίου, Α. 
Μανωλόπουλος, Σ. Ξηρουχάκης, Σ. 
Σημαιάκης, Αναστασία Χριστοπούλου 
και Έλενα Χατζηχαραλάμπους

2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) και ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ Ελληνική Μελέτες - 

Εκθέσεις - Άρθρα 315 1 ΕΚΒΥ

12646 158ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: 



Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες

Αριθμός 
Τεκμηρίων που 
θα προκύψουν

Πνευματικά 
δικαιώματα

78 Απώλειες των υγροτόπων Μακεδονίας-Θράκης ΕΚΒΥ 1992 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Α. Ψιλοβίκος Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

98 Οικολογική κατάσταση των Ελληνικών 
υγροτόπων ΕΚΒΥ 1991 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

178 Εκπαιδευτικός χάρτης των Ελληνικών 
υγροτόπων ΕΚΒΥ 1994 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

528 Βιοποικιλότητα ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

529 Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

530 Η Ελληνική πανίδα ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

531 Η Ελληνική χλωρίδα ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

532 Θαλάσσια οικοσυστήματα ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

533 Παράκτια ζώνη ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

534 Υγροτοπικά οικοσυστήματα ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

535 Οι υγροτοπικοί πόροι της Ελλάδας Σήμερα ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

536 Χερσαία οικοσυστήματα: Ζώνη ψυχρόβιων 
κωνοφόρων ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

537 Χερσαία οικοσυστήματα: Μεσογειακά ορεινά 
κωνοφόρα ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

538 Χερσαία οικοσυστήματα: Μεσογειακή ζώνη 
(αριάς) ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ

539 Χερσαία οικοσυστήματα: Υπομεσογειακή ζώνη 
(πρίνου - οστριάς - γάβρου) ΕΚΒΥ 2001 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων και 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Αφίσες 1 1 ΕΚΒΥ
15 15

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - 15 ΑΦΙΣΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: 

11



Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων 

που θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

68 Κατάλογος Έκθεσης "Υδάτινες ∆ιαδρομές" Κατσακιώρη, Μαρία 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική - 
English Φυλλάδια 4 1 ΕΚΒΥ

69
Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη 
του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της 
Ιερισσού

Λαζαρίδου Ευθαλία, Ελένη Μιχαλάτου και 
Κ. Σκορδάς 1998

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας

Ελληνική - 
English Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

150

Ecos-Ouverture, 1997-1999, Εξωτερική 
∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία: Φυσικά 
Συστήματα για την Επεξεργασία και 
Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων

2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική και 
Αγγλική Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

163 Information Center of the coastal zone on 
Strymonikos and Ierissos Gulfs

Lazaridou Efthalia, Eleni Mihalatou, and 
K. Skordas 1998

Greek Biotope/Wetland Centre 
(EKBY) and Fisheries Research 
Institute

English - 
Greek Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

165 Leaflet about the activities of the Greek 
Biotope/Wetland Centre (ΕΚΒΥ)

Alexandridou, Eftyhia and Maria 
Katsakiori 1998

Goulandris Museum of Natural 
History and Greek Biotope/Wetland 
Centre (ΕΚΒΥ)

English - 
Greek Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

166
Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης του 
Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Μαρία 
Κατσακιώρη 1998 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
Ελληνική - 
English Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

181
Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης του 
Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Μάνος 
Κουτράκης 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική - 
English - 
Albanian

Φυλλάδια
4 1 ΕΚΒΥ

183 Leaflet about the activities of the Greek 
Biotope/Wetland Centre (ΕΚΒΥ)

Alexandridou, Eftyhia and Manos 
Koutrakis 1995

Goulandris Museum of Natural 
History and Greek Biotope/Wetland 
Centre (ΕΚΒΥ)

English - 
Greek - 
Albanian

Φυλλάδια
4 1 ΕΚΒΥ

191 Έντυπο παρουσίασης του Ελληνικού Κέντρου 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Μαρία 
Κατσακιώρη 1997 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
Ελληνική - 
English Φυλλάδια 4 1 ΕΚΒΥ

192 Leaflet about the activities of the Greek 
Biotope/Wetland Centre (ΕΚΒΥ)

Alexandridou, Eftyhia and Maria 
Katsakiori 1997

Goulandris Museum of Natural 
History and Greek Biotope/Wetland 
Centre (ΕΚΒΥ)

English - 
Greek Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

253 Το Φοινικόδασος του Βάι Τσιαούση, Βασιλική, Χρυσούλα Λιόντα 
και Μαρία Κατσακιώρη 2001

Υπουργείο Γεωργίας-Γενική 
Γραμματεία ∆ασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Κρήτης-
∆ιεύθυνση ∆ασών Λασιθίου, Ιερά 
Σταυροπηγιακή Μονή Παναγία η 
Ακρωτηριανή και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική - 
English - 
German

Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

256 The Palm Grove at Vai Tsiaousi Vasiliki, Chrysoula Lionta and 
Maria Katsakiori 2001

Ministry of Agriculture-General 
Secretariat for Forests and the 
Natural Environment, Region of Crete-
Forest Directorate of Lasithi, Holy 
Monastery of Toplou, and Greek 
Biotope/Wetland Centre (EKBY)

English - 
Greek - 
German

Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

558 Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη Λιόντα, Χρυσούλα 2003

Έργο Life: "∆ιατήρηση και διαχείριση 
των Υγροτόπων Χειμαδίτιδας-
Ζάζαρης". Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Φλώρινας, ∆ήμος Αετού, ∆ιεύθυνση 
δασών ∆υτικής Μακεδονίας, Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρία, Planet 
Regional και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνικά και 
Αγγλικά Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - 30 ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ
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Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων 

που θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

573 Η λίμνη ∆οϊράνη και το ∆άσος των Μουριών Μπόλη, Κατερίνα, Μαρία Κατσακιώρη και 
Χρυσούλα Λιόντα 2004

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, 
∆ήμος ∆οϊράνης και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY)

Ελληνική και 
Αγγλική Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

576 Αειφορική διαχείριση των υδάτων της λεκάνης 
του Στρυμόνα

Χαλκίδης, Η., ∆. Παπαδήμος και 
Χρυσούλα Λιόντα 2004

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών 
(∆ΕΒ Σερρών), Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) και Σύνδεσμος 
Προστασίας και Ανάδειξης Περιοχής 
Λίμνης Κερκίνης (ΣΠΑΛΚ) και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική και 
Αγγλική Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

588

∆ιασυνοριακή συνεργασία για τη διατήρηση της 
Λίμνης ∆οϊράνης. Έργο «Αξιολόγηση των 
λειτουργιών και αξιών της διασυνοριακής Λίμνης 
∆οϊράνης»

Μιχαλάτου, Ελένη, S., Petkovski, Vesna 
Sidorovska και D. Smith 2004

Υπουργείο Εξωτερικών-Πρόγραμμα 
∆ιμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(DAC), Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Οργάνωση για 
τη Μελέτη και τη ∆ιατήρηση της 
Βιοποικιλότητας και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη των Φυσικών 
Οικοσυστημάτων (ΒΙΟΕCO)

Ελληνική, 
Αγγλική, 
Γλώσσα της 
Π.Γ.∆.Μ.

Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

614

Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών δρυός και 
αριάς του Αγίου Όρους. Έργο LIFE-ΦΥΣΗ 
«Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών των τύπων 
οικοτόπων ∆άση με Quercus frainetto και ∆άση 
με Quercus ilex σε υψηλά δάση»

Κακούρος, Πέτρος 2005
Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική - 
Αγγλική Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

615

Rehabilitation of Quercus frainetto and Quercus 
ilex woods of Mount Athos. LIFE-NATURE. 
Project: “Rehabilitation of coppice Quercus 
frainetto (9280) and Quercus ilex (9340) woods 
of Mount Athos”

Kakouros, P 2005
Holy Community of Mount Athos and 
Greek Biotope/Wetland Centre 
(EKBY)

English - 
Greek Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

693

Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών δρυός και 
αριάς του Αγίου Όρους. Έργο LIFE-ΦΥΣΗ 
«Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών των τύπων 
οικοτόπων ∆άση με Quercus frainetto και ∆άση 
με Quercus ilex σε υψηλά δάση»

Κακούρος, Πέτρος 2006
Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική - 
English Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

694

Rehabilitation of Quercus frainetto and Quercus 
ilex woods of Mount Athos. LIFE-NATURE. 
Project: “Rehabilitation of coppice Quercus 
frainetto (9280) and Quercus ilex (9340) woods 
of Mount Athos”

Kakouros, P 2006
Holy Community of Mount Athos and 
Greek Biotope/Wetland Centre 
(EKBY)

Greek - 
English Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

711

Επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα 
απογραφής υγροτόπων με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών. Έργο «Επαγγελματική εκπαίδευση 
σε θέματα απογραφής υγροτόπων με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών»

Χατζηιορδάνου Λένα και Βασιλική 
Τσιαούση 2007

Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική - 
English - 
Serbian

Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

712
Training in wetland inventory using modern 
technology. Project: “Training in wetland 
inventory using modern technology”

Hatziiiordanoy, Lena and Vassiliki 
Tsiaousi 2007

Hellenic Ministry on Foreign Affairs-
Hellenic Aid and Greek 
Biotope/Wetland Centre (EKBY)

English - 
Greek - 
Serbian

Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ
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Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων 

που θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

717

Strymonas/Struma River basin. Hellenic-
Bulgarian cooperation for the protection and 
management of natural resources: Application 
in Strymonas/Struma river basin

Doulgeris, Ch 2007

Hellenic Ministry of Foreign Affairs-
Hellenic International Development 
Cooperation Department (Hellenic 
Aid) and Greek Biotope/Wetland 
Centre (EKBY)

English Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

718 ∆ιατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και 
πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης Χατζηχαραλάμπους, Έλενα 2007

Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) του Υπουργείου 
Εξωτερικών και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

723

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Έργο 
Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2006 
«Φυσικό Περιβάλλον και σύγχρονες 
προσεγγίσεις»

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία, Μπόλη Κατερίνα 
και Μαρία Κατσακιώρη 2006

Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική - 
English Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

724
Greek Biotope/Wetland Centre.  Week for 
Science and Technology Project: “Natural 
environment and new approaches”

Alexandridou, Eftyhia, Mpoli, Katerina 
and Maria Katsakiori 2006

General Secretariat of Research and 
Technology and Greek 
Biotope/Wetland Centre (EKBY)

English - 
Greek Φυλλάδια

4 1 ΕΚΒΥ

866 Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών 
πόρων Νομού Ροδόπης Μπόλη Κατερίνα 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Φυλλάδια 4 1 ΕΚΒΥ

867 Protection and rehabilitation of water and forest 
resources of the Prefecture of Rhodope Boli Katerina 2012 Greek Biotope/Wetland Centre 

(EKBY) English Φυλλάδια
4 1 ΕΚΒΥ

868 Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος του Νομού 
Ροδόπης Μπόλη Κατερίνα 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-

Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Φυλλάδια 4 1 ΕΚΒΥ

869 The natural and cultural wealth of the Rhodope 
Prefecture Boli Katerina 2012 Greek Biotope/Wetland Centre 

(EKBY) English Φυλλάδια 4 1 ΕΚΒΥ
120 30ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: 
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Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων 

που θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

580
Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Α: 
Οδηγός για τον εκπαιδευτή

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. 
Γεράκης (συντονιστές έκδοσης) 2004

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Εκπαιδευτικά 
πακέτα 160 1

ΕΚΒΥ

581
Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Β: 
Βασικά κείμενα

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π.Α. 
Γεράκης (συντονιστές έκδοσης) 2004

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Εκπαιδευτικά 
πακέτα 400 1

ΕΚΒΥ

582
Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Γ: 
Φύλλα Εργασίας

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π.Α. 
Γεράκης (συντονιστές έκδοσης) 2004

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Εκπαιδευτικά 
πακέτα 112 1

ΕΚΒΥ
672 3

3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: 



Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων 

που θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

514

Ramsar wetlands in the Mediterranean wetlands 
Committee countries

2001 A MedWet publication. Ministry of 
Environment, Physical Planning and 
Public Works and Greek 
Biotope/Wetland Centre (EKBY). 
Thermi

Αγγλική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus 
ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου όρους-  
Χάρτης 2: Γεωλογία

Π. Κακούρος, Η. ∆ημητριάδης, Λ. 
Χατζηιορδάνου

2004 ΕΚΒΥ Ελληνική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus 
ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου όρους-  
Χάρτης 3: Ζώνες βλάστησης

Π. Κακούρος, Η. ∆ημητριάδης, Λ. 
Χατζηιορδάνου

2004 ΕΚΒΥ Ελληνική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus 
ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου όρους-  
Χάρτης 4α: Τύποι οικοτόπων

Π. Κακούρος, Η. ∆ημητριάδης, Λ. 
Χατζηιορδάνου

2004 ΕΚΒΥ Ελληνική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus 
ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου όρους-  
Χάρτης 4β: Τύποι οικοτόπων

Π. Κακούρος, Η. ∆ημητριάδης, Λ. 
Χατζηιορδάνου

2004 ΕΚΒΥ Ελληνική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus 
ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου όρους-  
Χάρτης 5α: Συστάδες εφαρμογής αναγωγικών 
καλλιεργητικών υλοτομιών κατά την περίοδο 2004-2006

Π. Κακούρος, Η. ∆ημητριάδης, Λ. 
Χατζηιορδάνου

2004 ΕΚΒΥ Ελληνική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus 
ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου όρους-  
Χάρτης 5β: Συστάδες εφαρμογής αναγωγικών 
καλλιεργητικών υλοτομιών κατά την περίοδο 2004-2006

Π. Κακούρος, Η. ∆ημητριάδης, Λ. 
Χατζηιορδάνου

2004 ΕΚΒΥ Ελληνική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Χάρτης 13: Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Ραμσάρ για το έργο  «∆ημιουργία εκπαιδευτικού 
υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές» 

Λ. Χατζηιορδάνου 2008 ΕΚΒΥ Ελληνική Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Environmental impact inventory of Greek wetlands EKBY 1993 EKBY ΕΝ Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ

Inventory of changes in water regime of Greek wetlands EKBY 1993 EKBY ΕΝ
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Inventory of natural resources depletion of Greek 
Wetlands 1993 EKBY 1993 EKBY ΕΝ

