
                                                                                                                                   

ΠΡΑΞΗ: «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, 
προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης» 

MIS 5094697 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ #/2021 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.  
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

CPV: 72000000, 79999100, 79131000 

ΑΔΑΜ: # 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

702.523,99 € (χωρίς ΦΠΑ) 168.605,76 € (ΦΠΑ 24%) 871.129,75 € (σύνολο με ΦΠΑ 24%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

656.564,48 € (χωρίς ΦΠΑ) 157.575,48 € (ΦΠΑ 24%) 814.139,96 € (σύνολο με ΦΠΑ 24%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

45.959,51 € (χωρίς ΦΠΑ) 11.030,28 € (ΦΠΑ 24%) 56.989,80 € (σύνολο με ΦΠΑ 24%) 

 

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   #.#.2021 και ώρα 17.00 μ.μ. 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :            #.#.2021 και ώρα 09.00 π.μ. 
Διάρκεια έργου:             14 μήνες 
Περίοδος εγγύησης:             24 μήνες 
Διάρκεια Προαίρεσης Υπηρεσιών Συντήρησης:            36 μήνες 

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2021 
 
 

 

 

 

 

Με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 74 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 210 7228321 - 3 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  museum@cycladic.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Στέλλα Τσαγκαράκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://cycladic.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το 
οποίο, σύμφωνα με τον Νόμο 1610/1986, όπως τροποποιημένος ισχύει, «είναι ίδιο νομικό πρόσωπο που 
διέπεται από τη συστατική του πράξη και το Νόμο 1610/1986 που την εκύρωσε και απολαμβάνει διοικητικής 
και  οικονομικής αυτοτελείας κατά τις περί ιδρυμάτων διατάξεις των άρθρων 108 και επόμενα του Αστικού 
Κώδικα. Έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και δεν εφαρμόζονται επ’αυτού οι διατάξεις του 
Α.Ν. 2039/1939 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως και τυχόν μέλλουσες τροποποιήσεις του πλην εκείνων 
των διατάξεων του που αφορούν την υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών […]». Δεν 
ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1 

«θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία» 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας 
Αρχής (γραφείο Αθήνας). 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 
1 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 



 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κωδ. ΣΑ 
314#). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου 2021ΣΕ3141#). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη 
ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. # και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5094697. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ), με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ψηφιακής τεχνολογίας για την 
ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Μουσείου. Εν συνόψει, το προτεινόμενο έργο 
αφορά: 

• Στον εμπλουτισμό και την επιμέλεια του ψηφιακού αποθέματος του Μουσείου 

• Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ψηφιακό απόθεμα του Μουσείου μέσα από ένα 
εξειδικευμένο σύστημα εικονικού μουσείου 

• Στο λειτουργικό και γραφιστικό επανασχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης του Μουσείου 

• Στη δημιουργία μίας διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές 

• Στη διάθεση πλούσιου και πρωτότυπου πολιτιστικού περιεχομένου σε ελληνικά και αγγλικά και σε 
πλήθος μέσων (videos, 3D, podcasts, audios, virtual tours κλπ.) 

• Στην υποστήριξη της επίσκεψης στο Μουσείο και διασύνδεσή της με περαιτέρω μάθηση και 
ενασχόληση 

• Σε στρατηγικές διάχυσης μέσω πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο και 

• Σε στρατηγικές καλλιέργειας κοινοτήτων ενδιαφέροντος 
Όσον αφορά στη μεθοδολογία, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι χρησιμοποιεί προδιαγραφές 
που συμβαδίζουν με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις της ψηφιακής μουσειογραφίας, όπως είναι η 
εξωστρέφεια όσον αφορά τη λειτουργία του Μουσείου και η ανοικτότητα δεδομένων για διευκόλυνση της 
διάχυσης του πολιτιστικού αποθέματος διεθνώς. Επίσης, η προσέγγιση είναι εντελώς χρηστοκεντρική και 
βασίζεται σε έρευνα και μελέτη των χρηστών και του τρόπου διάδρασής τους με το Μουσείο. Άλλοι 
μεθοδολογικοί άξονες είναι: εξοικονόμηση λειτουργικών απαιτήσεων, εργονομία παραγωγικών 
διαδικασιών, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εξωστρέφεια σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού και 
καινοτομία. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 72000000, 79999100, 79131000. 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της αρχιτεκτονικής του έργου, 
της συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των Πακέτων Εργασίας, καθώς και των 
υψηλών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας που είναι αναγκαίο να εξασφαλίζονται μεταξύ των λειτουργικών 
ενοτήτων που θα αναπτυχθούν. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 814.139,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 656.564,48, ΦΠΑ : € 157.575,48). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 14 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  



Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση» σε συνδυασμό με την απόφαση 2438/ΕΥΘΥ 108/21.1.2013 του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 26  
του Ν. 4024/2011 δεν έχει εφαρμογή στα συλλογικά όργανα των Ν.Π.Ι.Δ., 

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),  

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

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 



 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 της με αρ. 1191/14.03.2017 (Β΄ 969) Κοινής Απόφασης Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)», 

 της Εθνικής Στρατηγικής ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ο 
κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, 

 του Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α'/03-12-2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148/ΕΕ σχετικά με 
μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την 
Ένωση, 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 

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

 της υπό στοιχεία # θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα 
με την οποία θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, 

 της απόφασης της υπ’ αριθμ. # συνεδρίασης του Δ.Σ. του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που εγκρίνει τα 
τεύχη του διαγωνισμού και τη διενέργειά του και ορίζει τα συλλογικά όργανα του διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η #.2021 και ώρα 17:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ως άνω Συστήματος, 
στις #.2021, ημέρα # και ώρα 09:00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις #.2021, ώρα 
##:## (Λουξεμβούργου) στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός αναφοράς: 2021-#. 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S : 2021/S #, #.2021. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: #. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 (ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση: #.#.2021): 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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- #, ημερήσια τοπική εφημερίδα της Αθήνας 
- #, εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της Αθήνας 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):  https://cycladic.gr/ , στη στήλη “Νέα”, στις #.#.2021.   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 



2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. #/2021 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ #), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ #) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τα Παραρτήματά της 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο Σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

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


Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. .  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στα αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

 
2 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας 
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 



ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Σχετικά υποδείγματα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή 
της κοινοπραξίας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συσταθείσας διά συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε 
τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €). Σχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI 
της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι #.2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 



2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.   



2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:   

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία   

ή/και 

β) εάν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, β) μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, γ) γνωρίζει ή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν 
θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν 
υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας 
δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.»  
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,   



(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση . 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 



Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 
2017, 2018 και 2019 ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα 
δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε 
αθροιστικά από μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από ένα μόνο μέλος αυτής. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

2.2.6.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2018-2020), να 
έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση έργων αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο και ειδικότερα: 

α) ένα τουλάχιστον έργο που να αφορά την ψηφιακή τεκμηρίωση και φωτογράφηση αρχαιολογικών 
συλλογών μουσείου σε σύστημα τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου 

β) ένα τουλάχιστον έργο που να αφορά: 

- την ψηφιακή προβολή του Πολιτιστικού αποθέματος με εφαρμογή ξενάγησης σε κινητές 
συσκευές σε Ios & Android 

- ιστοσελίδα ή e-shop μουσείου 

- σύστημα εισιτηρίων ή/και κρατήσεων μουσείου 

- δικτυακό εξοπλισμό πληροφορικής 

γ) ένα τουλάχιστον έργο που να αφορά την υλοποίηση συστήματος τεκμηρίωσης μουσειακών 
συλλογών και προβολής αυτών στο διαδίκτυο (εικονικό μουσείο)  

Θα πρέπει το σύνολο των παραπάνω έργων που έχει υλοποιήσει ο οικονομικός φορέας να είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης άνευ ΦΠΑ. Δύνανται οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς να προτείνουν και περισσότερα από τρία έργα, αλλά θα πρέπει συνολικά να 
υπερβαίνουν το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. 

2.2.6.2 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλη Ομάδα Έργου με 
τεκμηριωμένη εμπειρία ως εξής: 



- έναν/μια (1) Υπεύθυνο/η Έργου, ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών, 
ειδικότητας/κατεύθυνσης Αρχειονομίας/Βιβλιοθηκονομίας/Μουσειολογίας και Μεταπτυχιακό 
Τίτλου Σπουδών καθώς και τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων 
πληροφορικής στον πολιτισμό, 

- έναν/μια (1) Υπεύθυνο/η Υλοποίησης Έργου ο οποίος να διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών 
στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, καθώς και οκταετή επαγγελματική εμπειρία σε υλοποιήσεις 
έργων σε Φορείς Πολιτισμού (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία) που αφορούν σε Συστήματα καθώς 
και σε Ψηφιοποίησεις/Τεκμηριώσεις Συλλογών, 

-  ένα (1) Στέλεχος Ομάδας Έργου που να διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Διαχείριση 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε υλοποιήσεις έργων σε 
Φορείς Πολιτισμού (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία) που αφορούν σε Συστήματα καθώς και σε 
Ψηφιοποίησεις/Τεκμηριώσεις Συλλογών, 

- τουλάχιστον δύο (2) μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του 
Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής με τριετή εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακών 
συστημάτων, 

- τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη με πτυχίο στον τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Φιλολογίας (ή άλλης 
ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) με τριετή εμπειρία σε θέματα μελέτης και 
καταγραφής αρχαιολογικού υλικού, καταχώρησης, επεξεργασίας, διαχείρισης και ανάδειξης 
πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και συγγραφής και επιμέλειας κειμένων, 

- τουλάχιστον ένα επιστήμονα με ειδίκευση σε Πολιτισμική Διαχείριση και εμπειρία σε έργα 
ψηφιακών εφαρμογών σε πολιτιστικούς χώρους την τελευταία τριετία, 

- ένα φωτογράφο με εμπειρία στην επαγγελματική φωτογράφηση κινητών μνημείων, 

- ένα τεχνικός με εμπειρία στην τρισδιάστατη σάρωση εσωτερικών εκθεσιακών χώρων. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν τα παρακάτω Πρότυπα 
Διασφάλισης Ποιότητας: 

α) το πρότυπο ISO 14001 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό,  για Περιβαλλοντική 
Διαχείριση, σε ό,τι αφορά: 

- Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων 

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού 

- Παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων 

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επί τω έργω υποστήριξης 

- Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης υλικού 

β) το πρότυπο ISO 22301 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, σε ό,τι αφορά το 
Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας: 

- Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων 

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού 

- Παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων 

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επί τω έργω υποστήριξης 



- Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης υλικού 

γ) το πρότυπο ISO 20000-1 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, σε ό,τι αφορά την 
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών 
υποστήριξης εφαρμογών 

δ) το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, σε ό,τι αφορά: 

- Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους που αφορούν σε Παροχή Υποδομών ως Υπηρεσία (Infrastructure 
as a Service – IaaS), Πλατφόρμας ως Υπηρεσία (Platform as a Service – PaaS) και λογισμικού ως 
Υπηρεσία (Software as a Service) 

- Υπηρεσίες Φιλοξενίας για Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Παροχή 
Επανδρωμένων Χώρων Εργασίας Υψηλής Διαθεσιμότητας στο Κέντρο Δεδομένων της Εταιρείας 

- Εξειδικευμένες Υπηρεσίες που αφορούν στο Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Διαχείριση και Τεχνική 
Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης, Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Υλικού 

ε) το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό, σε ό,τι αφορά: 

- Σχεδιασμό και Παροχή Υπηρεσιών Ολοκλήρωσης Συστημάτων 

- Πωλήσεις και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Μεταφοράς Δεδομένων και 
Φωνής 

- Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη λογισμικού 

- Παροχή Υπηρεσιών Κέντρων Δεδομένων 

- Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και επί τω Έργω Υποστήριξης 

- Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης, Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Υλικού 

Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης . 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων . 



2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 



Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά3: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό ο χρόνος ισχύος του, να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την 
υποβολή του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

 
3 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   



απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων4 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού,  
αυτό αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτό δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2  περ. α’ και β’ 
καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 
του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 
4  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 



Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών οικονομικών χρήσεων 2017, 
2018, 2019, εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση 
κατά την οποία ο ισολογισμός του 2019 δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν 
φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2018. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει 
να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2018 
και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού 
προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση του συμμετέχοντος.  Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση 
δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών 
της τριετίας 2017, 2018, 2019. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) κατάλογο των σχετικών συμβάσεων που έχει ολοκληρώσει ο διαγωνιζόμενος την τελευταία τριετία, 
σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημ/νία) 

        

        

        

- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πρωτόκολλο παραλαβής 
ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή  

- Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, είτε του ιδιώτη 
όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, είτε του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα  

β.i) Πίνακα των υπαλλήλων του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

Ανθρωπο-

μήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)    

 

β.ii) Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

Ανθρωπο-

μήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

      



      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)    

 

β.iii) Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

Ανθρωπο-

μήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 

προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1,2,3) 

β.iv) συμπληρωματικά με τους παραπάνω Πίνακες, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν 
υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας, των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων. Οι εξωτερικοί 
συνεργάτες και οι υπεργολάβοι, θα δηλώνουν ότι το έργο (αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης), καθώς 
και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, τελούν σε γνώση τους. 

β.v) Οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν επίσης αναλυτικά βιογραφικά όλων παραπάνω στελεχών 
βάσει του υποδείγματος (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος») 

Τονίζεται ότι ειδικά για τον Υπεύθυνο Έργου θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά με λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με τους τίτλους σπουδών, τα γενικά και ειδικά προσόντα και τις μέχρι σήμερα δραστηριότητές του 
και ειδικότερα τα τελευταία δέκα (10) έτη. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ζητούμενα 
πιστοποιητικά που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων (πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επίσημες βεβαιώσεις από αρμόδια γραφεία ή 
υπηρεσίες για την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων) σε ισχύ, ήτοι πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
διαπιστευμένους φορείς για τη διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει  σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 



μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Κριτήριο Περιγραφή 80% 

K1 
Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής 
επεξεργασίας υλικού  

15% 



K2 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών 20% 

K3 
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά 
δεδομένα, άδειες χρήσης  

10% 

K4 Ευχρηστία, φιλικότητα των λύσεων 10% 

K5 Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα 10% 

K6 Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης 15% 

 Υπηρεσίες  20% 

K7 
Οργανωτική αποτελεσματικότητα σχήματος διοίκησης, μεθοδολογία 
υλοποίησης του έργου 

13% 

K8 Οργάνωση υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα) 5% 

K9 Υπηρεσίες εκπαίδευσης – πιλοτικής λειτουργίας 1% 

Κ10 Υπηρεσίες εγγύησης – συντήρησης 1% 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                           100% 

 

Κ1: Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής επεξεργασίας υλικού 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η μεθοδολογία ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας του υλικού καθώς και τα 
μέτρα ασφάλειας  ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος αλλοίωσης των τεκμηρίων που θα προσφέρονται για 
ψηφιοποίηση. Επίσης θα αξιολογείται η συμβατότητα με τις προδιαγραφές ψηφιοποίησης της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται από την σχετική εγκύκλιο.  

K2: Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών  

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η αρχιτεκτονική λύση που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος για τις προτεινόμενες 
εφαρμογές. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί, σε τεχνικές λύσεις με λειτουργικότητες – χαρακτηριστικά που δίνουν 
συνολικά καλύτερο αποτέλεσμα τεχνικής λύσης καθώς και σύμφωνα με τα δείγματα τα οποία θα υποβάλλει μαζί με 
την τεχνική του προσφορά.  

K3: Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομένα, άδειες χρήσεις 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, η χρήση ανοικτών προτύπων των 
προσφερόμενων τεχνικών λύσεων του υποψήφιου αναδόχου πλέον των απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα 
δοθεί σε τεχνικές λύσεις με υπηρεσίες -  τεχνικές – τεχνολογίες που: 

• προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων 

• προσφέρουν επιπλέον λειτουργικότητες λογισμικών άδειών χρήσης κτλ. 

K4: Ευχρηστία, φιλικότητα των λύσεων 

• Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ευχρηστία, η φιλικότητα και η προσβασιμότητα των προσφερόμενων 
τεχνικών λύσεων του υποψήφιου αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί 
σε τεχνικές λύσεις με χρήση μεθοδολογιών αξιολόγησης και βελτιστοποίησης ευχρηστίας. 

K5: Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η επεκτασιμότητα παραμετροποίηση,  διαλειτουργικότητα και βιωσιμότητα των 
προσφερόμενων τεχνικών λύσεων του υποψήφιου αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα 
δοθεί σε τεχνικές λύσεις που: 



• βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής  

• προσφέρουν άλλες δυνατότητες (ενδεικτικά) 

o χρήσης του περιεχομένου   

o προσθήκης, επεξεργασίας περιεχομένου.  

K6: Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης 

• Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης του 
υποψήφιου αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές λύσεις με 
μεγαλη τεκμηρίωση επάρκειας της τεχνικής λύσης.  

K7: Οργανωτική αποτελεσματικότητα σχήματος διοίκησης, μεθοδολογία υλοποίησης του έργου  

• Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί το σχήμα διοίκησης του υποψήφιου αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. 
Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές προσφορές με επιπλέον προσωπικό στην ομάδα έργου ή σε 
προσωπικό με καλύτερα και επαρκέστερα από τα απαιτούμενα προσόντα (τεχνογνωσία και κατάρτιση).  

K8: Οργάνωση υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα) 

• Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σύμφωνα με την 
προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, εφόσον αυτό είναι μικρότερο από το απαιτούμενο σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

K9: Υπηρεσίες εκπαίδευσης – πιλοτικής λειτουργίας 

• Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί κατά 
προτεραιότητα σε τεχνικές προσφορές με καλύτερες (ποσοτικά και ποιοτικά) υπηρεσίες εκπαίδευσης  και 
πιλοτικής λειτουργίας. 

Κ10: Υπηρεσίες εγγύησης - συντήρησης 

• Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας – συντήρησης. Μεγαλύτερη 
βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές προσφορές με μεγαλύτερο προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας (ακέραιο αριθμό > δύο (2) έτη). 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

2.3.2.1 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. 2.3.1, παραπάνω. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς5. 

Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι προσφορά που δεν καλύπτει/παρουσιάζει αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Βi = σ1 x Λ1 + σ2 x Λ2 +……+σν x Λν 

όπου: 

 
5 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 

βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 



Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

σν ο συντελεστής βαρύτητας  του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

Λν η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

2.3.2.2 Κατάταξη προσφορών  

Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Πi = 80 x (Βi/Bmax) + 20 x (Kmin/Κi) 

όπου:  

Βmax η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη  Τεχνική Προσφορά  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i 

Κmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Πi  τελική βαθμολογία της προσφοράς i στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Πi. 

2.3.2.3 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα: 

- της συνολικής οικονομικής προσφοράς για το αρχικό έργο, χωρίς ΦΠΑ  

- της οικονομικής προσφοράς της προαίρεσης υπηρεσιών τριετούς συντήρησης μετά το τέλος της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α 
56902/215  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 



Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 
της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με τη προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στην συνέχεια το Σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) 
παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης σύμφωνα με τα περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV και το χορηγούμενο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

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


Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr. 

Το συμπληρωμένο αρχείο PDF υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται στο φάκελο της προσφοράς με 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Διευκρινίζεται ότι κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

http://www.eprocurement.gov.gr/


Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (Σχετικό υπόδειγμα: Παράρτημα VI της Διακήρυξης) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα περιεχομένων του Παραρτήματος IV 
της παρούσας και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι, περιγράφοντας πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα V της διακήρυξης.  

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Αν στο ηλεκτρονικό Σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 



οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
στις #.2021 και ώρα 09:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή 
η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΤΕΥΔ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 



γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
απόφαση. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της εν 
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  



Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α του ν. 
4412/2016΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την  δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής: 



- παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, 

- κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσας, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

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


Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017, 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 
ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 



Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ,  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Εγγύηση καλής Λειτουργίας : 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. Παράρτημα VI της Διακήρυξης), 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.  

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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



4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από 
τον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014 -20 (ενδεικτικά αναφέρονται: σήμανση χώρων υλοποίησης Υποέργων/ 
παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ εφαρμογών/ 
ιστοσελίδων)  
(βλ. https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2087) 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το συμβατικό τίμημα σε 
οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το συμβατικό τίμημα 
εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, 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 η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που 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 Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 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.  

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 άλλα πρόσωπα που θα διαθέτουν τουλάχιστον ίση εμπειρία και ίσα 
προσόντα με τα αντικαθιστάμενα. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 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 Αναθέτουσας Αρχής. 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.. 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 Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής 
και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Ανάδοχος από την Αναθέτουσα Αρχή στο 
πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του εξαιτίας της συμβατικής 
σχέσης του με την Αναθέτουσα Αρχή, είναι εμπιστευτικά. 

https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2087


Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε 
οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή συνεργαζόμενους με αυτόν 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την εκτέλεση του Αντικειμένου  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο αυτής περί εμπιστευτικότητας 
ή/και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της 
διαρροής. 

Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το Αντικείμενο της 
Σύμβασης ή τα Προϊόντα που παραδίδει ή τις Υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει της 
Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή, και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε 
δραστηριότητα η οποία συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει της 
Σύμβασης. Δεν θα δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή του αυτή σε τρίτους. 

Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά στην τεχνογνωσία που 
ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς και όλα 
τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα 
πνευματικά δικαιώματα), η οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων 
με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 
τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείρισή τους.  

Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε 
κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική 
ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης 
αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου 
του έργου. 

Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46)  

Ειδικότερα : 

α. Οι πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από 
τον Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε 
σχέση έχουν με τον Ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
ορίζονται (α) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 
(Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46). 

β. Η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που 
αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, 
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα 
το αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.  

γ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και 
συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ως 
προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την  ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως 
ερμηνεύεται ιδίως από τις  Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.   



δ. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που 
ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και 
πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, από τον Ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 

ε. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και 
προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της 
Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.  

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού 
βάσει του αντικειμένου της σύμβασης, στο πλαίσιο πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεότερα 
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. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες 
υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχα στοιχεία με όσα 
είχαν προσκομιστεί από τον αρχικό υπεργολάβο και να τεκμηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος πληροί 
κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις που πληρούσε ο αρχικός υπεργολάβος  και ότι συνολικά οι απαιτήσεις 
της διακήρυξης εξακολουθούν να πληρούνται. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  



4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 

Ειδικότερα: 

4.5.1. Δικαιώματα προαίρεσης  

Πριν την λήξη της Περιόδου Εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης συντήρησης έως του ποσού των 45.959,51 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με 
ΦΠΑ: 56.989,80 €, ΦΠΑ 24% 11.030,28 €), με βάση την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, για τις 
υπηρεσίες συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών συντήρησης θα είναι έως τρία (3) έτη από την λήξη της 
περιόδου της εγγύησης καλής λειτουργίας που περιλαμβάνεται στην προσφορά για το αρχικό έργο. 

Στις υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαμβάνεται  

Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία 
περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο.  

Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της 
αμοιβής του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε 
λόγο, με βάση την οικονομική του προσφορά. 

Διευκρινίζεται ότι στις υπηρεσίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στο δικαίωμα προαίρεσης συστημάτων 
δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες φιλοξενίας μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 



5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 

α) Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου των  
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και  την καταβολή του 
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής για χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για 
τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο 
κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 

με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου με τμηματικές 

εξοφλήσεις μετά την παραλαβή των επί μέρους παραδοτέων της σύμβασης, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής για χρονικό διάστημα 

υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για 

τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο 

κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 

χορηγηθείσας προκαταβολής. 

γ.1 Καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30 %) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του 

συνόλου των εξής Παραδοτέων, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα «Παραδοτέα Έργου» που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης: Π1.1, Π2, Π3.1, Π4, Π5, 

Π8, Π9, Π10, Π11, Π15, Π23, Π32, Π41 και αφού αφαιρεθεί: (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής 

ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και 

(ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της 

προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή. 

γ.2 Καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή του 

συνόλου των εξής Παραδοτέων, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα «Παραδοτέα Έργου» που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης: Π1.2, Π3.2, Π6, Π7, Π12 

έως Π14, Π16 έως Π18, Π20, Π21, Π24 έως Π27, Π33 έως Π40 και αφού αφαιρεθεί : (i) ποσοστό της 

χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική 

απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή. 

γ.3 Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος τριάντα τοις εκατό (30%), μετά την παραλαβή 

του συνόλου των εξής Παραδοτέων, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα «Παραδοτέα Έργου» που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης: Π1.3, Π3.3, Π19, Π22, 

Π28, Π29, Π30, Π31, Π42 έως Π46 και αφού αφαιρεθεί: (i) το υπόλοιπο ποσοστό της χορηγηθείσας 



προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την 

προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού για τις υπηρεσίες (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο 
και 20% εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) και 4% για τις προμήθειες. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης . 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 



α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 203, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται  στην Αναθέτουσα Αρχή για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 
που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παραλαβής είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 
σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες.  

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

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στο Παράρτημα I της παρούσας.  

Κατά την παραλαβή της σύμβασης προσκομίζονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
πλήρη, εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης. 

6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 



ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 

6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.   

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου  

 

6.5.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  



6.5.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης) . 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική αναφορά πακέτων εργασίας έργου 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα κάτωθι πακέτα εργασίας: 

Πακέτο Εργασίας 1 Ψηφιοποίηση Συλλογών και Χώρων ΜΚΤ 

Πακέτο Εργασίας 2 Τεκμηρίωση Συλλογών  

Πακέτο Εργασίας 3 
Ψηφιακή Επιμέλεια και Δημιουργία Περιεχομένου 
Συστήματος Εικονικού Μουσείου 

Πακέτο Εργασίας 4 

Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, 
Οργάνωσης, Απόθεσης, Ψηφιακής Διαχείρισης, 
Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών του 
Μουσείου 

Πακέτο Εργασίας 5 Σύστημα Εικονικού Μουσείου 

Πακέτο Εργασίας 6 Διαδικτυακή Πύλη 

Πακέτο Εργασίας 7 Εφαρμογή Ηχητικής Ξενάγησης  

Πακέτο Εργασίας 8 
Σύστημα Ηλεκτρονικού Ραντεβού Ξεναγήσεων, Δράσεων 
Προβολής, Κρατήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και 
Εκδηλώσεων 

Πακέτο Εργασίας 9 

Υπηρεσίες Μετάπτωσης Συστήματος Βιβλιοθήκης στο 
Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, 
Οργάνωσης, Απόθεσης, Ψηφιακής Διαχείρισης, 
Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών του 
Μουσείου 

Πακέτο Εργασίας 10 Δημοσιότητα και Επικοινωνία 

Πακέτο Εργασίας 11 Εξοπλισμός Έργου 

Πακέτο Εργασίας 12 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

Τεχνολογικοί Παράγοντες Έργου  

Για την σωστή υλοποίηση του έργου θα ληφθούν υπόψη διάφοροι κρίσιμοι τεχνολογικοί παράγοντες που 
αφορούν όλους τους τομείς και που συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

Διαλειτουργικότητα εφαρμογών  

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη διαλειτουργικότητας της πράξης, ώστε να καταστεί δυνατή 
η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάθεση των υπηρεσιών πληροφόρησης, ανταλλαγής περιεχομένου και 
ψηφιακών δεδομένων, αλλά και οι υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης στο ευρύ κοινό.  

Εξετάζοντας την τεχνολογική διάσταση, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου 
συστήματος για την μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και 
διακινεί με άλλα συστήματα εσωτερικά και εξωτερικά του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Στο συγκεκριμένο 
σύστημα, οι πληροφορίες που καταγράφονται στην βάση δεδομένων του συστήματος και στη συνέχεια 
προβάλλονται από αυτό, πηγάζουν από το σύνολο του πληθυσμού και στο σημείο αυτό βρίσκεται και η 
μοναδικότητά του. Συνεπώς, ένας βασικός στόχος του έργου, η διάχυση της πληροφορίας και όχι η 
αποκλειστική χρήση της από ένα μόνο σύστημα και από συγκεκριμένους χρήστες, ικανοποιείται πλήρως. 
Για τον λόγο αυτό, είναι υψίστης σημασία η ύπαρξη  κατάλληλων services στο σύστημα, ώστε να είναι 
εφικτή η πρόσβαση στην βάση δεδομένων από άλλες εφαρμογές. Μέσω των services θα παρέχεται πλήρης 



πρόσβαση σε όλες τις καταχωρημένες πληροφορίες του συστήματος. Η πρόσβαση θα περιλαμβάνει 
δυνατότητα εισαγωγής, τροποποίησης και εξαγωγής πληροφοριών. Η μη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του με άλλα συστήματα και εφαρμογές θα μείωνε την αξία της 
καταχωρημένης πληροφορίας και κατ’ επέκταση του έργου. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν είναι σχεδόν ποτέ απομονωμένο, αλλά αποτελεί συνήθως τμήμα ενός 
μεγαλύτερου συνόλου συστημάτων που διασυνδέονται. Ειδικά στη σημερινή εποχή της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, η διασύνδεση ενός πληροφοριακού συστήματος με άλλα δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά 
επιβεβλημένη. 

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα και να 
συνεργαστεί με άλλα συστήματα, είτε εσωτερικά στο Μουσείο είτε εκτός αυτού. Για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες σχεδιαστικές αρχές: 

• Καλά τεκμηριωμένες διεπαφές λογισμικού: Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες διεπαφές 

(APIs) για διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Οι συγκεκριμένες διεπαφές θα πρέπει να συνοδεύονται 

από αναλυτική τεκμηρίωση, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για διασύνδεση με άλλα 

συστήματα. 

• Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η διεπαφή χρήστη 

(users interface). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει 

στους χρήστες να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, διαφορετικά το 

σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό. 

• Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI) 

χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά 

λειτουργιών, λίστες επιλογής κ.λπ.). 

• Πολυμεσική διεπαφή χρήστη: Εκτός από το κείμενο, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα πρέπει 

να αξιοποιεί, όταν απαιτείται, και άλλες μορφές περιεχομένου, όπως εικόνες, ήχο και βίντεο. 

• Διαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες του 

πληροφοριακού συστήματος. 

• Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην 

μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο στη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και στη χρήση 

κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. 

• Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης των συστημάτων και των εφαρμογών θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, 

ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται 

με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το 

σύστημα δεν αποκρίνεται. 

• Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται 

σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 

Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό 

στη χρήση. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες οι διάφορες λειτουργίες ώστε 

να είναι λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται 

ο χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα. 

Πολυκαναλικότητα  

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης και υλοποίησης της εφαρμογής της διαδικτυακής πύλης 
κρίνεται η δυνατότητα θέασης και διάθεσής της μέσω πολλαπλών καναλιών διάθεσης της πληροφορίας. 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή ηχητικής ξενάγησης θα πρέπει να είναι native, και οι πλατφόρμες που θα 
καλύπτονται θα είναι κατ’ ελάχιστον Android & iOS. 



Η εφαρμογή απαιτείται να είναι πλήρως διαδραστική με δυνατότητα ανάκτησης δυναμικής πληροφορίας 
και περιεχομένου από κεντρικό Διακομιστή μέσω ειδικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας πάνω από TCP/IP ή 
HTTP και για δίκτυα GPRS/4G/WiFi. 

Βασική απαίτηση είναι οι εφαρμογές να είναι εύχρηστες στην λειτουργία τους, να προσφέρουν 
«διαισθητική λογική πλοήγησης». 

Γλώσσα: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα. Στο πλαίσιο του 
έργου το περιεχόμενο θα είναι σε ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή της γλώσσας θα πρέπει να επηρεάζει 
τόσο την ίδια την εφαρμογή όσο και το περιεχόμενο που αυτή παρέχει στον τελικό χρήστη. 

Πλοήγηση / περιήγηση: Η εφαρμογή θα πρέπει να προσφέρει έναν εύκολο τρόπο πλοήγησης / περιήγησης. 
Η εμπειρία χρήσης των εφαρμογών για τον χρήστη θα πρέπει να αποτελείται από σελίδες (Pages) με 
κείμενο, εικόνες, ήχο και video.  

Απαιτήσεις Ασφάλειας  

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για 
την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών, καθώς και για την 
προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των 
πληροφοριών. Ο βαθμός της απαιτούμενης ασφάλειας κρίνεται από τον σκοπό της επεξεργασίας / 
εφαρμογής, τη φύση των δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της επεξεργασίας, τους κινδύνους 
που εγκυμονεί η συγκεκριμένη επεξεργασία. Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με μικτό χαρακτήρα 
(οργανωτικό -τεχνικά, διοικητικό -τεχνικά), τότε ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί με τα 
αρμόδια στελέχη του Μουσείου για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. 

Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της λειτουργίας 
του Μουσείου και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις εφαρμογές και τα 
υποσυστήματα των πληροφοριακών συστημάτων που δεν εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης, 
ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται 
από το Μουσείο. 

Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα εξής στοιχεία:  

• Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.  

• Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που περιέχονται 

στο σύστημα (non-repudiation).  

• Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού της πρόσβασης, 

σε επίπεδο χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Μουσείου (access control and authorization).  

• Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).  

• Συμμόρφωση των ψηφιακών εφαρμογών με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων του 

νέου ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR.  

Απαιτήσεις Ευχρηστίας συστημάτων 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι η ευκολία και φιλικότητα χρήσης. 
Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι το οικείο περιβάλλον του διαδικτύου και των διαδικτυακών πυλών, 
η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσα από οποιονδήποτε web browser χωρίς εγκαταστάσεις στον 
χρήστη, όλες οι συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη (UI components) ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης 
(theme) της εφαρμογής, ενώ υπάρχει ενιαία και συνεπής (consistent) διάταξη των στοιχείων κάθε 
επιμέρους εφαρμογής ώστε να μην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης. 

Για την αποθήκευση σε πραγματικό χρόνο, τους χειρισμούς ακόμα και σε μη τελική καταχώρηση φόρμας, 
να είναι δυνατή η αξιοποίηση Ajax φορμών, οι οποίες επιτρέπουν την αποστολή των δεδομένων της φόρμας 
προς το σύστημα χωρίς την ανάγκη πλήρους επαναφόρτωσης της σελίδας. 



Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων οι οποίοι να διαθέτουν ενδεικτικά τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Την ομαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστημα από τον χρήστη, καθώς και την 

αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

• Κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι διασταύρωσης ώστε να 

διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων. 

• Να υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές σε πεδία φορμών ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την 

εισαγωγή δεδομένων. 

• Η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων να γίνεται από μια κοινή διεπαφή 

χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών αλλά και μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία στην 

εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες. 

Προσβασιμότητα  

Στο παρόν έργο η προσβασιμότητα διέπει όλες τις εργασίες. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας 
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 
αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content 
Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ» (WGAG 2.0 level AA). 

Γενικές προδιαγραφές έργου 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει για διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών 
υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για τα συστήματα και τις εφαρμογές, έτσι ώστε να επιλυθούν τυχόν 
προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν σφαλμάτων. Κατά την περίοδο αυτή, οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα πρέπει να είναι οι παρακάτω:  

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας. 

• Εύρυθμη λειτουργία της πύλης και των εφαρμογών σε βάση 24 x 7.  

• Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Μουσείο πρέπει να 

είναι μικρότερος των 2 ωρών.  

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) πλήρης 

αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 

από το Μουσείο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα.  

• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.  

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού.  

• Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες των συστημάτων του Μουσείου, διαθέσιμη από τις 

9:00 – 17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι προσβάσιμη μέσω φαξ ή email που θα 

δηλώσει ο υποψήφιος Ανάδοχος.  

Φιλοξενία Λογισμικών και Εφαρμογών 

Η φιλοξενία των συστημάτων και των εφαρμογών του έργου θα γίνει σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας 
νέφους (cloud). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει την τοπολογία της εγκατάστασης με τις εργασίες που 
θα υλοποιήσουν και να συμπεριλάβουν σ’ αυτή ότι κατά την κρίση του απαιτείται για την εύρυθμη και 
ασφαλή λειτουργία της υποδομής στην πλατφόρμα φιλοξενίας.  

H φιλοξενία πρέπει να πληροί τουλάχιστον, τις παρακάτω απαιτήσεις ασφαλείας:  

• Τα δεδομένα να είναι αποθηκευμένα σε κέντρο φιλοξενίας (data center) το οποίο να βρίσκεται 

κατά προτίμηση εντός της χώρας, ή να βρίσκεται υποχρεωτικά εντός Ε.Ε.  



• Πιστοποίηση ποιότητας ISO:9001  

• Υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99% με κάλυψη μέσω SLA,  

• Διαθέσιμη χωρητικότητα αποθηκευτικών μέσων τουλάχιστον 500 GB,  

• Απουσία Single Point of failure στην υποδομή 

Είναι επιθυμητό η εταιρία που κάνει τη φιλοξενία να έχει δικό της data center. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, 
τότε να διαθέτει και η ίδια αντίστοιχες πιστοποιήσεις ή εγγυήσεις ασφάλειας και ποιότητας πλήρως 
συμμορφωμένη με την οδηγία που αφορά στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών του European cyber 
security strategy.  

Το data center αλλά και ο πάροχος της φιλοξενίας (αν δεν ταυτίζονται) οφείλουν να είναι συμμορφωμένοι 
με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, και 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99 με όλες τις 
τροποποιήσεις που ισχύουν σήμερα.  

Είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της ακεραιότητας του εξοπλισμού της φιλοξενίας (servers, δικτυακές 
συσκευές, καλώδια κλπ.) σε φυσικό επίπεδο. Πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
από φυσικές καταστροφές (όπως φωτιά), αλλά και από μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση προς τον 
εξοπλισμό και τις ρυθμίσεις.  

Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείται η βάση να παρέχει τη δυνατότητα καθημερινού backup σε βάθος 
τουλάχιστον 7 ημερών. Η υποδομή που θα διατεθεί για τη φιλοξενία των εφαρμογών και λογισμικών του 
έργου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Περιβάλλον διαχείρισης μέσω του οποίου θα μπορούν οι διαχειριστές να εκτελούν όλες τις 

εργασίες και να παρακολουθούν την λειτουργία του.  

• Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνικούς σε 24ωρη βάση με χρήση συστημάτων 

απομακρυσμένης παρακολούθησης (CCTV και PLC) που σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

ειδοποιούν τους τεχνικούς που βρίσκονται σε επιφυλακή. 

Πακέτα Εργασίας 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου. 

Πακέτο Εργασίας 1: Ψηφιοποίηση Συλλογών και Χώρων ΜΚΤ 

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 θα επιλεγούν και θα ψηφιοποιηθούν περίπου 5.120 αντικείμενα και 
τεκμήρια από τις συλλογές, θα φωτογραφηθούν επαγγελματικά οι εκθεσιακοί χώροι και θα γίνει 
τρισδιάστατη απεικόνιση των χώρων των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου.  Η ψηφιοποίηση θα 
περιλαμβάνει συνδυασμό προσεγγίσεων για να παραχθεί ψηφιακό υλικό υψηλών προδιαγραφών 
κατάλληλο για τις διαφορετικές ανάγκες του έργου.  

Συγκεκριμένα προβλέπεται:  

• η ψηφιοποίηση 4.000 φωτογραφιών και εγγράφων των κινητών μνημείων του ΜΚΤ, 

• η φωτογράφιση 500 αντικειμένων για τις ανάγκες ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης των συλλογών 
του Μουσείου,  

• η επαγγελματική φωτογράφιση περίπου 600 αντικειμένων με 360° απεικόνιση, 

• η τρισδιάστατη αποτύπωση 20 αντικειμένων, 

• η επαγγελματική φωτογράφιση των εκθεσιακών χώρων και προθηκών, και  

• η τρισδιάστατή απεικόνιση του ισογείου και του ορόφου του Μ. Σταθάτου καθώς και της Νέας 
Πτέρυγας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. 

Στόχος είναι η ψηφιοποίηση των αντικειμένων με βάσει αρχαιολογικές και μουσειολογικές παραμέτρους. 
Η διαδικασία της ψηφιοποίησης θα πρέπει να εφαρμόσει τις ακόλουθες ενέργειες. 



Προετοιμασία περιβάλλοντος ψηφιοποίησης 

Η ψηφιοποίηση αντικειμένων εγείρει ιδιαίτερες απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
ψηφιοποίησης. Συνιστά ζήτημα καίριας σημασίας η διαδικασία της ψηφιοποίησης να έχει όσο λιγότερες 
επιπτώσεις στα πρωτότυπα. Συνεπώς, οι συνθήκες του περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, όπως φως, 
θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη, η ύπαρξη επισκεπτών στους χώρους και οτιδήποτε επηρεάζει το ψηφιακό 
παράγωγο, αποτελεί παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του περιβάλλοντος 
ψηφιοποίησης.  

Η ψηφιοποίηση των συλλογών θα υλοποιηθεί σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει το ΜΚΤ. Ο χώρος για την 
ψηφιοποίηση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι 
υπέρμετρες μετακινήσεις και οι συνεχείς αναδιατάξεις στους χώρους του Μουσείου θα αποφεύγονται, 
ώστε να διασφαλιστεί η λεπτομερής αποτύπωση των αρχιτεκτονικών στοιχείων κατά την ψηφιακή 
αποτύπωση τους.  

Μεταχείριση πρωτοτύπων  

Η μεταχείριση των πρωτοτύπων περιλαμβάνει τη μερική και σταδιακή μετακίνηση των αντικειμένων από 
την θέση φύλαξης ή έκθεσης, τη σωστή συσκευασία των αντικειμένων, την κάλυψή τους με προστατευτικό 
υλικό και την τοποθέτηση ειδικών ετικετών για την αναγνώρισή τους. Κατά τη συσκευασία και μεταφορά τα 
τεκμήρια θα συνοδεύονται από μια απλή λίστα η οποία θα περιλαμβάνει για κάθε αντικείμενο βασικές 
πληροφορίες ταυτοποίησης.  

Σχετικά με την ψηφιοποίηση των φωτογραφιών θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τεκμήρια που 
παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στο φως, ώστε να αναζητηθεί ο βέλτιστος τρόπος χειρισμού τους, ο 
οποίος θα θέτει στο μικρότερο δυνατό κίνδυνο το πρωτότυπο.  

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης τα τεκμήρια τυλίγονται ή συσκευάζονται προσεκτικά, ελέγχεται 
πάλι η κατάστασή τους και να επιστρέφονται στις αρχικές θέσεις τους. Η εργασία αυτή θα γίνεται από 
αρμόδιο προσωπικό του υποψήφιου Αναδόχου υπό την επίβλεψη του προσωπικού του ΜΚΤ. 

Ψηφιοποίηση  

Η καθαυτή εργασία της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει την σάρωση των φωτογραφιών, την επαγγελματική 
και ψηφιακή φωτογράφιση αντικειμένων της συλλογής, την τρισδιάστατη αποτύπωση εκθεμάτων και την 
φωτογράφιση και τρισδιάστατη αποτύπωση χώρων του Μουσείου.  

Σάρωση φωτογραφιών 

Η εργασία της σάρωσης θα ψηφιοποιήσει 4.000 φωτογραφίες και έντυπο υλικό από το αρχείο του Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί ειδικός σαρωτής κατάλληλος για τα μεγέθη των φωτογραφιών 
με τη μέγιστη δυνατή ανάλυση.  

Πριν από τη σάρωση θα γίνεται µία προεπισκόπηση της περιοχής σάρωσης και στη συνέχεια να καθορίζεται 
το τμήμα που πρέπει να ψηφιοποιηθεί. Για την προεπισκόπηση του υλικού θα πρέπει να υπάρχουν οι 
επιλογές «Preview» ή «Overview» στο πρόγραμμα σάρωσης, ώστε ο σαρωτής να εμφανίσει την περιοχή 
προς σάρωση. Στη συνέχεια επιλέγεται η περιοχή που χρειάζεται να σαρωθεί. Η επιλογή µόνο της περιοχής 
του τεκμηρίου που χρειάζεται να σαρωθεί, μειώνει σημαντικά το χρόνο σάρωσης και δεν δημιουργεί αρχεία 
μεγάλου μεγέθους. Συνιστάται οι φωτογραφίες ιδίων διαστάσεων να ομαδοποιούνται και να σαρώνονται 
μαζί, ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα οι ρυθμίσεις του σαρωτή. 

Επιπλέον, είναι σκόπιμος ο έλεγχος του πίσω μέρους των φωτογραφιών και σε περίπτωση που περιέχεται 
σημαντική πληροφορία (π.χ. κάποιο σημείωμα) να σαρωθεί και από τις δύο πλευρές. Με τον τρόπο αυτό 



εξασφαλίζεται ότι το ψηφιακό αντίγραφο περιέχει αποτυπωμένη όλη την ποσότητα πληροφορίας του 
πρωτοτύπου. 

Πριν την έναρξη της σάρωσης πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στο σαρωτή: 

• Λευκό σημείο: Λαμβάνεται από την πιο λευκή περιοχή του τεκμηρίου με την περισσότερη 
πληροφορία. Η αντίστοιχη ρύθμιση του σαρωτή τίθεται σε αυτή την τιμή και οι αποχρώσεις των 
εικόνων θα προσαρμοστούν ανάλογα. 

• Σκίαση: Καθορίζεται από τα σκοτεινά τμήματα του τεκμηρίου τα οποία περιέχουν πληροφορία. 
Είναι απαραίτητο να διατηρείται όσο μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας γίνεται στα τμήματα 
αυτά, χωρίς να φαίνονται πολύ μαύρα ή πιο γκρι από όσο στην πραγματικότητα. 

• Φωτεινότητα: Ρύθμιση της φωτεινότητας, ώστε να διασφαλιστεί η καθαρότητα των εντύπων είναι 
όσο πιο κοντά στο πρωτότυπο γίνεται. 

• Ξάκρισμα: Επιτρέπει τη διατήρηση μόνο της πληροφορίας του πρωτοτύπου και την απομάκρυνση 
περιττών λεπτομερειών, όπως η επιφάνεια του σαρωτή, το πλαίσιο της εικόνας κλπ. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να υπάρχουν λευκά περιθώρια γύρω από το έντυπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας πληροφορίας. 

Κάθε φωτογραφία μπορεί να είναι έγχρωμη ή να έχει µόνο διαβαθμίσεις του γκρι χρώματος ή να είναι 
ασπρόμαυρη ανάλογα το είδος της. Με στόχο να διασφαλιστεί η μέγιστη αυθεντική απόδοση της 
φωτογραφίας θα πρέπει να ακολουθηθούν παράμετροι αποτύπωσης χρώματος και ανάλυσης του 
ψηφιακού παράγωγου. Αρχικά, καθορίζεται το βάθος χρώματος της εικόνας που θα δημιουργηθεί. 

• Για το έγχρωμο υλικό, επιλέγεται βάθος χρώματος 24bit (ονομάζεται και True Color ή RGB), οπότε 
η εικόνα που θα δημιουργηθεί θα έχει περίπου 16.8 εκατομμύρια χρώματα. 

• Για ασπρόμαυρες φωτογραφίες που περιέχουν διαβαθμίσεις του γκρι χρώματος ή δεν χρειάζεται 
χρώμα στη εικόνα, τότε ως βάθος χρώματος επιλέγεται Grayscale 8bit. 

Η επιλογή της ανάλυσης θα γίνει αναλόγως τις λεπτομέρειες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες των 
κινητών μνημείων. Σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες έγχρωμες σαρώσεις θα πρέπει να επιλεχθεί κατ’ 
ελάχιστο βάθος χρώματος 24bit.  

Συνοπτικά κρίνεται ότι τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες θα εφαρμοστεί ελάχιστη ανάλυση 600dpi και 
χρωματικό βάθος 8 bit γκρι και για τις έγχρωμες φωτογραφίες η ελάχιστη ανάλυση θα είναι 600 dpi και το 
χρωματικό βάθος 24 bit. 

Τα παραγόμενα ψηφιακά αρχεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα ψηφιακά κύρια αντίγραφα (master files) 
και τα χρηστικά αρχεία (service files) που είναι ψηφιακά αντίγραφα από το πρωτότυπο σε χαμηλότερη 
δειγματοληψία και έχουν στόχο να περιορίζεται η πρόσβαση στο κύριο αντίγραφο, αλλά και να είναι πιο 
εύχρηστα λόγω της μορφής τους και του μικρότερου όγκου τους. Κατά τις διαδικασίες επεξεργασίας του 
υλικού και ανάλογα τις απαιτήσεις που θα προκύψουν για τη χρήση των ψηφιακών αρχείων στις ψηφιακές 
εφαρμογές του έργου θα παραχθούν κατά περίπτωση ψηφιακά αντίγραφα σε διαφορετικές αναλύσεις και 
μορφότυπους. 

Ψηφιακή φωτογράφιση 

Από το σύνολο του υλικού προς ψηφιοποίηση, 500 αντικείμενα της συλλογής θα λάβουν μη επαγγελματική 
ψηφιακή φωτογράφιση με στόχο να αξιοποιηθούν στην ταυτοποίηση και τεκμηρίωση των συλλογών. Για 
κάθε αντικείμενο θα φωτογραφηθούν όλες οι πλευρές με αποτέλεσμα να παραχθούν από 2 έως 4 
φωτογραφίες ανάλογα το είδος και το μέγεθος του.   

Η λήψη φωτογραφιών θα γίνει με: 

• φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα τύπου ολόκληρου κάδρου (Full Frame) 



Οι αναλύσεις των ψηφιακών αρχείων φωτογραφιών θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 

• Φωτογράφιση σε υψηλή ανάλυση >18Mpx Μορφή Jpeg2000/ tiff/raw 
• Εικόνα προεπισκόπησης 72 ppi – 150/200 pixels με 24 bit βάθος χρώματος σε jpg 

Θα διατηρηθεί το αντίγραφο του ψηφιακού υποκατάστατου στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει η ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή με την οποία έγινε η φωτογράφιση (αρχείου τύπου RAW) για δημιουργία των 
απαραίτητων αντιγράφων προς επεξεργασία της εικόνας (όπως εστίαση, χωρισμός της εικόνας σε τμήματα 
με μεγάλη ακρίβεια κλπ.). 

Επαγγελματική φωτογράφιση 

Η επαγγελματική φωτογράφιση αφορά περίπου 600 αντικείμενα με 360° απεικόνιση. Η εργασία αυτή θα 
γίνει αποκλειστικά με τη χρήση του απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού. Σκοπός είναι να αποδοθεί 
σε υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες το αρχαιολογικό υλικό. Για κάθε αντικείμενο θα φωτογραφηθούν όλες 
οι πλευρές με αποτέλεσμα να παραχθούν από 4 έως 5 φωτογραφίες ανάλογα το είδος και το μέγεθος του.   

Η λήψη φωτογραφιών θα γίνει με: 

• επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό και επαγγελματικά φωτογραφικά φωτιστικά (studio flash 
και σταθερά, αξεσουάρ φωτισμού) 

• φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα τύπου ολόκληρου κάδρου (Full Frame) 
• υποστηρικτικός εξοπλισμός (φόντα βινυλίου, τρίποδα, ανακλαστήρες, συστήματα στήριξης, color 

checkers)  

Οι αναλύσεις των ψηφιακών αρχείων φωτογραφιών θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 

• Φωτογράφιση σε υψηλή ανάλυση >5000 pixels tiff/raw 
• Εικόνα διάθεσης στο διαδίκτυο 72-300 ppi – 800-3000 pixels με 24 bit βάθος χρώματος σε jpeg 
• Εικόνα προεπισκόπησης 72 ppi – 150/200 pixels με 24 bit βάθος χρώματος σε jpeg 

Θα διατηρηθεί το αντίγραφο του ψηφιακού υποκατάστατου στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει η ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή με την οποία έγινε η φωτογράφιση (αρχείου τύπου RAW) για δημιουργία των 
απαραίτητων αντιγράφων προς επεξεργασία της εικόνας (όπως εστίαση, χωρισμός της εικόνας σε τμήματα 
με μεγάλη ακρίβεια κλπ.). 

Τρισδιάστατη αποτύπωση αντικειμένων 

Η τρισδιάστατη αποτύπωση αφορά συνολικά 20 αντικείμενα από όλες τις συλλογές. Στη διαδικασία της 
τρισδιάστασης - 3D αποτύπωσης πρώτο βήμα είναι η ψηφιακή κατασκευή των σημείων ενδιαφέροντος ως 
τρισδιάστατα μοντέλα τα οποία θα δημιουργηθούν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι σημαντική εδώ η έμφαση 
στην λεπτομερή ψηφιακή απόδοσή τους τόσο ως γεωμετρία αλλά και ως υφή με βάση το υλικό.  

Επίσης σημαντικό κομμάτι είναι η χρήση του φωτός στην φωτορεαλιστική απόδοση των  τρισδιάστατων 
μοντέλων. Η βέλτιστη χρήση του φωτός μπορεί να δημιουργήσει μία αίσθηση πραγματικότητας στην 
απόδοση των τρισδιάστατων μοντέλων τόσο στην κατασκευή τους όσο και στην υφή τους.  

Τα 3D πλέγματα μοντέλων θα είναι υψηλής ευκρίνειας, βέλτιστα για την χρήση τους σε οποιαδήποτε 
εφαρμογή του Μουσείου και ειδικά στις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του παρόντος 
έργου. Θα περιλαμβάνουν και θα υποστηρίζουν βελτιστοποιημένη γεωμετρία (mesh), υφές και υλικά 
(texture material), PBR (Physical Based Rendering) και χαρτογράφηση (UV mapping). Τα 3D μοντέλα δεν θα 
πρέπει να έχουν οπές γεωμετρίας ή ραφές που να προκαλούν ρωγμές στο εσωτερικό του μοντέλο.  



Τα 3D μοντέλα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέτρα ως μονάδες και θα πρέπει να είναι κεντραρισμένα 
στην αρχή X = 0, Y = 0, Z = 0 και σε κλίμακα 100% σε επίπεδο αντικειμένου. Τα 3D μοντέλα θα πρέπει να 
προσανατολίζονται έτσι ώστε να δείχνει η προφανής "προς τα πάνω" πλευρά του μοντέλου στην 
κατεύθυνση του θετικού άξονα Ζ ή (Παγκόσμια επάνω) και η "προς τα εμπρός" πλευρά του μοντέλου να 
δείχνει προς την κατεύθυνση του θετικού άξονα Υ και να δείχνει την δεξιά πλευρά του μοντέλου προς την 
κατεύθυνση του θετικού άξονα Χ. Με άλλα λόγια, το μοντέλο δεν θα πρέπει να βρίσκεται στην πάνω του 
πλευρά ή ανάποδα όταν ανοίγει το αρχείο. Ολόκληρο το 3D μοντέλο θα πρέπει να εδράζεται πάνω ή 
ακριβώς πάνω από το επίπεδο γείωσης (X, Y). Με αυτό τον τρόπο, με το αρχικό άνοιγμα της απεικόνισης 
του μοντέλου θα πρέπει να εμφανίζεται η κύρια πλευρά του αντικειμένου. 

Η πληροφορία υφής αφορά στο πραγματικό χρώμα της επιφάνειας του αντικειμένου ή και όποιο σχέδιο-
χρωματική πληροφορία επιφάνειας. Εφόσον το πραγματικό αντικείμενο έχει εσωτερικές επιφάνειες (είναι 
κοίλο) και αυτές είναι προσβάσιμες από των σαρωτή, τότε αυτές οι επιφάνειες θα πρέπει να υπάρχουν και 
στο τελικό 3D μοντέλο ως γεωμετρική πληροφορία αλλά και με υφή, αντίστοιχα δηλαδή με την απόδοση 
της εξωτερικής επιφάνειας των αντικειμένων. Τα 3D μοντέλα θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν χωρίς 
ορατές σκληρές άκρες σε στρογγυλές επιφάνειες.  

Στα 3D μοντέλα θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί υφή με επαρκείς λεπτομέρειες έτσι ώστε να 
αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές επιφάνειες των αντικειμένων με την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια. 
Εφόσον η πραγματική κατάσταση ενός αντικειμένου προς σάρωση δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται εμφανείς ρωγμές και απώλεια υλικού στις επιφάνειες του, αυτές οι φθορές θα πρέπει να 
μεταφερθούν και στο αρχείο υφής του 3D μοντέλου και δεν θα διορθωθούν με κανένα ψηφιακό τρόπο 
(ρετούς κ.α.). Τα 3D μοντέλα δεν θα πρέπει να έχουν καμία ψηφιακή ή άλλη παρέμβαση στον χάρτη υφής 
τους όσον αφορά στην αισθητική τους, αυστηρά. 

Τα 3D μοντέλα δεν πρέπει να έχουν προφανή «τεντώματα» υφής. Οι όποιες ραφές υφής που δεν είναι 
δυνατόν να αποφευχθούν, θα πρέπει να είναι κρυμμένες  σε  λιγότερο ορατές περιοχές. Οι ραφές δεν θα 
πρέπει να καλυφτούν με οποιοδήποτε ψηφιακό ρετούς. Πρέπει να υπάρχει εμφανή διαφοροποίηση από 
την αρχική χρωματική επιφάνεια και την ψηφιακή επεξεργασία της ραφής. 

Επειδή τα ψηφιακά μοντέλα θα ενταχθούν σε ψηφιακές εφαρμογές περιήγησης ενδέχεται να ακολουθήσει 
και η κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου του μουσείου και η τοποθέτηση των αντικειμένων σε αυτόν. 
Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της κίνησης. Συνήθως είναι απλή και περιορίζεται σε κίνηση της 
ψηφιακής κάμερας στο χώρο.  

Τα 3D μοντέλα δεν θα πρέπει να έχουν περιορισμούς αδειοδότησης που να εμποδίζουν τα εγγενή αρχεία 
προέλευσης να  χρησιμοποιούνται και να διανέμονται απεριόριστα για όλους τους σκοπούς και όπου 
κρίνεται απαραίτητο από το Μουσείο. Το ΜΚΤ θα έχει την αποκλειστική, καταβεβλημένη, παγκόσμια άδεια 
για τα 3D μοντέλα των αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων προέλευσης και όλων των 
υποστηρικτικών φακέλων και αρχείων τεκμηρίωσης. 

Το συγκεκριμένο είδος ψηφιακής δήλωσης ιδιοκτησίας, η συγκεκριμένη τελική μορφή της, το μέγεθός της 
και η θέση της θα αποφασιστούν σε συνεννόηση του δημιουργού των 3d μοντέλων με το προσωπικό του 
φορέα. Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να τοποθετήσει σε οποιοδήποτε από τα παραγόμενα αρχεία δικές 
του εικόνες, σύνορα, υδατογράφημα ή επικάλυψη, σήματα, λογότυπα, ενδείξεις, αριθμήσεις κρυφές ή 
φανερές στην Υπογραφή Εικόνας. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων 
του έργου ανήκουν στο ΜΚΤ, το οποίο είναι το μόνο που διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των 
δημιουργών, με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Σημαντικό κομμάτι της τρισδιάστατης παρουσίασης είναι οι αρχαιολογικές υποθέσεις. Αν και πολλά 
αρχαιολογικά στοιχεία μπορούν θεωρητικά να μας δώσουν στοιχεία για την αυθεντική δομή ενός 
αντικειμένου εντούτοις ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι το κάνουν σε απόλυτό βαθμό. Γι’ αυτό το 
λόγο είναι σωστό με ένα καλαίσθητο και διακριτό τρόπο να αναφέρεται η πληροφορία για τα πραγματικά 



σωζόμενα αρχαιολογικά στοιχεία από εκείνα που δεν έχουν ανευρεθεί αλλά είναι προϊόν συντήρησης και 
συμπλήρωσης.  

Επαγγελματική φωτογράφιση χώρων του ΜΚΤ  

Πρόκειται για την επαγγελματική φωτογράφιση των όψεων 108 προθηκών των τριών ορόφων των Μονίμων 
Συλλογών του ΜΚΤ και για 80 φωτογραφήσεις των εκθεσιακών χώρων του ΜΚΤ. Η επαγγελματική 
φωτογράφιση χώρων του ΜΚΤ θα πρέπει να γίνει σε ημέρες και ώρες που το Μουσείο είναι κλειστό στο 
κοινό και έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό. Ο φωτογραφικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει 
να επιβαρύνει τις αίθουσες και τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.  

Η λήψη φωτογραφιών θα γίνει με: 

• επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό και επαγγελματικά φωτογραφικά φωτιστικά (studio flash 
και σταθερά, αξεσουάρ φωτισμού) 

• φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα τύπου ολόκληρου κάδρου (Full Frame) 
• υποστηρικτικός εξοπλισμός (φόντα βινυλίου, τρίποδα, ανακλαστήρες, συστήματα στήριξης, color 

checkers)  

Για την αποτελεσματική φωτογράφιση και καταγραφή των προθηκών θα πρέπει γίνει χρήση 60mm και 
35mm φακών, πολωτικών φίλτρων και ανακλαστήρων. 

Οι αναλύσεις των ψηφιακών αρχείων φωτογραφιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: 

• Φωτογράφιση σε υψηλή ανάλυση: 5000 pixels tiff/raw 
• Εικόνα προεπισκόπησης: 300 dpi και jpeg 

Θα διατηρηθεί το αντίγραφο του ψηφιακού υποκατάστατου στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει η ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή με την οποία έγινε η φωτογράφιση (αρχείου τύπου RAW) για δημιουργία των 
απαραίτητων αντιγράφων προς επεξεργασία της εικόνας (όπως εστίαση, χωρισμός της εικόνας σε τμήματα 
με μεγάλη ακρίβεια κλπ.). Τα αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν χρωματικά και τονικά επεξεργασμένα. 

Τρισδιάστατη αποτύπωση χώρων περιοδικών εκθέσεων του ΜΚΤ 

Η τρισδιάστατη αποτύπωση αφορά στους εκθεσιακούς χώρους των κτηρίων του Μ. Σταθάτου και της Νέας 
Πτέρυγας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Ν. Δούκα – Πτέρυγα Ντ. Γουλανδρή: 7 Εκθεσιακές Αίθουσες, 
Μέγαρο Σταθάτου – Ισόγειο και 1ος όροφος: 10 Εκθεσιακές Αίθουσες). Αφορά στην πλήρη και λεπτομερή 
αποτύπωση του χώρου και αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, όπως μπορντούρες οροφών και τοίχων, 
υφιστάμενα φωτιστικά, ξυλουργικές λεπτομέρειες κτλ. Περιλαμβάνει την τρισδιάστατη φωτορεαλιστική 
απόδοση όλων των όψεων του χώρου (κατόψεις, ανόψεις, πλάγιες όψεις/τομές), ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα χρήσης από εξωτερικούς συνεργάτες του Μουσείου (επιμελητές, αρχιτέκτονες κλπ.), χωρίς να 
είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού λογισμικού.  

Περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

1. Αποτύπωση αρχιτεκτονικών σχεδίων κατόψεων και ανόψεων με στάθμες λεπτομερειών κατάλληλης 
κλίμακας.  

2. Αποτύπωση αρχιτεκτονικών σχεδίων όψεων πλευρών κάθε ξεχωριστού χώρου ή/και αναπτύγματος μη 
ορθογωνικής γεωμετρίας χώρων με απόδοση λεπτομερειών.  

3. Registered & Cleaned 3D Point Clouds κάθε χώρου χρωματισμένα στα φυσικά χρώματα. 3D αποτύπωση 
του χώρου (νέφος σημείων), πραγματικές διαστάσεις των χώρων, όχι ιδιαίτερα user friendly (πολύ βαρύ 



αρχείο και χρήση με ειδικά software). Αποτελεί το πρωτογενές αρχείο της σάρωσης και την πρώτη ύλη για 
την παραγωγή του 3D tiled model. 

4. 3D Tiled Model κάθε δωματίου ή ενιαίου χώρου. Φωτορεαλιστική αποτύπωση του χώρου, πραγματικές 
διαστάσεις των χώρων, user friendly (χρήση με κοινά software, μπορεί να γίνει insert αντικειμένων). 

 Ψηφιακή επεξεργασία 

Τα παραγόμενα αρχεία από την εργασία της ψηφιοποίησης θα  περάσουν από την βασική επεξεργασία, 
ώστε να παραδοθούν αρχεία έτοιμα προς αξιοποίηση. Η ψηφιακή επεξεργασία θα γίνει σε αντίγραφο του 
αρχικού ψηφιακού αρχείου. Συγκεκριμένα, ανάλογα την απαίτηση κάθε υλικού η επεξεργασία που θα 
εφαρμοστεί περιλαμβάνει: 

• Ξάκρισµα (cropping): Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο το ξάκρισμα µιας εικόνας που έχει 
σαρωθεί, ώστε να διατηρηθεί µόνο η πληροφορία του πρωτοτύπου και όχι περιττές λεπτομέρειες, 
όπως το πλαίσιο της εικόνας. Ωστόσο, το ξάκρισμα θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µη χαθεί 
οποιαδήποτε πληροφορία του πρωτοτύπου. Αν το πρωτότυπο έχει ακανόνιστο ή περίεργο σχήμα 
θα διατηρηθεί περιττή πληροφορία παρά να χαθεί πληροφορία του.  

• Ίσιωμα εικόνων µε κλίση: Σε περίπτωση που η εικόνα παρουσιάζει κλίση, για παράδειγμα είναι 
φωτογραφία που έχει ληφθεί χωρίς προσοχή στο κεντράρισμα, θα διορθωθεί µε το κατάλληλο 
εργαλείο (measure tool). 

• ∆ιόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης: Για καλύτερη απεικόνιση των σκιών και των φωτεινών 
σημείων σε µια εικόνα θα γίνει προσαρμογή των επιπέδων του ιστογράµµατός της. 

• Εξάλειψη φαινόμενου moiré: Είναι δυνατό να εμφανιστούν ανεπιθύμητα σχέδια σε µια ψηφιακή 
εικόνα ανάλογα τις ρυθμίσεις της κάμερας και υπάρχει τρόπος για απομάκρυνση του µε τη βοήθεια 
του λογισμικού επεξεργασίας εικόνας. 

• Βελτίωση της ευκρίνειας: Τα εργαλεία όξυνσης (sharpening) είναι χρήσιμα σε εικόνες που έχουν 
υποστεί χρωματική διόρθωση και σε εικόνες στις οποίες είναι καλό τα περιγράµµατα να γίνουν πιο 
ευδιάκριτα. Η υπερβολική όξυνση µιας εικόνας έχει καταστροφικά αποτελέσματα, γι’ αυτό και θα 
χρησιμοποιείται µε µεγάλη προσοχή.  

Αποθηκευτικά μέσα 

Σημαντική παράμετρος για το ΠΕ1 είναι η διασφάλιση του ψηφιακού υλικού που θα παραχθεί με στόχο τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση των ψηφιακών συλλογών τους.  Λόγω του προβλεπόμενου όγκου των 
ψηφιακών αρχείων κρίνεται απαραίτητη η χρήση συστοιχιών δίσκων RAID και η δικτυακή αποθήκευση 
(SAN, NAS). Στο πλαίσιο του έργου και κατά την διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης θα δημιουργούνται 
αντίγραφα ασφαλείας από τα αποθηκευτικά μέσα όπου φυλάσσεται το ψηφιακό υλικό 

Έλεγχος ποιότητας 

Ο έλεγχος ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικασίας ψηφιοποίησης, διότι διασφαλίζει την 
επίτευξη των αρχικών προσδοκιών σχετικά µε την ποιότητα του αποτελέσματος. Συμπεριλαμβάνει 
διαδικασίες δειγματοληπτικής πιστοποίησης της ποιότητας, της ακρίβειας και της συνέπειας του ψηφιακού 
προϊόντος και συμβάλλει στην άμεση διόρθωση πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία της ψηφιοποίησης. 
Ο έλεγχος ενός τυχαίου δείγματος ψηφιακών αντικειμένων θα αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού υλικού.  

Πακέτο Εργασίας 2: Τεκμηρίωση Συλλογών ΜΚΤ  

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου κρίνεται απαραίτητος ο εμπλουτισμός της επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
η βελτίωση των εγγραφών των κινητών μνημείων της Μόνιμης Συλλογής (περίπου 3.000 εγγραφές 
αντικειμένων) με διαδικασία ελέγχου του αρχείου του Μουσείου και της υπάρχουσας τεκμηρίωσης αυτών. 



Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ορθή τεκμηρίωση των πνευματικών δικαιωμάτων και στοιχείων 
αναπαραγωγής των ψηφιακών αρχείων μνημείων.  

Οι στόχοι της τεκμηρίωσης είναι: 

• Ασφάλεια των αντικειμένων: συγκεντρώνεται και κατοχυρώνεται όλη η πληροφορία της συλλογής και 
εγγυάται τον έλεγχο και την επικύρωση των αντικειμένων και των μεταδεδομένων τους. 

• Έλεγχος και ευρετηρίαση των αντικειμένων: Εξασφαλίζει την αποτελεσματική εποπτεία της συλλογής 
τεκμηριώνοντας στοιχεία, όπως: ποια και πόσα αντικείμενα ανήκουν στην συλλογή, ποια είναι η 
ακριβής τους θέση, κ.ο.κ. 

• Φυσική και νοητική πρόσβαση στα αντικείμενα: διευκολύνεται η αναζήτηση των αντικειμένων, η 
αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών, η επικοινωνία με το κοινό, κ.λπ. 

• Σύνδεση με ψηφιακά αντίγραφα: στην φόρμα τεκμηρίωσης του υλικού της συλλογής θα γίνει η 
ταυτοποίηση και σύνδεση με τα ψηφιακά παράγωγα του ΠΕ1 

• Πνευματικά δικαιώματα και Αναπαραγωγή Ψηφιακών Αντιγράφων: καταγράφεται το νομικό πλαίσιο 
αξιοποίησης κάθε αντικειμένου ψηφιακά και έτσι εξυπηρετείται η διάχυση της πολιτισμικής 
πληροφορίας που πηγάζει από αυτό, επιτρέποντας στο Μουσείο να αναδείξει το έργο και τις συλλογές 
του με ελεγχόμενο και δομημένο τρόπο. 

Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης θα βασιστούν σε διεθνώς ενδεδειγμένο πρότυπο μεταδεδομένων που έχει 
αναπτυχθεί για τις απαιτήσεις καταγραφής πολιτιστικών συλλογών. Συγκεκριμένα, το πρότυπο 
μεταδεδομένων τεκμηρίωσης που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου είναι το 
CIDOC CRM.  Είναι από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα μεταδεδομένων ψηφιακών πόρων διεθνώς. Το CIDOC 
CRM αποτελεί το επιστέγασµα των εργασιών μιας δεκαετίας και πλέον µε σκοπό την ανάπτυξη προτύπων 
από τη Διεθνή Επιτροπή Τεκμηρίωσης (CIDOC) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Το πρότυπο 
CIDOC CRM έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πολλά έργα τεκμηρίωσης πολιτιστικών συλλογών παγκοσμίως. 

Με βάση, λοιπόν, το πρότυπο CIDOC CRM  θα διαμορφωθούν οι φόρμες τεκμηρίωσης και ροές εργασιών 
στο αποθετήριο ψηφιακού περιεχομένου του Μουσείου, στο οποίο θα υλοποιηθούν οι εργασίες 
τεκμηρίωσης. Όσον αφορά στα δεδομένα τεκμηρίωσης (Περιγραφικά, τεχνικά, προστασία δεδομένων κ.α.) 
και στα δεδομένα που θα χαρακτηρίζουν κάθε κατηγορία τεκμηρίων (αρχαιολογικά αντικείμενα, αρχειακό 
υλικό, κ.ά.), θα περιλαμβάνονται: 

• Κωδικός αντικειμένου 

• Θέμα αντικειμένου 

• Θέση αντικειμένου 

• Στοιχεία ταύτισης αντικειμένου, π.χ. τίτλος, χρόνος δημιουργίας, τόπος δημιουργίας, προέλευση, 
περιγραφή κ.ά. 

• Τυπολογία 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου 

• Χρήση αντικειμένου 

• Πνευματικά δικαιώματα αντικειμένου και Αναπαραγωγή ψηφιακού υλικού 

• Σύνδεση με ψηφιακό αρχείο 

Μέρος των μεταδεδομένων (5 πεδία) θα μεταφραστεί στα αγγλικά. Θα μεταφραστούν τουλάχιστον οι εξής 
πληροφορίες:  

• Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός,  

• Στοιχεία ταύτισης, π.χ. τίτλος, χρονολόγηση, υλικό, περιγραφή.  

Θα διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος στο 10% του συνόλου των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν τα 
τεκμήρια και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις, σχετικά με τα δεδομένα για το 
πολιτιστικό απόθεμα. 



Συνολικά, αναμένεται να τεκμηριωθούν και να ελεγχθούν οι εγγραφές για περίπου 3.000 αντικείμενα της 
Μόνιμης Συλλογής του ΜΚΤ με απαραίτητη σύνδεση της κάθε εγγραφής με φωτογραφία του αντικειμένου 
βάσει της ψηφιοποίησης του ΠΕ1. 

Πακέτο Εργασίας 3:  Δημιουργία και Ψηφιακή Επιμέλεια Περιεχομένου Συστήματος Εικονικού Μουσείου 

Το Πακέτο Εργασίας 3 αξιοποιεί τα αποτελέσματα των Πακέτων Εργασίας  1 και 2 και αφορά στην παραγωγή 
περιεχομένου για το Σύστημα Εικονικού Μουσείου του Πακέτου Εργασίας 5. Συγκεκριμένα, από το ψηφιακό 
περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί στο Πακέτο Εργασίας 1 θα αναδειχθούν στο Σύστημα Εικονικού 
Μουσείου φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για 400 αντικείμενα και 20 τρισδιάστατες αποτυπώσεις. Η 
παραγωγή νέου ηχητικού περιεχομένου σκοπό έχει να ζωντανέψει την εκθεσιακή διήγηση στο ψηφιακό 
περιβάλλον.   

Επιπρόσθετα, θα παραχθεί στο Πακέτο Εργασίας 3 το ακόλουθο υλικό:  

Κείμενα – Αφορά στην συγγραφή και επιμέλεια 400 κειμένων στα ελληνικά και την αντίστοιχη μετάφραση 
και επιμέλεια σε αγγλικά. Σε σύνολο, δηλαδή 800 κείμενα. Επιπρόσθετα, θα γίνει επιμέλεια συνολικά 744 
κειμένων υπάρχοντος υλικού σε ελληνικά και αγγλικά. Η χρήση και το ύφος της γλώσσας θα διαμορφωθεί 
ανάλογα το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση τα κείμενα θα είναι κατανοητά, εύληπτα και 
με χρήσιμο περιεχόμενο.  

Video - 30 βίντεο διάρκειας 1-2 λεπτών, μία επιλογή από αντιπροσωπευτικά αντικείμενα των συλλογών για 
τα οποία θα συνταχθεί σενάριο για δραματοποιημένη αφήγηση των ιστοριών τους.  

Virtual Tour – 4 ξεναγήσεις εικονικής περιήγησης στις Μόνιμες Συλλογές του Μουσείου. Οι ξεναγήσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα ενεργών σημείων πάνω στα αντικείμενα, δίνοντας τη δυνατότητα μετάβασης στο 
Σύστημα Εικονικού Μουσείου και στις πληροφορίες του εκάστοτε αντικειμένου. 

Επεξεργασία και Ενσωμάτωση Τρισδιάστατων Αποτυπώσεων αντικειμένων – Ειδική επεξεργασία των 20 
μοντέλων για ενσωμάτωση στο Σύστημα Εικονικού Μουσείου και δημιουργία κίνησης (rotation) για 
περιστροφική προβολή.  

Γραφικά Δραστηριοτήτων – Αφορά στον γραφιστικό σχεδιασμό, συνολικά 62 δραστηριοτήτων ελληνικά και 
αγγλικά.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση του περιεχομένου του έργου, 
οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• Σχεδιασμός σημειολογικών διασυνδέσεων, οργάνωση, επιμέλεια και κατηγοριοποίηση ψηφιακού 
αποθέματος.  

• Σχεδιασμός της διάθεσης περιεχομένου στα διάφορα κανάλια του έργου με τη μορφή ενός Πίνακα 
Ερμηνευτικού Σχεδιασμού (Ιnterpretation Matrix)  

• Διαχείριση κύκλου ζωής επιστημονικών ψηφιακών πόρων, ψηφιακών πόρων εκπαιδευτικού και 
τουριστικού περιεχομένου και περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες. 

• Σχεδιασμός ελαχιστοποίησης κινδύνου και βελτιστοποίησης ψηφιακής διατήρησης (Risk Management, 
Records Management, Digital Preservation)  

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου και τα δικαιώματα χρήσης του 
ανήκουν αποκλειστικά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο θα τα διαθέτει στο κοινό. 

Πακέτο Εργασίας 4:  Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 
Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου 

 



Για την καταγραφή των συλλογών του ΜΚΤ χρησιμοποιείται το σύστημα διαχείρισης συλλογών The Museum 
System Light (Version 9.20.2043) της εταιρείας Gallery Systems. Το σύστημα αξιοποιεί server με λειτουργικό 
Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 με επεξεργαστή Intel Xeon CPU 3.00 Ghz με 1 Gb ram και έχει 
Microsoft SQL Server 2005 με SQL Management Studio Express. Το περιεχόμενο μπορεί να εξαχθεί και να 
μεταπτωθεί σε νέα βάση. Απαιτείται η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο Αποθετήριο Ψηφιακού 
Περιεχομένου, το οποίο θα διασφαλίζει την ταχύτερη και απρόσκοπτη τεκμηρίωση, οργάνωση και 
διασύνδεση όλης της πληροφορίας των συλλογών του Μουσείου. Κρίνεται σημαντικό η αναβάθμιση του 
συστήματος να μην προκαλέσει απώλεια στα δεδομένα και την μέχρι στιγμής τεκμηρίωση.  

Το Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, Ψηφιακής Διαχείρισης, 
Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου, θα αποτελέσει το εργαλείο στο 
οποίο θα υλοποιηθούν οι εργασίες τεκμηρίωσης (ΠΕ2) και θα γίνει σύνδεση με το ψηφιακό υλικό του ΠΕ1. 
Ως εκ τούτου απαιτείται ένα ώριμο και δοκιμασμένο σύστημα ικανό να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις 
όλων των συλλογών του Μουσείου ανεξαρτήτως μεγέθους και είδους υλικού (π.χ. αρχαιολογικά 
αντικείμενα, βιβλία, αρχείο, εκθεσιακοί χώροι) και θα παρέχει ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσματικό 
περιβάλλον εργασίας. Το αποθετήριο θα πρέπει να αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο λογισμικό για να 
προσφέρει αξία στο ΜΚΤ σε βάθος χρόνου. 

Λειτουργίες και Ενότητας Συστήματος 

Οι λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι:  

1. H εισαγωγή δεδομένων 
2. Η διαγραφή δεδομένων 
3. Η ενημέρωση δεδομένων 
4. Η μαζική ενημέρωση δεδομένων 
5. Η δυνατότητα ευρετηρίασης με απλά και πολυκριτηριακά ερωτήματα 
6. Η εξαγωγή δεδομένων σε τυποποιημένα, γραφιστικά, πρότυπα (templates) 
7. Η παραμετροποίηση σε επίπεδο πεδίων, φορμών, ροών εργασίας  
8. Η πολυγλωσσική εισαγωγή δεδομένων και εμφάνιση περιβάλλοντος εργασίας (πρότυπο 

Unicode) 
9. Η διασύνδεση και διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου 
10. Η διαχείριση χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα 

Το αποθετήριο θα πρέπει να είναι εννοιολογικά δομημένο, ώστε να καλύπτει όλο το εύρος εργασιών που 
απαιτεί η τεκμηρίωση, ευρετηρίαση, απόθεση και διαχείριση των συλλογών του ΜΚΤ. Οι ενότητες του 
αποθετηρίου και οι ροές εργασιών θα λειτουργούν βοηθητικά στις καθημερινές εργασίες των χρηστών. Το 
αποθετήριο θα έχει δυνατότητες καταγραφής ιστορικού (auditing), όσον αφορά στην επεξεργασία των 
εγγραφών, και θα υποστηρίζει την διασύνδεση δεδομένων (Linked Data) για την δυναμική καταγραφή της 
πληροφορίας των συλλογών.   