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Χρήσεις των Ελληνικών υγροτόπων EKBY 1993 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Απογραφή Ελληνικών υγροτόπων EKBY 1995 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Βλάστησης "Όρος Ιταμος - Σιθωνία GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Χλωρίδας "Όρος Ιταμος - Σιθωνία GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Όρος Ιταμος - 
Σιθωνία GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Όρος Ιταμος - 
Σιθωνία GR1270002" 1/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Όρος Ιταμος - 
Σιθωνία GR1270002" 2/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Όρος Ιταμος - 
Σιθωνία GR1270002" 3/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Όρος Ιταμος - Σιθωνία 
GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Όρος Ιταμος - Σιθωνία 
GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Όρος Ιταμος - 
Σιθωνία GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ασπονδύλων "Όρος Ιταμος - 
Σιθωνία GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

552 ΧΑΡΤΕΣ

16



Ποικιλότητας Πανίδας "Όρος Ιταμος - Σιθωνία GR1270002" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Βλάστησης "Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη 
GR1340005"

Α. Αποστολάκης, Μ. Κωνσταντίνου, Β. 
Τσακίρη, Ν. Χατζής, Land Data 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Χλωρίδας "Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη 
GR1340005" Ε. ∆ρόσος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" Γ. Τσουγκράκης 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 1/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 2/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 3/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 4/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 1/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 2/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 3/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 4/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 5/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 6/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" 7/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ασπονδύλων "Περιοχή: Λίμνες 
Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα - 
Ζάζαρη GR1340005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχή Στενά Νέστου GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Χλωρίδας "Περιοχή Στενά Νέστου GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας Βίδρας "Περιοχή Στενά Νέστου 
GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Στενά Νέστου 
GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ασπονδύλων "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 1/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 2/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 3/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 4/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 5/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 6/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ
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Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 7/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Στενά 
Νέστου GR1120004" 8/8 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Στενά Νέστου 
GR1120004" 1/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Στενά Νέστου 
GR1120004" 2/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Στενά Νέστου 
GR1120004" 3/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Στενά Νέστου 
GR1120004" 4/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Στενά Νέστου 
GR1120004" 5/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή Στενά Νέστου GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Βλάστησης "Περιοχή Ελατιά GR 1140003" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Χλωρίδας "Περιοχή Ελατιά GR 1140003" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Ελατιά GR 
1140003" 1/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Ελατιά GR 
1140003" 2/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Ελατιά GR 
1140003" 3/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Ελατιά GR 1140003" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Ελατιά GR 
1140003" 3/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Ελατιά GR 1140003" 3/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή Ελατιά GR 1140003" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχή Όρος Στρατωνικόν GR1270005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Χλωρίδας "Περιοχή Όρος Στρατωνικόν GR1270005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας "Περιοχή Όρος Στρατωνικόν 
GR1270005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή Όρος Στρατωνικόν 
GR1270005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας θηλαστικών "Περιοχή Όρος 
Στρατωνικόν GR1270005" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Όρος Στρατωνικόν GR1270005" 
3/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Όρος 
Στρατωνικόν GR1270005" 1/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Όρος 
Στρατωνικόν GR1270005" 2/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Όρος 
Στρατωνικόν GR1270005" 3/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ασπονδύλων "Περιοχή Όρος 
Στρατωνικόν GR1270005" 3/3 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας GR1240001" 
Β. τμήμα

Α. Αποστολάκης, Π. Γκανατσάς, Γ. Γουδέλης, 
Ε. Ελευθεριάδου, Κ. Θεοδωρόπουλος, Land 
Data 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Χλωρίδας "Περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας GR1240001" Β. 
τμήμα Α. ∆αρδιώτη 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Β. τμήμα 1/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Β. τμήμα 2/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Β. τμήμα 3/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ
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Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Β. τμήμα 4/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Κορυφές 
Όρους Βόρας GR1240001" Β. τμήμα Γ. Τσουγκράκης 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Β. τμήμα ∆. Μπούσμπουρας 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Κορυφές 
Όρους Βόρας GR1240001" Β. τμήμα Α. Αποστολάκης, Κ. Βαβαλέκας 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Κορυφές 
Όρους Βόρας GR1240001" Β. τμήμα ∆. Μπόμπορη, Β. Βογιατζης 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας 
GR1240001" Β. τμήμα

Α. Αποστολάκης, Ε. Βαλάκος, Σ. Καζαντζίδης, 
∆. Μπούσμπουρας, Π.Σ. Οικονομίδης, Σ. 
Κατσαβούνη 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας GR1240001" 
Ν. τμήμα

Α. Αποστολάκης, Π. Γκανατσάς, Γ. Γουδέλης, 
Ε. Ελευθεριάδου, Κ. Θεοδωρόπουλος, Land 
Data 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Χλωρίδας "Περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας GR1240001" Ν. 
τμήμα Α. ∆αρδιώτη 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα 1/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα 2/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα 3/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα 4/4 Α. Μελιάδου, Ε. Βαλάκος 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Κορυφές 
Όρους Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα Γ. Τσουγκράκης 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Κορυφές Όρους 
Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα ∆. Μπούσμπουρας 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Κορυφές 
Όρους Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα Α. Αποστολάκης, Κ. Βαβαλέκας 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Κορυφές 
Όρους Βόρας GR1240001" Ν. τμήμα ∆. Μπόμπορη, Β. Βογιατζης 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας 
GR1240001" Ν. τμήμα

Α. Αποστολάκης, Ε. Βαλάκος, Σ. Καζαντζίδης, 
∆. Μπούσμπουρας, Π.Σ. Οικονομίδης, Σ. 
Κατσαβούνη 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Βλάστησης "Περιοχής Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού - 
Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Χλωρίδας "Περιοχής Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού - 
Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 1/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 2/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 3/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 4/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 5/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 6/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
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Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 7/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 1/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 2/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 3/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 4/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 1/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 2/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 3/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 4/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 1/2 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 2/2 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 1/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 2/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 3/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 4/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 5/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 6/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα 7/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχής Κοιλάδα και Εκβολές 
Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" Α. τμήμα ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχής Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού - 
Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Χλωρίδας "Περιοχής Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού - 
Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ
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Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 1/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 2/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 3/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 4/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 5/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 6/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 7/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 1/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 2/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 3/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 4/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 1/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 2/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 3/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχής Κοιλάδα 
και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 4/4 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 1/2 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 2/2 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 1/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 2/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 3/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
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Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 4/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 5/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 6/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχής Κοιλάδα και 
Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα 7/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχής Κοιλάδα και Εκβολές 
Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος" ∆. τμήμα ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχή Βορειοανατολικό Ακρο Κρήτης 
GR4320006" Β. Τσιαούση Α. Αποστολάκης 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Χλωρίδας "Περιοχή Βορειοανατολικό Ακρο Κρήτης 
GR4320006" Ζ. Κυπριωτάκης Κ. Πενταράκης 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχή Εκβολές Αχέρωντα και Στενά 
Αχέρωντα GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Χλωρίδας "Περιοχή Εκβολές Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα 
GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 1/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 2/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 3/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 4/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 5/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 6/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 7/7 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 1/2 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 2/2 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ασπονδύλων "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 1/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 2/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 3/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
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Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 4/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 5/5 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 1/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 2/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 3/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 4/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 5/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 6/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 7/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 8/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 9/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 10/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 11/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Θηλαστικών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 12/12 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 1/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 2/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 3/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 4/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 5/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 6/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 7/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 8/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 9/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ
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Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 10/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 11/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 12/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 13/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 14/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 15/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας Ερπετών "Περιοχή Εκβολές 
Αχέρωντα και Στενά Αχέρωντα GR1120004" 16/16 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή Εκβολές Αχέρωντα και 
Στενά Αχέρωντα GR1120004" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Βλάστησης "Περιοχή Κάτω Όλυμπος GR1420001" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Χλωρίδας "Περιοχή Κάτω Όλυμπος GR1420001" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ

Ορνιθοπανίδας "Περιοχή Κάτω Όλυμπος GR1420001" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας αμφιβίων "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 1/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 2/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 3/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 4/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 4/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 6/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 7/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 8/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Εξάπλωσης - Αφθονίας ερπετών "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" 9/9 ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ιχθυοπανίδας "Περιοχή Κάτω Όλυμπος GR1420001" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Εξάπλωσης - Αφθονίας ασπονδύλων "Περιοχή Κάτω 
Όλυμπος GR1420001" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή Κάτω Όλυμπος 
GR1420001" ∆ιάφοροι συντάκτες 1996 EKBY Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

Aoos / Vjosa river contours and hypsographic points Α. Αποστολάκης 2008 ΕΚΒΥ Αγγλική
Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Aoos / Vjosa river hydrographic network Α. Αποστολάκης 2008 ΕΚΒΥ Αγγλική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Aoos / Vjosa river digital elevation model Α. Αποστολάκης 2008 ΕΚΒΥ Αγγλική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Aoos / Vjosa river slopes Α. Αποστολάκης 2008 ΕΚΒΥ Αγγλική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Aoos / Vjosa river aspects Α. Αποστολάκης 2008 ΕΚΒΥ Αγγλική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Aoos / Vjosa river flow directions Α. Αποστολάκης 2008 ΕΚΒΥ Αγγλική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Aoos / Vjosa river watersheds Α. Αποστολάκης 2008 ΕΚΒΥ Αγγλική Χάρτες 1 1 ΕΚΒΥ
Χάρτης 1. Το όριο της πυρκαγιάς της 23/8/2007 εντος του 
ΤΚΣ "Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μονής Μαλεβής" 
GR2520006 Α. Αποστολάκης, Π. Κακούρος 2011 ΕΚΒΥ Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Χάρτης 2. Οι τύποι κάλυψης στην περιοχή μελετης πριν την 
πυρκαγιά της 23/8/2007 Α. Αποστολάκης, Π. Κακούρος 2011 ΕΚΒΥ Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ
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Χάρτης 3. Μεταβολές του τύπου οικοτόπου 
"(Υπο)Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης 
πεύκης" μετά την πυρκαγιά της 23/8/2007 Α. Αποστολάκης, Π. Κακούρος 2011 ΕΚΒΥ Ελληνική