Οι ενότητες του αποθετηρίου θα πρέπει να καλύπτουν τις εργασίες:  

1. Εισαγωγής υλικού στην συλλογή  
2. Καταγραφής του υλικού της συλλογής 
3. Τεκμηρίωσης του υλικού της συλλογής 
4. Εκτίμησης του υλικού της συλλογής 
5. Προέλευσης του υλικού της συλλογής 
6. Καταγραφής πνευματικών δικαιωμάτων των αντικειμένων και δικαιωμάτων αναπαραγωγής του 

ψηφιακού υλικού 
7. Συντήρησης και φροντίδας και το ιστορικό των σχετικών παρεμβάσεων 
8. Τεκμηρίωση προσώπων, προσωπικοτήτων και φορέων 
9. Εισερχόμενου και εξερχόμενου δανεισμού υλικού στην συλλογή  



10. Τοποθεσίας και μετακίνησης του υλικού της συλλογής 
11. Εκθεσιακής δραστηριότητας  
12. Εκδηλώσεων  
13. Βιβλιοθήκης για καταγραφή του σχετικού υλικού της Βιβλιοθήκης του Μουσείου 
14. Καταγραφής μνημείων, τόπων και τοποθεσιών  

Το αποθετήριο θα πρέπει να παρέχει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων ιδίως όσον αφορά στις εργασίες 
τεκμηρίωσης του υλικού της συλλογής. Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει την τεκμηρίωση 
διαφορετικών περιπτώσεων υλικού όπως αντικειμένων διάφορων υλικών κατασκευής, ψηφιακών 
αντικειμένων, εικονικών αντικειμένων, πολυσύνθετων αντικείμενων και τη διασύνδεση των μερών μεταξύ 
τους (π.χ. έγγραφα, θησαυρός, σετ αντικειμένων κ.α.). Θα υποστηρίζεται η διασύνδεση στην τεκμηρίωση σε 
επίπεδο parent/child εγγραφής. Η τεκμηρίωση του υλικού της συλλογής θα πρέπει να υποστηρίζεται από 
διάφορες διαθέσιμες επιλογές εμφάνισης των εγγραφών και πληθώρα πεδίων με δυνατότητα 
παραμετροποίησης τους.  

Ως ελάχιστη προϋπόθεση το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα πεδία:  

• Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης Αντικειμένου 

• Τμήμα  

• Ταξινόμηση  

• Τίτλος  

• Ημερομηνία εγγραφής  

• Ημερομηνία/Χρονολογία Δημιουργίας 

• Ημερομηνία/Χρονολογία εισόδου στην υλικού στην συλλογή  

• Υλικό/Τρόπος Κατασκευής  

• Διαστάσεις  

• Περιγραφή  

• Φορέας ή άτομο που συνδέεται με το αντικείμενο και ποιος ο ρόλος τους. Στο σημείο αυτό το 
σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την σύνδεση του ίδιου ατόμου/φορέα με πολλαπλούς 
ρόλους, π.χ. ως δημιουργός και ταυτόχρονα δωρητής. 

• Καταγραφή πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων χρήσης 

Πρότυπα 

Το αποθετήριο θα πρέπει να ακολουθεί και υποστηρίζει διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα τεκμηρίωσης 
μουσειακών και αρχειακών συλλογών. Στο πλαίσιο του έργου θα ακολουθηθεί το πρότυπο CIDOC CRM 
αντίστοιχα με τις εργασίες τεκμηρίωσης του ΠΕ2. Παρόλα αυτά για σκοπούς διαλειτουργικότητας κατ’ 
ελάχιστο το αποθετήριο θα πρέπει να είναι συμβατό με τα πρότυπα, Spectrum, LIDO και Dublin Core 
Metadata Standards. Όσον αφορά στην περιγραφή αρχειακού υλικού το αποθετήριο θα πρέπει να 
ακολουθεί τα ISDIAH (Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων), DACS (Αρχειακής 
Περιγραφής: ένα Πρότυπο Περιεχομένου), ISAD(G) [ΔΙΠΑΠ (Γ) ή Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής 
(Γενικό)] και ISAAR (CPF). Σε επίπεδο βιβλιογραφικής εγγραφής το αποθετήριο θα υποστηρίζει το πρότυπο 
Z39.50 για την εισαγωγή έτοιμων εγγραφών από άλλες βιβλιοθηκονομικές βάσεις.  

Θησαυρός οντολογιών 

Επίσης, το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει εργαλείο τεκμηρίωσης και διαχείρισης καθιερωμένων όρων 
που να χειρίζεται ελεγχόμενα λεξιλόγια (thesaurus - vocabularies) με εφαρμογή τόσο στην τεκμηρίωση του 
υλικού όσο και στην ευρετηρίαση του. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να δέχεται την εισαγωγή έτοιμων 
θησαυρών ανεξαρτήτως της γλώσσας του περιεχομένου τους. Επίσης, το εργαλείο τεκμηρίωσης και 
διαχείρισης καθιερωμένων όρων θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη μονογλωσσικών και 
πολυγλωσσικών θησαυρών.  



Τοποθεσία και μετακίνηση υλικού συλλογών  

Αναφορικά με την τοποθεσία αποθήκευσης ή έκθεσης και την μετακίνηση του υλικού των συλλογών για τις 
διάφορες ανάγκες του Μουσείου το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη λειτουργία 
υποστήριξης τέτοιων εργασιών. Θα παρουσιάζει την τρέχουσα θέση αποθήκευσης ενός τεκμηρίου, όπως 
επίσης και το σχετικό ιστορικό τοποθεσίας και μετακίνησης. Υποστηρικτικά, θα υπάρχουν πεδία για να 
ορίζονται οι κατάλληλες παράμετροι αποθήκευσης και προετοιμασίας για τη μετακίνηση ενός ή πολλών 
τεκμηρίων. Στο αποθετήριο θα πρέπει να δημιουργείται και να αποτυπώνεται ολόκληρη η ιεραρχία 
τοποθεσίας (διεύθυνση, κτήριο, αίθουσα), είτε εντός των χώρων του ΜΚΤ, είτε σε τοποθεσίες εκτός της 
δομής λειτουργίας του Μουσείου (π.χ. συνεργαζόμενων χώρων).  

Πνευματικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Αναπαραγωγής Υλικού  

Το αποθετήριο θα παρέχει λειτουργίες καταγραφής και διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του 
υλικού των συλλογών και των δικαιωμάτων χρήσης και αναπαραγωγής των ψηφιακών αρχείων του ΜΚΤ. 

Ψηφιακό περιεχόμενο 

Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει πληθώρα τύπων ψηφιακού υλικού παρέχοντας ευελιξία στον 
εμπλουτισμό της συλλογής. Οι τύποι αρχείων κειμένου θα 
περιλαμβάνουν .pdf, .xls, .ppt, .doc, .txt, .asp, .html, .htm, .xml. Επιπροσθέτως με τους παραπάνω 
μορφότυπους, θα μπορεί να συνδεθεί  απεριόριστος αριθμός αρχείων εικόνας.  Οι υποστηριζόμενες μορφές 
αρχείων εικόνων θα περιλαμβάνουν: .jpeg, .jpg, .bmp, .gif, .cmp, .tif, .tiff, .wma, .fpx. Απαραίτητη 
λειτουργικότητα είναι η αυτόματη παραγωγή εικόνων προεπισκόπησης από το ψηφιακό αρχείο, 
(‘thumbnailer’).  

Τα αρχεία ήχου που θα υποστηρίζονται από το υποσύστημα περιλαμβάνουν 
τύπους: aif, .aifc, .aift, .au, .mp3, .snd, .wav και .mid, .midi, .rmi. Τα αρχεία κινούμενης εικόνας που 
υποστηρίζονται περιλαμβάνουν 
τύπους: Microsoft streaming media (.asf, .wm, .wma, .wmv), Moviefile (.m1v, .mp2, .mpa, .mpe, .mpeg, .m
pg), MP3 (.m3u, .mp3), Quicktime (.mov, .qt), Real Audio (.ram), Αρχεία βίντεο (.avi, .wmv . mkv).  

Ροές Εργασιών 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού και εκθεσιακού προγράμματος καθώς και για τις εκδηλώσεις του ΜΚΤ θα 
χρειαστεί το αποθετήριο να υποστηρίζει όλες τις ροές εργασιών του Μουσείου και την συνεργατική δουλειά 
των χρηστών. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να δημιουργήσουν πακέτα αντικειμένων σε όλες τις ενότητες 
του αποθετηρίου για να διευκολύνουν τη μαζική σύνδεση και επεξεργασία πληροφοριών. Θα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο μέσα από το αποθετήριο οι χρήστες να βλέπουν την πρόοδο των εργασιών άλλων 
χρηστών σε συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων και να συμμετέχουν, χωρίς όμως να παρεμβαίνει ο ένας 
χρήστης στην εργασία του άλλου. Ακόμη, να στέλνονται ενημερώσεις για έγκριση ή επιβεβαίωση από τα 
αρμόδια άτομα.  

Παραμετροποίηση 

Κρίνεται ως πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό του αποθετηρίου η παραμετροποίηση αυτού. Το αποθετήριο 
θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες λειτουργίες για την δυναμική και συνεχόμενη παραμετροποίηση του. 
Η παραμετροποίηση θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ακόλουθα επίπεδα:  

1. Πεδία: Η παραμετροποίηση στα πεδία θα αφορά στην δημιουργία πλήρως εξατομικευμένων 
πεδίων για οποιοδήποτε σκοπό και την διαμόρφωση των προκαθορισμένων τιμών που θα 
επιλέγει ο χρήστης σε υπάρχοντα πεδία. Επίσης, το αποθετήριο θα δίνει την δυνατότητα 
μετονομασίας των διαθέσιμων πεδίων.  



2. Λίστες: Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης και δημιουργίας λιστών. 
3. Φόρμες: Το αποθετήριο θα διαθέτει κατάλληλο εργαλείο διαμόρφωσης φορμών καταγραφής 

και τεκμηρίωσης των δεδομένων της συλλογής για όλες τις ενότητες του.  
4. Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Το αποθετήριο θα επιτρέπει στον κάθε χρήστη να διαμορφώνει 

το περιβάλλον εργασίας του με προκαθορισμένα σύνολα εγγραφών, αποθηκευμένες 
αναζητήσεις και ατομικές ρυθμίσεις.  

Θα πρέπει να υπάρχει η λειτουργία Batch Update (Μαζική Ενημέρωση) προκειμένου να επιτρέπει τη μαζική 
ενημέρωση των πεδίων τεκμηρίωσης κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια. 

Αναφορές  

Το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει έτοιμες αναφορές ειδικά σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις διαχείρισης 
μίας συλλογής. Παράλληλα, θα παρέχει επιλογές παραγωγής αναφορών είτε για μεμονωμένα αντικείμενα, 
είτε μαζικά. Αυτές οι μορφές αναφορών θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά λίστες αντικειμένων, ενημερωτικά 
δελτία, αναφορές αποθέματος, κατάλογο όλων των εκθέσεων ή των τοποθεσιών για ένα αντικείμενο 
(ιστορικό εκθέσεων και αποθήκευσης). 

Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων 

Το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει εργαλείο εισαγωγής δεδομένων, το οποίο θα υποστηρίζει την μαζική 
εισαγωγή πλήθους εγγραφών και δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει για τυχόν διπλοεγγραφές 
(duplicates) αυτών. 

Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων:  

1. Φύλλα εργασίας (spreadsheets) Microsoft Excel  
2. Αρχεία XML 
3. Αρχεία POD  

Αντίστοιχα το αποθετήριο θα διαθέτει λειτουργίες που αφορούν στην εξαγωγή δεδομένων με παραμετρικές 
επιλογές: 

1. Εξαγωγή σε Φύλλα εργασίας (spreadsheets) Microsoft Excel (.xls)  
2. Εξαγωγή σε αρχεία PDF   

Υποδομή και Αρχιτεκτονική  

Το αποθετήριο θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως δοκιμασμένες και καθιερωμένες τεχνολογίες σε επίπεδο 
υποδομής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια των δεδομένων ανεξάρτητα 
από πιθανά προβλήματα στον εξοπλισμό ή τεχνολογικές αλλαγές. Το αποθετήριο θα χαρακτηρίζεται από 
επεκτασιμότητα με δυνατότητα αύξησης των χρηστών του συστήματος χωρίς περιορισμό. Στο πλαίσιο του 
παρόντος έργου κρίνεται, ότι απαιτούνται δύο (2) χρήστες σε επίπεδο αδειοδότησης.  

Θα πρέπει οι χρήστες να ορίζονται με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης (επεξεργασίας, αποκλειστικά 
εμφάνισης, διαγραφής) και τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα τις λειτουργίες 
και τις ενότητες του συστήματος. 

Η αρχιτεκτονική του αποθετηρίου θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα:  

1. Είναι βασισμένη σε πρότυπα ανοιχτών αρχιτεκτονικών 
2. Χρησιμοποιείται αντικειμενοστραφής και πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική σχεδιασμού και 

οργάνωσης των δομών 



3. Web-based: 
a. συμβατή με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των διαδεδομένων web browsers (Microsoft 

Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari και Google Chrome) 
b. βασίζεται στις πλέον σύγχρονες και ανοικτές τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού (Web2.0, 

JSON/AJAX, HTML 5, CSS 3, XSL), 
c. προσφέρει πρακτικές πλοήγησης/μενού, ενεργά στοιχεία, ελάχιστο αριθμό βημάτων, 

εναλλακτική χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού κ.λ.π. ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το 
δυνατόν πιο διαδραστική και ταχέως αποκρινόμενη εμπειρία χρήσης για το προσωπικό. 

4. Δύναται να λειτουργήσει σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) για να φιλοξενηθεί 
σε νέφος (Cloud)  

5. Το αποθετήριο στο σύνολο του θα χαρακτηρίζεται από ευχρηστία. Η διεπαφή χρήστη θα είναι 
κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του 
πληροφοριακού συστήματος.  

6. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα 
γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες 
επιλογής κ.λπ.).  

7. Εκτός από το κείμενο, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα αξιοποιεί, όταν απαιτείται, και 
άλλες μορφές περιεχομένου, όπως εικόνες, ήχο και βίντεο.  

8. Η διεπαφή χρήστη θα έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. 
Αυτό αφορά τόσο στη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και στη χρήση κοινών 
συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες.  

9. Το περιβάλλον εργασίας του αποθετηρίου θα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, άρα 
να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση.  

Η αρχιτεκτονική του αποθετήριο θα πρέπει να είναι τριών επιπέδων (three-tier architecture), ώστε να 
παρέχει αυξημένη απόδοση, ευελιξία, συντηρησιμότητα και επαναχρησιμοποίηση (performance, flexibility, 
maintainability and reusability), ενώ ταυτόχρονα η πολυπλοκότητα της κατανεμημένης επεξεργασίας να 
είναι αδιαφανής προς τον χρήστη. Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική τριών επιπέδων,  θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: 

Πρώτο Επίπεδο: User Logic-Περιβάλλον Διεπαφής 

Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στο Περιβάλλον Διεπαφής με το χρήστη στο οποίο ανήκουν οι υπηρεσίες 
των χρηστών, επίπεδο που υλοποιεί τη διεπαφή του χρήστη.  

Δεύτερο Επίπεδο: Business Logic-Διαχείριση Διεργασιών 

Το μεσαίο επίπεδο παρέχει τις υπηρεσίες Διαχείρισης Διεργασιών (Process Management services). Το 
μεσαίο επίπεδο είναι εκείνο που βελτιώνει την απόδοση, την ευελιξία, τη συντηρησιμότητα και την 
επαναχρησιμοποίηση καθιστώντας την λογική των διεργασιών κεντρική. Η κεντρική λογική των διεργασιών 
καθιστά τη διαχείριση του συστήματος ευκολότερη, καθώς οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται σε ένα μόνο 
σημείο (στο μεσαίο επίπεδο) και θα είναι διαθέσιμες από όλα τα υποσυστήματα του συνολικού 
συστήματος. 

Τρίτο Επίπεδο: Data Logic 

Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τους τρόπους διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων και άλλα εξωτερικά 
συστήματα, για την ανάκτηση και αποθήκευση πληροφοριών, μέσω της εφαρμογής. Όλα τα σχετικά μέρη 
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων μέσα στο κατανεμημένο περιβάλλον με τη χρήση 
χαρακτηριστικών όπως κλείδωμα δεδομένων, συνέπεια και αντιγραφή (data locking, consistency and 
replication). 



Το επίπεδο δεδομένων παρέχει δεδομένα στο επίπεδο πρόσβασης δεδομένων. Το προτεινόμενο 
περιβάλλον υλοποίησης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι ο ευρέως διαδεδομένος MS SQL Server, 
που συνδυάζει την ευχρηστία με την αποδοτικότητα. 

Απαιτείται η πλήρης παρουσίαση της φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής. 

Υπηρεσίες 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης σε υποδομή cloud και 
παραμετροποίησης του αποθετήριο με βάση το πρότυπο τις απαιτήσεις της συλλογής, τόσο για τις ανάγκες 
της τεκμηρίωσης του παρόντος έργου, όσο με βάση την εξέλιξη της συλλογής μακροπρόθεσμα. Επίσης, θα 
προβλεφθούν οι απαραίτητες εργασίες παραμετροποίησης, ώστε το σύστημα να  δεχτεί τις πληροφορίες 
της συλλογής της βιβλιοθήκης του Μουσείου. Θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του συστήματος με 
το Σύστημα Εικονικού Μουσείου (ΠΕ5), ώστε να τροφοδοτεί απρόσκοπτα και ελεγχόμενα με περιεχόμενο 
σχετικό με τις συλλογές. Επίσης θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες μετάπτωσης των δεδομένων από τις 
υφιστάμενες βάσεις δεδομένων του ΜΚΤ με τις συλλογές του Μουσείου και της βιβλιοθήκης του σχετικές 
με το παρόν έργο που τηρούνται σε ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή.  

Πακέτο Εργασίας 5: Σύστημα Εικονικού Μουσείου 

Μέρος της ψηφιακής στρατηγικής του ΜΚΤ είναι να παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανοιχτή 
πρόσβαση στους ψηφιακούς του πόρους με τον πιο σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα να 
διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου.  

Ως εκ τούτου αποτελεί ανάγκη του Μουσείου ένα σύστημα που θα παρέχει εξωστρέφεια όσον αφορά στο 
υλικό των συλλογών, με ασφάλεια και πλήρη έλεγχο της πληροφορίας που θα δημοσιεύεται σε 
επιλεγμένους χρήστες ή στο ευρύ κοινό. Απαιτείται η πρόσκτηση ενός Συστήματος Εικονικού Μουσείου με 
σύγχρονο και διαδραστικό σχεδιασμό. Το Σύστημα Εικονικού Μουσείου, θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη 
παρουσίαση διαδικτυακά των συλλογών και των δραστηριοτήτων του ΜΚΤ αντλώντας αυτοματοποιημένα 
το περιεχόμενο των συλλογών από το Ψηφιακό Αποθετήριο (ΠΕ4). Επίσης, το σύστημα θα εμπλουτιστεί με 
το περιεχόμενο των Πακέτων Εργασίας 1, 2 και 3. Κρίνεται σημαντικό να διαθέτει καλά τεκμηριωμένο API 
και OAI PMH για την λειτουργική διασύνδεση του με τρίτα συστήματα και διάθεση περιεχομένου.  Στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου θα ολοκληρωθεί με την Διαδικτυακή Πύλη (ΠΕ6) ως το ενδιάμεσο σύστημα 
προβολής των συλλογών του ΜΚΤ. 

Σχεδιασμός και Παραμετροποίηση 

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να παρέχει εύρος δυνατοτήτων διαμόρφωσης του σχεδιασμού του 
με στόχο το γραφιστικό περιβάλλον να ακολουθεί την οπτική ταυτότητα του ΜΚΤ και να δημιουργεί μία 
συγκροτημένη εμπειρία χρήστη με την Διαδικτυακή Πύλη (ΠΕ6). Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει εύκολα 
στη χρήση εργαλεία, ώστε το αρμόδιο προσωπικό του ΜΚΤ αυτόνομα να παρεμβαίνει σε βασικό επίπεδο 
στην παραμετροποίηση του συστήματος. Συγκεκριμένα ο χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή θα πρέπει να 
μπορεί, χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση, να παρέμβει στις γραμματοσειρές, στα χρώματα και στις 
αποστάσεις των διεπαφών του συστήματος, όπως και στην κεφαλίδα, στο υποσέλιδο και στο μενού.  

Πέρα από τον γραφιστικό σχεδιασμό που θα αναλάβει στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος, η 
παραμετροποίηση του συστήματος ως λειτουργικότητα θα πρέπει να επιτρέπει την παρέμβαση στον τρόπο 
εμφάνισης του υλικού της συλλογής (μεταδεδομένα, χωρική και χρονική σήμανση, πολυμεσικό υλικό, 
επικεφαλίδες κλπ.) Με κατάλληλη λειτουργικότητα ο διαχειριστής θα διαχειρίζεται τα δεδομένα της 
συλλογής είτε ως μονάδες, είτε ως σύνολα και θα ορίζει κατηγοριοποιήσεις στο υλικό με βάση τις 
αντίστοιχες επιλογές στο Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 
Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου (ΠΕ4) (π.χ. 
ταξινόμηση, τμήματα, γεωγραφία, φυσικά πρόσωπα κλπ.).  Στο σύστημα θα ορίζονται συγκεκριμένα πεδία 
που θα παίζουν τον ρόλο του υπερσυνδέσμου στην καρτέλα μεταδεδομένων του υλικού της συλλογής.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει πλήρη πολυγλωσσική υποστήριξη σε επίπεδο διεπαφών, όσο και σε 
επίπεδο περιεχομένου.  



Λειτουργικά το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό σχεδιασμό (Responsive Design) για να 
προσαρμόζεται στις οθόνες σύγχρονων φορητών συσκευών. Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την απρόσκοπτη πλοήγηση τόσο μέσω δακτύλων, όσο και μέσω ποντικιού- 
πληκτρολογίου. Το γραφιστικό περιβάλλον του συστήματος θα πρέπει να είναι mobile friendly, κατάλληλο 
δηλαδή για κάθε είδους φορητή συσκευή smartphone ή tablet iOS, Android, κ.λπ. 

Επιλογές Αναζήτησης και Προβολής 

Αποτελεί σημαντική παράμετρο το σύστημα να παρέχει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στους τελικούς 
χρήστες ταχύτατα και χωρίς επιπλέον διαχειριστικές απαιτήσεις. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 
ελεύθερη αναζήτηση με τη χρήση μίας λέξης ή συνδυασμού λέξεων και σύνθετη αναζήτηση με συνδυασμό 
πεδίων και τελεστών. 

Το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και μεταδεδομένων δύναται να ορίζεται από το Μουσείο σύμφωνα με 
το κοινό που απευθύνεται και τις απαιτήσεις του. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η πλήρης δυνατότητα 
αναζήτησης περιεχομένου σε όλη την δικτυακή πύλη μέσω Full Text Search. Στα αποτελέσματα και μέσα 
από υπερσυνδέσμους ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να οδηγηθεί από το ένα τεκμήριο στο άλλο, από τον 
ένα δημιουργό στα έργα του, σε άλλη εποχή, τάση κλπ., παρέχοντας μία ολοκληρωμένη σημασιολογική 
σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος του ΜΚΤ.  

Επιπρόσθετα το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει  τις ακόλουθες λειτουργικότητες: 

1. Αυτόματη συμπλήρωση αναζήτησης, ώστε το σύστημα να προτείνει αναζητήσεις βάσει του 

όρου που έχει ήδη αναζητηθεί. 

2. Εμφάνιση παρόμοιου υλικού κάτω από την καρτέλα ενός αντικειμένου της συλλογής  με 

κριτήριο κοινά δεδομένα στα πεδία. 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει εναλλακτικές επιλογές προβολής των αποτελεσμάτων της αναζήτησης 
και ενισχυμένη δυνατότητα zoom in/ zoom out ώστε το κοινό, ειδικά το ερευνητικό, να μπορεί να 
παρατηρήσει τα χρώματα, το υλικό και την υφή των αντικειμένων, τα οποία ακόμη και ο φυσικός επισκέπτης 
του Μουσείου δεν θα είχε την δυνατότητα να δει σε τόση λεπτομέρεια.   

Η Συλλογή μου 

Για μία πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη το σύστημα θα διαθέτει λειτουργικότητα ‘Η Συλλογή μου’, 
δηλαδή ένα ενσωματωμένο διαδραστικό εργαλείο για το κοινό να επιλέγει υλικό και να το συνδυάζει ως 
μία προσωπική συλλογή. Θα επιτρέπεται στους εγγεγραμμένους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους 
ομάδες εγγραφών/υλικού βάσει των κριτηρίων που αυτοί επιθυμούν να ορίσουν. Η δημιουργημένη από 
τον χρήστη “συλλογή” θα μπορεί να είναι ορατή και από άλλους χρήστες του συστήματος ή να είναι για 
προσωπική προβολή μόνο. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει/επεξεργαστεί σημειώσεις για συγκεκριμένο 
υλικό στη ‘συλλογή(-ές)’ του. Η παρούσα ηλεκτρονική υπηρεσία προς το ψηφιακό κοινό του ΜΚΤ θα 
ενισχύσει την διάδραση και την έρευνα στο υλικό της συλλογής. 

Εκθέσεις 

Υποστηρίζοντας το πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα του ΜΚΤ το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή 
ενότητα προβολής αυτού. Η ενότητα προβολής των εκθέσεων θα παρουσιάζει τις παρελθοντικές εκθέσεις 
του Μουσείου. Τα μεταδεδομένα των εκθέσεων θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τον τίτλο, την περιγραφή, 
την διάρκεια και την τοποθεσία της έκθεσης. Με τους σχετικούς υπερσυνδέσμους στην καρτέλα της κάθε 
έκθεσης θα γίνεται σύνδεση με τα εκθέματα και τα σχετικά πρόσωπα δημιουργώντας ένα δυναμικό 
μονοπάτι αφήγησης της θεματικής της εκάστοτε έκθεσης.  

Παιδί 
Για να καλύψει όλες τις ομάδες κοινού, το σύστημα θα διαθέτει ενότητα «Παιδί», εμπλουτισμένη με 
εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά, 
εκπαιδευτικούς και άτομα με αναπηρία.  Το υλικό θα παρέχει πληροφορίες για τις συλλογές του Μουσείου, 
μέσα από ποικίλες θεματικές, όπως είναι ο Κυκλαδικός Πολιτισμός, η διατροφή και  η ενδυμασία στην 
αρχαία Ελλάδα κ.ά. Οι πληροφορίες θα δίνονται με κείμενα και εικονογραφήσεις. 



Επιπλέον, θα υπάρχουν και φύλλα δραστηριοτήτων σε μορφή PDF με κείμενα και προτεινόμενες 
δραστηριότητες για διάφορες ηλικιακές ομάδες παιδιών και για άτομα με αναπηρία. Οι χρήστες με το υλικό 
θα μπορούν να ενημερώνονται για τις συλλογές του Μουσείου, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν το υλικό είτε συμπληρωματικά στο μάθημα της τάξης, είτε για να 
οργανώσουν μία εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα μουσείο.  

Με τα φύλλα δραστηριοτήτων τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 
μάθησης, με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο,  μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, ατομικές ή 
ομαδικές 

Διαχείριση Συστήματος 

Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει εγγενώς πλήρες διαχειριστικό υποσύστημα το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο μέσα από web browser. Μέσα από το διαχειριστικό υποσύστημα θα εκτελούνται όλες οι εργασίες 
παραμετροποίησης, διαχείρισης χρηστών, ρυθμίσεις ασφαλείας περιεχομένου, στατιστικά και αναφορές.  

Απαιτήσεις Ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τα τεχνικά μέτρα, τις οργανωτικές/διοικητικές διαδικασίες που θα 
εξασφαλίσουν την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων, την προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, καθώς και την εν γένει ασφάλεια ολόκληρου 
του έργου (του εικονικού μουσείου, των επιμέρους εφαρμογών, λειτουργιών και υποσυστημάτων). Θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο το ισχύον νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με θέματα ασφάλειας 
(όπως για παράδειγμα σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των προσωπικών 
δεδομένων των χρηστών), οι βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, τα επαρκέστερα και πλέον σύγχρονα σχετικά προϊόντα λογισμικού. 

Το ίδιο το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία επιπέδων πρόσβασης με ελεγχόμενο κωδικό με 
βάση συγκεκριμένα προφίλ χρηστών. 

Ομάδες Χρηστών 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα ορισμού παροχής ή απαγόρευσης της πρόσβασης στα 
δεδομένα και τα ψηφιακά αντικείμενα κατά την αναζήτηση και την εμφάνιση. Θα ορίζεται το δικαίωμα 
πλήρης πρόσβασης σε όλη τη συλλογή για το προσωπικό και σε συγκεκριμένες πληροφορίες για το κοινό. 
Ο έλεγχος θα μπορεί να φθάσει ακόμα και μέχρι το επίπεδο των μεταδεδομένων καθώς και της πρόσβασης 
σε λειτουργίες του συστήματος. 

Το σύστημα θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στις συλλογές για το κοινό και τους ερευνητές 
ενισχύοντας την ψηφιακή στρατηγική του ΜΚΤ. Η πρόσβαση καθώς και το περιβάλλον εργασίας της 
διεπαφής θα δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι ερευνητές 
συνήθως απαιτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε συγκεκριμένα και επιστημονικά δεδομένα των αντικειμένων 
και των τεκμηρίων από ότι το υπόλοιπο κοινό.  

Επίσης, ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένους 
χρήστες σε συγκεκριμένους τύπους πολυμέσων να παρέχει συγκεκριμένα σε χρήστες το δικαίωμα του 
download πολυμέσων και της ποιότητας τους. 

Πνευματικά δικαιώματα και προστασία περιεχομένου 

Στο πλαίσιο του έργου, το περιεχόμενο του συστήματος ανήκει αποκλειστικά και απαρέγκλιτα στο ΜΚΤ. Το 
παρουσιαζόμενο φωτογραφικό υλικό και τα γραπτά κείμενα θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΜΚΤ, 
το οποίο θα ορίζει ενδεδειγμένο υλικό ανοιχτό, επεξεργάσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο από τους 
χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμπορικά από τρίτους. Για όλο το 
οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να εφαρμοστούν οι καλύτερες, σύγχρονες πρακτικές προστασίας και 
αποτροπής  μεταφόρτωσης (download) ή αντιγραφής από το χρήστη του διαδικτύου.  

Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας 

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως δοκιμασμένες και καθιερωμένες τεχνολογίες σε 
επίπεδο υποδομής, αρχιτεκτονικής και διεπαφής χρήστη (HTML/CSS/JavaScript).  Με αυτό τον τρόπο 



διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια των δεδομένων ανεξάρτητα από πιθανά προβλήματα στον 
εξοπλισμό ή τεχνολογικές αλλαγές. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να είναι αρθρωτή (modular) με στόχο τη δυνατότητα επέκτασης 
ή αναβάθμισής του. Όλα τα δεδομένα του Εικονικού Μουσείου θα τηρούνται σε ανεξάρτητη κεντρική βάση 
δεδομένων, η οποία θα υποστηρίζει διαδικασία τήρησης αντιγράφων. Επίσης, θα πρέπει να λειτουργεί σε 
περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) για να φιλοξενηθεί στο νέφος (cloud). 

Θα πρέπει να ενσωματώνει και να παρουσιάζει στο κοινό το επιλεγμένο περιεχόμενο από το Ψηφιακό 
Αποθετήριο (ΠΕ4). Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει το ίδιο το σύστημα να διασυνδεθεί με την Διαδικτυακή Πύλη 
(ΠΕ6). Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζει στις καρτέλες αντικείμενων και εκθέσεων την διασύνδεση με 
συνδέσμους σε εξωτερικά συστήματα για σκοπούς περεταίρω προβολής και αξιοποίησης του ψηφιακού 
υλικού. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο API, OAI PMH, RDF & JSON που να επιτρέπει την 
διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές και την διάθεση μεταδεδομένων και αρχείων προεπισκόπησης των 
ψηφιοποιημένων συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο International 
Image Interoperability Framework (IIIF).  

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την διασύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα του ΜΚΤ, αλλά και του χρήστη 
σε περίπτωση που επιθυμεί να κοινοποιεί πληροφορίες ή υλικό από τη συλλογή, όπου αυτό είναι επιτρεπτό 
με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις.  

Στατιστικά και Αναφορές 

Το ίδιο το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες συγκέντρωσης στατιστικών. Το ΜΚΤ θα έχει την 
δυνατότητα να ρυθμίσει τις παραμέτρους και τη διάταξη των αναφορών για τα στατιστικά επίσκεψης και 
χρήσης του συστήματος. Οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν 
απεριόριστες αναφορές για κάθε ενότητα με διαμορφωμένα πεδία. Αντίστοιχα θα δίνεται η δυνατότητα σε 
χρήστες να μπορούν να εκτυπώνουν πληροφορίες του υλικού της συλλογής, με ή χωρίς εικόνες, σε μορφή 
PDF. 

Προσβασιμότητα 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 2.0 σε επίπεδο 
τουλάχιστον AA διασφαλίζοντας ότι οι ετικέτες, οι τίτλοι, το εναλλακτικό κείμενο και οι χρωματικές 
αντιθέσεις συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα. 

Υπηρεσίες 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Συστήματος 
Εικονικού Μουσείου, όπως επίσης και υπηρεσίες διασύνδεσης με τις εφαρμογές των ΠΕ4 και ΠΕ6, 
διασφαλίζοντας την διαλειτουργικότητα τους. Επίσης θα πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες γραφιστικού 
σχεδιασμού. Σκοπός είναι να παραδοθεί ένα πλήρως λειτουργικό και παραγωγικό σύστημα με 
προστιθέμενη αξία για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το κοινό του.  

Πακέτο Εργασίας 6: Διαδικτυακή Πύλη 

Το Πακέτο εργασίας 6 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας διαδικτυακής πύλης του 
Μουσείου (website) με υποσύστημα εγγραφής και διαχείρισης μελών. Κατά την υλοποίηση των 
διαδικτυακών τόπων θα διερευνηθούν  και θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις με το Σύστημα 
Εικονικού Μουσείου του Πακέτου Εργασίας 5 και το υφιστάμενο ERP του Μουσείου με στόχο την άντληση 
περιεχομένου για χρήση και προβολή στα σημεία που θα οριστούν. Επίσης, ο σχεδιασμός θα λάβει υπόψη 
του τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα κοινωνικά δίκτυα του ΜΚΤ, την εφαρμογή διαχείρισης του newsletter 
και το σύστημα ηλεκτρονικού ραντεβού (ΠΕ8).  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει πρόταση για τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης με σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου (CMS) open-source που θα επιτρέπει την εισαγωγή, διαχείριση, διασύνδεση, 
δημοσίευση, θεματική αναζήτηση και ανανέωση του περιεχομένου. 

Η διαδικτυακή πύλη που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει την παρουσίαση του περιεχομένου σε δύο (2) 
γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά και παράλληλα θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι ιδιαιτερότητες χρηστών ΑμεΑ. 



Τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, θα ακολουθηθούν προδιαγραφές οι 
οποίες διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στην πλατφόρμα από ειδικές ομάδες.  

Η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης δίνει τη δυνατότητα στο Μουσείο να αναπτύξει με τον πλέον σύγχρονο 
τρόπο το κεντρικό ψηφιακό κανάλι επαφής με το κοινό. Το νέο website θα αποτελέσει ταυτόχρονα ένα 
εργαλείο παρουσίασης του πλούτου των Μόνιμων Συλλογών, τις δράσεις των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων καθώς και του εκάστοτε υλικού που σχετίζεται με θέματα επικαιρότητας. Παράλληλα, θα 
αποτελέσει και τον κεντρικό τόπο φιλοξενίας υποσυστήματος εγγραφής και διαχείρισης μελών.  

Γύρω από τον νέο ιστότοπο θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο δράσεων διασύνδεσης και διάχυσης του πολιτιστικού 
αποθέματος.  

Με την επίτευξη αυτής της στρατηγικής, ο χρήστης θα μπορεί να απολαύσει ένα σύνολο διασυνδεδεμένων 
υπηρεσιών οι οποίες έχουν μια λογική σχέση μεταξύ τους: 

• να βιώσει μια συνολική διαδραστική εμπειρία ως επισκέπτης του Μουσείου 

• να εξερευνήσει τα αντικείμενα των συλλογών του Μουσείου χρησιμοποιώντας έξυπνη πλοήγηση 

και αναζήτηση με δυναμικά κριτήρια  

• να πλοηγηθεί στο νέο portal, να μάθει για τις δράσεις του Μουσείου και τις συλλογές μέσα από μια 

πολυμεσική και δυναμική παρουσίαση  

• να βρει βίντεο του Μουσείου σε πλατφόρμες διάχυσης ερμηνευτικού υλικού 

• αν έχει ειδικά χαρακτηριστικά, να χρησιμοποιήσει μια από τις ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες 

μάθησης και διάδρασης στον ιστότοπο ή μέσα στο Μουσείο (βίντεο στη νοηματική γλώσσα) 

• να πραγματοποιεί την εγγραφή του με λειτουργική διασύνδεση με το ERP του Μουσείου 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Βασικός συμπληρωματικός στόχος του Μουσείου είναι και η χρήση της διαδικτυακής πύλης, σε συνάρτηση 
με την αντίστοιχη ενότητα Παιδί του Πακέτου Εργασίας 5 τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για γονείς με 
σκοπό μια εξ αποστάσεως μάθηση. Θα προσφέρεται ψηφιοποιημένο υλικό για εκπαιδευτικούς ως μέσο 
υποστήριξης στο σχεδιασμό μαθημάτων που αφορούν τις συλλογές του Μουσείου, την αρχαιολογία και την 
τέχνη. Για την προβολή του προαναφερόμενου περιεχομένου θα χρησιμοποιηθούν διαθέσιμοι, αλλά και 
νέοι οπτικοακουστικοί τρόποι προβολής με χρήση πολυμέσων που θα το εμπλουτίζουν. Για τον λόγο αυτό 
θα σχεδιαστεί ειδική, ξεχωριστή κατηγορία για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών δράσεων του 
Μουσείου. Οι υποκατηγορίες που θα περιλαμβάνει είναι: 

• Σχολεία 

• Οικογένεια 

• Μουσειοσκευές 

• Εκπαιδευτικό υλικό 

• Summer Camp 

• Δράσεις για ΑμεΑ 

Κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες θα εστιάζει στην παρουσίαση ποικίλου και διαφορετικού υλικού και 
θα έχει ως βασικό άξονα την προώθηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που σχετίζεται τόσο με τις 
μόνιμες συλλογές όσο και με τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου. Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα στους 
χρήστες, να έχουν πρόσβαση σε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ανάλογα με την 
ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. 

Σχεδιασμός διαδικτυακής πύλης 

Ο σχεδιασμός θα γίνει με ομοιογενή παρουσίαση υψηλής ποιότητας και αισθητικής βασισμένη σε 
συγκεκριμένο, εγκεκριμένο από το ΜΚΤ σχεδιαστικό πρότυπο Διαδικτυακής Πύλης. Το user interface θα 
πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του responsive design.  

Με βάση την γραφιστική ταυτότητα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ο σχεδιασμός των σελίδων θα 
παρέχει την ευελιξία και τα καταλληλά εργαλεία αφήγησης, ώστε να κάνουν την εμπειρία του χρήστη όσο 
το δυνατόν πιο πλούσια και συναρπαστική σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, λαμβάνοντας υπόψιν τις 



τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τους περιορισμούς που θέτουν οι φορητές συσκευές από μεριάς 
υπολογιστικής ισχύος. Full Screen φωτογραφικό υλικό, ευκολοδιάβαστη και καλοσχεδιασμένη τυπογραφία 
με έμφαση στην ανάγνωση από ψηφιακά μέσα, σε συνδυασμό με κινούμενες μεταβάσεις (animated 
transitions) από κατηγορία σε κατηγορία, θα δώσουν ρυθμό στην αφήγηση του περιεχομένου, 
προσεγγίζοντας τις ανάγκες κάθε ομάδας κοινού. 

Περιεχόμενο διαδικτυακής πύλης 

Το περιεχόμενο καθώς και κάθε είδους υλικό τεκμηρίωσης (κείμενα, μεταφράσεις, εικόνες, φωτογραφίες, 
βίντεο κλπ.) αποτελεί παραδοτέο των Πακέτων Εργασίας 1 και 2 του έργου. Η διαδικτυακή πύλη που θα 
σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές ενότητες για: 

- Το Μουσείο: Επικοινωνία, πρόσβαση, κτίρια, υποστηρικτές, δωρεές 

- Νέα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΜΚΤ: θα συμπεριλαμβάνεται ημερολόγιο εκδηλώσεων 

- Συλλογές & εκθέματα: παρουσίαση των συλλογών με πλοήγηση και αναζήτηση και διασύνδεση με 

το Σύστημα Εικονικού Μουσείου (ΠΕ5) 

- Παιδί: πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό, σύνδεσμοι για διαδικτυακό τόπο παιδικού 

διαγωνισμού. 