Χάρτες 1 1

ΕΚΒΥ
Χάρτης 4. Νησίδες και εκτάσεις με ζωντανά δέντρα μαύρης 
πεύκης. Α. Αποστολάκης, Π. Κακούρος 2011 ΕΚΒΥ Ελληνική

Χάρτες 1 1
ΕΚΒΥ

846

∆εύτερη εθνική έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας των 
Οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος αναφοράς: 2001-
2006): Χάρτες για τους τύπους οικοτόπων του 
Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V 
που απαντούν στην Ελλάδα (320)

Χρυσοπολίτου Βασιλική και Έλενα 
Χατζηχαραλάμπους (συντονίστριες Έκδοσης) 2008

ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα και Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ)

Ελληνική

Χάρτες 320 320

ΕΚΒΥ
552 552ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: 
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Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Συγγραφείς Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων 

που θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

89 Ενημερωτική ταινία διάρκειας 1.49' για τους 
υγροτόπους 2000 Johnson and Johnson A.E. και Ελληνικό 

Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Ελληνική Κινούμενη 
εικόνα (video)  - 

1 ΕΚΒΥ

257 Οπτικός δίσκος (CD-ROM) «Ελληνικοί 
Υγρότοποι»

Κατσακιώρη, Μαρία και 
Π.Α. Γεράκης (συντονιστές 
έκδοσης]

2000
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
(Κέντρο ΓΑΙΑ) και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων

Ελληνική Πολυμεσικό 
υλικό  - 

1 ΕΚΒΥ

438

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων: Η 
ίδρυση, η λειτουργία και οι προοπτικές. 
Ταινία διάρκειας 11'. (Μουσική Κ. 
Αποστολόπουλου)

2001 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Κινούμενη 

εικόνα (video)  - 

1 ΕΚΒΥ

439
The Greek Biotope/Wetland Centre: 
Establishment, operation, perspectives. A 11-
minutes video

2001 Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) Αγγλική Κινούμενη 
εικόνα (video)  - 

1 ΕΚΒΥ

443 Εκπαιδευτική σειρά διαφανειών για τους 
υγροτόπους Κατσακιώρη, Μαρία 1995 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Πολυμεσικό 
υλικό  - 1 ΕΚΒΥ

559 Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Ταινία 
διάρκειας 16' 2003

Έργο Life: "∆ιατήρηση και διαχείριση των 
Υγροτόπων Χειμαδίτιδας-Ζάζαρης". 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, ∆ήμος 
Αετού, ∆ιεύθυνση δασών ∆υτικής 
Μακεδονίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 
Planet Regional και Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνικά Πολυμεσικό 
υλικό  - 

1 ΕΚΒΥ

889

Προστασία και ανόρθωση υδατικών και 
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης. Τηλεοπτικό 
σποτ 2012

Ελληνική Κινούμενη 
εικόνα (video)  - 

1 ΕΚΒΥ

888

Προστασία και ανόρθωση υδατικών και 
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης. Ταινία 
Μικρού Μήκους (Ελληνική) 2012

Ελληνική Κινούμενη 
εικόνα (video)  - 

1 ΕΚΒΥ
Προστασία και ανόρθωση υδατικών και 
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης. Ταινία 
Μικρού Μήκους (Αγγλική) 2012

Αγγλική Κινούμενη 
εικόνα (video)  - 

1 ΕΚΒΥ

870 CD-Rom «Πλοήγηση στον Νομό Ροδόπης»
Μπόλη Κατερίνα 2012 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική 
και 
Αγγλική

Πολυμεσικό 
υλικό  - 

1 ΕΚΒΥ

602
CD-ROM «Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων: 
"Σημαντικές περιοχές για την προστασία της 
φύσης"»

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Α. 
Παρτόζης 2003 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) Ελληνική Πολυμεσικό 
υλικό  - 

1 ΕΚΒΥ

716

CD-ROM Επικαιροποίηση της Εφαρμογής 
διαχείρισης δεδομένων: "Σημαντικές 
περιοχές για την προστασία της φύσης". 
Έκδοση 1.0.1

ΕΚΒΥ 2006 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) Ελληνική Πολυμεσικό 

υλικό  - 

1 ΕΚΒΥ

825 CD-Rom "Το παραποτάμιο ∆άσος του 
Νέστου"

Μπόλη Κατερίνα, Μαρία 
Κατσακιώρη και Βίκη 
∆είκου

2009 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ) και ∆ασαρχείο Καβάλας

Ελληνική 
και 
Αγγλική

Πολυμεσικό 
υλικό  - 

1 ΕΚΒΥ
 - 13

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - 6 αρχεία  Κινούμενης εικόνας (video) και 7 αρχεία κατηγορίας Πολυμεσικού υλικού

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: 