- Εκδόσεις: θεματική παρουσίαση ανά κατηγορία 

- Φίλοι ΜΚΤ: δυνατότητα εγγραφής και ανανέωσης, συνεργασίες, νέα.  

- Επικοινωνία 

- Blog  

Οι παραπάνω ενότητες είναι ενδεικτικές και η τελική δομή θα οριστικοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου.   

Το menu λόγω της πολυπλοκότητας και του μεγάλου όγκου του περιεχομένου θα πρέπει να δομηθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη πλοήγηση σε αυτό, να είναι απλό και λειτουργικό ενώ θα 
διευκολύνει την εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψη στη διαδικτυακή πύλη.  

Η διαδικτυακή πύλη θα διαθέτει ξεκάθαρη δομή πληροφορίας και υιοθέτηση της αρχής δύο clicks away από 
την πληροφορία. Ο χρήστης πρέπει να καταλαβαίνει ανά πάσα στιγμή το σημείο στο οποίο βρίσκεται στον 
ιστότοπο, να μπορεί εύκολα να μεταβεί στην αρχική, την προηγούμενη ή την επόμενη ενότητα ή σε κάποια 
άλλη συναφή ενότητα. 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του νέου ιστοτόπου θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες χρηστών ΑμεΑ. Με βάση την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» θα ενταχθούν οι 
προϋποθέσεις και οι όροι προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με διεθνώς 
αναγνωρισμένους κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα θα συμμορφώνονται με 
τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), τουλάχιστον στο μεσαίο 
επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ» όπου αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο του έργου. 

Επίσης, πρέπει να ελεγχθούν τα βασικά θέματα προσβασιμότητας σύμφωνα με http://www.w3c.gr/ 
εξασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστο: 

1. Η χρωματική παλέτα και οι αντιθέσεις χρωμάτων να είναι αντιληπτές από όλες τις ομάδες 
πληθυσμού (π.χ. άτομα με δυσχρωματοψία). 

2. Το CSS να είναι συμβατό με τα πρότυπα W3C 
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html 

3. Ο ιστοχώρος να λειτουργεί με άνεση σε χαμηλότερες αναλύσεις οθόνης (π.χ. 1024 x 768 pixels) 
και ταχύτητες σύνδεσης (π.χ. 2Mbps). 

 
Παράλληλα, θα πρέπει να προσαρμοστεί και το περιεχόμενο έτσι ώστε να παρουσιαστεί στη διαδικτυακή 
πύλη και το περιεχόμενο που διαθέτει το Μουσείο και απευθύνεται ειδικά σε χρήστες ΑμεΑ (videos κ.α.). Η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο ΑμεΑ θα γίνεται με ειδικό menu, ενώ οι επιλογές προσβασιμότητας (αντίθεση, 
μέγεθος κειμένου, διαχωρισμός κειμένου, χρήση οδηγού ανάγνωσης κλπ.) θα δίνονται με χρήση widget.    

Παραγωγή νέου περιεχομένου 

http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html


Λόγω της ανάγκης ανάπτυξης και επιμέλειας περιεχομένου (storytelling) για επίτευξη ενός πιο σύγχρονου 
τρόπου αφήγησης, θα γίνει παραγωγή νέου περιεχομένου για κάποιες κατηγορίες της διαδικτυακής πύλης.  

Συγκεκριμένα, θα παραχθεί το ακόλουθο υλικό: 

Συγγραφή και μετάφραση κειμένων – Θα γίνει συγγραφή και μετάφραση συνολικά 40 κειμένων, έκτασης 
περίπου 500 λέξεων το καθένα για τις ανάγκες διάφορων κατηγοριών. 

Επιμέλεια και μετάφραση βασικών κειμένων κατηγορίας «Το Μουσείο» - Θα γίνει επιμέλεια και 
μετάφραση συνολικά 50 κειμένων, έκτασης περίπου 500 λέξεων το καθένα για τις βασικές υποκατηγορίες 
της κατηγορίας «Το Μουσείο». 

Επιμέλεια και μετάφραση κειμένων περιοδικών εκθέσεων – Επιμέλεια και μετάφραση συνολικά 146 
κειμένων, έκτασης περίπου 1000 λέξεων το καθένα από το αρχείο των περιοδικών εκθέσεων.  

Video Tour Μόνιμων Συλλογών – Προσαρμογή των 4 βίντεο – ξεναγήσεων διάρκειας περίπου 20 λεπτά το 
καθένα για τις 4 μόνιμες συλλογές, μετάφρασή τους και υποτιτλισμός. Η προσαρμογή αφορά αλλαγές στο 
σπικάζ και στο μοντάζ σε ήδη υπάρχον υλικό. Τα tours θα φιλοξενηθούν στις αντίστοιχες σελίδες των 
μόνιμων συλλογών.  

Animation εικονογραφικών στοιχείων – Παραγωγή 6 animation εικονογραφικών στοιχείων για την 
κατηγορία Παιδί. 

Γραφικά Σελίδων – Σχεδιασμός γραφικών και γραφιστικών για 6-7 σελίδες στην διαδικτυακή πύλη όπου 
αυτό είναι απαραίτητο.  

Μετάπτωση περιεχομένου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τη μετάπτωση του περιεχομένου για τις εξής 
ενότητες:  

• Κατηγορία Συλλογές & Εκθέματα» (Κυκλαδική, Κυπριακή και Αρχαία ελληνική τέχνη) 

• Κατηγορία «Μουσείο» 

• Κατηγορία «Εκθέσεις» (Παλαιότερες) 

• Κατηγορία «Δραστηριότητες»  

• Κατηγορία «Παιδί» 

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου – CMS 

Η διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management 
system) ελεύθερου-ανοιχτού λογισμικού, πλήρως ενσωματωμένο στη διαδικτυακή πύλη. Το CMS θα είναι 
ένα αρθρωτό σύστημα modules στο οποίο θα μπορεί ο admin να χρησιμοποιήσει παράλληλα διαφορετικά 
widgets για να μπορεί να «χτίσει» την σελίδα (πχ. Text, image, video κτλ). 

Το open-source σύστημα CMS που θα προταθεί από τον ανάδοχο για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης 
του Μουσείου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υποστηρίζει τα εξής: 

- να επιτρέπει την εισαγωγή και διαχείριση περιεχομένου σε όλες τις ενότητες 

- να αποθηκεύει το περιεχόμενο σε σχεσιακή βάση δεδομένων 

- να διαθέτει εκτεταμένες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων (εικόνων, video, αρχείων ήχου, gif, pdf), 

ανέβασμα κειμένων, μετονομασία και επεξεργασία ενοτήτων, αντιγραφή ή διαγραφή αρχείων. 

- να είναι εύχρηστη και λειτουργική ως προς τις ενέργειες και με φιλική προς τον χρήστη 

διεπιφάνεια χρήσης και εργασίας.  

- να παρέχει στον διαχειριστή φιλικό κειμενογράφο για την εύκολη καταχώρηση, μορφοποίηση και 

ενημέρωση κειμένου με σκοπό την προβολή του στο web (WYSIWYG) 

- να παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού της δομής του περιεχομένου σε δενδρική δομή πολλαπλών 

επιπέδων, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις διαδικτυακών τεχνολογιών 

- να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης (δημιουργία - κατάργηση) εσωτερικών συνδέσμων 

(hyperlinks) 

- να συμπεριλαμβάνει υποσύστημα ασφαλείας των χρηστών  



- να δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών σε πολλαπλές κατηγορίες χρηστών, με 

διαβαθμισμένη πρόσβαση και δικαιώματα διαχείρισης, επεξεργασίας, ανάγνωσης του 

περιεχομένου.  

- να υποστηρίζει την αυθεντικοποίηση των χρηστών με χρήση ονόματος και συνθηματικού  

- Η εφαρμογή διαχείρισης του περιεχομένου θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και πλήρως 

λειτουργική από τις τελευταίες εκδόσεις των πιο δημοφιλών περιηγητών (web browsers). 

- να είναι SEO-friendly  

- να υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες παρουσίασης  

Στατιστικά χρήσης 

Για την καταγραφή και άντληση στατιστικών χρήσης θα απαιτηθεί σύνδεση με αντίστοιχη εφαρμογή 
καταγραφής επισκεψιμότητας (Google Analytics). 

Newsletter 

Κατά την υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να προβλεφθεί σύνδεση με την εξωτερική 
εφαρμογή διαχείρισης newsletter που χρησιμοποιεί το Μουσείο για απευθείας εγγραφή του κοινού μέσα 
από τη διαδικτυακή πύλη.  

Διασύνδεση με Σύστημα Εικονικού Μουσείου (ΠΕ5) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει διασύνδεση της διαδικτυακής πύλης και της πλατφόρμας 
διαχείρισης περιεχομένου με το Σύστημα Εικονικού Μουσείου που προβλέπεται στο παρόν έργο. Η σύνδεση 
θα πρέπει να είναι συνεχής με το online απόθεμα των εκθεμάτων των μονίμων συλλογών του ΜΚΤ.  

Μέσα από τη διαδικτυακή πύλη οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα: 

- να πλοηγηθούν στις κατηγορίες των εκθεμάτων (Κυκλαδικός Πολιτισμός, Κυπριακός Πολιτισμός, 

Αρχαία Ελληνική Τέχνη) και τελικά στα εκθέματα 

- να εκτελέσουν αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια, όπως χρονολογία, περίοδος, πολιτισμός, υλικό, 

είδος 

- να πραγματοποιήσουν αναζήτηση με λέξη-κλειδί  

- να αποστείλουν αίτημα δανεισμού για ένα έκθεμα  

- να προσθέσουν εκθέματα στα Αγαπημένα τους 

- να αποστείλουν αίτημα παραχώρησης και απόκτησης φωτογραφιών 

Ενσωμάτωση microsites 

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης για όλα τα περιφερειακά sites 
του Μουσείου: 

- website Παιδικού Διαγωνισμού 

- Πλατφόρμα παρουσίασης εκθέσεων 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση και την ένταξη σε διαφορετικά σημεία της 
διαδικτυακής πύλης συνδέσμων ή banners προς τα περιφερειακά sites.   

Υποσύστημα Μελών 

Η νέα διαδικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει τόσο τον σχεδιασμό όσο και την ανάπτυξη υποσυστήματος 
εγγραφής και διαχείρισης μελών στη διαδικτυακή πύλη. Το υποσύστημα που θα αναπτυχθεί θα είναι 
δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) και θα περιλαμβάνει κατηγορίες και υποκατηγορίες μελών με τα σχετικά 
οφέλη. Θα δίνεται έτσι στους χρήστες η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους με απλά και 
σύντομα βήματα.  

Το υποσύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εύκολη περιήγηση, στην 
ασφάλεια της διαδικασίας και των προσωπικών δεδομένων, στην ταχύτητα, στη γρήγορη διεκπαιρέωση και 
στην προσαρμογή σε διαφορετικά μέσα (οθόνη υπολογιστή, κινητό, tablet). 

Διασύνδεση με ERP 



Για τις παρακάτω ενότητες θα πρέπει να υλοποιηθεί διασύνδεση με το σύστημα ERP Soft1 που χρησιμοποιεί 
το Μουσείο. Οι ενότητες αυτές είναι:  

• Φίλοι του Μουσείου. Εγγραφή χρήστη online, πληρωμή και ενημέρωση χρηστών CMS στο back-

end.   

• Δραστηριότητες. Δημιουργία event στο ERP που ενημερώνει παράλληλα το CMS για δημοσίευση 

στο website.   

• Δωρεές. Αποστολή δωρεών από το website με απευθείας καταγραφή στο ERP.  

 
Για τη σύνδεση μεταξύ ERP και CMS θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα API’s από το ERP Soft1. 
 
SEO  
 
Η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης και του e-shop θα πρέπει να γίνει με την εφαρμογή των βασικών αρχών 
του SEO (Search Engine Optimization). Ενδεικτικά: 

• Ανάπτυξη περιεχομένου σε συμφωνία με όλα τα πρότυπα (XHTML, CSS, titles, headers, meta tags) 

που το καθιστούν φιλικό ως προς τις μηχανές αναζήτησης. 

• Όλες οι σελίδες θα χαρακτηρίζονται από κατάλληλα meta tags (λέξεις κλειδιά), 

• Τα στοιχεία εικόνας και video θα χαρακτηρίζονται από alt tags  

• Θα προβλεφθεί συμμόρφωση με το πρωτόκολλο Open Graph με την προσθήκη των κατάλληλων 

δυναμικών meta tags σε αντίστοιχες ενότητες  

• Δημιουργία user-friendly URLs 

• Βελτιστοποίηση της δομής περιεχομένου για μηχανές αναζήτησης. 

 
 
Ασφάλεια- GDPR 
Κατά την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 
κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια της υποδομής. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του συστήματος θα 
πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και της 
εμπιστευτικότητας και να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και 
επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων (Ν2472/97), τη χρήση cookies, καθώς και τις σχετικές 
οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
 

Πακέτο Εργασίας 7: Εφαρμογή Ηχητικής Ξενάγησης 

Η ανάπτυξη εφαρμογών (Apps) για κινητές έξυπνες συσκευές – όπως τα smartphones και τα tablets– 
παρέχουν την δυνατότητα στο Μουσείο να αναπτύξει έναν νέο και ανεξάρτητο χώρο επαφής του κοινού με 
το Μουσείο και τα εκθέματά του, αξιοποιώντας την διαδραστικότητα με το εμπλουτισμένο πολυμεσικό 
περιεχόμενο, κατά τρόπο που στο φυσικό χώρο του Μουσείου ίσως να περιορίζεται από  χωροταξικούς, 
οικονομικούς και άλλους λόγους. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Πακέτο Εργασίας 7 περιλαμβάνει την ανάπτυξη μίας εφαρμογής (app) ακουστικής 
ξενάγησης (audio guide) για κινητές έξυπνες συσκευές (smartphones) πολλαπλών, μη γραμμικών 
λειτουργιών για ενήλικες, παιδιά και ΑμεΑ. Η ανάπτυξη εφαρμογής παρέχει  την δυνατότητα στο Μουσείο 
να αναπτύξει έναν νέο κανάλι επαφής του κοινού με τα εκθέματα του Μουσείου και τις ιστορίες τους.  

Η εφαρμογή σκοπό έχει να ενισχύσει με διαδραστικότητα και εμπλουτισμένο περιεχόμενο την επίσκεψη 
στον φυσικό χώρο του Μουσείου και την ενασχόληση από το σπίτι ενώ παράλληλα θα αποτελέσει εργαλείο 
προβολής του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου εκτός των φυσικών του ορίων χρησιμοποιώντας 
διεθνείς και ισχυρές πλατφόρμες διανομής όπως το Apple Store και το Google Play Store. Ο διαχωρισμός 
της εφαρμογής τόσο με βάση την τοποθεσία του χρήστη («Μουσείο» / «Σπίτι») όσο και με βάση την ομάδα 



κοινού που ανήκει (ενήλικες, παιδιά και ΑμεΑ), δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο 
διαφορετικών επιπέδων μάθησης και ξενάγησης. 

Η βασική λειτουργία της εφαρμογής θα είναι η ξενάγηση με οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Σημαντικό μέρος 
του υλικού που θα αξιοποιηθεί για τον εμπλουτισμό της εφαρμογής θα παραχθεί στο πλαίσιο του Πακέτου 
Εργασίας 1 και Πακέτου Εργασίας 3. Επιπρόσθετα έχει προβλεφθεί η παραγωγή νέου περιεχομένου 
συγκεκριμένα για τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε ελληνικά, αγγλικά ενώ 
θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης περισσότερων γλωσσών.  

Η εφαρμογή θα προορίζεται για κινητές συσκευές (smartphones) και θα προσαρμόζεται σε διαφορετικά 
μεγέθη οθόνης κινητών τηλεφώνων. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι χρήστες θα έχουν την ίδια εμπειρία, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης σε αυτή. Θα είναι συμβατή με τα λειτουργικά iOS και Android. Ο 
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να διαθέσει την εφαρμογή για λογαριασμό του ΜΚΤ στα Google Play και 
Apple Store.  

Πέρα από τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, η εφαρμογή θα δίνει την 
δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής περιεχομένου χωρίς περιορισμούς με στόχο τον 
συνεχή εμπλουτισμό της εφαρμογής όσο και τη δυνατότητα της εφαρμογής να υποστηρίξει μελλοντικές 
θεματικές δράσεις του φορέα. 

Περιεχόμενο και λειτουργίες εφαρμογής 

Η εφαρμογή θα λειτουργεί ως ένα πολυθεματικό κανάλι παρουσίασης της πληροφορίας με βάση τις  
συλλογές: 

1. Κυκλαδικός πολιτισμός,   
2. Αρχαία Ελληνική Τέχνη  
3. Αρχαία Κυπριακή Τέχνη 
4. Σκηνές από την Καθημερινή Ζωή στην αρχαιότητα 

με βάση την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης: 

1. Εντός Μουσείου 
2. Εκτός Μουσείου 

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή της, ώστε να είναι μια μαθησιακή 
ενασχόληση με το περιεχόμενο του Μουσείου που δεν έχει αρχή-μέση-τέλος, δηλαδή θα αποφευχθεί η 
γραμμική αφήγηση και θα υπάρχει δυνατότητα παράλληλης και κάθετης πλοήγησης και σύνδεσης. 
Συνεπώς, οι βασικοί άξονες της εφαρμογής θα είναι: 

• Η Εκπαίδευση (εντός Μουσείου) 
• Η Ψυχαγωγία (εκτός Μουσείου) 

Έμφαση θα δοθεί στην ελκυστική και σύγχρονη παρουσίαση του περιεχομένου σε συνδυασμό με την  
ψυχαγωγία. Θα παρουσιαστούν οι κύριες θεματικές ενότητες της κάθε συλλογής μαζί με περιγραφές 
αντικειμένων και με οπτικοακουστικό υλικό. Η εφαρμογή θα υποστηρίζει την δημιουργία και διάθεση 
θεματικών ξεναγήσεων εντός των Μόνιμων Συλλογών του Μουσείου.  

Το βασικό μενού της εφαρμογής θα εμφανίζεται μόνιμα στο κάτω μέρος της οθόνης της συσκευής και θα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  



• Αρχική Σελίδα (Home page): Η συγκεκριμένη ενότητα θα αποτελεί και την αρχική σελίδα της 
εφαρμογής. Θα περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες («Μουσείο» - «Σπίτι») όπου ο χρήστης θα 
πρέπει να επιλέξει για να του εμφανιστεί το αντίστοιχο περιεχόμενο 

• Πληροφορίες: Οι πληροφορίες που αφορούν την επίσκεψη, την λειτουργία και τις παροχές του 
Μουσείου, π.χ. το Πωλητήριο και το Εστιατόριο θα συγκεντρώνονται στην συγκεκριμένη ενότητα. 
Επίσης εδώ θα υπάρχουν οι Ρυθμίσεις χρήστη για αλλαγή της γλώσσας της εφαρμογής 

• Ημερολόγιο: Στην κατηγορία αυτή θα υπάρχει η προβολή ημερολογίου με τις εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, 
δράσεις του ΜΚΤ μέσα από το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να κλείσει την θέση του. 

Μία ακόμη λειτουργία της εφαρμογής θα είναι η αναζήτηση των εκθεμάτων με αριθμό που θα οριστεί για 
τις ανάγκες της εφαρμογής.  

Αναλυτικότερα η δομή της εφαρμογής χωρίζεται στα παρακάτω tours: 

Κατηγορία «Μουσείο»: 

o Ενήλικες 
o Παιδί  

Ανάλογα με την υποκατηγορία που θα επιλέξει ο χρήστης, η εφαρμογή θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις με 
οπτικοακουστικό υλικό με βάση επιλεγμένα εκθέματα των συλλογών. Το περιεχόμενο θα διαφοροποιείται 
ανά ομάδα κοινού (διαφορετικά κείμενα, βίντεο, εκφωνήσεις audio). Συγκεκριμένα, για κάθε ένα από τα 
βασικά εκθέματα θα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι ακόλουθες πληροφορίες:  

1. Τίτλος 
2. Περιγραφή (π.χ. κείμενα) 
3. Ηχητικό αρχείο 
4. Βασική εικόνα 
5. Περισσότερες εικόνες 
6. Βίντεο, και  
7. Σύνδεσμοι και άλλα εργαλεία για να καθοδηγηθεί ο επισκέπτης σε περισσότερη εμβάθυνση, 

αν επιθυμεί. 

Στο πλαίσιο του έργου για τον εμπλουτισμό της εφαρμογής και ανάλογα την κάθε κατηγορία και την ομάδα 
κοινού θα παραχθεί περιεχόμενο. Το περιεχόμενο καθώς και κάθε είδους υλικό τεκμηρίωσης (κείμενα, 
μεταφράσεις, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) αποτελεί παραδοτέο των Πακέτων Εργασίας 1 και 2 του 
έργου. Στο πλαίσιο του ΠΕ7 για την Κατηγορία «Μουσείο» προβλέπονται τα εξής: 

Α. Περιεχόμενο για Ενήλικες 

Συγγραφή επιμέλεια και μετάφραση κειμένων – Θα γίνει επιμέλεια και μετάφραση συνολικά 240 κειμένων 
σε ελληνικά και αγγλικά, έκτασης περίπου 500 λέξεων το καθένα. 

Audios  - Συνολικά 240 ηχητικές περιγραφές (ελληνικά και αγγλικά) διάρκειας περίπου 01:10 η καθεμία. Η 
αφήγηση θα βασιστεί στα κείμενα και θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλους  εκφωνητές – ηθοποιούς.  

Β. Περιεχόμενο για Παιδιά 

Συγγραφή επιμέλεια και μετάφραση κειμένων – Θα γίνει συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση συνολικά 
160 κειμένων σε ελληνικά και αγγλικά, έκτασης περίπου 500 λέξεων το καθένα. Τα κείμενα θα έχουν μια 
πιο απλή προσέγγιση για να είναι έτσι κατάλληλα για παιδιά. 



Audios  - Συνολικά 160 ηχητικές περιγραφές (ελληνικά και αγγλικά) διάρκειας περίπου 01:10 η καθεμία. Η 
αφήγηση θα βασιστεί στα κείμενα και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από κατάλληλους  εκφωνητές – 
ηθοποιούς με σκοπό να έχει έναν πιο παιδικό αφηγηματικό χαρακτήρα. 

Videos - 25 βίντεο διάρκειας περίπου 1 λεπτού το καθένα, μια επιλογή από αντιπροσωπευτικά αντικείμενα 
των συλλογών με επιμέλεια ήχου και σεναρίου ειδικά για παιδιά  

Εικονογραφήσεις / Video Animations – Αφορά παραγωγή συνολικά 30 εικονογραφικών στοιχείων και video 
animations διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων για εμπλουτισμό της εμπειρίας της ξενάγησης και της 
καλύτερης κατανόησης από τα παιδιά. 

Κατηγορία «Σπίτι»: 

o Ενήλικες 
o Παιδί  

Ανάλογα με την υποκατηγορία που θα επιλέξει ο χρήστης, η εφαρμογή θα περιλαμβάνει: 

• Video-tours: Περιήγηση στις Μόνιμες Συλλογές μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 30 λεπτών στο οποίο 
παρουσιάζονται όλα τα εκθέματα και οι θεματικές της κάθε συλλογής 

• Ηχητικά αρχεία (podcasts): Μία επιλογή από επιμελημένα ηχητικά αρχεία όπου θα παρουσιάζονται τα 
αντικείμενα και οι ιστορίες τους από τους επιμελητές του Μουσείου. 

• Audio Clips: Σύντομα ηχητικά για τις ιστορίες των εκθεμάτων 

Συγκεκριμένα: 

Α. Περιεχόμενο για Ενήλικες 

Συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων – Αφορά συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση συνολικά 
20 κειμένων, έκτασης περίπου 100 λέξεων το καθένα.  

Podcasts – Συνολικά 10 ηχητικά αρχεία (podcasts) διάρκειας περίπου 20 λεπτών το καθένα σε ελληνικά και 
αγγλικά για τις θεματικές των συλλογών.  

 
Β. Περιεχόμενο για Παιδιά 

Video Tours / Ξεναγήσεων για τις Μόνιμες Συλλογές για Παιδιά – Προσαρμογή των 4 βίντεο – ξεναγήσεων 
για τις 4 μόνιμες συλλογές διάρκειας περίπου 20 λεπτών το καθένα, μετάφρασή τους και υποτιτλισμός. Η 
προσαρμογή αφορά αλλαγές στο σπικάζ και στο μοντάζ από ήδη υπάρχον υλικό.  

Podcasts – Συνολικά 10 θεματικά podcasts ειδικά για παιδιά, διάρκειας περίπου 10 λεπτών το καθένα, 
ελληνικά και αγγλικά, με ενδεικτικά θέματα όπως ο γάμος στα αρχαία χρόνια, ο αθλητισμός στα αρχαία 
χρόνια, καθημερινές ασχολίες στις Κυκλάδες, η εκπαίδευση στα αρχαία χρόνια.  

Κατηγορία ΑμεΑ: 

Η εφαρμογή θα παρουσιάζει επίσης πλούσιο υλικό για χρήστες ΑμεΑ που βρίσκονται στο Μουσείο δίνοντας 
προσβασιμότητα και σε αυτή την ομάδα κοινού στο πολιτιστικό υλικό των συλλογών. Μέσα από ειδικό 
περιβάλλον απλουστευμένης παρουσίασης, διαμορφωμένα βίντεο θα παρουσιάζουν τις συλλογές αλλά και 
τα επιλεγμένα εκθέματα.  

Οι ξεναγήσεις που θα απευθύνονται σε χρήστες ΑμεΑ θα περιλαμβάνουν: 

• Ξεναγήσεις σε όλους τους ορόφους με βίντεο στη νοηματική γλώσσα 

• Ηχογραφημένες θεματικές ξεναγήσεις για άτομα με τυφλότητα 



• Easy reading texts σε δύο γλώσσες για άτομα με νοητική στέρηση και ηχογραφημένες ξεναγήσεις 

Συγκεκριμένα, θα παραχθεί το ακόλουθο υλικό: 

Συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων για άτομα με τυφλότητα – Αφορά συγγραφή, επιμέλεια 
και μετάφραση συνολικά 20 κειμένων, έκτασης περίπου μίας σελίδας το καθένα (περίπου 500 λέξεις) 

Audios - Συνολικά 20 ηχητικές περιγραφές (ελληνικά και αγγλικά) διάρκειας περίπου 01:10 η καθεμία για 
άτομα με τυφλότητα. Η αφήγηση θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλους  εκφωνητές – ηθοποιούς 

Συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων για άτομα με νοητική στέρηση – Αφορά συγγραφή, 
επιμέλεια και μετάφραση συνολικά 80 κειμένων, έκτασης περίπου έκτασης περίπου μίας σελίδας το καθένα 
(περίπου 500 λέξεις) 

Audios - Συνολικά 80 ηχητικές περιγραφές (ελληνικά και αγγλικά) διάρκειας περίπου 01:10 η καθεμία για 
άτομα με νοητική στέρηση. Η αφήγηση θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλους  εκφωνητές – ηθοποιούς 

Εκπαιδευτικές και διαδραστικές λειτουργίες για παιδιά 

Η εν λόγω εφαρμογή, πέρα από τις λειτουργίες που θα αφορούν τη διεύρυνση της επίσκεψης στο Μουσείο, 
θα φιλοξενεί και θα παρουσιάζει υλικό ειδικά επιμελημένο με βασικό στόχο την παροχή μίας εκπαιδευτικής 
πολιτιστικής εμπειρίας. Για οικογένειες - εγχώριες και μη - θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές λειτουργίες με 
πιο διαδραστικό χαρακτήρα. Θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένες οπτικοακουστικές ξεναγήσεις για 
οικογένειες (family tours).  

Οι λειτουργίες αυτές θα επιτρέπουν μία μουσειακή εμπειρία ‘οικογενειακής μάθησης’. Το υψηλό επίπεδο 
διάδρασης και η σχεδίαση με βάση τις ηλιακές μαθησιακές προτιμήσεις του χρήστη, θα επιφέρει διττό 
όφελος, από τη μία όντας εκπαιδευτική τεχνολογία κινητής γνώσης για τα παιδιά (mobile-learning) και από 
την άλλη προσφέροντας ψηφιακή κατάρτιση σε τεχνολογίες πιθανόν ανεξερεύνητες στους συνοδούς και 
κηδεμόνες τους (δια βίου μάθηση και ψηφιακός εγγραμματισμός για την τρίτη ηλικία)- στην ουσία 
παρέχοντας πολλαπλά οφέλη.  

Οι ξεναγήσεις θα απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, θα εκπαιδεύουν, θα ενημερώνουν και 
θα ψυχαγωγούν. Κάθε μία θα περιλαμβάνει: 

• Ξενάγηση για παιδιά (επιμέλεια κειμένων και ηχογράφηση για παιδιά) 

• Εμπλουτισμό και ερμηνεία επιλεγμένων εκθεμάτων με οπτικοακουστικό υλικό ειδικά για παιδιά 
(video, animations) 

Η παρουσίαση του περιεχομένου θα προσφέρει μια μουσειακή εμπειρία οικογενειακής μάθησης και 
ξενάγησης, δομημένη σε πολλαπλά, διαδραστικά, επίπεδα με βάση: 

• Τις ανάγκες των χρηστών ανεξάρτητα από την ηλικία: Ψυχαγωγία, Εκπαίδευση 
• Τις ηλικιακές μαθησιακές προτιμήσεις του χρήστη: παιδιά - ενήλικες  
• Την θέση των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία: γονείς – εκπαιδευτικοί 

Η διατιθέμενη εκπαιδευτική εφαρμογή θα έχει ως στόχο να αυξήσει την εμβέλεια των  
μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων του μουσείου σε παιδιά και εφήβους στο εξωτερικό, αλλά και την 
Ελλάδα, ώστε αυτά να αγαπήσουν τα μουσεία, την τέχνη, τον πολιτισμό και ειδικότερα τον Ελληνικό 
πολιτισμό.  Αυτό παρουσιάζει μια μεγάλη ευκαιρία για το μουσείο να αναπτύξει έναν σχεδόν ανεξάρτητο 
χώρο διαδραστικών και αμφίδρομων μαθησιακών δράσεων, οι οποίες στο φυσικό χώρο του Μουσείου ίσως 
να περιορίζονται από  χωροταξικούς, οικονομικούς και άλλους λόγους. 

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 



Η εφαρμογή θα υποστηρίζεται από ξεχωριστό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management 
System) για την εισαγωγή, επεξεργασία, ανανέωση και διαγραφή των πληροφοριών των εκθεμάτων και των 
ξεναγήσεων. Το προσωπικό του Μουσείου θα μπορεί ανεξάρτητα να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει στην 
εφαρμογή σελίδες με περιεχόμενο (κείμενο, φωτογραφίες, συνδέσμους) για διαφορετικούς σκοπούς. Το 
CMS θα είναι ένα αρθρωτό σύστημα modules στο οποίο θα μπορεί ο διαχειριστής να χρησιμοποιήσει 
παράλληλα διαφορετικά widgets για να μπορεί να «χτίσει» την σελίδα της εφαρμογής (πχ. Text, image, 
video κτλ). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα διαθέτει η εφαρμογή περιλαμβάνουν: 

• Μεγέθυνση εικόνων με την κίνηση των δύο δακτύλων  

• Πλοήγηση με swiping του δαχτύλου αριστερά / δεξιά  

• Double tabbing με το δάκτυλο, για επιστροφή στο αρχικό μέγεθος  

• Παρουσίαση πολλαπλών εικόνων οριζόντια ως καρουζέλ, όπου ο χρήστης μπορεί 
να πλοηγηθεί με swiping του δαχτύλου αριστερά / δεξιά  

• Πλοήγηση του χρήστη από 1 σημείο της εφαρμογής σε 1 άλλο ή σε κάποιο εξωτερικό σύνδεσμο URL με 
το πάτημα ενός κουμπιού (deep linking)  

• Tab menu στο κάτω μέρος της εφαρμογής  

• Δημιουργία μνήμης εφαρμογής (application state) και αποθήκευση απαραίτητης πληροφορίας στη 
συσκευή (cache memory).  

• Ασύγχρονη μεταφορά της πληροφορίας από το server στο app για καλύτερη διαχείριση απόδοσης της 
εφαρμογής ως προς την ταχύτητα ανταπόκρισης  

• Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και δυνατότητα προσθήκης άλλων στο μέλλον. Δυνατότητα 
εισαγωγής των μεταφράσεων από τους διαχειριστές του μουσείου μεσω UI Dashboard. 

• Webviews για προβολή κομματιού εξωτερικής ιστοσελίδας μέσα στην εφαρμογή. 

Επιμέρους θέματα της εφαρμογής: Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνικές επιλογές που αφορούν σε 
επιμέρους θέματα της εφαρμογής χρήστη. 

• Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ. Η εφαρμογή θα εξασφαλίζει την πρόσβαση και ευχρηστία του 
περιεχομένου από άτομα με αναπηρίες  (ΑΜΕΑ), με χρήση των Accessibility Guidelines που 
προτείνουν οι κατασκευαστές του κάθε λειτουργικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου 
και θα ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 
(Mobile Web Best Practices 1.0) και WCAG 2.0.  

• Χρόνοι απόκρισης και εκκίνησης. Ο χρόνος εκκίνησης της και ο χρόνος απόκρισής της εφαρμογής 
στις διαφορετικές ενέργειες του χρήστη είναι αμελητέος δεδομένου ότι πρόκειται για native 
εφαρμογές με δεδομένο ότι στις περιπτώσεις των multitasking συστημάτων (πχ Android) άλλες 
εφαρμογές που εκτελούνται παράλληλα δεν καταναλώνουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Θα 
διατηρεί -σχετικά- μικρό μέγεθος, ώστε να μην προκαλεί καθυστερήσεις (lag) στη συσκευή και, 
γενικότερα, να μην την επιβαρύνει σε χρήση τα CPU και RAM. Το σύστημα κάθε εφαρμογής θα 
λειτουργεί και Οffline. 

• Στατιστικά. Η εφαρμογή θα διαθέτει λειτουργίες συγκέντρωσης στατιστικών και εκτύπωσης αυτών. 
Τα στατιστικά θα συγκεντρώνονται με βάση της χρήσης της εφαρμογής από το κοινό και τις 
προτιμήσεις του. 

Κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την συστηματοποίηση της διαδικασίας 
διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, ειδικά για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο του ΜΚΤ. Ενδεικτικά, 
απαιτείται η δημιουργία Βεβαίωσης Παραχώρησης Δικαιωμάτων Περιεχομένου (Content Rights and 
Reproduction Release Form) για χρήση στο διαδίκτυο διεθνώς, σε κινητές πλατφόρμες και για διάθεση μέσω 
App Store και Google Play. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων θα δομηθούν με βάση τον 
κύκλο ζωής των ψηφιακών πόρων του Μουσείου. 



Στο πλαίσιο του ΠΕ7 θα περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες ανάπτυξης, σχεδιασμού και 
παραμετροποίησης, διάθεσης εκ μέρους του ΜΚΤ σε πλατφόρμες, όπως App Store, Google Play, της 
εφαρμογής. Απαραίτητη είναι η εισαγωγή και η θεματική διασύνδεση του περιεχομένου στην εφαρμογή.  

Πακέτο Εργασίας 8: Σύστημα Ηλεκτρονικού Ραντεβού Ξεναγήσεων, Δράσεων Προβολής, Κρατήσεων 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 

 

Το Πακέτο Εργασίας 8 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικού Ραντεβού 
ανοιχτού κώδικα για κρατήσεις ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Με το 
προτεινόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικού Ραντεβού,  ΜΚΤ θα πραγματοποιεί όλες τις εργασίες διαχείρισης 
επίσκεψης και το κοινό του θα έχει την δυνατότητα να προγραμματίζει την επίσκεψη του, είτε μέσω της 
ιστοσελίδας, είτε στον φυσικό χώρο. Το περιεχόμενο καθώς και κάθε είδους υλικό τεκμηρίωσης (κείμενα, 
μεταφράσεις, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.) αποτελεί παραδοτέο των Πακέτων Εργασίας 1 και 2 του 
έργου. Η υπηρεσία κρίνεται αναγκαία και τα οφέλη που παρέχει περιλαμβάνουν.  

• Εύχρηστη διαχείριση επίσκεψης για κάθε ομάδα κοινού στον φυσικό χώρο, αλλά και ηλεκτρονικά 

• Δημιουργία πολλαπλών εκδηλώσεων, εκθέσεις, εργαστήρια κλπ. 

• Διαχείριση της επίσκεψης όσον αφορά στην πληρότητα των χώρων  

• Λήψη στατιστικών 

• Απομακρυσμένα εύκολη κράτηση θέσης για τις εκδηλώσεις ή άλλες υπηρεσίες του Μουσείου  

• Γρήγορη ενημέρωση για τις διαθεσιμότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή εργαστήρια. 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Το περιβάλλον διαχείρισης (backend) θα πρέπει να διατίθεται σε ελληνικά και αγγλικά. Το σύστημα θα 
πρέπει να διαθέτει την ευελιξία να καλύψει τις απαιτήσεις σε εύρος εκδηλώσεων (μόνιμες και περιοδικές 
εκθέσεις, εργαστήρια, συνέδρια κλπ.).  

Η εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να υποστηρίζει την επιλογή σε τοπικό εξυπηρετητή (server), όσο 
και σε υποδομή cloud. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμβατική λειτουργία του συστήματος να 
γίνεται με συσκευές Android ως τις πλέον διαδεδομένες στην ελληνική αγορά. Η διαχείριση του συστήματος 
θα πρέπει να γίνεται από ξεχωριστό περιβάλλον διαχειριστή μέσω web browser.  

Κρίνεται επίσης σημαντικό το σύστημα να παρέχει την δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του μέσω 
πρόσθετων (plug-ins) και να διαθέτει API για διασύνδεση με τρίτα συστήματα και εφαρμογές.  

eBooking 

Διαθέτει ηλεκτρονικό σημείο κρατήσεων, το οποίο θα ενσωματωθεί στην διαδικτυακή πύλη (ΠΕ7) 
προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη (UX). Μάλιστα σε επίπεδο παραμετροποίησης θα 
μπορεί να δεχτεί αλλαγές (γραφικά, χρώματα κλπ.) για να συνάδει με την οπτική ταυτότητα της ιστοσελίδας 
(UI). Επίσης, θα αποτελεί ένα σύστημα ευέλικτο στον σχεδιασμό και δημιουργία διαφορετικών εκδηλώσεων  
βάσει  ποικίλων σεναρίων. 

Ο χρήστης θα μπορεί να ελέγξει την διαθεσιμότητα των χώρων και όλων των ανοιχτών προς το κοινό 
εκδηλώσεων του φορέα σε ένα κεντρικό σημείο. Μέσα από ένα ημερολόγιο θα μπορεί να δει την περίοδο 
επίσκεψης και να επιλέξει την επιθυμητή ημερομηνία. Επίσης για τις εκδηλώσεις που απαιτείται (π.χ. 
συνέδρια) ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα μέσα από διαδραστικό γράφημα να επιλέξει την θέση του. 
Παρόλα αυτά ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να αποκλείσει ορισμένο αριθμό θέσεων. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικής κράτησης για διαφορετικές εκδηλώσεις (π.χ. ξενάγηση και 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα). Για παράλληλες εκδηλώσεις (π.χ. εργαστήρια) το σύστημα θα επιτρέπει την 
δημιουργία ερωτηματολογίου, ώστε να το απαντάει ο χρήστης πριν επιλέξει την εκδήλωση. 

Επιπρόσθετες λειτουργίες που θα παρέχονται στο κοινό να εκδηλώνει ενδιαφέρον σε περίπτωση ακύρωσης 
μπαίνοντας σε λίστα αναμονής. 



Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει εργαλεία για τον σχεδιασμό και την παραμετροποίηση των δελτίων 
κράτησης για κάθε τύπο εκδήλωσης. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των δελτίων 
ως αρχείο PDF ή να το κατεβάζει σε φορητές συσκευές (μέσω Apple wallet ή εφαρμογές Android passbook). 
Το σύστημα πρέπει να παρέχει την επιλογή για μαζική εκτύπωση και αποστολή δελτίων.  

Λειτουργίες προώθησης 

Το σύστημα θα λειτουργεί υποστηρικτικά σε όλες τις διαδικασίες κρατήσεων και διαχείρισης των 
επισκεπτών. Συνεπώς κρίνεται σημαντικό να παρέχει και λειτουργίες προώθησης των εκδηλώσεων του 
Μουσείου. Θα πρέπει να αποστέλλει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις με μαζική αποστολή email και να 
διασυνδέεται με κοινωνικά δίκτυα.  

Έκδοση και έλεγχος στον φυσικό χώρο 

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί μέσω Android εφαρμογής (tablet, smartphones, desktop) 
στον φυσικό χώρο του ΜΚΤ, ώστε το κοινό να μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε 
εκδήλωση. Θα διαθέτει λειτουργίες επιτόπιας έκδοσης δελτίων συμμετοχής, αναίρεσης της διαδικασίας σε 
περίπτωση λάθους. Κατά την είσοδο των επισκεπτών θα γίνεται ο έλεγχος των δελτίων με εφαρμογή σε 
smartphone ή tablet επιτρέποντας ταυτόχρονα τον έλεγχο των δελτίων και μέσα στους υπόλοιπους χώρους 
του Μουσείου. Ο έλεγχος δεν θα προϋποθέτει την σύνδεση σε διαδίκτυο για την ομαλή λειτουργία της 
διαδικασίας τους ελέγχου. Θα παρέχεται η λειτουργία ελέγχου και καταγραφής εισόδου ανά εκδήλωση με 
χρήση λίστας συμμετεχόντων.  

Διαχείριση Συστήματος 

Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει εγγενώς πλήρες διαχειριστικό υποσύστημα το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο μέσα από web browser. Μέσα από το διαχειριστικό υποσύστημα θα εκτελούνται όλες οι εργασίες 
παραμετροποίησης, διαχείρισης χρηστών, ρυθμίσεις ασφαλείας, στατιστικά και αναφορές. Από το 
διαχειριστικό υποσύστημα το Μουσείο θα μπορεί να στέλνει ενημερωτικές ειδοποιήσεις μέσω email, για 
γεγονότα όπως νέες εκδηλώσεις, ακύρωση εκδήλωσης ή επίσκεψης, αλλαγή στοιχείων κτλ. 

Ομάδες Χρηστών 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών χρηστών με αντίστοιχα 
δικαιώματα (π.χ. πρόσβασης μόνο σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις) με βάσει το προσωπικό. Ο χρήστης με 
δικαιώματα διαχειριστή θα μπορεί να παρεμβαίνει στην παραμετροποίηση και στις ρυθμίσεις του 
συστήματος. 

Στατιστικά  

Το ίδιο το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες συγκέντρωσης στατιστικών. Τα στατιστικά θα 
συγκεντρώνονται τόσο με βάση τον κάθε χρήστη, όσο και με την εκάστοτε εκδήλωση και θα παρουσιάζονται 
σε γραφήματα. Με αντίστοιχη λειτουργία το Μουσείο θα έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις παραμέτρους 
και τη διάταξη των αναφορών για τα στατιστικά, τα οποία θα μπορεί να εκτυπώσει σε αρχεία PDF και CSV. 

Υπηρεσίες 

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει με τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και 
διασύνδεσης με την ιστοσελίδα, την παροχή ενός πλήρους λειτουργικού Συστήματος Ηλεκτρονικού 
Ραντεβού.  

Πακέτο Εργασίας 9: Υπηρεσίες Μετάπτωσης Συστήματος Βιβλιοθήκης στο Αποθετήριο Ψηφιακού 
Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Αναζήτησης 
και Διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν και εργασίες αναταξινόμησης του υλικού της βιβλιοθήκης που 
αφορά περίπου 10.000 τεκμήρια από DDC σε LC με στόχο την μετάπτωση των μεταδεδομένων στο 
Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου του ΠΕ4. Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει: 

• Την ενημέρωση της εγγραφή του τεκμηρίου,  

• Την επικόλληση επισήματος,  



• Την σφράγιση και εισαγωγή ταυτότητας στο τεκμήριο (μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός 

ταύτισης) και  

• Την ανατοποθέτηση του υλικού της βιβλιοθήκης 

Επίσης, στο Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, Ψηφιακής 
Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου (ΠΕ4) θα γίνει η 
κατάλληλη παραμετροποίηση για να δεχτεί τις πληροφορίες της συλλογής της βιβλιοθήκης.  

Πακέτο Εργασίας 10: Δημοσιότητα και Επικοινωνία 

Η ανάδειξη των διεθνών τάσεων στη σύγχρονη τέχνη, η προσέλκυση του νεανικού κοινού, η συνεχής 
παραγωγή περιοδικών εκθέσεων και η ανάδειξη της αρχαιολογίας με πιο προσιτό τρόπο είναι μερικοί από 
τους στόχους όπου το ΜΚΤ προσπαθεί να προσεγγίσει στρατηγικά. Η δυναμική των επικοινωνιακών 
δραστηριοτήτων του ΜΚΤ έχει παρουσία τόσο στα παραδοσιακά μέσα (Τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
έντυπες καταχωρήσεις) μέσα από την σταθερή σχέση που έχει αναπτύξει με τον ελληνικό (χορηγοί 
επικοινωνίας) και διεθνή Τύπο, όσο και στα ψηφιακά μέσα με τη καθημερινή παρουσία του ΜΚΤ στην 
ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατηρώντας έτσι μια σταθερή σχέση με το κοινό του 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με σημαντική επιτυχία.   

Αποκτώντας ένα πιο άμεσο και φιλικό προφίλ, έγινε εφικτή η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην 
επικοινωνία και προβολή του περιεχομένου του Μουσείου (social media, videos, microsites κλπ.) με σκοπό 
αφενός τη δημιουργία κοινοτήτων (online communities) χρηστών που αγαπούν την τέχνη και αφετέρου την 
ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού σε ό,τι αφορά στα μηνύματά του, καλλιεργώντας παράλληλα μία σχέση 
μαζί του.  

Ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα του όσον αφορά στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και 
επανεκθέσεων των μονίμων συλλογών, το ΜΚΤ σχεδιάζει και υλοποιεί επικοινωνιακές δράσεις με στόχο την 
εξοικείωση του κοινού με το μουσείο, την ανάπτυξη της αναγνωσιμότητας του και τη συνεχή παρουσία στον 
πολιτιστικό χάρτη στης Αθήνας. Οι συνεργασίες με φορείς και ανεξάρτητες ομάδες, καλλιτέχνες και 
συλλογικότητες δίνει την ευκαιρία στο μουσείο να οργανώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με χαμηλό 
προϋπολογισμό. 

Το Μουσείο τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει μία ψηφιακή παρουσία  προσφέροντας το περιεχόμενο 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα στο Facebook επικοινωνεί τα νέα του και συνομιλεί 
με το κοινό του, στο Instagram μοιράζεται φωτογραφίες μέσα από τις εκθέσεις του και τα παρασκήνια, ενώ 
στο YouYube ανεβάζει διαλέξεις, επιμορφωτικά video με συνεντεύξεις επιμελητών καθώς και προωθητικά 
videos (teasers) για την επικοινωνία δράσεων. 

Η διαδικτυακή κοινότητα του ΜΚΤ εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και πρωτοποριακό 
μέσο για το μουσείο ώστε να επιτύχει: 

▪ την ανάδειξη των συλλογών, των εκθέσεων, των δράσεων του μουσείου κλπ. 
▪ τη δημιουργία μίας σύγχρονης εικόνας ως χώρου πολιτιστικής συνδιαλλαγής και αλληλεπίδρασης 
▪ την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή των φίλων του μουσείου6 και τη δημιουργία πιο προσωπικών 

και μακροχρόνιων σχέσεων μαζί τους 
▪ την αύξηση του αριθμού των φίλων και των “φωνών” που θα πολλαπλασιάζουν το μήνυμα του 

μουσείου 
▪ την ευκολότερη έλξη χορηγιών και δωρεών και 
▪ την αποτελεσματικότερη διάχυση του μηνύματος του μουσείου. 

 
Μια μικρή ομάδα διαχειρίζεται την πολυσχιδή επικοινωνιακή πολιτική, καλύπτοντας πολλές ανάγκες 
εσωτερικά, με δυναμικό του Μουσείου και πολλή δημιουργικότητα. Έχοντας επενδύσει πόρους και 
ενέργεια σ’ αυτή τη διαδικασία, αντικείμενο έρευνας αποτελεί σήμερα η δυνατότητα συστηματικής 
απόκρισης του Μουσείου στη συνεχώς εξελισσόμενη ανάγκη για διάθεση ψηφιακού υλικού. Μέσα σε αυτό 

 
 



το πλαίσιο, το Μουσείο θα σχεδιάσει επικοινωνιακές ενέργειες για την προβολή των παραπάνω πακέτων 
εργασίας στο κοινό μέσα από τα κανάλια του στις ομάδες κοινού που απευθύνεται: 

• στο διεθνές και εγχώριο κοινό που αγαπούν την αρχαιολογία 

• στο κοινό που παρακολουθεί εκθέσεις σύγχρονης Τέχνης 

• στο κοινό που συμμετέχει σε πολιτιστικά γεγονότα 

• στο νεανικό κοινό 

• σε μαθητές, παιδιά και οικογένειες 

Το παρακάτω πλήρες μείγμα επικοινωνίας θα επιτρέψει την καλύτερη προβολή του έργου και του 
στρατηγικού πλαισίου στο οποίο έγινε ο σχεδιασμός του.  

Αναλυτικότερα οι ενέργειες επικοινωνίας θα περιλαμβάνουν: 

1. Ψηφιακή καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram): Η καμπάνια θα 
πραγματοποιηθεί μέσα από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο με διαφορετικές προωθητικές 
προσεγγίσεις βάσει προφίλ των χρηστών και περιεχομένου που επικοινωνούμε. Μια σειρά από 
targeted posts και stories σε στοχευμένες ομάδες κοινού σε Ελλάδα και εξωτερικό για κάθε 
εφαρμογή θα προγραμματιστεί για διάστημα περίπου 3 μηνών. 
 
Στόχοι: 

- Να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για όλες τις νέες πλατφόρμες που θα αναπτύξει το μουσείο 
- Να προβάλλουμε το κάθε έργο χωριστά στοχευμένα στο κατάλληλο κοινό. Τα business εργαλεία του 

facebook μας δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με γεωγραφικά κριτήρια και κριτήρια 
προτιμήσεων τα νέα του μουσείου. Το ΜΚΤ έχει αναπτύξει μια μεγάλη βάση δεδομένων μέσα από 
την ενεργή παρουσία του σε promoted υλικό. 

- Να αυξηθεί η επισκεψιμότητα (users / page views) στις σχετικές πλατφόρμες των παραδοτέων 
υλικών μέσα από τα link clicks με σκοπό την μέγιστη δυνατή απήχηση και αποτελεσματικότητα με 
μικρό κόστος έναντι άλλων μέσων. 
 

2. Έντυπες καταχωρήσεις σε επιλεγμένα μέσα του Τύπου: 
Δημοσίευση έντυπων καταχωρήσεων σε μια σειρά από επιλεγμένα μέσα ειδησεογραφικού και 
πολιτιστικού περιεχομένου (υπολογίζονται σε 8). Θα σχεδιαστεί μια σειρά από καταχωρήσεις για 
κάθε μέσο σχετικές με τις παραγόμενες εφαρμογές.  
 
Στόχοι: 

- Να ενημερωθεί το ευρύ κοινό και να αναπτύξουμε ένα ισχυρό awareness γύρω από τις νέες 
πλατφόρμες και τα παραγόμενα έργα σε μεγαλύτερης ηλικίας χρήστες που ενημερώνονται από τον 
έντυπο Τύπο. 

- Να δημιουργήσει ένα συνολικό ενδιαφέρον στην στο ευρύ κοινό για τον πολιτισμό  και να αυξηθεί 
η επισκεψιμότητα στις σχετικές ιστοσελίδες μέσα από την προβολή τους σε μέσα με μεγάλη 
αναγνωσιμότητα. 
 

3. Ψηφιακές καταχωρήσεις σε επιλεγμένες ιστοσελίδες (gif banners):  
Δημιουργία διαφημίσεων με τη μορφή web banners σε επιλεγμένες ιστοσελίδες που σχετίζονται με 
τον πολιτισμό, το lifestyle, την επικαιρότητα. 
 
Στόχοι: 

- Να προσεγγίσουμε ομάδες κοινού που παρακολουθεί δημοφιλή sites 
- Να αυξηθεί η επισκεψιμότητα με referral link clicks στις πλατφόρμες που θα αναπτύξουμε, μέσα 

από την διασύνδεση των banners με τα παραγόμενα έργα μας. 
 

4. Ραδιόφωνο: 



Radio spots (διάρκειας 00.30’’) και αναφορές από επιλεγμένους παράγωγους σχετικά με το 
εκάστοτε πακέτο σε επιλεγμένους σταθμούς συνεργατών του μουσείου μέσα από όλο το φάσμα 
των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. 
 
Στόχοι: 

- Να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για το σύνολο του έργου μέσα από μια πληρέστερη περιγραφή των 
έργων (δυνατότητα επικοινωνίας αποσπάσματων των δελτίων Τύπων) 

- Να αυξηθεί το awareness του συνόλου του έργου μέσα από την επικοινωνία του νέου ψηφιακού 
προφίλ του μουσείου. 
 

Για τις ανάγκες των παραπάνω επικοινωνιακών υλικών θα γίνει παραγωγή από την ομάδα έργου του 
Αναδόχου υπό την επίβλεψη του Τμήματος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του ΜΚΤ.  

Πακέτο Εργασίας 11: Εξοπλισμός Έργου 

Για την κάλυψη των αναγκών του έργου απαιτείται κατάλληλος και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός.  

Οι απαιτήσεις του έργου αφορούν server αποθηκευτικού χώρου για 10TB με αντίστοιχους δίσκους τύπου 
SAS και συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα MS windows και Linux. Επιπλέον, χρειάζονται 30 
σταθμοί εργασίας προσωπικού τελευταίας τεχνολογίας ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών με 
επεξεργαστή κατηγορίας intel i5, 8 Gb μνήμης, αποθηκευτικό χώρο τύπου SSD με οθόνη 24". 

Ως μεταγωγέας (switch) απαιτούνται δύο τύποι 24G και 48G, με επιπλέον θύρες SFP για την διασύνδεση 
των υποσυστημάτων και ενσωμάτωσή τους στην υποδομή του Μουσείου. 

Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει 50 άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος 
Microsoft Windows 10 pro 64bit. 

Παράλληλα, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες εγκατάστασης, ώστε το 
τελικό αποτέλεσμα να είναι μία λειτουργική και παραγωγική τεχνολογική υποδομή. 

Πακέτο Εργασίας 12: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους διαχειριστές και χρήστες των συστημάτων και 
εφαρμογών του έργου. Η εκπαίδευση των χρηστών εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Αναδόχου 
για την ένταξη/αξιοποίηση του συστήματος σε λειτουργία. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η γρήγορη 
αφομοίωση των διαδικασιών για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επικαιροποίηση των δεδομένων καθώς 
και την επίλυση προβλημάτων. Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής:  

• η κατάρτιση και εκπαίδευση τουλάχιστον 3 στελεχών του ΜΚΤ, που θα αναλάβουν την χρήση και την 

υποστήριξη του συστήματος.  

• η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους διαχειριστές του προτεινόμενου συστήματος, ώστε να 

υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξής του σε παραγωγική λειτουργία.  

• η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών και διαχειριστών του 

συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία.  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή εκπαιδευτικό υλικό, ως εγχειρίδια χρήσης, με 
οδηγίες χρήσης των κυριότερων λειτουργιών των συστημάτων σε επίπεδο Χρήστη (με δικαιώματα σύνταξης 
περιεχομένου) και σε επίπεδο Διαχειριστή (με πλήρη δικαιώματα διαχείρισης). Το υλικό θα συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του προτεινόμενο πρόγραμμα 
κατάρτισης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και γνωστικό αντικείμενο, καθώς επίσης χρονοδιάγραμμα 
εκπαίδευσης ανά ομάδα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικό κύκλο, το οποίο δεν θα ξεπερνά συνολικά τις 
25 ώρες. Η χρονική διάρκεια του κάθε σεμιναρίου μπορεί να οριστεί μεταξύ 3 έως 4 ωρών ημερησίως.  



Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής λειτουργίας ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες που 
θα περιλαμβάνουν: 

• Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση,  πιλοτική  χρήση  

κλπ.  με  στόχο  να  επιβεβαιωθεί  η  εύρυθμη λειτουργία  και  καλή  συνεργασία  των  εφαρμογών  

των  συστημάτων  του έργου υπό συνθήκες πλήρους  παραγωγικής  λειτουργίας  (πραγματικά  

δεδομένα,  παραγωγική εκμετάλλευση,  από  πλήρως  εκπαιδευμένη  περιορισμένη  κοινότητα  

χρηστών –Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών / Key Users -με ενεργή συμμετοχή στο Έργο) 

• Την υποστήριξη του αρμόδιου προσωπικού στη λειτουργία της/ωνεφαρμογής/ών  

• Τις βελτιώσεις της/ωνεφαρμογής/ών  

• Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών 

• Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 

• Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, της/ων εφαρμογής/ών κλπ. 

  



Πίνακες Συμμόρφωσης  

Γενικές Προδιαγραφές Έργου 
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Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

1 

Ο Ανάδοχος προσφέρει για διάρκεια 
τουλάχιστον δύο (2) ετών υπηρεσίες 
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για τα 
συστήματα και τις εφαρμογές του 
έργου 

≥ 2 έτη   

2 Διασφάλιση καλής λειτουργίας.  ΝΑΙ   

3 
Εύρυθμη λειτουργία της πύλης και των 
εφαρμογών σε βάση 24 x 7. 

ΝΑΙ 
  

4 

Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση 
και αναφορά προβλήματος από το 
Μουσείο πρέπει να είναι μικρότερος 
των 2 ωρών.  

ΝΑΙ   

5 

Αποκατάσταση των ανωμαλιών 
λειτουργίας του λογισμικού 
εφαρμογών (bugs) πλήρης 
αποκατάσταση με κατάλληλη 
διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν 
έγγραφης ειδοποίησης από το 
Μουσείο, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα. 

ΝΑΙ 

  

6 
Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων 
εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 

ΝΑΙ 
  

7 

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

ΝΑΙ 

  

8 

Υπηρεσία Help Desk για όλους τους 
χρήστες των συστημάτων του 
Μουσείου, διαθέσιμη από τις 9:00 – 
17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η 
οποία να είναι προσβάσιμη μέσω φαξ ή 
email που θα δηλώσει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος. 

ΝΑΙ 
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Υπηρεσίες Cloud Φιλοξενίας Λογισμικών και Εφαρμογών 

1 
Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας νέφους 
(cloud). 

ΝΑΙ   
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2 

Περιγραφή τοπολογίας της 
εγκατάστασης με τις σχετικές εργασίες 
υλοποίησης ό,τι απαιτείται για την 
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της 
υποδομής στην πλατφόρμα φιλοξενίας. 

ΝΑΙ   

3 

Τηρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις 
ασφαλείας:  

• Τα δεδομένα να είναι 

αποθηκευμένα σε κέντρο 

φιλοξενίας (data center) το 

οποίο να βρίσκεται κατά 

προτίμηση εντός της χώρας, ή 

να βρίσκεται υποχρεωτικά 

εντός Ε.Ε.  

• Πιστοποίηση ποιότητας 

ISO:9001  

• Υψηλή διαθεσιμότητα της 

τάξης του 99% με κάλυψη 

μέσω SLA,  

• Διαθέσιμη χωρητικότητα 

αποθηκευτικών μέσων 

τουλάχιστον 500 GB, Απουσία 

Single Point of failure στην 

υποδομή 

ΝΑΙ   

4 

Ο Ανάδοχος διαθέτει πιστοποιήσεις ή 
εγγυήσεις ασφάλειας και ποιότητας 
πλήρως συμμορφωμένη με την οδηγία 
που αφορά στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών του European cyber 
security strategy. 

ΝΑΙ   

5 

Το data center αλλά και ο πάροχος της 
φιλοξενίας (αν δεν ταυτίζονται) είναι 
συμμορφωμένοι με το θεσμικό και 
νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων Ν. 2472/97, και την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό 
τομέα Ν. 2774/99 με όλες τις 
τροποποιήσεις που ισχύουν σήμερα. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6 

Διασφάλιση της ακεραιότητας του 
εξοπλισμού της φιλοξενίας (servers, 
δικτυακές συσκευές, καλώδια κλπ.) σε 
φυσικό επίπεδο με όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας από φυσικές 
καταστροφές (όπως φωτιά), αλλά και 
από μη εξουσιοδοτημένη φυσική 
πρόσβαση προς τον εξοπλισμό και τις 
ρυθμίσεις.  

 

ΝΑΙ   

7 
Δυνατότητα καθημερινού backup σε 
βάθος τουλάχιστον 7 ημερών. 

ΝΑΙ   

8 

Η υποδομή του Αναδόχου διαθέτει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Περιβάλλον διαχείρισης μέσω του 

οποίου θα μπορούν οι διαχειριστές 

να εκτελούν όλες τις εργασίες και 

να παρακολουθούν την λειτουργία 

του.  

• Το σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από τεχνικούς σε 

24ωρη βάση με χρήση συστημάτων 

απομακρυσμένης 

παρακολούθησης (CCTV και PLC) 

που σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

ειδοποιούν τους τεχνικούς που 

βρίσκονται σε επιφυλακή. 

ΝΑΙ   

  



Πακέτο Εργασίας 1: Ψηφιοποίηση Συλλογών και Χώρων ΜΚΤ 
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1 
Παρέχονται υπηρεσίες ψηφιοποίησης 
των συλλογών και των χώρων του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης   

ΝΑΙ   

2 

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει 
συνδυασμό προσεγγίσεων για να 
παραχθεί ψηφιακό υλικό υψηλών 
προδιαγραφών κατάλληλο για τις 
διαφορετικές ανάγκες του έργου. 

ΝΑΙ   

3 

Παρέχεται:  

• η ψηφιοποίηση 4.000 
φωτογραφιών και εγγράφων των 
κινητών μνημείων του ΜΚΤ, 

• η ψηφιακή φωτογράφιση 500 
αντικειμένων για τις ανάγκες 
ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης των 
συλλογών του Μουσείου,  

• η επαγγελματική φωτογράφιση 
περίπου 600 αντικειμένων με 360° 
απεικόνιση, 

• η τρισδιάστατη αποτύπωση 20 
αντικειμένων, 

• η επαγγελματική φωτογράφιση 
των εκθεσιακών χώρων και προθηκών, 
και  

• η τρισδιάστατή απεικόνιση του 
ισογείου και του ορόφου του Μ. 
Σταθάτου καθώς και της Νέας Πτέρυγας 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. 

ΝΑΙ   

4 
Διασφαλίζεται ότι η διαδικασία της 
ψηφιοποίησης έχει όσο λιγότερες 
επιπτώσεις στα πρωτότυπα.  

ΝΑΙ   

5 
Η ψηφιοποίηση των συλλογών 
υλοποιείται σε χώρο ή χώρους που θα 
υποδείξει το ΜΚΤ.  

ΝΑΙ   

6 

Η μεταχείριση των πρωτοτύπων 
περιλαμβάνει τη μερική και σταδιακή 
μετακίνηση των αντικειμένων από την 
θέση φύλαξης ή έκθεσης, τη σωστή 
συσκευασία των αντικειμένων, την 
κάλυψή τους με προστατευτικό υλικό 
και την τοποθέτηση ειδικών ετικετών 
για την αναγνώρισή τους.  

ΝΑΙ   
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7 

Κατά τη συσκευασία και μεταφορά τα 
τεκμήρια συνοδεύονται από μια απλή 
λίστα η οποία θα περιλαμβάνει για 
κάθε αντικείμενο βασικές πληροφορίες 
ταυτοποίησης. 

ΝΑΙ   

8 

Σχετικά με την ψηφιοποίηση των 
φωτογραφιών υπάρχει ειδική μέριμνα 
για τεκμήρια που παρουσιάζουν 
μεγάλη ευαισθησία στο φως. 

ΝΑΙ   

9 

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης 
τα τεκμήρια τυλίγονται ή 
συσκευάζονται προσεκτικά, ελέγχεται 
πάλι η κατάστασή τους και να 
επιστρέφονται στις αρχικές θέσεις τους. 

ΝΑΙ   

10 
Η εργασία της σάρωσης αφορά 4.000 
φωτογραφίες και έντυπο υλικό από το 
αρχείο του Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

ΝΑΙ   

11 

Αξιοποιείται ειδικός σαρωτής 
κατάλληλος για τα μεγέθη των 
φωτογραφιών και των εγγράφων με τη 
μέγιστη δυνατή ανάλυση. 

ΝΑΙ   

12 

Πριν από τη σάρωση γίνεται µία 
προεπισκόπηση της περιοχής σάρωσης 
και στη συνέχεια καθορίζεται το τμήμα 
που πρέπει να ψηφιοποιηθεί 

ΝΑΙ   

13 

Για την προεπισκόπηση του υλικού 
υπάρχουν οι επιλογές «Preview» ή 
«Overview» στο πρόγραμμα σάρωσης, 
ώστε ο σαρωτής να εμφανίσει την 
περιοχή προς σάρωση. 

ΝΑΙ   

14 
Επιλέγεται η περιοχή που χρειάζεται να 
σαρωθεί.  

ΝΑΙ   

15 

Οι φωτογραφίες ιδίων διαστάσεων 
ομαδοποιούνται και σαρώνονται μαζί, 
ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα οι 
ρυθμίσεις του σαρωτή. 

ΝΑΙ   

16 

Γίνεται έλεγχος του πίσω μέρους των 
φωτογραφιών και σε περίπτωση που 
περιέχεται σημαντική πληροφορία (π.χ. 
κάποιο σημείωμα) να σαρωθεί και από 
τις δύο πλευρές.  

ΝΑΙ   
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17 

Πριν την έναρξη της σάρωσης γίνονται 
οι ακόλουθες ρυθμίσεις στο σαρωτή: 

• Λευκό σημείο: Λαμβάνεται από την 

πιο λευκή περιοχή του τεκμηρίου 

με την περισσότερη πληροφορία.  

• Σκίαση: Καθορίζεται από τα 

σκοτεινά τμήματα του τεκμηρίου 

τα οποία περιέχουν πληροφορία. 

Είναι απαραίτητο να διατηρείται 

όσο μεγαλύτερο μέρος της 

πληροφορίας γίνεται στα τμήματα 

αυτά, χωρίς να φαίνονται πολύ 

μαύρα ή πιο γκρι από όσο στην 

πραγματικότητα 

• Φωτεινότητα: Ρύθμιση της 

φωτεινότητας, ώστε να 

διασφαλιστεί η καθαρότητα των 

εντύπων είναι όσο πιο κοντά στο 

πρωτότυπο γίνεται. 

• Ξάκρισμα: Επιτρέπει τη διατήρηση 

μόνο της πληροφορίας του 

πρωτοτύπου και την απομάκρυνση 

περιττών λεπτομερειών, όπως η 

επιφάνεια του σαρωτή, το πλαίσιο 

της εικόνας κλπ. Για το λόγο αυτό  

υπάρχουν λευκά περιθώρια γύρω 

από το έντυπο, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος απώλειας 

πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

18 

Με στόχο να διασφαλιστεί η μέγιστη 
αυθεντική απόδοση της φωτογραφίας 
ακολουθούνται παράμετροι 
αποτύπωσης χρώματος και ανάλυσης 
του ψηφιακού παράγωγου. 

ΝΑΙ   

19 
Για το έγχρωμο υλικό, επιλέγεται βάθος 
χρώματος 24bit (True Color ή RGB) 
600dpi. 

ΝΑΙ   

20 

Για ασπρόμαυρες φωτογραφίες που 
περιέχουν διαβαθμίσεις του γκρι 
χρώματος ως βάθος χρώματος 
επιλέγεται Grayscale 8bit και  600dpi. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

21 

Τα παραγόμενα ψηφιακά αρχεία 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα 
ψηφιακά κύρια αντίγραφα (master 
files) και τα χρηστικά αρχεία (service 
files) που είναι ψηφιακά αντίγραφα 
από το πρωτότυπο σε χαμηλότερη 
δειγματοληψία και έχουν στόχο να 
περιορίζεται η πρόσβαση στο κύριο 
αντίγραφο, αλλά και να είναι πιο 
εύχρηστα λόγω της μορφής τους και 
του μικρότερου όγκου τους. 

ΝΑΙ   

22 
Παρέχονται κατά περίπτωση ψηφιακά 
αντίγραφα σε διαφορετικές αναλύσεις 
και μορφότυπους. 

ΝΑΙ   

23 

Από το σύνολο του υλικού προς 
ψηφιοποίηση, 500 αντικείμενα της 
συλλογής θα λάβουν μη επαγγελματική 
ψηφιακή φωτογράφιση με στόχο να 
αξιοποιηθούν στην ταυτοποίηση και 
τεκμηρίωση των συλλογών. 

ΝΑΙ   

24 

Για κάθε αντικείμενο φωτογραφίζονται 
όλες οι πλευρές με αποτέλεσμα από 2 
έως 4 φωτογραφίες ανάλογα το είδος 
και το μέγεθος του.   

ΝΑΙ   

25 
Η λήψη φωτογραφιών γίνεται με 
φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα 
τύπου ολόκληρου κάδρου (Full Frame) 

ΝΑΙ   

26 

Οι αναλύσεις των ψηφιακών αρχείων 
φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες: 
• Φωτογράφιση σε υψηλή 
ανάλυση >18Mpx Μορφή Jpeg2000/ 
tiff/raw 
• Εικόνα προεπισκόπησης 72 ppi 
– 150/200 pixels με 24 bit βάθος 
χρώματος σε jpg 

ΝΑΙ   

27 

Διατηρείται το αντίγραφο του 
ψηφιακού υποκατάστατου στον τύπο 
αρχείου που υποστηρίζει η ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή με την οποία 
έγινε η φωτογράφιση (αρχείου τύπου 
RAW). 

ΝΑΙ   

28 
Η επαγγελματική αντικειμένων 
φωτογράφιση αφορά περίπου 600 
αντικείμενα με 360° απεικόνιση 

ΝΑΙ   

29 
Η εργασία αυτή γίνεται αποκλειστικά 
με τη χρήση του απαραίτητου 
επαγγελματικού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

30 Απόδοση σε υψηλής ευκρίνειας 
φωτογραφίες το αρχαιολογικό υλικό. 

ΝΑΙ   
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31 

Για κάθε αντικείμενο φωτογραφίζονται 
όλες οι πλευρές με 4 έως 5 
φωτογραφίες ανάλογα το είδος και το 
μέγεθος του.   

ΝΑΙ   

32 

Η λήψη φωτογραφιών γίνεται με: 
• επαγγελματικό φωτογραφικό 
εξοπλισμό και επαγγελματικά 
φωτογραφικά φωτιστικά (studio flash 
και σταθερά, αξεσουάρ φωτισμού) 
• φωτογραφική μηχανή με 
αισθητήρα τύπου ολόκληρου κάδρου 
(Full Frame) 
• υποστηρικτικός εξοπλισμός 
(φόντα βινυλίου, τρίποδα, 
ανακλαστήρες, συστήματα στήριξης, 
color checkers) 

ΝΑΙ   

33 

Οι αναλύσεις των ψηφιακών αρχείων 
φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες: 
• Φωτογράφιση σε υψηλή 
ανάλυση >5000 pixels tiff/raw 
• Εικόνα διάθεσης στο διαδίκτυο 
72-300 ppi – 800-3000 pixels με 24 bit 
βάθος χρώματος σε jpeg 
• Εικόνα προεπισκόπησης 72 ppi 
– 150/200 pixels με 24 bit βάθος 
χρώματος σε jpeg 

ΝΑΙ   

34 

Διατηρείται το αντίγραφο του 
ψηφιακού υποκατάστατου στον τύπο 
αρχείου που υποστηρίζει η ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή με την οποία 
έγινε η φωτογράφιση (αρχείου τύπου 
RAW). 

ΝΑΙ   

35 Η τρισδιάστατη αποτύπωση αφορά 
συνολικά 20 αντικείμενα. 

ΝΑΙ   

36 

Στη διαδικασία της τρισδιάστασης - 3D 
αποτύπωσης εφαρμόζεται η ψηφιακή 
κατασκευή των σημείων 
ενδιαφέροντος ως τρισδιάστατα 
μοντέλα τα οποία με κάθε λεπτομέρεια 

ΝΑΙ   

37 

Δίνεται έμφαση στην λεπτομερή 
ψηφιακή απόδοσή τους τόσο ως 
γεωμετρία αλλά και ως υφή με βάση το 
υλικό. 

ΝΑΙ   

38 

Βέλτιστη χρήση φωτός για μία αίσθηση 
πραγματικότητας στην απόδοση των 
τρισδιάστατων μοντέλων τόσο στην 
κατασκευή τους όσο και στην υφή τους. 

ΝΑΙ   
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39 

Τα 3D πλέγματα μοντέλων είναι 
υψηλής ευκρίνειας, βέλτιστα για την 
χρήση τους σε οποιαδήποτε εφαρμογή 
του Μουσείου και ειδικά στις 
εφαρμογές που θα δημιουργηθούν στα 
πλαίσια του παρόντος έργου. 

ΝΑΙ   

40 

Υποστηρίζεται βελτιστοποιημένη 
γεωμετρία (mesh), υφές και υλικά 
(texture material), PBR (Physical Based 
Rendering) και χαρτογράφηση (UV 
mapping). 

ΝΑΙ   

41 
Τα 3D μοντέλα δεν έχουν οπές 
γεωμετρίας ή ραφές που να προκαλούν 
ρωγμές στο εσωτερικό του μοντέλο. 

ΝΑΙ   

42 

Τα 3D μοντέλα χρησιμοποιούν τα μέτρα 
ως μονάδες και θα πρέπει να είναι 
κεντραρισμένα στην αρχή X = 0, Y = 0, Z 
= 0 και σε κλίμακα 100% σε επίπεδο 
αντικειμένου. 

ΝΑΙ   

43 

Τα 3D μοντέλα προσανατολίζονται έτσι 
ώστε να δείχνει η προφανής "προς τα 
πάνω" πλευρά του μοντέλου στην 
κατεύθυνση του θετικού άξονα Ζ ή 
(Παγκόσμια επάνω) και η "προς τα 
εμπρός" πλευρά του μοντέλου να 
δείχνει προς την κατεύθυνση του 
θετικού άξονα Υ και να δείχνει την δεξιά 
πλευρά του μοντέλου προς την 
κατεύθυνση του θετικού άξονα Χ. 

ΝΑΙ   

44 

Το μοντέλο δεν βρίσκεται στην πάνω 
του πλευρά ή ανάποδα όταν ανοίγει το 
αρχείο. Ολόκληρο το 3D μοντέλο 
εδράζεται πάνω ή ακριβώς πάνω από το 
επίπεδο γείωσης (X, Y).  

ΝΑΙ   

45 

Η πληροφορία υφής αφορά το 
πραγματικό χρώμα της επιφάνειας του 
αντικειμένου ή και όποιο σχέδιο-
χρωματική πληροφορία επιφάνειας. 
Εφόσον το πραγματικό αντικείμενο έχει 
εσωτερικές επιφάνειες (είναι κοίλο) και 
αυτές είναι προσβάσιμες από των 
σαρωτή, τότε αυτές οι επιφάνειες 
υπάρχουν και στο τελικό 3D μοντέλο ως 
γεωμετρική πληροφορία αλλά και με 
υφή, αντίστοιχα δηλαδή με την 
απόδοση της εξωτερικής επιφάνειας 
των αντικειμένων. 

ΝΑΙ   

46 
Τα 3D μοντέλα είναι κατά το δυνατόν 
χωρίς ορατές σκληρές άκρες σε 
στρογγυλές επιφάνειες. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

47 

Στα 3D μοντέλα εφαρμόζεται υφή με 
επαρκείς λεπτομέρειες έτσι ώστε να 
αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές 
επιφάνειες των αντικειμένων με την 
υψηλότερη δυνατή ακρίβεια. 

ΝΑΙ   

48 

Οι φθορές μεταφέρονται και στο αρχείο 
υφής του 3D μοντέλου και δεν 
διορθώνονται διορθωθούν με κανένα 
ψηφιακό τρόπο (ρετούς κ.α.). 

ΝΑΙ   

49 

Τα 3D μοντέλα δεν έχουν καμία 
ψηφιακή ή άλλη παρέμβαση στον 
χάρτη υφής τους όσον αφορά στην 
αισθητική τους, αυστηρά. 

ΝΑΙ   

50 Τα 3D μοντέλα δεν έχουν προφανή 
«τεντώματα» υφής.  

ΝΑΙ   

51 Δημιουργία της κίνησης στα ψηφιακά 
μοντέλα.  

ΝΑΙ   

52 

Τα 3D μοντέλα δεν έχουν περιορισμούς 
αδειοδότησης που να εμποδίζουν τα 
εγγενή αρχεία προέλευσης να  
χρησιμοποιούνται και να διανέμονται 
απεριόριστα για όλους τους σκοπούς 
και όπου κρίνεται απαραίτητο από το 
Μουσείο. 

ΝΑΙ   

53 

Το ΜΚΤ έχει την αποκλειστική, 
καταβεβλημένη, παγκόσμια άδεια για 
τα 3D μοντέλα των αντικειμένων, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων 
προέλευσης και όλων των 
υποστηρικτικών φακέλων και αρχείων 
τεκμηρίωσης. 

ΝΑΙ   

54 

Δεν τοποθετείται σε οποιοδήποτε από 
τα παραγόμενα αρχεία εικόνες, 
σύνορα, υδατογράφημα ή επικάλυψη, 
σήματα, λογότυπα, ενδείξεις, 
αριθμήσεις κρυφές ή φανερές στην 
Υπογραφή Εικόνας του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

55 

Παρέχεται επαγγελματική 
φωτογράφιση των όψεων 108 
προθηκών των τεσσάρων ορόφων των 
Μονίμων Συλλογών του ΜΚΤ και 80 
φωτογραφήσεις των εκθεσιακών 
χώρων του ΜΚΤ. 

ΝΑΙ   

56 

Ο φωτογραφικός εξοπλισμός δεν 
επιβαρύνει τις αίθουσες και τον 
εκθεσιακό χώρο του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

57 

Η λήψη φωτογραφιών γίνεται με: 
• επαγγελματικό φωτογραφικό 
εξοπλισμό και επαγγελματικά 
φωτογραφικά φωτιστικά (studio flash 
και σταθερά, αξεσουάρ φωτισμού) 
• φωτογραφική μηχανή με 
αισθητήρα τύπου ολόκληρου κάδρου 
(Full Frame) 
• υποστηρικτικός εξοπλισμός 
(φόντα βινυλίου, τρίποδα, 
ανακλαστήρες, συστήματα στήριξης, 
color checkers) 

ΝΑΙ   

58 

Για την αποτελεσματική φωτογράφιση 
και καταγραφή των προθηκών γίνεται 
χρήση 60mm και 35mm φακών, 
πολωτικών φίλτρων και ανακλαστήρων. 

ΝΑΙ   

59 

Οι αναλύσεις των ψηφιακών αρχείων 
φωτογραφιών είναι τουλάχιστον οι 
ακόλουθες: 
• Φωτογράφιση σε υψηλή 
ανάλυση: 5000 pixels tiff/raw 
• Εικόνα προεπισκόπησης: 300 
dpi και jpeg 

ΝΑΙ   

60 

Διατηρείται το αντίγραφο του 
ψηφιακού υποκατάστατου στον τύπο 
αρχείου που υποστηρίζει η ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή με την οποία 
έγινε η φωτογράφιση (αρχείου τύπου 
RAW). Τα αρχεία παραδίδονται 
χρωματικά και τονικά επεξεργασμένα. 

ΝΑΙ   

61 

Παρέχεται τρισδιάστατη αποτύπωση 
για τους εκθεσιακούς χώρους των 
κτηρίων του Μ. Σταθάτου και της Νέας 
Πτέρυγας του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης (Ν. Δούκα – Πτέρυγα Ντ. 
Γουλανδρή: 7 Εκθεσιακές Αίθουσες, 
Μέγαρο Σταθάτου – Ισόγειο και 1ος 
όροφος: 10 Εκθεσιακές Αίθουσες). 