Κωδικός 
Βιβλιοθήκης Ονομασία Φωτογράφοι Έτος Εκδότης Γλώσσα Κατηγορία Σελίδες Αριθμός Τεκμηρίων 

που θα προκύψουν
Πνευματικά 
δικαιώματα

 - 

Φωτογραφίες φύσης 
και βιοποκιλότητας 
της Ελλάδας

Προσωπικό ΕΚΒΥ 
(μισθωτοί) ΕΚΒΥ  - Φωτογραφίες  - 1000 ΕΚΒΥ

 - 1000

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ - 1000 φωτογραφίες

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 54 από 55 

C4.5.2 Παράρτημα  2:  Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  Υ/Ε  1  "Απογραφή, 
οργάνωση και τεκμηρίωση του υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και 
λοιπού πληροφοριακού υλικού" της Πράξης 

 
 
 

 



α/α Εργασίες

1 Απογραφή, οργάνωση και τεκµηρίωση του υλικού της Βιβλιοθήκης

του ΕΚΒΥ και λοιπού πληροφοριακού υλικού

2 Απογραφή, οργάνωση και τεκµηρίωση υλικού Βιβλιοθήκης,

εισαγωγή ψηφιακών τεκµηρίων στο αποθετήριο και εγγραφή

στο αποθετήριο του ΕΚΤ

3 Εργασίες οργάνωσης, ταξινόµησης και τεκµηρίωσης του
Αρχείου των Εκδόσεων του ΕΚΒΥ.

4 Εργασίες µεταφοράς και συµπλήρωσης τεκµηρίωσης του
Αρχείου του Βιβλιοκαταλόγου.

5 Εργασίες οργάνωσης, ταξινόµησης και τεκµηρίωσης του
Αρχείου του Περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ.

6 Εργασίες οργάνωσης, ταξινόµησης και τεκµηρίωσης των
φωτογραφιών.

7 Συµπλήρωση µεταδεδοµένων για τα παραγόµενα τεκµήρια.

8 Εισαγωγή των ψηφιακών τεκµηρίων στο αποθετήριο του
ΕΚΒΥ.

9 Eγγραφή τεκµηρίων στο αποθετήριο του ΕΚΤ.

10 Οργάνωση άλλου πληροφοριακού υλικού που θα

συµπληρώνει την πληροφορία που θα διαχέεται από τον

δικτυακό τόπο

11 Εργασίες οργάνωσης και ταξινόµησης της Αποδελτίωσης
Τύπου και συµπλήρωση στοιχείων σε βάση δεδοµένων.

12 Εργασίες οργάνωσης και ταξινόµησης των στοιχείων της
νοµοθεσίας.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 2013 2014

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

Έργο: Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας
Υποέργο 1: Απογραφή, οργάνωση και τεκµηρίωση υλικού

1 

∆ιάγραµµα 1. Χρονοδιάγραµµα



α/α Εργασίες

13 Καθοδήγηση εργασιών σύνθεσης περιβαλλοντικών
πληροφοριών από παραδοτέα 200 έργων του Φορέα.

14 Οργάνωση και οµογενοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας

15 Συλλογή γεωχωρικών δεδοµένων που θα εισαχθούν στη
γεωγραφική βάση.

16 Οργάνωση και οµογενοποίηση των γεωχωρικών δεδοµένων.

17 Συµπλήρωση µεταδεδοµένων των γεωχωρικών δεδοµένων σε
µορφή XML.

18 ∆ηµοσίευση-οπτικοποίηση των γεωχωρικών δεδοµένων και των
µεταδεδοµένων στο δικτυακό Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(ΣΓΠ).

19 Υποβολή των παραγόµενων αρχείων και υπηρεσιών στον ΟΚΧΕ
για έλεγχο διαλειτουργικότητας.

20 Ανάπτυξη δοµής και εισαγωγικών κειµένων δικτυακού τόπου και

ενσωµάτωση καταλόγου φορέων-υπηρεσιών.

21 ∆οµή και αρχικά κείµενα.

22 Επικαιροποίηση κειµένων.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 2013 2014

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress
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∆ιάγραµµα 1. Χρονοδιάγραµµα



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Έργο «Ψηφιοποίηση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 
Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος ‐ 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

 

Σελίδα 55 από 55 

C4.5.3 Σχέδιο Σύμβασης 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Ανάθεσης του έργου: "Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών ΥποστήριξηςΙδρυματικού 
Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιώνγια τη ∆ιάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος -
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"   

 

Στην Κηφισιά, σήμερα την <ημερομηνία>, ημέρα <ημέρα>, μεταξύ, αφενός, του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, που εδρεύει στη 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, ΤΚ 57001, με Α.Φ.Μ. 