ΝΑΙ   

62 

Περιλαμβάνει την πλήρη και λεπτομερή 
αποτύπωση του χώρου και 
αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, όπως 
μπορντούρες οροφών και τοίχων, 
υφιστάμενα φωτιστικά, ξυλουργικές 
λεπτομέρειες κτλ. και την τρισδιάστατη 
φωτορεαλιστική απόδοση όλων των 
όψεων του χώρου (κατόψεις, ανόψεις, 
πλάγιες όψεις/τομές). 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

63 

Περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 
1. Αποτύπωση αρχιτεκτονικών σχεδίων 
κατόψεων και ανόψεων με στάθμες 
λεπτομερειών κατάλληλης κλίμακας.  
2. Αποτύπωση αρχιτεκτονικών σχεδίων 
όψεων πλευρών κάθε ξεχωριστού 
χώρου ή/και αναπτύγματος μη 
ορθογωνικής γεωμετρίας χώρων με 
απόδοση λεπτομερειών.  
3. Registered & Cleaned 3D Point Clouds 
κάθε χώρου χρωματισμένα στα φυσικά 
χρώματα. 3D αποτύπωση του χώρου 
(νέφος σημείων), πραγματικές 
διαστάσεις των χώρων, όχι ιδιαίτερα 
user friendly (πολύ βαρύ αρχείο και 
χρήση με ειδικά software). Αποτελεί το 
πρωτογενές αρχείο της σάρωσης και 
την πρώτη ύλη για την παραγωγή του 
3D tiled model. 
4. 3D Tiled Model κάθε δωματίου ή 
ενιαίου χώρου. Φωτορεαλιστική 
αποτύπωση του χώρου, πραγματικές 
διαστάσεις των χώρων, user friendly 
(χρήση με κοινά software, μπορεί να 
γίνει insert αντικειμένων). 

ΝΑΙ   

64 

Τα παραγόμενα αρχεία από την 
εργασία της ψηφιοποίησης περνάνε 
από βασική επεξεργασία, ώστε να 
παραδοθούν αρχεία έτοιμα προς 
αξιοποίηση. 

ΝΑΙ   

65 
Η ψηφιακή επεξεργασία γίνεται σε 
αντίγραφο του αρχικού ψηφιακού 
αρχείου. 

ΝΑΙ   

66 

Ανάλογα την απαίτηση κάθε υλικού η 
επεξεργασία που θα εφαρμοστεί 
περιλαμβάνει: 
• Ξάκρισµα (cropping  
• Ίσιωμα εικόνων µε κλίση 
• ∆ιόρθωση φωτεινότητας και 
αντίθεσης 
• Εξάλειψη φαινόμενου moiré:  
• Βελτίωση της ευκρίνειας 

ΝΑΙ   

67 
Διασφάλιση του ψηφιακού υλικού με 
στόχο τη μακροπρόθεσμη διατήρηση 
των ψηφιακών συλλογών τους. 

ΝΑΙ   

68 

Λόγω του προβλεπόμενου όγκου των 
ψηφιακών αρχείων γίνεται χρήση 
συστοιχιών δίσκων RAID και δικτυακή 
αποθήκευση (SAN, NAS). 

ΝΑΙ   
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69 

Στο πλαίσιο του έργου και κατά την 
διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης 
δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας 
από τα αποθηκευτικά μέσα όπου 
φυλάσσεται το ψηφιακό υλικό. 

ΝΑΙ   

70 

Γίνονται διαδικασίες δειγματοληπτικής 
πιστοποίησης της ποιότητας, της 
ακρίβειας και της συνέπειας του 
ψηφιακού προϊόντος στο 10% του 
συνολικού υλικού. 

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 2: Τεκμηρίωση Συλλογών ΜΚΤ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Παρέχεται ο εμπλουτισμός της 
επιστημονικής τεκμηρίωσης και η 
βελτίωση των εγγραφών των κινητών 
μνημείων της Μόνιμης Συλλογής 
(περίπου 3.000 εγγραφές 
αντικειμένων) με διαδικασία ελέγχου 
του αρχείου του Μουσείου και της 
υπάρχουσας τεκμηρίωσης αυτών. 

ΝΑΙ   

2 

Παρέχεται η ορθή τεκμηρίωση των 
πνευματικών δικαιωμάτων και 
στοιχείων αναπαραγωγής των 
ψηφιακών αρχείων μνημείων. 

ΝΑΙ   

3 

Η τεκμηρίωση ή ο εμπλουτισμός των 
εγγραφών θα γίνει στο Αποθετήριο 
Ψηφιακού Περιεχομένου 
Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 
Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, 
Αναζήτησης και Διάθεσης των 
Συλλογών του Μουσείου (ΠΕ4) του 
έργου. 

NAI   

4 Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης θα 
βασιστούν στο πρότυπο CIDOC CRM.   

ΝΑΙ   

5 

Τα μεταδεδομένα της τεκμηρίωσης και 
του ελέγχου και εμπλουτισμού των 
υφιστάμενων εγγραφών είναι: 
• Κωδικός αντικειμένου 
• Θέμα αντικειμένου 
• Θέση αντικειμένου 
• Στοιχεία ταύτισης 
αντικειμένου, π.χ. τίτλος, χρόνος 
δημιουργίας, τόπος δημιουργίας, 
προέλευση, περιγραφή κ.ά. 
• Τυπολογία 
• Τεχνικά χαρακτηριστικά 
αντικειμένου 
• Χρήση αντικειμένου 
• Πνευματικά δικαιώματα 
αντικειμένου και Αναπαραγωγή 
ψηφιακού υλικού 
• Σύνδεση με ψηφιακό αρχείο 

ΝΑΙ   

6 

Μετάφραση μέρους των 
μεταδεδομένων (5 πεδία) στα αγγλικά 
που αφορούν στις εξής πληροφορίες:  
• Μοναδικός αναγνωριστικός 
κωδικός,  
• Στοιχεία ταύτισης, π.χ. τίτλος, 
χρονολόγηση, υλικό, περιγραφή. 

ΝΑΙ   
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7 

Δειγματοληπτικός έλεγχος στο 10% του 
συνόλου των πληροφοριών που 
χαρακτηρίζουν τα τεκμήρια με τις 
απαραίτητες απαραίτητες διορθώσεις 
ή συμπληρώσεις, σχετικά με τα 
δεδομένα για το πολιτιστικό απόθεμα. 

ΝΑΙ   

8 

Τεκμηρίωση και έλεγχος εγγραφών 
περίπου 3.000 αντικειμένων της 
Μόνιμης Συλλογής του ΜΚΤ με σύνδεση 
της κάθε εγγραφής με φωτογραφία του 
αντικειμένου βάσει της ψηφιοποίησης 
του ΠΕ1. 

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 3: Δημιουργία και Ψηφιακή Επιμέλεια Περιεχομένου Συστήματος Εικονικού 
Μουσείου 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

 
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης 
κειμενικού και πολυμεσικού 
περιεχομένου  σε ελληνικά και αγγλικά 
για το Σύστημα Εικονικού Μουσείου 
(ΠΕ5) 

ΝΑΙ   

2 

Παρέχεται η συγγραφή και επιμέλεια 
400 κειμένων στα ελληνικά και την 
αντίστοιχη μετάφραση και επιμέλεια σε 
αγγλικά. Σε σύνολο, δηλαδή 800 
κείμενα.  

ΝΑΙ   

 
Παρέχεται η επιμέλεια για 744 
κειμένων υπάρχοντος υλικού σε 
ελληνικά και αγγλικά. 

ΝΑΙ   

3 

Η χρήση και το ύφος της γλώσσας 
διαμορφώνεται ανάλογα το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται. Τα κείμενα είναι 
κατανοητά, εύληπτα και με χρήσιμο 
περιεχόμενο.  

ΝΑΙ   

4 

Παραγωγή 30 βίντεο διάρκειας 1-2 
λεπτών, μία επιλογή από 
αντιπροσωπευτικά αντικείμενα των 
συλλογών για τα οποία θα συνταχθεί 
σενάριο για δραματοποιημένη 
αφήγηση των ιστοριών τους. 

ΝΑΙ   

5 

Παραγωγή 4 ξεναγήσεων εικονικής 
περιήγησης στις Μόνιμες Συλλογές του 
Μουσείου. Οι ξεναγήσεις έχουν τη 
δυνατότητα ενεργών σημείων πάνω 
στα αντικείμενα, δίνοντας τη 
δυνατότητα μετάβασης στο Σύστημα 
Εικονικού Μουσείου και στις 
πληροφορίες του εκάστοτε 
αντικειμένου. 

ΝΑΙ   

6 

Επεξεργασία και Ενσωμάτωση 20 
Τρισδιάστατων Αποτυπώσεων 
αντικειμένων στο Σύστημα Εικονικού 
Μουσείου και δημιουργία κίνησης 
(rotation) για περιστροφική προβολή.  
 

ΝΑΙ   

7 
Παρέχεται ο γραφιστικός σχεδιασμός, 
συνολικά 62 δραστηριοτήτων ελληνικά 
και αγγλικά. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

8 

Διασφαλίζεται η διαχείριση 
περιεχομένου του έργου με: 
• Σχεδιασμός σημειολογικών 
διασυνδέσεων, οργάνωση, επιμέλεια 
και κατηγοριοποίηση ψηφιακού 
αποθέματος.  
• Σχεδιασμός της διάθεσης 
περιεχομένου στα διάφορα κανάλια 
του έργου με τη μορφή ενός Πίνακα 
Ερμηνευτικού Σχεδιασμού 
(Ιnterpretation Matrix)  
• Διαχείριση κύκλου ζωής 
επιστημονικών ψηφιακών πόρων, 
ψηφιακών πόρων εκπαιδευτικού και 
τουριστικού περιεχομένου και 
περιεχομένου που παράγεται από τους 
χρήστες. 
• Σχεδιασμός ελαχιστοποίησης 
κινδύνου και βελτιστοποίησης 
ψηφιακής διατήρησης (Risk 
Management, Records Management, 
Digital Preservation) 

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 4: Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 
Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών 
του Μουσείου 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος 
τεκμηρίωσης συλλογών σε ένα 
σύγχρονο Αποθετήριο Ψηφιακού 
Περιεχομένου, το οποίο διασφαλίζει 
την ταχύτερη και απρόσκοπτη 
τεκμηρίωση, οργάνωση και διασύνδεση 
όλης της πληροφορίας των συλλογών 
του Μουσείου. 

ΝΑΙ   

2 

Διασφαλίζεται ότι η αναβάθμιση του 
συστήματος δεν θα προκαλέσει 
απώλεια στα δεδομένα και την μέχρι 
στιγμής τεκμηρίωση. 

ΝΑΙ   

3 

Το Αποθετήριο Ψηφιακού 
Περιεχομένου Ευρετηρίασης, 
Οργάνωσης, Απόθεσης, Ψηφιακής 
Διαχείρισης, Αποθήκευσης, 
Αναζήτησης και Διάθεσης των 
Συλλογών του Μουσείου, αποτελεί το 
εργαλείο στο οποίο υλοποιούνται οι 
εργασίες τεκμηρίωσης (ΠΕ2) και η 
σύνδεση με το ψηφιακό υλικό του ΠΕ1. 

ΝΑΙ   

4 

Παρέχεται ένα ώριμο και δοκιμασμένο 
σύστημα ικανό να καλύψει πλήρως τις 
απαιτήσεις όλων των συλλογών του 
Μουσείου ανεξαρτήτως μεγέθους και 
είδους υλικού (π.χ. αρχαιολογικά 
αντικείμενα, βιβλία, αρχείο, εκθεσιακοί 
χώροι) και θα παρέχει ένα σύγχρονο, 
ασφαλές και αποτελεσματικό 
περιβάλλον εργασίας. 

ΝΑΙ   

5 

Το αποθετήριο αποτελεί ένα συνεχώς 
εξελισσόμενο λογισμικό για να 
προσφέρει αξία στο ΜΚΤ σε βάθος 
χρόνου. 

ΝΑΙ   
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Οι λειτουργίες του πληροφοριακού 
συστήματος είναι:  

1. H εισαγωγή δεδομένων 

2. Η διαγραφή δεδομένων 

3. Η ενημέρωση δεδομένων 

4. Η μαζική ενημέρωση 
δεδομένων 

5. Η δυνατότητα ευρετηρίασης με 
απλά και πολυκριτηριακά ερωτήματα 

6. Η εξαγωγή δεδομένων σε 
τυποποιημένα, γραφιστικά, πρότυπα 
(templates) 

7. Η παραμετροποίηση σε 
επίπεδο πεδίων, φορμών, ροών 
εργασίας  

8. Η πολυγλωσσική εισαγωγή 
δεδομένων και εμφάνιση 
περιβάλλοντος εργασίας (πρότυπο 
Unicode) 

9. Η διασύνδεση και διαχείριση 
πολυμεσικού περιεχομένου 

10. Η διαχείριση χρηστών και των 
δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα 

ΝΑΙ   

7 

Το αποθετήριο είναι εννοιολογικά 
δομημένο, ώστε να καλύπτει όλο το 
εύρος εργασιών που απαιτεί η 
τεκμηρίωση, ευρετηρίαση, απόθεση 
και διαχείριση των συλλογών του ΜΚΤ. 

ΝΑΙ   

8 
Οι ενότητες του αποθετηρίου και οι 
ροές εργασιών λειτουργούν βοηθητικά 
στις καθημερινές εργασίες των χρηστών 

ΝΑΙ   

9 

Το αποθετήριο έχει δυνατότητες 
καταγραφής ιστορικού (auditing), όσον 
αφορά την επεξεργασία των εγγραφών, 
και υποστηρίζει την διασύνδεση 
δεδομένων (Linked Data) για την 
δυναμική καταγραφή της πληροφορίας 
των συλλογών.   

ΝΑΙ   
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Οι ενότητες του αποθετηρίου να 
καλύπτουν τις εργασίες:  

1. Εισαγωγής υλικού στην 
συλλογή  

2. Καταγραφής του υλικού της 
συλλογής 

3. Τεκμηρίωσης του υλικού της 
συλλογής 

4. Εκτίμησης του υλικού της 
συλλογής 

5. Προέλευσης του υλικού της 
συλλογής 

6. Καταγραφής πνευματικών 
δικαιωμάτων των αντικειμένων και 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής του 
ψηφιακού υλικού 

7. Συντήρησης και φροντίδας και 
το ιστορικό των σχετικών 
παρεμβάσεων 

8. Τεκμηρίωση προσώπων, 
προσωπικοτήτων και φορέων 

9. Εισερχόμενου και εξερχόμενου 
δανεισμού υλικού στην συλλογή  

10. Τοποθεσίας και μετακίνησης 
του υλικού της συλλογής 

11. Εκθεσιακής δραστηριότητας  

12. Εκδηλώσεων  

13. Βιβλιοθήκης για καταγραφή 
του σχετικού υλικού της Βιβλιοθήκης 
του Μουσείου 

14. Καταγραφής μνημείων, τόπων 
και τοποθεσιών 

ΝΑΙ   

11 

Το αποθετήριο παρέχει μεγάλο εύρος 
δυνατοτήτων ιδίως όσον αφορά τις 
εργασίες τεκμηρίωσης του υλικού της 
συλλογής. 

ΝΑΙ   
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Το αποθετήριο υποστηρίζει την 
τεκμηρίωση διαφορετικών 
περιπτώσεων υλικού όπως 
αντικειμένων διάφορων υλικών 
κατασκευής, ψηφιακών αντικειμένων, 
εικονικών αντικειμένων, 
πολυσύνθετων αντικείμενων και τη 
διασύνδεση των μερών μεταξύ τους 
(π.χ. έγγραφα, θησαυρός, σετ 
αντικειμένων κ.α.). 

ΝΑΙ   

13 
Υποστηρίζεται η διασύνδεση στην 
τεκμηρίωση σε επίπεδο parent/child 
εγγραφής. 

ΝΑΙ   

14 

Η τεκμηρίωση του υλικού της συλλογής 
υποστηρίζεται από διάφορες 
διαθέσιμες επιλογές εμφάνισης των 
εγγραφών και πληθώρα πεδίων με 
δυνατότητα παραμετροποίησης τους. 

ΝΑΙ   

15 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση το 
αποθετήριο διαθέτει τα ακόλουθα 
πεδία:  

• Μοναδικός Αριθμός 
Ταυτοποίησης Αντικειμένου 

• Τμήμα  

• Ταξινόμηση  

• Τίτλος  

• Ημερομηνία εγγραφής  

• Ημερομηνία/Χρονολογία 
Δημιουργίας 

• Ημερομηνία/Χρονολογία 
εισόδου στην υλικού στην συλλογή  

• Υλικό/Τρόπος Κατασκευής  

• Διαστάσεις  

• Περιγραφή  

• Φορέας ή άτομο που 
συνδέεται με το αντικείμενο και ποιος 
ο ρόλος τους. Στο σημείο αυτό το 
υποστηρίζει την σύνδεση του ίδιου 
ατόμου/φορέα με πολλαπλούς ρόλους, 
π.χ. ως δημιουργός και ταυτόχρονα 
δωρητής. 

• Καταγραφή πνευματικών 
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων χρήσης 

NAI   
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Το αποθετήριο ακολουθεί και 
υποστηρίζει διεθνώς καθιερωμένα 
πρότυπα τεκμηρίωσης μουσειακών και 
αρχειακών συλλογών. 

ΝΑΙ   

17 
Στο πλαίσιο του έργου εφαρμόζεται το 
πρότυπο CIDOC CRM αντίστοιχα με τις 
εργασίες τεκμηρίωσης του ΠΕ2. 

ΝΑΙ   

18 

Για σκοπούς διαλειτουργικότητας κατ’ 
ελάχιστο το αποθετήριο είναι συμβατό 
με τα πρότυπα, Spectrum, LIDO και 
Dublin Core Metadata Standards. 

ΝΑΙ   

19 

Όσον αφορά την περιγραφή αρχειακού 
υλικού το αποθετήριο ακολουθεί τα 
ISDIAH (Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής 
Φορέων Διατήρησης Αρχείων), DACS 
(Αρχειακής Περιγραφής: ένα Πρότυπο 
Περιεχομένου), ISAD(G) [ΔΙΠΑΠ (Γ) ή 
Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής 
Περιγραφής (Γενικό)] και ISAAR (CPF). 

ΝΑΙ   

20 

Σε επίπεδο βιβλιογραφικής εγγραφής 
το αποθετήριο υποστηρίζει το πρότυπο 
Z39.50 για την εισαγωγή έτοιμων 
εγγραφών από άλλες 
βιβλιοθηκονομικές βάσεις. 

ΝΑΙ   

21 

Το αποθετήριο διαθέτει εργαλείο 
τεκμηρίωσης και διαχείρισης 
καθιερωμένων όρων που χειρίζεται 
ελεγχόμενα λεξιλόγια (thesaurus - 
vocabularies) με εφαρμογή τόσο στην 
τεκμηρίωση του υλικού όσο και στην 
ευρετηρίαση του.  

ΝΑΙ   

22 

Το εργαλείο τεκμηρίωσης και 
διαχείρισης καθιερωμένων όρων 
δέχεται την εισαγωγή έτοιμων 
θησαυρών ανεξαρτήτως της γλώσσας 
του περιεχομένου τους. 

ΝΑΙ   

23 

Το εργαλείο τεκμηρίωσης και 
διαχείρισης καθιερωμένων όρων 
υποστηρίζει την ανάπτυξη 
μονογλωσσικών και πολυγλωσσικών 
θησαυρών. 

ΝΑΙ   

24 

Αναφορικά με την τοποθεσία 
αποθήκευσης ή έκθεσης και την 
μετακίνηση του υλικού των συλλογών 
για τις διάφορες ανάγκες του Μουσείου 
το αποθετήριο διαθέτει εξειδικευμένη 
λειτουργία υποστήριξης τέτοιων 
εργασιών. 

ΝΑΙ   
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Παρουσιάζεται η τρέχουσα θέση 
αποθήκευσης ενός τεκμηρίου, όπως 
επίσης και το σχετικό ιστορικό 
τοποθεσίας και μετακίνησης. 
Υποστηρικτικά θα υπάρχουν  

ΝΑΙ   

26 

Διαθέτει πεδία για να ορίζονται οι 
κατάλληλες παράμετροι αποθήκευσης 
και προετοιμασίας για τη μετακίνηση 
ενός ή πολλών τεκμηρίων. 

ΝΑΙ   

27 

Στο αποθετήριο δημιουργείται και να 
αποτυπώνεται ολόκληρη η ιεραρχία 
τοποθεσίας (διεύθυνση, κτήριο, 
αίθουσα), είτε εντός των χώρων του 
ΜΚΤ, είτε σε τοποθεσίες εκτός της 
δομής λειτουργίας του Μουσείου (π.χ. 
συνεργαζόμενων χώρων). 

ΝΑΙ   

28 

Το αποθετήριο παρέχει λειτουργίες 
καταγραφής και διαχείρισης των 
πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού 
των συλλογών και των δικαιωμάτων 
χρήσης και αναπαραγωγής των 
ψηφιακών αρχείων του ΜΚΤ. 

ΝΑΙ   

29 

Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει 
πληθώρα τύπων ψηφιακού υλικού 
παρέχοντας ευελιξία στον εμπλουτισμό 
της συλλογής. 

ΝΑΙ   

30 
Οι τύποι αρχείων κειμένου 
περιλαμβάνουν .pdf, .xls, .ppt, .doc, .txt
, .asp, .html, .htm, .xml.  

ΝΑΙ   

31 

Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 
εικόνων 
περιλαμβάνουν: .jpeg, .jpg, .bmp, .gif, .
cmp, .tif, .tiff, .wma, .fpx. 

ΝΑΙ   

32 

Διαθέτει λειτουργικότητα είναι η 
αυτόματη παραγωγή εικόνων 
προεπισκόπησης από το ψηφιακό 
αρχείο, (‘thumbnailer’). 

ΝΑΙ   

33 

Τα αρχεία ήχου που υποστηρίζονται 
από το υποσύστημα περιλαμβάνουν 
τύπους: aif, .aifc, .aift, .au, .mp3, .snd, .
wav και .mid, .midi, .rmi. 

ΝΑΙ   
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Τα αρχεία κινούμενης εικόνας που 
υποστηρίζονται περιλαμβάνουν 
τύπους: Microsoft streaming media (.as
f, .wm, .wma, .wmv), Moviefile (.m1v, .
mp2, .mpa, .mpe, .mpeg, .mpg), MP3 
(.m3u, .mp3), Quicktime (.mov, .qt), Re
al Audio (.ram), Αρχεία βίντεο 
(.avi, .wmv . mkv).  

ΝΑΙ   

35 
Το αποθετήριο υποστηρίζει όλες τις 
ροές εργασιών του Μουσείου και την 
συνεργατική δουλειά των χρηστών.  

ΝΑΙ   

36 

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν 
πακέτα αντικειμένων σε όλες τις 
ενότητες του συστήματος για να 
διευκολύνουν τη μαζική σύνδεση και 
επεξεργασία πληροφοριών. 

ΝΑΙ   

37 

Μέσα από το αποθετήριο οι χρήστες 
βλέπουν την πρόοδο των εργασιών 
άλλων χρηστών σε συγκεκριμένο 
αριθμό αντικειμένων και συμμετέχουν, 
χωρίς όμως να παρεμβαίνει ο ένας 
χρήστης στην εργασία του άλλου. 
Ακόμη, να στέλνονται ενημερώσεις για 
έγκριση ή επιβεβαίωση από τα αρμόδια 
άτομα. 

ΝΑΙ   

38 
Το αποθετήριο διαθέτει τις κατάλληλες 
λειτουργίες για την δυναμική και 
συνεχόμενη παραμετροποίηση του. 

ΝΑΙ   
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Η παραμετροποίηση εφαρμόζεται στα 
ακόλουθα επίπεδα:  

1. Πεδία: Η παραμετροποίηση στα 
πεδία θα αφορά την δημιουργία 
πλήρως εξατομικευμένων πεδίων για 
οποιοδήποτε σκοπό και την 
διαμόρφωση των προκαθορισμένων 
τιμών που θα επιλέγει ο χρήστης σε 
υπάρχοντα πεδία. Επίσης, το 
αποθετήριο θα δίνει την δυνατότητα 
μετονομασίας των διαθέσιμων πεδίων.  

2. Λίστες: Υπάρχει η δυνατότητα 
διαμόρφωσης και δημιουργίας λιστών. 

3. Φόρμες: Το αποθετήριο θα 
διαθέτει κατάλληλο εργαλείο 
διαμόρφωσης φορμών καταγραφής και 
τεκμηρίωσης των δεδομένων της 
συλλογής για όλες τις ενότητες του.  

4. Περιβάλλον εργασίας χρήστη: 
Το αποθετήριο θα επιτρέπει στον κάθε 
χρήστη να διαμορφώνει το περιβάλλον 
εργασίας του με προκαθορισμένα 
σύνολα εγγραφών, αποθηκευμένες 
αναζητήσεις και ατομικές ρυθμίσεις. 

NAI   

40 

Υπάρχει  
λειτουργία Batch Update (Μαζική 
Ενημέρωση) προκειμένου να επιτρέπει 
τη μαζική ενημέρωση των πεδίων 
τεκμηρίωσης κάτω από συγκεκριμένα 
κριτήρια.  

ΝΑΙ   

41 
Το σύστημα διαθέτει έτοιμες 
αναφορές ειδικά σχεδιασμένες για τις 
απαιτήσεις διαχείρισης μίας συλλογής. 

ΝΑΙ   

42 
Παρέχει επιλογές παραγωγής 
αναφορών είτε για μεμονωμένα 
αντικείμενα, είτε μαζικά. 

ΝΑΙ   

43 

Το αποθετήριο διαθέτει εργαλείο 
εισαγωγής δεδομένων, το οποίο 
υποστηρίζει την μαζική εισαγωγή 
πλήθους εγγραφών και δεδομένων, 
ενώ ταυτόχρονα ελέγχει για τυχόν 
διπλοεγγραφές (duplicates) αυτών. 

ΝΑΙ   
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Υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων:  

1. Φύλλα εργασίας (spreadsheets) 
Microsoft Excel  

2. Αρχεία XML 

3. Αρχεία POD 

ΝΑΙ   

45 

Το αποθετήριο διαθέτει λειτουργίες 
που αφορούν στην εξαγωγή δεδομένων 
με παραμετρικές επιλογές: 

1. Εξαγωγή σε Φύλλα εργασίας 
(spreadsheets) Microsoft Excel (.xls)  

2. Εξαγωγή σε αρχεία PDF   

ΝΑΙ   

46 
Το αποθετήριο αξιοποιεί πλήρως 
δοκιμασμένες και καθιερωμένες 
τεχνολογίες σε επίπεδο υποδομής.  

ΝΑΙ   

47 

Το αποθετήριο χαρακτηρίζεται από 
επεκτασιμότητα με δυνατότητα 
αύξησης των χρηστών του συστήματος 
χωρίς περιορισμό. 

ΝΑΙ   

48 
Διασφαλίζονται δύο (2) χρήστες σε 
επίπεδο αδειοδότησης. 

ΝΑΙ   

49 

Οι χρήστες ορίζονται με διαφορετικά 
δικαιώματα πρόσβασης (επεξεργασίας, 
αποκλειστικά εμφάνισης, διαγραφής) 
και τα δικαιώματα αυτά 
διαφοροποιούνται ανάλογα τις 
λειτουργίες και τις ενότητες του 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

50 
Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι 
βασισμένη σε πρότυπα ανοιχτών 
αρχιτεκτονικών 

ΝΑΙ   

51 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος 
χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφής και 
πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική 
σχεδιασμού και οργάνωσης των δομών. 

ΝΑΙ   
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Η αρχιτεκτονική του συστήματος τηρεί 
τα ακόλουθα: 

3. Web-based: 

a. συμβατή με τις πιο πρόσφατες 
εκδόσεις των διαδεδομένων web 
browsers (Microsoft Internet Explorer, 
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple 
Safari και Google Chrome) 

b. βασίζεται στις πλέον σύγχρονες 
και ανοικτές τεχνολογίες παγκόσμιου 
ιστού (Web2.0, JSON/AJAX, HTML 5, CSS 
3, XSL), 

c. προσφέρει πρακτικές 
πλοήγησης/μενού, ενεργά στοιχεία, 
ελάχιστο αριθμό βημάτων, εναλλακτική 
χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού 
κ.λ.π. ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το 
δυνατόν πιο διαδραστική και ταχέως 
αποκρινόμενη εμπειρία χρήσης για το 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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Η αρχιτεκτονική του συστήματος τηρεί 
τα ακόλουθα: 

4. Δύναται να λειτουργήσει σε 
περιβάλλον Εικονικών Μηχανών 
(Virtualization) για να φιλοξενηθεί σε 
νέφος (Cloud)  

5. Το αποθετήριο στο σύνολο του 
χαρακτηρίζεται από ευχρηστία. Η 
διεπαφή χρήστη είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένη, ώστε να επιτρέπει στους 
χρήστες να αξιοποιήσουν τις 
λειτουργίες του πληροφοριακού 
συστήματος.  

6. Το περιβάλλον εργασίας του 
χρήστη είναι πλήρως γραφικό (GUI) 
χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά 
χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, 
μενού λειτουργιών, κουμπιά 
λειτουργιών, λίστες επιλογής κ.λπ.).  

7. Εκτός από το κείμενο, το 
περιβάλλον εργασίας του χρήστη 
αξιοποιεί, όταν απαιτείται, και άλλες 
μορφές περιεχομένου, όπως εικόνες, 
ήχο και βίντεο.  

8. Η διεπαφή χρήστη έχει ενιαία 
σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην 
μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά 
τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής 
παλέτας όσο και τη χρήση κοινών 
συμβολισμών για ομοειδείς και 
παρόμοιες λειτουργίες.  

9. Το περιβάλλον εργασίας του 
αποθετηρίου απευθύνεται σε όλες τις 
κατηγορίες ατόμων, άρα να είναι όσο το 
δυνατό πιο απλό στη χρήση. 

ΝΑΙ   

52 

Η αρχιτεκτονική του αποθετηρίου είναι 
τριών επιπέδων (three-tier 
architecture), ώστε να παρέχει 
αυξημένη απόδοση, ευελιξία, 
συντηρησιμότητα και 
επαναχρησιμοποίηση (performance, 
flexibility, maintainability and 
reusability), ενώ ταυτόχρονα η 
πολυπλοκότητα της κατανεμημένης 
επεξεργασίας να είναι αδιαφανής προς 
τον χρήστη. 

NAI   
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Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική τριών 
επιπέδων περιλαμβάνει: 

Πρώτο Επίπεδο: User Logic-Περιβάλλον 
Διεπαφής 

Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στο 
Περιβάλλον Διεπαφής με το χρήστη στο 
οποίο ανήκουν οι υπηρεσίες των 
χρηστών, επίπεδο που υλοποιεί τη 
διεπαφή του χρήστη.  

Δεύτερο Επίπεδο: Business Logic-
Διαχείριση Διεργασιών 

Το μεσαίο επίπεδο παρέχει τις 
υπηρεσίες Διαχείρισης Διεργασιών 
(Process Management services). Το 
μεσαίο επίπεδο είναι εκείνο που 
βελτιώνει την απόδοση, την ευελιξία, τη 
συντηρησιμότητα και την 
επαναχρησιμοποίηση καθιστώντας την 
λογική των διεργασιών κεντρική. Η 
κεντρική λογική των διεργασιών 
καθιστά τη διαχείριση του συστήματος 
ευκολότερη, καθώς οι αλλαγές θα 
πραγματοποιούνται σε ένα μόνο 
σημείο (στο μεσαίο επίπεδο) και θα 
είναι διαθέσιμες από όλα τα 
υποσυστήματα του συνολικού 
συστήματος. 

Τρίτο Επίπεδο: Data Logic 

Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τους 
τρόπους διασύνδεσης με τη βάση 
δεδομένων και άλλα εξωτερικά 
συστήματα, για την ανάκτηση και 
αποθήκευση πληροφοριών, μέσω της 
εφαρμογής. Όλα τα σχετικά μέρη 
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των 
δεδομένων μέσα στο κατανεμημένο 
περιβάλλον με τη χρήση 
χαρακτηριστικών όπως κλείδωμα 
δεδομένων, συνέπεια και αντιγραφή 
(data locking, consistency and 
replication). 

ΝΑΙ   

54 
Γίνεται πλήρης παρουσίαση της 
φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής του 
προσφερόμενου αποθετηρίου. 

ΝΑΙ   
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος παρέχει τις 
απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης 
σε υποδομή cloud και 
παραμετροποίησης του αποθετήριο με 
βάση το πρότυπο τις απαιτήσεις της 
συλλογής, τόσο για τις ανάγκες της 
τεκμηρίωσης του παρόντος έργου, όσο 
με βάση την εξέλιξη της συλλογής 
μακροπρόθεσμα. 

ΝΑΙ   

56 

Παρέχονται οι απαραίτητες εργασίες 
παραμετροποίησης, ώστε το σύστημα 
να  δεχτεί τις πληροφορίες της 
συλλογής της βιβλιοθήκης του 
Μουσείου. 

NAI   

57 

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα 
του συστήματος με το Σύστημα 
Εικονικού Μουσείου (ΠΕ5), ώστε να 
τροφοδοτεί απρόσκοπτα και 
ελεγχόμενα με περιεχόμενο σχετικό με 
τις συλλογές. 

ΝΑΙ   

58 

Παρέχεται μετάπτωση των δεδομένων 
από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων 
του ΜΚΤ με τις συλλογές του Μουσείου 
και της βιβλιοθήκης του σχετικές με το 
παρόν έργο που τηρούνται σε 
ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

 

Πακέτο Εργασίας 5: Σύστημα Εικονικού Μουσείου 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Παροχή Συστήματος Εικονικού 
Μουσείου με σύγχρονο και 
διαδραστικό σχεδιασμό που  παρέχει 
εξωστρέφεια όσον αφορά το υλικό των 
συλλογών, με ασφάλεια και πλήρη 
έλεγχο της πληροφορίας που θα 
δημοσιεύεται σε επιλεγμένους χρήστες 
ή στο ευρύ κοινό.  

ΝΑΙ   

2 

Το Σύστημα Εικονικού Μουσείου, 
επιτρέπει την ολοκληρωμένη 
παρουσίαση διαδικτυακά των 
συλλογών και των δραστηριοτήτων του 
ΜΚΤ αντλώντας αυτοματοποιημένα το 
περιεχόμενο των συλλογών από το 
Ψηφιακό Αποθετήριο (ΠΕ4). 

ΝΑΙ   

3 
Το σύστημα εμπλουτίζεται με το 
περιεχόμενο των Πακέτων Εργασίας 1, 
2 και 3. 

ΝΑΙ   
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4 

Το σύστημα διαθέτει καλά 
τεκμηριωμένο API και OAI PMH για την 
λειτουργική διασύνδεση του με τρίτα 
συστήματα και διάθεση περιεχομένου.   

ΝΑΙ   

5 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου 
διασφαλίζεται η με την Διαδικτυακή 
Πύλη (ΠΕ6) ως το ενδιάμεσο σύστημα 
προβολής των συλλογών του ΜΚΤ. 

ΝΑΙ   

6 

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει 
εύρος δυνατοτήτων διαμόρφωσης του 
σχεδιασμού του με στόχο το 
γραφιστικό περιβάλλον να ακολουθεί 
την οπτική ταυτότητα του ΜΚΤ και να 
δημιουργεί μία συγκροτημένη 
εμπειρία χρήστη με την Διαδικτυακή 
Πύλη (ΠΕ6). 

ΝΑΙ   

7 

Το πληροφοριακό σύστημα διαθέτει 
εύκολα στη χρήση εργαλεία, ώστε το 
αρμόδιο προσωπικό του ΜΚΤ 
αυτόνομα να παρεμβαίνει σε βασικό 
επίπεδο στην παραμετροποίηση του 
συστήματος. Συγκεκριμένα ο χρήστης 
με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί, 
χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση, να 
παρέμβει στις γραμματοσειρές, στα 
χρώματα και στις αποστάσεις των 
διεπαφών του συστήματος, όπως και 
στην κεφαλίδα, στο υποσέλιδο και στο 
μενού. 

ΝΑΙ   

8 

Η παραμετροποίηση του συστήματος 
ως λειτουργικότητα  επιτρέπει την 
παρέμβαση στον τρόπο εμφάνισης του 
υλικού της συλλογής (μεταδεδομένα, 
χωρική και χρονική σήμανση, 
πολυμεσικό υλικό, επικεφαλίδες κλπ.) 

ΝΑΙ   

9 

Ο χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή  
διαχειρίζεται τα δεδομένα της 
συλλογής είτε ως μονάδες, είτε ως 
σύνολα και ορίζει κατηγοριοποιήσεις 
στο υλικό με βάση τις αντίστοιχες 
επιλογές στο Αποθετήριο Ψηφιακού 
Περιεχομένου Ευρετηρίασης, 
Οργάνωσης, Απόθεσης, Ψηφιακής 
Διαχείρισης, Αποθήκευσης, 
Αναζήτησης και Διάθεσης των 
Συλλογών του Μουσείου (ΠΕ4) (π.χ. 
ταξινόμηση, τμήματα, γεωγραφία, 
φυσικά πρόσωπα κλπ.). 

ΝΑΙ   
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10 

Στο σύστημα ορίζονται συγκεκριμένα 
πεδία που θα παίζουν τον ρόλο του 
υπερσυνδέσμου στην καρτέλα 
μεταδεδομένων του υλικού της 
συλλογής. 

ΝΑΙ   

11 

Το σύστημα παρέχει πλήρη 
πολυγλωσσική υποστήριξη σε επίπεδο 
διεπαφών, όσο και σε επίπεδο 
περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

12 

Λειτουργικά το σύστημα διαθέτει 
δυναμικό σχεδιασμό (Responsive 
Design) για να προσαρμόζεται στις 
οθόνες σύγχρονων φορητών 
συσκευών. 

ΝΑΙ   

13 
Το σύστημα επιτρέπει την απρόσκοπτη 
πλοήγηση τόσο μέσω δακτύλων, όσο 
και μέσω ποντικιού- πληκτρολογίου. 

ΝΑΙ   

14 

Το γραφιστικό περιβάλλον του 
συστήματος είναι mobile friendly, 
κατάλληλο δηλαδή για κάθε είδους 
φορητή συσκευή smartphone ή tablet 
iOS, Android, κ.λπ.   

ΝΑΙ   

15 

Το σύστημα παρέχει τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης στους τελικούς 
χρήστες ταχύτατα και χωρίς επιπλέον 
διαχειριστικές απαιτήσεις. 

ΝΑΙ   

16 

Το σύστημα υποστηρίζει ελεύθερη 
αναζήτηση με τη χρήση μίας λέξης ή 
συνδυασμού λέξεων και σύνθετη 
αναζήτηση με συνδυασμό πεδίων και 
τελεστών. 

ΝΑΙ   

17 

Το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων 
και μεταδεδομένων δύναται να 
ορίζεται από το Μουσείο σύμφωνα με 
το κοινό που απευθύνεται και τις 
απαιτήσεις του. 

ΝΑΙ   

18 
Υποστηρίζεται η πλήρης δυνατότητα 
αναζήτησης περιεχομένου σε όλη την 
δικτυακή πύλη μέσω Full Text Search. 

ΝΑΙ   

19 

Στα αποτελέσματα και μέσα από 
υπερσυνδέσμους ο χρήστης μπορεί να 
οδηγηθεί από το ένα τεκμήριο στο 
άλλο, από τον ένα δημιουργό στα έργα 
του, σε άλλη εποχή, τάση κλπ., 
παρέχοντας μία ολοκληρωμένη 
σημασιολογική σύνδεση του 
πολιτιστικού αποθέματος του ΜΚΤ. 

ΝΑΙ   
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Επιπρόσθετα το σύστημα υποστηρίζει  
τις ακόλουθες λειτουργικότητες: 
1. Αυτόματη συμπλήρωση 
αναζήτησης, ώστε το σύστημα να 
προτείνει αναζητήσεις βάσει του όρου 
που έχει ήδη αναζητηθεί. 
2. Εμφάνιση παρόμοιου υλικού 
κάτω από την καρτέλα ενός 
αντικειμένου της συλλογής  με 
κριτήριο κοινά δεδομένα στα πεδία. 