090000752 (∆ΟΥ Κηφισίας) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 

την κ. Φαλή Βογιατζάκη, υπό την ιδιότητά της ως Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή» και, αφετέρου, του <φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση>, που εδρεύει στην 

<ταχ.δ/νση> και εκπροσωπείται νόμιμα από τον <ονοματεπώνυμο>, υπό την ιδιότητά του 

ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύμφωνα με <νομιμοποιητικό εκπροσώπησης για νομικό 

πρόσωπο και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για ένωση>, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

Έχοντας υπόψη: 

i. Την υπ' αριθμ. 151764/ΨΣ6331-Α2/10.04.2012 απόφαση περί ένταξης της Πράξης 

«Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα 

της Ελλάδας» στο Ε.Π. Μακεδονία - Θράκη 2007-2013  

ii. Την εγγραφή της Πράξης «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη 

φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας» στο Π∆Ε, κωδ. Πράξης 2012ΣΕ01480036.  

iii. Τον Οργανισμό του Ιδρύματος Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (τροποποίηση και 

κωδικοποίηση του οργανισμού με Π. ∆/γμα της 19.9.2002, ΦΕΚ 1220 Β’) 

iv. Την υπ' αριθμ. 605/17.10.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού για 

την ανάθεση της σύμβασης «Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης 

Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη διάθεση του Ψηφιακού 

Αποθέματος - Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» 

v. Την από <ημερομηνία προκήρυξης> ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισμού για την ανάθεση της 

σύμβασης «Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού 



Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος - Προμήθεια 

Εξοπλισμού και Λογισμικού». 

vi. Την από …. προσφορά του Αναδόχου. 

vii. Το <αριθμός/ημερομηνία> Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και 

Αξιολόγησης των Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης 

στον Ανάδοχο. 

viii. Την απόφαση <αριθμός/ημερομηνία> του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής με την οποία εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (vii) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, κατακυρώθηκε η ανάθεση 

της σύμβασης στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε ο/η <στοιχεία> για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ix. ∆εν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα 

μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου 

«Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου 

και Υπηρεσιών για τη διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος - Προμήθεια Εξοπλισμού και 

Λογισμικού» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών 

για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. 

Μακεδονία - Θράκη 2007-2013. 

 

Άρθρο 2: Συμβατικά Τεύχη 

Τα Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι κατά σειρά 

ισχύος τα ακόλουθα: 

1.  Η παρούσα Σύμβαση 

2.  Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της 

3.  Η Προσφορά του Αναδόχου 

 

Άρθρο 3: Αμοιβή – κρατήσεις – τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των  ……………€ πλέον …………..για ΦΠΑ 23 % 

(ήτοι συνολικά ……………€),  που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «Ανάπτυξη δικτυακού 

τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας» Ε.Π. 



Μακεδονία - Θράκη 2007-2013, ΣΑΕ 0148. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Η αμοιβή περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως: 

(α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας 

συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση 

προϊόντων, 

(β) τα έξοδα παραγωγής εφαρμογών, σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε 

είδους παραδοτέου που προβλέπονται στη Σύμβαση, 

(γ) τα έξοδα προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

Σύμβασης, 

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

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 

ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 

Προβλέπεται κράτηση ύψους 0,1% επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης για τις 

λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό 

παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή. 

<Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων>Συμφωνείται ότι, 

για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, το σύνολο των πληρωμών θα 

καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο <φυσικό ή νομικό πρόσωπο>, που έχει οριστεί 

ως ηγέτης (project leader) των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου. Με την ως 

άνω καταβολή, επέρχεται εξόφληση έναντι κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας του 

Αναδόχου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από κάθε μέλος της Ένωσης για κάθε είσπραξη. 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη και στην 

προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 4: Προθεσμίες  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε .... (..) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής του παρόντος. 

 



Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή του παρόντος ο Ανάδοχος κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από ………………….. 

…………………………………….: 

α.  Νο …………………….. ποσού ………….. € 

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις σύμφωνα με την Προκήρυξη 

(Άρθρο Β5.1). 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού ………… σύμφωνα 

με την Προκήρυξη (Άρθρο Β5.4). 

 

Άρθρο 6: Έγγραφη επικοινωνία 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
∆ιοικητικές Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρως ως 
ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

 [●] 

Οδός [●] αρ. [●] 

Τ.Κ. [●] 

Τηλ.:[●]  

Φαξ: [●]  

Για τον Ανάδοχο:  

<Επωνυμία> 

<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax> 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

 

Άρθρο 7: Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 



Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

(β) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 

(δ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

(ε)  λόγω διακοπής ή μείωσης της χρηματοδότησης του Έργου. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας 
Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής: 

(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και 
να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι 
οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα 
με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και 
οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 
κάθε ζημία που υπέστη  λόγω της καταγγελίας της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 8: Τροποποίηση 

Η Σύµβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων 
μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Σε κάθε 
περίπτωση η Σύμβαση πρίν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Αντίστοιχης 



∆ιαχειριστικής Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην 
τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

 

Η παρούσα συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
Η Αντιπρόεδρος του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
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