ΝΑΙ   

21 

Το σύστημα παρέχει εναλλακτικές 
επιλογές προβολής των 
αποτελεσμάτων της αναζήτησης και 
ενισχυμένη δυνατότητα zoom in/ zoom 
out. 

ΝΑΙ   

22 

Το σύστημα  διαθέτει λειτουργικότητα 
‘Η Συλλογή μου’, δηλαδή ένα 
ενσωματωμένο διαδραστικό εργαλείο 
για το κοινό να επιλέγει υλικό και να το 
συνδυάζει ως μία προσωπική συλλογή. 

ΝΑΙ   

23 

Επιτρέπεται στους εγγεγραμμένους 
χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές 
τους ομάδες εγγραφών/υλικού βάσει 
των κριτηρίων που αυτοί επιθυμούν να 
ορίσουν. 

ΝΑΙ   

24 

Η δημιουργημένη από τον χρήστη 
“συλλογή” δύναται να είναι ορατή και 
από άλλους χρήστες του συστήματος ή 
να είναι για προσωπική προβολή μόνο. 

ΝΑΙ   

25 

Ο χρήστης μπορεί να 
προσθέσει/επεξεργαστεί σημειώσεις 
για συγκεκριμένο υλικό στη ‘συλλογή(-
ές)’ του. 

ΝΑΙ   

26 

Η παρούσα ηλεκτρονική υπηρεσία 
προς το ψηφιακό κοινό του ΜΚΤ 
ενισχύει την διάδραση και την έρευνα 
στο υλικό της συλλογής. 

ΝΑΙ   

27 

Υποστηρίζοντας το πλούσιο εκθεσιακό 
πρόγραμμα του ΜΚΤ το σύστημα  
διαθέτει ξεχωριστή ενότητα προβολής 
αυτού. 

ΝΑΙ   

28 
Η ενότητα προβολής των εκθέσεων 
παρουσιάζει τις παρελθοντικές 
εκθέσεις του Μουσείου. 

ΝΑΙ   

29 

Τα μεταδεδομένα των εκθέσεων 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τον 
τίτλο, την περιγραφή, την διάρκεια και 
την τοποθεσία της έκθεσης. 

ΝΑΙ   
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30 

Με τους σχετικούς υπερσυνδέσμους 
στην καρτέλα της κάθε έκθεσης  
γίνεται σύνδεση με τα εκθέματα και τα 
σχετικά πρόσωπα δημιουργώντας ένα 
δυναμικό μονοπάτι αφήγησης της 
θεματικής της εκάστοτε έκθεσης. 

ΝΑΙ   

31 

Προσφέρεται ενότητα «Παιδί», 
εμπλουτισμένη με ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά, 
εκπαιδευτικούς και ΑμεΑ.   

ΝΑΙ   

32 

Το υλικό παρέχει πληροφορίες για τις 
συλλογές του Μουσείου, μέσα από 
ποικίλες θεματικές, όπως είναι ο 
Κυκλαδικός Πολιτισμός, η διατροφή 
και  η ενδυμασία στην αρχαία Ελλάδα 
κ.ά. Οι πληροφορίες δίνονται με 
κείμενα και εικονογραφήσεις. 

ΝΑΙ   

33 

Φύλλα δραστηριοτήτων σε μορφή PDF 
με κείμενα και προτεινόμενες 
δραστηριότητες για διάφορες 
ηλικιακές ομάδες παιδιών και για 
ΑμεΑ. 

ΝΑΙ   

34 

Οι χρήστες με το υλικό ενημερώνονται 
για τις συλλογές του Μουσείου, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν το υλικό είτε 
συμπληρωματικά στο μάθημα της 
τάξης, είτε για να οργανώσουν μία 
εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα 
μουσείο. 

ΝΑΙ   

35 

Με τα φύλλα δραστηριοτήτων τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
της μάθησης, με έναν ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο,  μέσα από 
ποικίλες δραστηριότητες, ατομικές ή 
ομαδικές 

ΝΑΙ   

36 

Το σύστημα προσφέρει εγγενώς 
πλήρες διαχειριστικό υποσύστημα το 
οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από web 
browser. Μέσα από το διαχειριστικό 
υποσύστημα εκτελούνται όλες οι 
εργασίες παραμετροποίησης, 
διαχείρισης χρηστών, ρυθμίσεις 
ασφαλείας περιεχομένου, στατιστικά 
και αναφορές. 

ΝΑΙ   
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37 

Ο Ανάδοχος μεριμνά για τα τεχνικά 
μέτρα, τις οργανωτικές/διοικητικές 
διαδικασίες που εξασφαλίσουν την 
ασφάλεια και ακεραιότητα των 
δεδομένων, την προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων των χρηστών, 
καθώς και την εν γένει ασφάλεια 
ολόκληρου του έργου (του εικονικού 
μουσείου, των επιμέρους εφαρμογών, 
λειτουργιών και υποσυστημάτων). 

ΝΑΙ   

38 

Λαμβάνονται υπόψη από τον Ανάδοχο 
το ισχύον νομικό πλαίσιο που 
σχετίζεται με θέματα ασφάλειας (όπως 
για παράδειγμα σχετικά με την 
προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων και των προσωπικών 
δεδομένων των χρηστών), οι βέλτιστες 
πρακτικές ασφάλειας που σχετίζονται 
με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας, τα επαρκέστερα 
και πλέον σύγχρονα σχετικά προϊόντα 
λογισμικού.  

ΝΑΙ   

39 

Το σύστημα επιτρέπει την δημιουργία 
επιπέδων πρόσβασης με ελεγχόμενο 
κωδικό με βάση συγκεκριμένα προφίλ 
χρηστών. 

ΝΑΙ   

40 

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα 
ορισμού παροχής ή απαγόρευσης της 
πρόσβασης στα δεδομένα και τα 
ψηφιακά αντικείμενα κατά την 
αναζήτηση και την εμφάνιση. Ορίζεται 
το δικαίωμα πλήρης πρόσβασης σε όλη 
τη συλλογή για το προσωπικό και σε 
συγκεκριμένες πληροφορίες για το 
κοινό. 

ΝΑΙ   

41 

Ο έλεγχος μπορεί να φτάσει ακόμα και 
μέχρι το επίπεδο των μεταδεδομένων 
καθώς και της πρόσβασης σε 
λειτουργίες του συστήματος. 

ΝΑΙ   

42 

Το σύστημα διευκολύνει την πρόσβαση 
στις συλλογές για το κοινό και τους 
ερευνητές ενισχύοντας την ψηφιακή 
στρατηγική του ΜΚΤ. 

ΝΑΙ   

43 

Η πρόσβαση καθώς και το περιβάλλον 
εργασίας της διεπαφής  δύναται να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται.  

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

44 

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να 
περιορίσει την πρόσβαση σε 
ορισμένους χρήστες σε 
συγκεκριμένους τύπους πολυμέσων να 
παρέχει συγκεκριμένα σε χρήστες το 
δικαίωμα του download πολυμέσων 
και της ποιότητας τους. 

ΝΑΙ   

45 

Το παρουσιαζόμενο φωτογραφικό 
υλικό και τα γραπτά κείμενα  
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 
ΜΚΤ, το οποίο ορίζει ενδεδειγμένο 
υλικό ανοιχτό, επεξεργάσιμο και 
επαναχρησιμοποιήσιμο από τους 
χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμπορικά 
από τρίτους. 

ΝΑΙ   

46 

Το πληροφοριακό σύστημα αξιοποιεί 
πλήρως δοκιμασμένες και 
καθιερωμένες τεχνολογίες σε επίπεδο 
υποδομής, αρχιτεκτονικής και 
διεπαφής χρήστη 
(HTML/CSS/JavaScript).   

ΝΑΙ   

47 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι 
αρθρωτή (modular) με στόχο τη 
δυνατότητα επέκτασης ή αναβάθμισής 
του. 

ΝΑΙ   

48 

Όλα τα δεδομένα του Εικονικού 
Μουσείου τηρούνται σε ανεξάρτητη 
κεντρική σχεσιακή βάση δεδομένων, η 
οποία υποστηρίζει διαδικασία τήρησης 
αντιγράφων. 

ΝΑΙ   

49 
Λειτουργεί σε περιβάλλον Εικονικών 
Μηχανών (Virtualization) για να 
φιλοξενηθεί στο νέφος (cloud). 

ΝΑΙ   

50 

Το Σύστημα Εικονικού Μουσείου  
ενσωματώνει και παρουσιάζει στο 
κοινό το επιλεγμένο περιεχόμενο από 
το Ψηφιακό Αποθετήριο (ΠΕ4). Στο ίδιο 
πλαίσιο, το ίδιο το σύστημα 
διασυνδέεται με την Διαδικτυακή Πύλη 
(ΠΕ6).   

ΝΑΙ   

51 

Υποστηρίζει στις καρτέλες 
αντικείμενων και εκθέσεων την 
διασύνδεση με συνδέσμους σε 
εξωτερικά συστήματα για σκοπούς 
περεταίρω προβολής και αξιοποίησης 
του ψηφιακού υλικού. 

ΝΑΙ   

52 

Διαθέτει τεκμηριωμένο API, OAI PMH, 
RDF & JSON που επιτρέπει την 
διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές και 
την διάθεση μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

53 
Υποστηρίζει το πρότυπο International 
Image Interoperability Framework 
(IIIF). 

ΝΑΙ   

54 

Επιτρέπει την διασύνδεση με τα 
κοινωνικά δίκτυα του ΜΚΤ, αλλά και 
του χρήστη σε περίπτωση που 
επιθυμεί να κοινοποιεί πληροφορίες ή 
υλικό από τη συλλογή, όπου αυτό είναι 
επιτρεπτό με βάση τις σχετικές 
ρυθμίσεις. 

ΝΑΙ   

55 
Διαθέτει λειτουργίες συγκέντρωσης 
στατιστικών. 

ΝΑΙ   

56 

Δυνατότητα ρύθμισης των 
παραμέτρων και της διάταξης των 
αναφορών για τα στατιστικά 
επίσκεψης και χρήσης του 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

57 
Οι διαχειριστές του συστήματος 
μπορούν να δημιουργήσουν αναφορές 
για κάθε ενότητα.  

ΝΑΙ   

58 
Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν 
πληροφορίες του υλικού της συλλογής, 
με ή χωρίς εικόνες, σε μορφή PDF. 

ΝΑΙ   

59 

Το σύστημα είναι συμβατό με το 
πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 2.0 
σε επίπεδο τουλάχιστον AA 
διασφαλίζοντας ότι οι ετικέτες, οι 
τίτλοι, το εναλλακτικό κείμενο και οι 
χρωματικές αντιθέσεις 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα 
πρότυπα. 

ΝΑΙ   

60 

Ο Ανάδοχος παρέχει τις απαραίτητες 
υπηρεσίες εγκατάστασης σε υποδομή 
cloud και παραμετροποίησης του 
Συστήματος Εικονικού Μουσείου, 
όπως επίσης και υπηρεσίες 
διασύνδεσης με τις εφαρμογές των 
ΠΕ4 και ΠΕ6, διασφαλίζοντας την 
διαλειτουργικότητα τους. 

ΝΑΙ   

61 
Προσφέρονται υπηρεσίες γραφιστικού 
σχεδιασμού. 

ΝΑΙ   

62 

Παροχή ενός πλήρως λειτουργικού και 
παραγωγικού συστήματος με 
προστιθέμενη αξία για το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και το κοινό του. 

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 6: Διαδικτυακή Πύλη 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής 
πύλης με υποσύστημα εγγραφής και 
διαχείρισης μελών για το Μουσείο που 
υποστηρίζεται από Σύστημα 
Διαχείρισης Περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

2 

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 
(CMS) open-source, που επιτρέπει την 
εισαγωγή, διαχείριση, διασύνδεση, 
δημοσίευση, θεματική αναζήτηση και 
ανανέωση του περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

3 
Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης σε 
2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. 

ΝΑΙ   

4 

Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
χρηστών ΑμεΑ τόσο στον σχεδιασμό 
όσο και στην ανάπτυξη της 
διαδικτυακής πύλης. 

ΝΑΙ 

  

5 
Σύνδεση με το Σύστημα Εικονικού 
Μουσείου του Πακέτου Εργασίας 5 και 
το ERP του Μουσείου. 

ΝΑΙ 
  

6 
Διασύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα του 
ΜΚΤ. 

ΝΑΙ 
  

7 
Σύνδεση με εφαρμογή διαχείρισης 
newsletter. 

ΝΑΙ 
  

8 
Σύνδεση με σύστημα ηλεκτρονικού 
ραντεβού. 

ΝΑΙ 
  

9 
Ανάπτυξη διαδικασίας αιτήματος 
αδειοδότησης χρήσης Φωτογραφιών. 

 
  

10 
Ειδική ενότητα για τα Εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Μουσείου 

ΝΑΙ 
  

11 

Η ενότητα εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες υποκατηγορίες: 

• Σχολεία 

• Οικογένεια 

• Μουσειοσκευές 

• Εκπαιδευτικό υλικό 

• Summer Camp 

• Δράσεις για ΑμεΑ 

ΝΑΙ 

  

12 

Κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
εστιάζει στην παρουσίαση ποικίλου και 
διαφορετικού υλικού σχεδιασμένο 
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του 
κοινού. 

ΝΑΙ 

  

13 

Ομοιογενής παρουσίαση υψηλής 
ποιότητας και αισθητικής βασισμένη σε 
συγκεκριμένο, εγκεκριμένο από το ΜΚΤ 
σχεδιαστικό πρότυπο Διαδικτυακής 
Πύλης. 

ΝΑΙ 

  



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

14 
Το user interface είναι σύμφωνο με τις 
αρχές του responsive design. 

ΝΑΙ 
  

15 

Συμμόρφωση με τις Οδηγίες για την 
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου 
του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή 
οργανισμού World Wide Web 
Consortium (W3C), στο μεσαίο επίπεδο 
προσβασιμότητας «ΑΑ» 

ΝΑΙ 

  

16 

Ο σχεδιασμός των σελίδων παρέχει την 
ευελιξία και τα καταλληλά εργαλεία 
αφήγησης, ώστε να κάνουν την 
εμπειρία του χρήστη όσο το δυνατόν 
πιο πλούσια και συναρπαστική σε όλες 
τις ψηφιακές πλατφόρμες, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τους 
περιορισμούς που θέτουν οι φορητές 
συσκευές από μεριάς υπολογιστικής 
ισχύος. 

ΝΑΙ 

  

17 

Η διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει 
διακριτές ενότητες για: 

• Το Μουσείο: Επικοινωνία, 
πρόσβαση, κτίρια, υποστηρικτές, 
δωρεές 

• Νέα, εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες του ΜΚΤ: θα 
συμπεριλαμβάνεται ημερολόγιο 
εκδηλώσεων 

• Συλλογές & εκθέματα: παρουσίαση 
των συλλογών με πλοήγηση και 
αναζήτηση και διασύνδεση με το 
Σύστημα Εικονικού Μουσείου 
(ΠΕ5) 

• Παιδί: πληροφοριακό και 
εκπαιδευτικό υλικό, σύνδεσμοι για 
διαδικτυακό τόπο παιδικού 
διαγωνισμού. 

• Εκδόσεις: θεματική παρουσίαση 
ανά κατηγορία 

• Φίλοι ΜΚΤ: δυνατότητα εγγραφής 
και ανανέωσης, συνεργασίες, νέα.  

• Επικοινωνία 

• Blog  

ΝΑΙ 

  

18 

Ο χρήστης καταλαβαίνει ανά πάσα 
στιγμή το σημείο στο οποίο βρίσκεται 
στον ιστότοπο, μπορεί εύκολα να 
μεταβεί στην αρχική, την προηγούμενη 
ή την επόμενη ενότητα ή σε κάποια 
άλλη συναφή ενότητα. 

ΝΑΙ 

  



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

19 

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο ΑμεΑ 
γίνεται με ειδικό menu, ενώ οι επιλογές 
προσβασιμότητας (αντίθεση, μέγεθος 
κειμένου, διαχωρισμός κειμένου, 
χρήση οδηγού ανάγνωσης κλπ.) 
δίνονται με χρήση widget 

ΝΑΙ 

  

20 
Συγγραφή και μετάφραση 40 κειμένων, 
έκτασης περίπου 500 λέξεων το καθένα  

ΝΑΙ 
  

21 

Επιμέλεια και μετάφραση συνολικά 50 
κειμένων, έκτασης περίπου 500 λέξεων 
το καθένα για τις βασικές 
υποκατηγορίες της κατηγορίας «Το 
Μουσείο 

ΝΑΙ 

  

22 

Επιμέλεια και μετάφραση συνολικά 146 
κειμένων, έκτασης περίπου 1000 
λέξεων το καθένα για τις περιοδικές 
εκθέσεις 

ΝΑΙ 

  

23 
Προσαρμογή 4 βίντεο-ξεναγήσεων 
διάρκειας 20 λεπτών, μετάφραση και 
υποτιτλισμός 

ΝΑΙ 
  

24 
Παραγωγή 6 animation 
εικονογραφικών στοιχείων για την 
κατηγορία Παιδί. 

ΝΑΙ 
  

25 
Σχεδιασμός γραφικών και γραφιστικών 
για 6-7 σελίδες  

ΝΑΙ 
  

26 

Μετάπτωση περιεχομένου για τις εξής 
ενότητες:  

• Κατηγορία Συλλογές & 
Εκθέματα» (Κυκλαδική, 
Κυπριακή και Αρχαία ελληνική 
τέχνη) 

• Κατηγορία «Μουσείο» 

• Κατηγορία «Εκθέσεις» 
(Παλαιότερες) 

• Κατηγορία «Δραστηριότητες» 

• Κατηγορία «Παιδί» 

ΝΑΙ 

  

27 

Η διαχείριση του περιεχομένου της 
διαδικτυακής πύλης θα γίνεται με 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 
(Content Management system) 
ελεύθερου-ανοιχτού λογισμικού, 
πλήρως ενσωματωμένο στη 
διαδικτυακή πύλη. 

ΝΑΙ 

  

28 
Ξεκάθαρη δομή πληροφορίας και 
υιοθέτηση της αρχής δύο clicks away 
από την πληροφορία. 

ΝΑΙ 
  

29 

Ο χρήστης καταλαβαίνει ανά πάσα 
στιγμή το σημείο στο οποίο βρίσκεται 
στον ιστότοπο και μπορεί εύκολα να 
μεταβεί στην αρχική, την προηγούμενη 
ή την επόμενη ενότητα ή σε κάποια 
άλλη συναφή ενότητα. 

ΝΑΙ 

  



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

30 

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 
υποστηρίζει όλα τα είδη περιεχομένου 
που επιθυμεί να προβάλει το ΜΚΤ στο 
ευρύ κοινό, αρχεία κειμένων, βίντεο, 
ήχου και εικόνας. 

ΝΑΙ 

  

31 

Μορφοποίηση περιεχομένου μέσα από 
ενσωματωμένο editor (WYSIWYG), με 
διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή 
εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, 
κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

  

32 
Υποστήριξη απλής αναζήτησης 
περιεχομένου με βάση λέξης ή φράσης. 

ΝΑΙ 
  

33 

Είσοδος χρηστών με τη χρήση ονόματος 
και κωδικού πρόσβασης στο 
περιβάλλον διαχείρισης (για τους 
διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης). 

ΝΑΙ 

  

34 

Η ανάπτυξη των στατικών ιστοσελίδων 
του κόμβου θα γίνεται σε αρχεία HTML, 
τα οποία θα συνοδεύονται από αρχεία 
CSS και αρχεία εικόνων. 

ΝΑΙ 

  

35 
Η ανάπτυξη του κόμβου γίνεται με την 
εφαρμογή των βασικών αρχών του SEO 
(Search Engine Optimization). 

ΝΑΙ 
  

36 
Ενσωμάτωση του Google Analytics για 
την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων 
επισκεψιμότητας του ιστοτόπου. 

ΝΑΙ 
  

37 

Η ανάπτυξη των στατικών ιστοσελίδων 
του κόμβου γίνεται σε αρχεία HTML, τα 
οποία θα συνοδεύονται από αρχεία CSS 
και αρχεία εικόνων. 

ΝΑΙ 

  

38 
Διασύνδεση με Σύστημα Εικονικού 
Μουσείου (ΠE5). 

ΝΑΙ 
  

39 
Κεντρικό σημείο πρόσβασης για όλα τα 
περιφερειακά sites του ΜΚΤ. 

ΝΑΙ 
  

40 

Σχεδιασμός  και ανάπτυξη του 
υποσυστήματος εγγραφής και 
διαχείρισης μελών στη διαδικτυακή 
πύλη. 

ΝΑΙ 

  

41 
Το υποσύστημα είναι δίγλωσσο 
(ελληνικά, αγγλικά). 

ΝΑΙ 
  

42 
Περιλαμβάνει κατηγορίες και 
υποκατηγορίες μελών με τα σχετικά 
οφέλη. 

ΝΑΙ 
  

43 

Διασφαλίζεται η εύκολη περιήγηση, 
στην ασφάλεια της διαδικασίας και των 
προσωπικών δεδομένων, η ταχύτητα, η 
γρήγορη διεκπαιρέωση και η 
προσαρμογή σε διαφορετικά μέσα 
(οθόνη υπολογιστή, κινητό, tablet). 

ΝΑΙ 

  

44 
Διασύνδεση με το ERP Soft1 για τις εξής 
ενότητες: Φίλοι του Μουσείου, 
δραστηριότητες, δωρεές.  

ΝΑΙ 
  



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

45 
Εφαρμογή βασικών αρχών Search 
Engine Optimization (SEO). 

ΝΑΙ 
  

46 
Ασφάλεια υποδομής και συλλογή και 
επεξεργασία προσωπικών και 
ευαίσθητων δεδομένων. 

ΝΑΙ 
  

 

  



Πακέτο Εργασίας 7: Εφαρμογή Ηχητικής Ξενάγησης 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής 
ακουστικής ξενάγησης για κινητές 
έξυπνες συσκευές 

ΝΑΙ   

2 

Η εφαρμογή διατίθεται σε Apple Store 
και Google Play εκ μέρους του ΜΚΤ. Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διαθέσει 
την εφαρμογή στα stores.  

ΝΑΙ   

3 

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
εφαρμογής πραγματοποιείται με βάση 
την τοποθεσία του χρήστη («Μουσείο» 
/ «Σπίτι») ή με βάση την ομάδα κοινού 
που ανήκει (Ενήλικες, παιδιά και ΑμεΑ). 

ΝΑΙ   

4 
Η βασική λειτουργία της εφαρμογής 
είναι η ξενάγηση με οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο 

ΝΑΙ   

5 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε 
ελληνικά, αγγλικά με δυνατότητα 
μελλοντικής προσθήκης περισσότερων 
γλωσσών. 

ΝΑΙ   

6 
H εφαρμογή προσαρμόζεται σε 
διαφορετικά μεγέθη οθόνης κινητών 

ΝΑΙ   

7 

Στην εφαρμογή παρουσιάζονται οι 
κύριες θεματικές ενότητες της κάθε 
συλλογής μαζί με περιγραφές 
αντικειμένων και με οπτικοακουστικό 
υλικό 

ΝΑΙ   

8 

Η εφαρμογή υποστηρίζει την 
δημιουργία και διάθεση θεματικών 
ξεναγήσεων εντός των Μόνιμων 
Συλλογών του Μουσείου. 

ΝΑΙ   

9 

Επιλογή προβολής ημερολογίου με τις 
εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δράσεις του 
ΜΚΤ μέσα από το οποίο ο χρήστης θα 
μπορεί να κλείσει την θέση του. 

ΝΑΙ   

10 Αναζήτηση εκθεμάτων με αριθμό ΝΑΙ   

11 
Η εφαρμογή περιλαμβάνει διαφορετικό 
περιεχόμενο (κείμενα, video, audio) 
ανά ομάδα κοινού 

ΝΑΙ   

12 

Για κάθε έκθεμα παρουσιάζονται: 
1. Τίτλος 
2. Περιγραφή (π.χ. κείμενα) 
3. Ηχητικό αρχείο 
4. Βασική εικόνα 
5. Περισσότερες εικόνες 
6. Βίντεο 
7. Σύνδεσμοι και άλλα 

εργαλεία 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

13 

Παρέχεται στην κατηγορία «Μουσείο» - 
περιεχόμενο για Ενήλικες: 

• Συγγραφή, επιμέλεια και 
μετάφραση 240 κειμένων σε 
ελληνικά και αγγλικά, έκτασης 
περίπου 500 λέξεων το καθένα. 

• Audios  - Συνολικά 240 
ακουστικές ξεναγήσεις σε 
ελληνικά και αγγλικά 

ΝΑΙ   

14 

Παρέχεται στην κατηγορία «Μουσείο» - 
περιεχόμενο για Παιδιά: 

• Συγγραφή, επιμέλεια και 
μετάφραση 160 κειμένων σε 
ελληνικά και αγγλικά, έκτασης 
περίπου 500 λέξεων το καθένα.  

• Audios  - Συνολικά 160 
ηχητικές περιγραφές (ελληνικά 
και αγγλικά) για αντικείμενα 
των συλλογών 

• Videos - 25 βίντεο διάρκειας 
περίπου 1 λεπτού το καθένα  

• Παραγωγή συνολικά 30 
εικονογραφικών στοιχείων και 
video animations διάρκειας 
περίπου 30 δευτερολέπτων για 
εμπλουτισμό της εμπειρίας της 
ξενάγησης και της καλύτερης 
κατανόησης από τα παιδιά. 

ΝΑΙ   

15 

Παρέχεται στην κατηγορία «Σπίτι» - 
περιεχόμενο για Ενήλικες: 

• Συγγραφή, επιμέλεια και 
μετάφραση 20 κειμένων σε 
ελληνικά και αγγλικά, έκτασης 
περίπου 100 λέξεων το καθένα 

• 10 αρχείων Podcasts διάρκειας 
20 λεπτών το καθένα σε 
ελληνικά και αγγλικά 

ΝΑΙ   

16 

Παρέχεται στην κατηγορία «Σπίτι» - 
περιεχόμενο για Παιδιά: 

• Προσαρμογή 4 υπάρχοντων 
βιντεο-ξεναγήσεων, 
μετάφραση και υποτιτλισμός 

• 10 podcasts  

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

17 

Παρέχεται στην κατηγορία «ΑμεΑ» - 
περιεχόμενο για AμεA: 

• Συγγραφή, επιμέλεια και 
μετάφραση συνολικά 20 
κειμένων, έκτασης περίπου 
μίας σελίδας το καθένα 
(περίπου 500 λέξεις) 

• Συνολικά 20 ηχητικές 
περιγραφές (ελληνικά και 
αγγλικά) διάρκειας περίπου 
01:10 η καθεμία για άτομα με 
τυφλότητα. 

• συγγραφή, επιμέλεια και 
μετάφραση συνολικά 80 
κειμένων, έκτασης περίπου 
έκτασης περίπου μίας σελίδας 
το καθένα (περίπου 500 λέξεις) 

• Συνολικά 80 ηχητικές 
περιγραφές (ελληνικά και 
αγγλικά) διάρκειας περίπου 
01:10 η καθεμία για άτομα με 
νοητική στέρηση.  

ΝΑΙ   

18 
Η εφαρμογή περιλαμβάνει ειδική 
ξενάγηση για παιδιά (κείμενα, 
ηχογραφήσεις, video, animations) 

ΝΑΙ   

19 
Η εφαρμογή περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικό και διαδραστικό 
περιεχόμενο για οικογένειες 

ΝΑΙ   

20 

Η παρουσίαση του περιεχομένου 
προσφέρει μια μουσειακή εμπειρία 
οικογενειακής μάθησης και ξενάγησης, 
δομημένη σε πολλαπλά, διαδραστικά, 
επίπεδα με βάση: 
• Τις ανάγκες των χρηστών 
ανεξάρτητα από την ηλικία: 
Ψυχαγωγία, Εκπαίδευση 
• Τις ηλικιακές μαθησιακές 
προτιμήσεις του χρήστη: παιδιά - 
ενήλικες  
• Την θέση των ενηλίκων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία: γονείς – 
εκπαιδευτικοί 

ΝΑΙ   

21 

Η εφαρμογή υποστηρίζεται από 
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για 
την εισαγωγή, επεξεργασία, ανανέωση 
και διαγραφή των πληροφοριών των 
εκθεμάτων και των ξεναγήσεων. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

22 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
διαθέτει η εφαρμογή περιλαμβάνουν: 

• Μεγέθυνση εικόνων με την κίνηση 
των δύο δακτύλων  

• Πλοήγηση με swiping του δαχτύλου 
αριστερά / δεξιά  

• Double tabbing με το δάκτυλο, για 
επιστροφή στο αρχικό μέγεθος  

• Παρουσίαση πολλαπλών εικόνων 
οριζόντια ως καρουζέλ, όπου ο 
χρήστης μπορεί 
να πλοηγηθεί με swiping του 
δαχτύλου αριστερά / δεξιά  

• Πλοήγηση του χρήστη από 1 σημείο 
της εφαρμογής σε 1 άλλο ή σε 
κάποιο εξωτερικό σύνδεσμο URL με 
το πάτημα ενός κουμπιού 
(deep linking)  

• Tab menu στο κάτω μέρος της 
εφαρμογής  

• Δημιουργία μνήμης εφαρμογής 
(application state) και αποθήκευση 
απαραίτητης πληροφορίας στη 
συσκευή (cache memory).  

• Ασύγχρονη μεταφορά της 
πληροφορίας από 
το server στο app για καλύτερη 
διαχείριση απόδοσης της 
εφαρμογής ως προς την ταχύτητα 
ανταπόκρισης  

• Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών 
και δυνατότητα προσθήκης άλλων 
στο μέλλον. Δυνατότητα εισαγωγής 
των μεταφράσεων από τους 
διαχειριστές του 
μουσείου μεσω UI Dashboard. 

• Webviews για προβολή κομματιού 
εξωτερικής ιστοσελίδας μέσα στην 
εφαρμογή 

 

ΝΑΙ   

23 

Ο χρόνος εκκίνησης και ο χρόνος 
απόκρισης της εφαρμογής στις 
διαφορετικές ενέργειες του χρήστη 
είναι αμελητέος. 

ΝΑΙ   

24 
Η εφαρμογή διατηρεί -σχετικά- μικρό 
μέγεθος, ώστε να μην προκαλεί 
καθυστερήσεις (lag) στη συσκευή 

ΝΑΙ   

25 
Το σύστημα κάθε εφαρμογής 
λειτουργεί και Οffline. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

26 

Η εφαρμογή εξασφαλίζει την πρόσβαση 
και ευχρηστία του περιεχομένου από 
άτομα με αναπηρίες  (ΑΜΕΑ), με χρήση 
των Accessibility Guidelines που 
προτείνουν οι κατασκευαστές του κάθε 
λειτουργικού που θα χρησιμοποιηθεί 
στο πλαίσιο του έργου και θα ληφθούν 
υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες 
Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου 
Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best 
Practices 1.0) και WCAG 2.0. 

ΝΑΙ 

  

27 
Η εφαρμογή διαθέτει λειτουργίες 
συγκέντρωσης στατιστικών 

ΝΑΙ 
  

28 

Δημιουργία Βεβαίωσης Παραχώρησης 
Δικαιωμάτων Περιεχομένου (Content 
Rights and Reproduction Release Form) 
για χρήση στο διαδίκτυο διεθνώς, σε 
κινητές πλατφόρμες και για διάθεση 
μέσω App Store και Google Play 

ΝΑΙ   

29 

Παρέχονται όλες οι υπηρεσίες 
ανάπτυξης, σχεδιασμού και 
παραμετροποίησης, εμπλουτισμού 
περιεχομένου διάθεσης εκ μέρους του 
ΜΚΤ σε πλατφόρμες, όπως App Store, 
Google Play, διασφαλίζοντας μία 
πλήρως λειτουργική και αποδοτική 
εφαρμογή. 

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 8: Σύστημα Ηλεκτρονικού Ραντεβού Ξεναγήσεων, Δράσεων Προβολής, Κρατήσεων 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Παροχή Συστήματος Ηλεκτρονικού 
Ραντεβού ανοιχτού κώδικα για 
κρατήσεις ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων. 

ΝΑΙ   

2 
Το περιβάλλον διαχείρισης (backend) 
διατίθεται σε ελληνικά και αγγλικά.  

ΝΑΙ   

3 

Το σύστημα διαθέτει την ευελιξία να 
καλύψει τις απαιτήσεις σε εύρος 
εκδηλώσεων (μόνιμες και περιοδικές 
εκθέσεις, εργαστήρια, συνέδρια κλπ.). 

ΝΑΙ   

4 

Η εγκατάσταση του συστήματος 
υποστηρίζει την επιλογή σε τοπικό 
εξυπηρετητή (server), όσο και σε 
υποδομή cloud. 

ΝΑΙ   

5 
Η συμβατική λειτουργία του 
συστήματος γίνεται με συσκευές 
Android. 

ΝΑΙ   

6 
Η διαχείριση του συστήματος γίνεται 
από ξεχωριστό περιβάλλον διαχειριστή 
μέσω web browser.  

ΝΑΙ   

7 

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα 
επέκτασης των λειτουργιών του μέσω 
πρόσθετων (plug-ins) και διαθέτει API 
για διασύνδεση με τρίτα συστήματα και 
εφαρμογές. 

ΝΑΙ   

8 

Διαθέτει ηλεκτρονικό σημείο 
κρατήσεων, το οποίο θα ενσωματωθεί 
στην διαδικτυακή πύλη (ΠΕ6) 
προσφέροντας μία ολοκληρωμένη 
εμπειρία χρήστη (UX). 

ΝΑΙ   

9 
Μπορεί να δεχτεί αλλαγές (γραφικά, 
χρώματα κλπ.) για να συνάδει με την 
οπτική ταυτότητα της ιστοσελίδας (UI). 

ΝΑΙ   

10 

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την 
διαθεσιμότητα των χώρων και όλων 
των ανοιχτών προς το κοινό 
εκδηλώσεων του φορέα σε ένα 
κεντρικό σημείο. 

ΝΑΙ   

11 

Ο χρήστης μέσα από ένα ημερολόγιο 
μπορεί να δει την περίοδο επίσκεψης 
και να επιλέξει την επιθυμητή 
ημερομηνία. 

ΝΑΙ   

12 

Επίσης για τις εκδηλώσεις που 
απαιτείται (π.χ. συνέδρια) ο χρήστης 
έχει την δυνατότητα μέσα από 
διαδραστικό γράφημα να επιλέξει την 
θέση του. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

13 
Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί 
να αποκλείσει ορισμένο αριθμό 
θέσεων. 

ΝΑΙ   

14 

Υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικής 
κράτησης για διαφορετικές εκδηλώσεις 
(π.χ. ξενάγηση και εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα). 

ΝΑΙ   

15 
Το σύστημα επιτρέπει την δημιουργία 
ερωτηματολογίου, ώστε να το απαντάει 
ο χρήστης πριν επιλέξει την εκδήλωση. 

ΝΑΙ   

16 
Το κοινό μπορεί να εκδηλώνει 
ενδιαφέρον σε περίπτωση ακύρωσης 
μπαίνοντας σε λίστα αναμονής. 

ΝΑΙ   

17 

Το σύστημα παρέχει εργαλεία για τον 
σχεδιασμό και την παραμετροποίηση 
των δελτίων κράτησης για κάθε τύπο 
εκδήλωσης. 

ΝΑΙ   

18 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα 
εκτύπωσης των δελτίων ως αρχείο PDF 
ή να το κατεβάζει σε φορητές συσκευές 
(μέσω Apple wallet ή εφαρμογές 
Android passbook). 

ΝΑΙ   

19 
Το σύστημα παρέχει την επιλογή για 
μαζική εκτύπωση και αποστολή 
δελτίων.  

ΝΑΙ   

20 

Το σύστημα αποστέλλει ειδοποιήσεις 
και ενημερώσεις με μαζική αποστολή 
email και να διασυνδέεται με κοινωνικά 
δίκτυα. 

ΝΑΙ   

21 

Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί 
μέσω Android εφαρμογής (tablet, 
smartphones, desktop) στον φυσικό 
χώρο του ΜΚΤ, ώστε το κοινό να μπορεί 
να εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε εκδήλωση. 

ΝΑΙ   

22 

Διαθέτει λειτουργίες επιτόπιας 
έκδοσης δελτίων συμμετοχής και 
αναίρεσης της διαδικασίας σε 
περίπτωση λάθους. 

ΝΑΙ   

23 
Παρέχεται η λειτουργία ελέγχου και 
καταγραφής εισόδου ανά εκδήλωση με 
χρήση λίστας συμμετεχόντων. 

ΝΑΙ   

24 
Το σύστημα προσφέρει εγγενώς πλήρες 
διαχειριστικό υποσύστημα το οποίο 
είναι διαθέσιμο μέσα από web browser. 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

25 

Μέσα από το διαχειριστικό 
υποσύστημα εκτελούνται όλες οι 
εργασίες παραμετροποίησης, 
διαχείρισης χρηστών, ρυθμίσεις 
ασφαλείας, στατιστικά και αναφορές. 
Από το διαχειριστικό υποσύστημα το 
Μουσείο μπορεί να στέλνει 
ενημερωτικές ειδοποιήσεις μέσω 
email, για γεγονότα όπως νέες 
εκδηλώσεις, ακύρωση εκδήλωσης ή 
επίσκεψης, αλλαγή στοιχείων κτλ. 

ΝΑΙ   

26 

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα 
δημιουργίας διαφορετικών χρηστών με 
αντίστοιχα δικαιώματα (π.χ. 
πρόσβασης μόνο σε συγκεκριμένες 
εκδηλώσεις). 

ΝΑΙ   

27 

Ο χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή 
μπορεί να παρεμβαίνει στην 
παραμετροποίηση και στις ρυθμίσεις 
του συστήματος. 

ΝΑΙ   

28 
Το σύστημα διαθέτει λειτουργίες 
συγκέντρωσης στατιστικών. 

ΝΑΙ   

29 

Τα στατιστικά συγκεντρώνονται τόσο με 
βάση τον κάθε χρήστη, όσο και με την 
εκάστοτε εκδήλωση και 
παρουσιάζονται σε γραφήματα. 

ΝΑΙ   

23 

Με αντίστοιχη λειτουργία το Μουσείο 
έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις 
παραμέτρους και τη διάταξη των 
αναφορών για τα στατιστικά, τα οποία 
μπορεί να εκτυπώσει σε αρχεία PDF και 
CSV. 

ΝΑΙ   

24 

Ο Ανάδοχος διασφαλίζει με τις 
απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης και διασύνδεσης με 
την ιστοσελίδα, την παροχή ενός 
πλήρους λειτουργικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικού Ραντεβού.  

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 9: Υπηρεσίες Μετάπτωσης Συστήματος Βιβλιοθήκης στο Αποθετήριο 
Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 
Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των 
Συλλογών του Μουσείου 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Παρέχεται υπηρεσία αναταξινόμησης 
του υλικού της βιβλιοθήκης που αφορά 
περίπου 10.000 τεκμήρια από DDC σε 
LC. 

ΝΑΙ   

2 

Οι επιμέρους εργασίες της υπηρεσίας 
περιλαμβάνουν την ενημέρωση της 
εγγραφής του τεκμηρίου, την 
επικόλληση επισήματος, την σφράγιση 
και εισαγωγή ταυτότητας στο τεκμήριο 
(μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός 
ταύτισης) και την ανατοποθέτηση του 
υλικού της βιβλιοθήκης. 

ΝΑΙ   

3 

Παρέχεται η μετάπτωση των 
μεταδεδομένων του υφιστάμενου 
συστήματος βιβλιοθήκης στο 
Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου 
Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 
Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, 
Αναζήτησης και Διάθεσης των 
Συλλογών του Μουσείου (ΠΕ4) 

ΝΑΙ   

4 

Διασφαλίζεται ότι το Αποθετήριο 
Ψηφιακού Περιεχομένου 
Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 
Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, 
Αναζήτησης και Διάθεσης των 
Συλλογών του Μουσείου (ΠΕ4) 
παραμετροποιείται για να δεχτεί τις 
πληροφορίες της συλλογής της 
βιβλιοθήκης 

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 10: Δημοσιότητα και Επικοινωνία ΜΚΤ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 
Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας και 
Επικοινωνίας 

ΝΑΙ   

2 

Διενέργεια ψηφιακής καμπάνιας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Instagram), η οποία βασίζεται  σε ένα 
προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο με 
διαφορετικές προωθητικές 
προσεγγίσεις βάσει προφίλ των 
χρηστών και περιεχομένου για 
διάστημα περίπου 3 μηνών. 

ΝΑΙ 

  

3 

Δημοσίευση έντυπων καταχωρήσεων 
σε μια σειρά από επιλεγμένα μέσα 
ειδησεογραφικού και πολιτιστικού 
περιεχομένου (υπολογίζονται σε 8) 
σχετικές με τις παραγόμενες 
εφαρμογές.  

ΝΑΙ 

  

4 
Ψηφιακές καταχωρήσεις σε 
επιλεγμένες ιστοσελίδες (gif banners)  

ΝΑΙ 
  

5 

 
Radio spots (διάρκειας 00.30’’) και 
αναφορές από παράγωγους σχετικά με 
το εκάστοτε πακέτο σε επιλεγμένους 
σταθμούς συνεργατών του μουσείου 
μέσα από όλο το φάσμα των 
ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. 

ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 11: Εξοπλισμός Έργου 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 Παρέχονται δίσκοι με συνολική 
χωρητικότητα 10ΤB 

ΝΑΙ   

2 Οι δίσκοι διαθέτουν Host Interface: 8-
ports 12Gb SAS 

ΝΑΙ   

3 Μέγεθος/τύπος δίσκων 2U ΝΑΙ   

4 
Συμβατά λειτουργικά συστήματα 
δίσκων: Windows Server, VMWare 
vSphere 6.7, Red Hat Linux, SuSE SLES 15 

ΝΑΙ   

5 Υποστήριξη SAN Backup ΝΑΙ   

6 Παρέχονται 30 σταθμοί εργασίας 
προσωπικού (Η/Υ) 

ΝΑΙ   

7 Οι σταθμοί εργασίας προσωπικού 
διαθέτουν επεξεργαστή intel i5, 4-core 

ΝΑΙ   

8 Οι σταθμοί εργασίας προσωπικού 
διαθέτουν μνήμη 8 GB 

ΝΑΙ   

9 Οι σταθμοί εργασίας προσωπικού 
διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο 500GB 

ΝΑΙ   

10 Ο τύπος αποθηκευτικού χώρου είναι 
SSD. 

ΝΑΙ   

11 Οι σταθμοί εργασίας προσωπικού είναι 
με εγγύησης 5 χρόνια 

ΝΑΙ   

12 

Λειτουργικό σύστημα σταθμών 
εργασίας προσωπικού MS Windows Pro 
10 
 

ΝΑΙ   

13 Παρέχονται 30 οθόνες σταθμών 
εργασίας προσωπικού 

ΝΑΙ   

14 Μέγεθος οθονών 24’’  ΝΑΙ   

15 Εγγύηση οθονών 3 χρόνια ΝΑΙ   

16 Παρέχονται 50 άδειες MS Windows Pro 
Volume License 

ΝΑΙ   

17 Παρέχεται 1 μεταγωγέας (switch) 24G 
SFP με 4 SFP θύρες 

ΝΑΙ   

18 

Ο μεταγωγέας διαθέτει ethernet θύρες 
24 10/100/1000Base-T autosensing 
Ethernet PoE  
 

   

19  Ο μεταγωγέας διαθέτει console port 1 
x RJ-45 serial 

ΝΑΙ   

20 Παρέχεται 1 μεταγωγέας (switch) 48G 
SFP με 4 SFP θύρες 

ΝΑΙ   

21 

Ο μεταγωγέας διαθέτει ethernet θύρες 
24 10/100/1000Base-T autosensing 
Ethernet PoE  
 

ΝΑΙ   

22 Ο μεταγωγέας διαθέτει console port 1 x 
RJ-45 serial 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

23 Παρέχονται υπηρεσίες εγκατάστασης ΝΑΙ   

 

  



Πακέτο Εργασίας 12: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 
Παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
πιλοτικής λειτουργίας 

ΝΑΙ   

Εκπαίδευση 

2 

Παρέχεται υπηρεσία εκπαίδευσης 
τουλάχιστον 3 στελεχών του ΜΚΤ ως 
διαχειριστές και χρήστες των 
συστημάτων και εφαρμογών του έργου. 

ΝΑΙ   

3 

Πάρεχεται έντυπο και σε ηλεκτρονική 
μορφή εκπαιδευτικό υλικό, ως 
εγχειρίδια χρήσης, με οδηγίες χρήσης 
των κυριότερων λειτουργιών των 
συστημάτων σε επίπεδο Χρήστη (με 
δικαιώματα σύνταξης περιεχομένου) 
και σε επίπεδο Διαχειριστή (με πλήρη 
δικαιώματα διαχείρισης). 

ΝΑΙ   

4 Το υλικό είναι στην ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

5 

Παρουσιάζεται προτεινόμενο 
πρόγραμμα κατάρτισης ανά κατηγορία 
εκπαιδευομένων και γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς επίσης 
χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης ανά 
ομάδα εκπαιδευομένων και 
εκπαιδευτικό κύκλο, το οποίο δεν θα 
ξεπερνά συνολικά τις 25 ώρες. Η 
χρονική διάρκεια του κάθε σεμιναρίου 
μπορεί να οριστεί μεταξύ 3 έως 4 ωρών 
ημερησίως. 

ΝΑΙ   

Πιλοτική Λειτουργία 

6 
Περιγράφονται οι παρεχόμενες από τον 
Ανάδοχο υπηρεσίες Πιλοτικής 
Λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

7 

Περιλαμβάνονται οι τελικές δοκιμές 
ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ 
τροποποιήσεις, σύνθεση,  πιλοτική  
χρήση  κλπ.  με  στόχο  να  επιβεβαιωθεί  
η  εύρυθμη λειτουργία  και  καλή  
συνεργασία  των  εφαρμογών  των  
συστημάτων  του έργου υπό συνθήκες 
πλήρους  παραγωγικής  λειτουργίας  
(πραγματικά  δεδομένα,  παραγωγική 
εκμετάλλευση,  από  πλήρως  
εκπαιδευμένη  περιορισμένη  
κοινότητα  χρηστών –Κρίσιμος Πυρήνας 
Χρηστών / Key Users -με ενεργή 
συμμετοχή στο έργο) 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

8 
Παρέχεται υποστήριξη του αρμόδιου 
προσωπικού στη λειτουργία της/ων 
εφαρμογής/ών 

ΝΑΙ   

9 
Παρέχονται βελτιώσεις της/ων 
εφαρμογής/ών 

ΝΑΙ   

10 
Γίνεται η επίλυση προβλημάτων-
υποστήριξη χρηστών  

ΝΑΙ   

11 
Διασφαλίζεται η διόρθωση / διαχείριση 
λαθών 

ΝΑΙ   

12 
Παρέχεται η υποστήριξη στο χειρισμό 
και λειτουργία των υπολογιστών, 
της/ων εφαρμογής/ών κλπ. 

ΝΑΙ   

 

 
 
 
 



Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 

Η διάρκεια του έργου είναι 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις:  

1. Ψηφιοποίηση συλλογών και χώρων και τεκμηρίωσης με επιστημονική επάρκεια: Στη φάση αυτή 

θα γίνουν όλες οι εργασίες ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής 

Τέχνης και των εκθεσιακών χώρων αυτού. Θα ακολουθηθεί συνδυασμό μεθόδων ψηφιοποίησης. 

Περιλαμβάνεται η επιστημονική τεκμηρίωση και επιμέλεια εγγραφών των κινητών μνημείων της 

Μόνιμης Συλλογής. Επίσης, θα γίνει η ανάπτυξη σεναρίων, κειμένων, η μετάφραση αυτών και η 

σχετική επιμέλεια, όπως και η ηχογράφηση για όλο το περιεχόμενο που θα εμπλουτίσει τα 

συστήματα και τις εφαρμογές του έργου. 

2. Παροχή και εγκατάσταση εξοπλισμού έργου: Στην φάση αυτή θα υλοποιηθούν όλες οι εργασίες 

διάθεσης και εγκατάστασης εξοπλισμού και η θέση αυτών σε λειτουργία.  

3. Διάθεση συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών έργου: Στην παρούσα φάση θα υλοποιηθούν όλες 

οι εργασίες διάθεσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ανάπτυξης μετάπτωσης δεδομένων και 

εμπλουτισμός των συστημάτων και των εφαρμογών έργου, όπως έχουν προδιαγραφεί. 

• Προμήθεια αποθετηρίου ψηφιακού περιεχομένου ευρετηρίασης, οργάνωσης, απόθεσης, 

ψηφιακής διαχείρισης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης των Συλλογών του 

Μουσείου 

• Προμήθεια πλατφόρμας διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο - Εικονικό 

Μουσείο 

• Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης Μουσείου και Ολοκλήρωσης με το Εικονικό Μουσείο για 

την Προβολή των Συλλογών του Μουσείου 

• Ανάπτυξη εφαρμογής ξενάγησης για κινητές συσκευές 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού ξεναγήσεων - δράσεων προβολής - 

κρατήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων 

Επίσης, στην παρούσα φάση θα γίνουν οι εργασίες αναταξινόμησης του υλικού της βιβλιοθήκης και 

μετάπτωσης στο Αποθετήριο Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρετηρίασης, Οργάνωσης, Απόθεσης, 

Ψηφιακής Διαχείρισης, Αποθήκευσης, Αναζήτησης και Διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες φιλοξενίας των συστημάτων. 

4. Εκπαίδευση και Πιλοτική Λειτουργία: Μετά το πέρας της διάθεσης των συστημάτων και των 

εφαρμογών του έργου θα ακολουθήσουν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας. 

Κατά την διάρκεια της φάσης αυτή θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις στα 

συστήματα του έργου. 

5. Δράσεις Δημοσιότητας: Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος σε στενή συνεργασίας με το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης θα υλοποιήσει τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου, όπως 

περιγράφονται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου. 

  



Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Στην προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, 
συμβατό με την μεθοδολογία έργου που θα ακολουθηθεί. 

ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Νοε-
21 

Δεκ-
21 

Ιαν-
22 

Φεβ-
22 

Μαρ-
22 

Απρ-
22 

Μαϊ-
22 

Ιουν-
22 

Ιουλ-
22 

Αυγ-
22 

Σεπ-
22 

Οκτ-
22 

Νοε-
22 

Δεκ-
22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Φάση 1: Ψηφιοποίηση 
συλλογών και χώρων 
και τεκμηρίωσης με 
επιστημονική επάρκεια 

  

Π1.1 , 
Π2, 

Π3.1, 
Π4, 
Π8, 

Π11, 
Π12 

Π1.1 , 
Π2, 

Π3.1, 
Π4, 
Π5, 
Π8, 

Π11, 
Π12 

Π1.1 , 
Π3.1, 
Π5, 
Π9, 

Π10, 
Π11, 
Π12 

Π1.1 , 
Π3.1, 
Π5, 
Π9, 

Π10, 
Π11, 
Π12, 
Π14 

Π1.2, 
Π3.2, 
Π5, 
Π6, 

Π12, 
Π14 

Π1.2, 
Π3.2, 
Π6, 
Π7, 

Π12, 
Π13, 
Π14 

Π1.2, 
Π3.2, 
Π6, 
Π7, 

Π13, 
Π14 

Π1.2, 
Π3.2, 
Π6, 
Π7, 

Π13, 
Π14 

Π1.3, 
Π3.3, 
Π6, 
Π7, 

Π13, 
Π14 

Π1.3, 
Π3.3  

Π1.3, 
Π3.3  

Π1.3, 
Π3.3  

  

2 
Φάση 2:  Παροχή και 
εγκατάσταση 
εξοπλισμού έργου 

Π41 Π41 Π41                       

3 

Φάση 3: Διάθεση 
συστημάτων και 
ανάπτυξη εφαρμογών 
έργου 

Π15, 
Π32, 
Π42 

Π15, 
Π16, 
Π22, 
Π23, 
Π31, 
Π32, 
Π42 

Π15, 
Π16, 
Π22, 
Π23, 
Π26, 
Π31, 
Π32, 
Π42 

Π16, 
Π20, 
Π21, 
Π22, 
Π23, 
Π26, 
Π31, 
Π32, 
Π38, 
Π42 

Π16, 
Π20, 
Π21, 
Π22, 
Π23, 
Π26, 
Π31, 
Π32, 
Π38, 
Π42 

Π16, 
Π17, 
Π18, 
Π20, 
Π21, 
Π22, 
Π23, 
Π26, 
Π31, 
Π32, 
Π33, 
Π38, 
Π42 

Π16, 
Π17, 
Π18, 
Π19, 
Π20, 
Π21, 
Π22, 
Π24, 
Π25, 
Π26, 
Π27, 
Π31, 
Π33, 
Π38, 
Π39, 
Π42 

Π17, 
Π19, 
Π20, 
Π21, 
Π22, 
Π24, 
Π25, 
Π27, 
Π30, 
Π31, 
Π33, 
Π34, 
Π35, 
Π36, 
Π37, 
Π39, 
Π42 

Π17, 
Π19, 
Π20, 
Π21, 
Π22, 
Π24, 
Π25, 
Π27, 
Π30, 
Π31, 
Π34, 
Π35, 
Π36, 
Π37, 
Π40, 
Π42 

Π17, 
Π19, 
Π20, 
Π21, 
Π22, 
Π24, 
Π25, 
Π27, 
Π28, 
Π29, 
Π30, 
Π31, 
Π35, 
Π36, 
Π37, 
Π40, 
Π42 

Π19, 
Π22, 
Π28, 
Π29, 
Π30, 
Π31, 
Π42 

Π19, 
Π22, 
Π31, 
Π42 

Π31, 
Π42 

Π42 

4 
Φάση 4: Εκπαίδευση και 
Πιλοτική Λειτουργία 

                      Π43 Π43 
Π43, 
Π44 

5 
Φάση 5: Δράσεις 
Δημοσιότητας 

                        Π46 Π46 

 

Παραδοτέα Έργου  

Τα παραδοτέα της σύμβασης ανά φάση έργου περιλαμβάνουν: 

  

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου 
Φάση 

Υλοποίησης 
Μήνας 

Υλοποίησης 

1 Π1. Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
επιμέλειας εγγραφών των κινητών μνημείων της 
Μόνιμης Συλλογής (περίπου 3.000)   

Υπηρεσία Φ1 Μ2-Μ13 

2 Π1.1 30% Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
επιμέλειας εγγραφών των κινητών μνημείων της 
Μόνιμης Συλλογής (περίπου 3.000)    

Υπηρεσία Φ1 Μ2-Μ5 

3 Π1.2 60% Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
επιμέλειας εγγραφών των κινητών μνημείων της 
Μόνιμης Συλλογής (περίπου 3.000)    

Υπηρεσία Φ1 Μ6-Μ9 

4 Π1.3 100% Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
επιμέλειας εγγραφών των κινητών μνημείων της 
Μόνιμης Συλλογής (περίπου 3.000)    

Υπηρεσία Φ1 Μ10-Μ13 



Α/Α Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου 
Φάση 

Υλοποίησης 
Μήνας 

Υλοποίησης 

5 Π2.Υπηρεσίες μη επαγγελματικής φωτογράφησης 500 
μνημείων για τις ανάγκες ταυτοποίησης και 
τεκμηρίωσης των συλλογών από τους αρχαιολόγους 

Υπηρεσία Φ1 Μ2-M3 

6 Π3.1 30% των υπηρεσιών τεκμηρίωσης πνευματικών 
δικαιωμάτων και στοιχείων αναπαραγωγικής 
ψηφιακών αρχείων μνημείων. Επιμέλεια τεκμηρίωσης. 
Επιμέλεια μεταφράσεων.  

Υπηρεσία Φ1 Μ2-Μ5 

7 Π3.2 60% των υπηρεσιών τεκμηρίωσης πνευματικών 
δικαιωμάτων και στοιχείων αναπαραγωγικής 
ψηφιακών αρχείων μνημείων. Επιμέλεια τεκμηρίωσης. 
Επιμέλεια μεταφράσεων.  

Υπηρεσία Φ1 Μ6-Μ9 

8 Π3.3 100% των υπηρεσιών τεκμηρίωσης πνευματικών 
δικαιωμάτων και στοιχείων αναπαραγωγικής 
ψηφιακών αρχείων μνημείων. Επιμέλεια τεκμηρίωσης. 
Επιμέλεια μεταφράσεων.  

Υπηρεσία Φ1 Μ10-Μ13 

9 Π4. Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου 4.000 
φωτογραφιών κινητών μνημείων μουσείου.  

Υπηρεσία Φ1 Μ2-M3 

10 Π5. Επιστημονική συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση 
κειμένων (διαδικτυακή πύλη). 

Υπηρεσία Φ1 Μ3-Μ6 

11 Π6. Επιστημονική συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση 
κειμένων (audio guide). 

Υπηρεσία Φ1 M6-M10 

12 Π7. Επιστημονική συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση 
κειμένων (audio guide) για άτομα με αναπηρία και με 
νοητική στέρηση. 

Υπηρεσία Φ1 M7-M10 

13 Π8. Επαγγελματική φωτογράφηση κινητών μνημείων 
Μονίμων Συλλογών Μουσείου (4-5 όψεις για κάθε 
τεκμήριο / Όψεως, Φωτογραφίες 360° Απεικόνισης). 

Υπηρεσία Φ1 M2-M3 

14 Π9. Επαγγελματική φωτογράφηση Προθηκών Μόνιμης 
Συλλογής. 

Υπηρεσία Φ1 M4-M5 

15 Π10. Επαγγελματική φωτογράφηση Εγκαταστάσεων 
(Installations) Μονίμων Εκθέσεων. 

Υπηρεσία Φ1 M4-M5 

16 Π11. Υπηρεσίες τρισδιάστατης αποτύπωσης όψεων 
Εκθεσιακών Χώρων (Α - ΠΤΕΡΥΓΑ ΝΤ. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (7 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ) 
2. ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ - ΙΣΟΓΕΙΟ & ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 
(10 ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ)). 

Υπηρεσία Φ1 M2-M5 

17 Π12. Υπηρεσίες τρισδιάστατης απεικόνισης 
αντικειμένων (αγγεία, ειδώλια, αγάλματα). 

Υπηρεσία Φ1 M2-M7 

18 Π13. Δημιουργία περιεχομένου προβολής - video tour 
4 ορόφων εκθεσιακών χώρων για τη διαδικτυακή πύλη 
με μετάφραση και υποτιτλισμό. 

Υπηρεσία Φ1 M7-M10 

19 Π14. Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου 
διαδικτυακής πύλης με παραγωγή βίντεο (ιστορίες 
αντικειμένων από αρχαιολόγους). 

Υπηρεσία Φ1 M5-M10 



Α/Α Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου 
Φάση 

Υλοποίησης 
Μήνας 

Υλοποίησης 

20 Π15. Προμήθεια/αναβάθμιση αποθετηρίου ψηφιακού 
περιεχομένου ευρετηρίασης, οργάνωσης, απόθεσης, 
ψηφιακής διαχείρισης, αποθήκευσης, αναζήτησης και 
διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου. 

Σύστημα Φ3 M1-M3 

21 Π16.Υπηρεσίες Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, 
Μετάπτωσης δεδομένων αποθετηρίου ψηφιακού 
περιεχομένου. 

Υπηρεσία Φ3 M2-Μ7 

22 Π17. Υπηρεσίες αναταξινόμησης υλικού βιβλιοθήκης, 
παραμετροποίησης υποσυστήματος βιβλιογραφίας 
(Βιβλιοθήκη Μουσείου) και μετάπτωσης 
βιβλιογραφικής βάσης στο κεντρικό αποθετήριο του 
Μουσείου. 

Υπηρεσία Φ3 Μ6-Μ10 

23 Π18. Προμήθεια πλατφόρμας διάθεσης ψηφιακού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο - Εικονικό Μουσείο  

Σύστημα Φ3 Μ6-Μ7 

24 Π19.Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση 
Εικονικού Μουσείου. 

Υπηρεσία Φ3 Μ7-Μ12 

25 Π20. Γραφιστικός Σχεδιασμός Σελίδων Εικονικού 
Μουσείου. 

Υπηρεσία Φ3 Μ4-Μ10 

26 Π21. Γραφιστικός σχεδιασμός διαδικτυακών 
δραστηριοτήτων σε δύο γλώσσες . 

Υπηρεσία Φ3 Μ4-Μ10 

27 Π22. Υπηρεσία ανάπτυξης νέας διαδικτυακής πύλης. Υπηρεσία Φ3 Μ2-Μ12 

28 Π23. Γραφιστικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής Πύλης 
Μουσείου σε δύο γλώσσες. 

Υπηρεσία Φ3 Μ2-Μ6 

29 Π24. Υπηρεσία ανάπτυξης υποσυστήματος εγγραφής 
και διαχείρισης μελών στη διαδικτυακή πύλη. 

Υπηρεσία Φ3 Μ7-Μ10 

30 Π25. Υπηρεσία ανάπτυξης περιεχομένου διαδικτυακής 
πύλης για ΑμεΑ. 

Υπηρεσία Φ3 Μ7-Μ10 

31 Π26. Γραφιστικός Σχεδιασμός έκδοσης ΑμεΑ του 
ιστοτόπου του Μουσείου. 

Υπηρεσία Φ3 Μ3-Μ7 

32 Π27. Δημιουργία περιεχομένου διαδικτυακής πύλης 
για παιδιά με animation εικονογραφικών στοιχείων 
συλλογών (6 animations). 

Υπηρεσία Φ3 Μ7-Μ10 

33 Π28. Υπηρεσία ολοκλήρωσης διαδικτυακής πύλης με 
σύστημα του εικονικού μουσείου. 

Υπηρεσία Φ3 Μ10-Μ11 

34 Π29. Υπηρεσία ολοκλήρωσης διαδικτυακής πύλης με το 
ERP σύστημα του Μουσείου. 

Υπηρεσία Φ3 Μ10-Μ11 

35 Π30.Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων από την 
τρέχουσα διαδικτυακή πύλη. 

Υπηρεσία Φ3 Μ8-Μ11 

36 Π31. Υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογής ξενάγησης για 
κινητές συσκευές (android / ios). 

Υπηρεσία Φ3 Μ2-Μ13 

37 Π32. Γραφιστικός Σχεδιασμός εφαρμογής ξενάγησης 
για κινητές συσκευές. 

Υπηρεσία Φ3 Μ1-Μ6 



Α/Α Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου 
Φάση 

Υλοποίησης 
Μήνας 

Υλοποίησης 

38 Π33. Υπηρεσία ανάπτυξης ηχητικού περιεχομένου 
ξενάγησης σε 2 γλώσσες. 

Υπηρεσία Φ3 Μ6-Μ8 

39 Π34. Υπηρεσία ανάπτυξης 500 ηχογραφήσεων για τις 
ανάγκες ξενάγησης και υπηρεσίες εκφώνησης αυτών. 

Υπηρεσία Φ3 Μ8-Μ9 

40 Π35. Υπηρεσία ανάπτυξης εικονογραφικού 
οππτικοακουστικού υλικού ξενάγησης. 

Υπηρεσία Φ3 Μ8-Μ10 

41 Π36. Υπηρεσία ανάπτυξης Podcasts για θεματικές των 
συλλογών - Ενηλίκων. Διάρκεια/audio: 20min. 

Υπηρεσία Φ3 Μ8-Μ10 

42 Π37. Υπηρεσία ανάπτυξης Podcasts για θεματικές των 
συλλογών - Για παιδιά. Διάρκεια/audio: 10min. 

Υπηρεσία Φ3 Μ8-Μ10 

43 Π38. Υπηρεσία ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης 
κρατήσεων του Μουσείου και των εκδηλώσεων αυτού.  

Υπηρεσία Φ3 Μ4-Μ7 

44 Π39. Υπηρεσία παραμετροποήσης συστήματος 
διαχείρισης εισιτηρίων. 

Υπηρεσία Φ3 Μ7-Μ8 

45 Π40. Ολοκλήρωση συστήματος με τη διαδικτυακή πύλη 
του μουσείου. 

Υπηρεσίας Φ3 Μ9-Μ10 

46 Π41. Παροχή και εγκατάσταση εξοπλισμού. Εξοπλισμός Φ2 Μ1-Μ3 

47 Π42. Υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων. Υπηρεσία Φ3 Μ1-Μ14 

48 Π43. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και οδηγοί χρήσης. Υπηρεσία Φ4 Μ12-Μ14 

49 Π44. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας. Υπηρεσία Φ4 Μ14 

50 Π46. Δράσεις δημοσιότητας. Υπηρεσία Φ5 Μ13-Μ14 

 

 

Υπηρεσίες  συντήρησης που περιλαμβάνονται στην προαίρεση 

 

Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης (βλ. 
παράγραφο 4.5.1 ανωτέρω) ο Ανάδοχος θα υπογράψει σχετική σύμβαση, με τίμημα το κόστος συντήρησης 
που αναφέρεται στην Προσφορά του, στο πλαίσιο της οποίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στη συνέχεια: 

- Διασφάλιση καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού και εφαρμογών. 

- Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης 
ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός του χρονικού διαστήματος από την αναγγελία που αναφέρεται παρακάτω, 
εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. 

- Παράδοση - εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού και εφαρμογών, μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

- Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με 
τις νέες εκδόσεις. 

- Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) του Αναδόχου. 

- Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος. 



Διευκρινίζεται ότι στις υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες φιλοξενίας των 
συστημάτων μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Ειδικότερα, αφού αναφερθεί η βλάβη, από το αρμόδιο εκ μέρους του Πελάτη άτομο, στον  Μηχανικό 
Υποστήριξης του Αναδόχου, θα δίνονται τηλεφωνικές οδηγίες, ώστε με τις σχετικές ενέργειες της 
Αναθέτουσας Αρχής, να εντοπισθεί από τον Μηχανικό Υποστήριξης η βλάβη και τα ανταλλακτικά που ίσως 
χρειασθούν για την αποκατάστασή της. 

Εάν μετά τις οδηγίες το πρόβλημα συνεχίζεται, η επίλυση  γίνεται με την παρουσία του Μηχανικού 
Υποστήριξης στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιδιόρθωση μπορεί να 
γίνει στα εργαστήρια του Αναδόχου, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Χρόνοι ανταπόκρισης 

Η ανταπόκριση του Αναδόχου  σε περίπτωση βλάβης θα είναι : 

α) Εφόσον η ειδοποίηση γίνεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή - και στο διάστημα από 09:00 μέχρι 
17:00 - μέσα σε 4 ώρες (απόκριση) αυθημερόν από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον το 
αίτημα έχει κοινοποιηθεί έως τις 12:00. 

β) Το πρωί, 9:00 η ώρα, της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο 
πάνω ημερών και ωρών. 

γ) Μετάβαση στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής σε 48 ώρες από την πρώτη ειδοποίηση αν το 
πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται  και παράλληλα άνοιγμα κλήσης στον κατασκευαστή. 

Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα της σύμβασης συντήρησης είναι τα εξής: 

Π1. Αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται με την έναρξη της 
σχετικής περιόδου 

Π2. Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών), ανά εξάμηνο 

Π3. Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε έτοιμο λογισμικό και 
εφαρμογών, κατά περίπτωση και οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης 

Π4. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του 
έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών, εφόσον αυτά δεν διατίθενται ηλεκτρονικά από τον 
κατασκευαστή, κατά περίπτωση και οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης 

Π5. Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών 

κατά περίπτωση και οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης 

 

Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned Outages), τόσο κατά την 
υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια των περιόδων εγγύησης καλής λειτουργίας και  
συντήρησης, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 

• Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 
ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

• Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά συμφωνηθεί 
μεταξύ των δύο μερών. 



• Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ των 
δύο μερών. 

• Θα πραγματοποιείται σε ώρες εκτός του διαστήματος από 09:00 μέχρι 17:00 (όπως αυτές ορίζονται στην 
προηγούμενη ενότητα). 

Σε περιπτώσεις που η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την 
προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον 
χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑ 
#). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου 2021ΣΕ#). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη 
ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. # και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5094697. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, 
χωρίς ΦΠΑ :  656.564,48 €. 

 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, 
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα παροχή των 
υπηρεσιών της σύμβασης. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για 
την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις 
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες 
εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως 
προς τους τόπους παροχής των υπηρεσιών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του 
Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ επί της αμοιβής του. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1.2 της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΕΕΕΣ  

 

Η αναθέτουσα αρχή έχει συντάξει με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint,  το πρότυπο 
ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό και το έχει αναρτήσει στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης 
στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 

-          το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, έχει αναρτηθεί ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 

-          το αρχείο τύπου XML έχει αναρτηθεί επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας  υπηρεσίας eΕΕΕΣ της σχετικής 
απάντησης τους. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο 
κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη συνέχεια 
μέσω μίας  ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και 
αποθηκεύουν,  αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το 
EΕΕΣ από την αρχή: να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε 
διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν 
αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της 
ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται 
στον Πίνακα περιεχομένων Τεχνικής Προσφοράς, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της αξιολόγησης. 
Διευκρινίζεται ότι η πρόταση του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο σύνολο των 
απαιτήσεων του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη, ανεξάρτητα αν οι απαιτήσεις 
συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης. 

 

Πίνακας περιεχομένων Τεχνικής Προσφοράς 

 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια, τα οποία θα αναφέρονται στις 
προδιαγραφές που θα προσφέρει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
1. Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής επεξεργασίας υλικού 
2. Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών 
3. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομένα, άδειες χρήσης  
4. Ευχρηστία, φιλικότητα των λύσεων 
5. Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα 
6. Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης 
7. Οργανωτική αποτελεσματικότητα σχήματος διοίκησης, μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
8. Οργάνωση υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα) 
9. Υπηρεσίες εκπαίδευσης – πιλοτικής λειτουργίας 
10. Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας 
11. Υπηρεσίες προαίρεσης συντήρησης 
 
Επίσης, η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους Πίνακες 
Συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού 
αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης – Διεθνής Διαγωνισμός 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός #/2021 

 χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% σύνολο με ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 656.564,48 € 157.575,48 € 814.139,96 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 45.959,51 € 11.030,28 € 56.989,80 € 

 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους: 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Οι τιμές μονάδας του πίνακα είναι σε € και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

Α/Α ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης συλλογών & τεκμηρίωσης αυτών με επιστημονική επάρκεια 

1 
Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης και επιμέλειας εγγραφών των 
κινητών μνημείων της Μόνιμης Συλλογής (περίπου 3.000) 

Α/Μ 33,00 2.600,00 85.800,00     

2 
Υπηρεσίες μη επαγγελματικής φωτογράφησης 500 μνημείων για τις 
ανάγκες ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης των συλλογών από τους 
αρχαιολόγους 

Α/Μ 1,00 2.600,00 2.600,00     

3 
Υπηρεσιες τεκμηρίωσης πνευματικών δικαιωμάτων και στοιχείων 
αναπαραγωγικής ψηφιακών αρχείων μνημείων. Επιμέλεια τεκμηρίωσης. 
Επιμέλεια μεταφράσεων.  

Α/Μ 19,00 2.600,00 49.400,00     

4 
Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου 4.000 φωτογραφιών κινητών 
μνημείων μουσείου.  

Α/Μ 1,00 2.600,00 2.600,00     



Α/Α ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

5 
Επιστημονική συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων 
(διαδικτυακή πύλη) 

Α/Μ 3,00 2.600,00 7.800,00     

6 
Επιστημονική συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων (audio 
guide) 

Α/Μ 3,50 2.600,00 9.100,00     

7 
Επιστημονική συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων (audio 
guide) για άτομα με αναπηρία και με νοητική στέρηση 

Α/Μ 3,75 2.600,00 9.750,00     

8 
Επαγγελματική φωτογράφηση κινητών μνημείων Μονίμων Συλλογών 
Μουσείου (4-5 όψεις για κάθε τεκμήριο / Όψεως, Φωτογραφίες 360° 
Απεικόνισης) 

ΤΕΜ 600,00 22,58 13.548,39     

9 Επαγγελματική φωτογράφηση Προθηκών Μόνιμης Συλλογής ΤΕΜ 108,00 20,16 2.177,42     

10 
Επαγγελματική φωτογράφηση Εγκαταστάσεων (Installations) Μονίμων 
Εκθέσεων 

ΤΕΜ 80,00 38,71 3.096,77     

11 

Υπηρεσίες τρισδιάστατης αποτύπωσης όψεων Εκθεσιακών Χώρων (Α - 
ΠΤΕΡΥΓΑ ΝΤ. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (7 ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ) 
2. ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΑΘΑΤΟΥ - ΙΣΟΓΕΙΟ & ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (10 ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ)) 

ΤΕΜ 17,00 967,74 16.451,61     

12 

Υπηρεσίες τρισδιάστατης απεικόνισης αντικειμένων (αγγεία, ειδώλια, 
αγάλματα) -  
Η υπηρεσία αφορά σάρωση αντικειμένου και δημιουργία 3D μοντέλων 
ακριβείας καθώς και κίνηση τρισδιάστατων απεικονίσεων μοντέλων σε 
επιλεγμένα αντικείμενα) 

ΤΕΜ 20,00 1.290,00 25.800,00     

13 
Δημιουργία περιεχομένου προβολής - video tour 4 ορόφων εκθεσιακών 
χώρων για τη διαδικτυακή πύλη με μετάφραση και υποτιτλισμό 

ΤΕΜ 1,00 11.854,84 11.854,84     

14 
Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου διαδικτυακής πύλης με 
παραγωγή βίντεο (ιστορίες αντικειμένων από αρχαιολόγους) 

ΤΕΜ 30,00 479,84 14.395,16     

Προμήθεια αποθετηρίου ψηφιακού περιεχομένου ευρετηρίασης, οργάνωσης, απόθεσης, ψηφιακής διαχείρισης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης 
των Συλλογών του Μουσείου 

15 
Προμήθεια/αναβάθμιση αποθετηρίου ψηφιακού περιεχομένου 
ευρετηρίασης, οργάνωσης, απόθεσης, ψηφιακής διαχείρισης, 
αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης των Συλλογών του Μουσείου 

ΤΕΜ 2,00 6.048,39 12.096,77     

16 
Υπηρεσίες Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Εκπαίδευση, μετάπτωσης 
δεδομένων 

Α/Μ 5,50 2.600,00 14.300,00     



Α/Α ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

17 
Υπηρεσίες παραμετροποίησης υποσυστήματος βιβλιογραφίας 
(Βιβλιοθήκη Μουσείου) και μετάπτωσης βιβλιογραφικής βάσης στο 
κεντρικό αποθετήριο του Μουσείου 

Α/Μ 3,00 2.600,00 7.800,00     

Προμήθεια πλατφόρμας διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο - Εικονικό Μουσείο 

18 
Προμήθεια πλατφόρμας διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο - Εικονικό Μουσείο  

ΤΕΜ 1,00 19.354,84 19.354,84     

19 
Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση Εικονικού Μουσείου 

Α/Μ 7,50 2.600,00 19.500,00     

20 Γραφιστικός Σχεδιασμός Σελίδων Εικονικού Μουσείου Α/Μ 3,50 2.600,00 9.100,00     

21 Γραφιστικός σχεδιασμός διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε δύο γλώσσες  Α/Μ 2,00 2.600,00 5.200,00     

Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης Μουσείου και Ολοκλήρωση με το Εικονικό Μουσείο για την Προβολή των Συλλογών του Μουσείου 

22 Υπηρεσία ανάπτυξης νέας διαδικτυακής πύλης  Α/Μ 13,50 2.600,00 35.100,00     

23 Γραφιστικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής Πύλης Μουσείου σε δύο γλώσσες Α/Μ 17,54 2.600,00 45.604,00     

24 
Υπηρεσία ανάπτυξης υποσυστήματος εγγραφής και διαχείρισης μελών 
στη διαδικτυακή πύλη 

Α/Μ 4,45 2.600,00 11.570,00     

25 Υπηρεσία ανάπτυξης περιεχομένου διαδικτυακής πύλης για ΑμεΑ Α/Μ 2,40 2.600,00 6.240,00     

26 Γραφιστικός Σχεδιασμός έκδοσης ΑμεΑ του ιστοτόπου του Μουσείου Α/Μ 3,50 2.600,00 9.100,00     

27 
Δημιουργία περιεχομένου διαδικτυακής πύλης για παιδιά με animation 
εικονογραφικών στοιχείων συλλογών (6 animations) 

ΤΕΜ 1,00 5.000,00 5.000,00     

28 
Υπηρεσία ολοκλήρωσης διαδικτυακής πύλης με την πλατφόρμα του 
εικονικού μουσείου 

Α/Μ 1,00 2.600,00 2.600,00     

29 
Υπηρεσία ολοκλήρωσης διαδικτυακής πύλης με το ERP σύστημα του 
Μουσείου 

Α/Μ 1,50 2.600,00 3.900,00     

30 Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων από την τρέχουσα διαδικτυακή πύλη ΤΕΜ 1,00 2.822,58 2.822,58     

Ανάπτυξη εφαρμογής ξενάγησης για κινητές συσκευές 

31 
Υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογής ξενάγησης για κινητές συσκευές 
(android / ios) 

Α/Μ 18,50 2.600,00 48.100,00     

32 Γραφιστικός Σχεδιασμός εφαρμογής ξενάγησης για κινητές συσκευές Α/Μ 5,50 2.600,00 14.300,00     

33 Υπηρεσία ανάπτυξης ηχητικού περιεχομένου ξενάγησης σε 2 γλώσσες Α/Μ 2,40 2.600,00 6.240,00     

34 
Υπηρεσία ανάπτυξης 500 ηχογραφήσεων για τις ανάγκες ξενάγησης και 
υπηρεσίες εκφώνησης αυτών. 

ΤΕΜ 500,00 22,58 11.290,32     



Α/Α ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

35 
Υπηρεσία ανάπτυξης εικονογραφικού οππτικοακουστικού υλικού 
ξενάγησης 

ΤΕΜ 30,00 318,55 9.556,45     

36 
Υπηρεσία ανάπτυξης Podcasts για θεματικές των συλλογών - Ενηλίκων. 
Διάρκεια/audio: 20min 

ΤΕΜ 10,00 725,81 7.258,06     

37 
Υπηρεσία ανάπτυξης Podcasts για θεματικές των συλλογών - Για παιδιά. 
Διάρκεια/audio: 10min 

ΤΕΜ 10,00 483,87 4.838,71     

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού ξεναγήσεων - δράσεων προβολής - κρατήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων 

38 
Υπηρεσία ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης κρατήσεων του Μουσείου 
και των εκδηλώσεων αυτού.  

Α/Μ 6,00 2.600,00 15.600,00     

39 
Υπηρεσία παραμετροποήσης συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων και 
εκπαίδευσης του προσωπικού του Μουσείου στη χρήση 

ΤΕΜ 1,00 3.500,00 3.500,00     

40 Ολοκλήρωση συστήματος με τη διαδικτυακή πύλη του μουσείου ΤΕΜ 1,00 2.822,58 2.822,58     

Υπηρεσία Φιλοξενίας 

41 Υπηρεσία φιλοξενίας εφαρμογών και περιεχομένου για 24 μήνες ΤΕΜ 1,00 24.193,55 24.193,55     

Δράσεις δημοσιότητας 

42 Δράσεις δημοσιότητας ΣΕΤ 1,00 9.677,42 9.677,42     

Εξοπλισμός 

43 
Σταθμοί εργασίας (10th Generation Intel Core i5-10500 (6-Core, 12MB 
Cache,  
3.1GHz to 4.5GHz, 65W) 

ΤΕΜ 30,00 550,00 16.500,00     

44 Οθόνες υπολογιστών 24" ΤΕΜ 30,00 120,00 3.600,00     

45 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL ΤΕΜ 50,00 190,00 9.500,00     

46 24G 4SFP+ EI Switch ΤΕΜ 1,00 2.500,00 2.500,00     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 656.564,48      
  
  

  

ΦΠΑ 24% 157.575,48      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%     814.139,96        

Α/Μ: Ανθρωπομήνες ΤΕΜ: Τεμάχιο 

Τα κόστη των υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας καθώς και εγγύησης καλής λειτουργίας, για το διάστημα που αναφέρεται στην Τεχνική 

Προσφορά μας (24 μήνες), καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που περιγράφεται στις προδιαγραφές του έργου είτε στους πίνακες συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές μονάδας που προαναφέρονται. 

 



 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

Τριετής συντήρηση μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας Έτος 3 15.319,8 45.959,51   

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει για διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

 

Ημερομηνία:            Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της ............................... 
στον διαγωνισμό της ........ [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ] κατόπιν της Διακήρυξης #/2021  του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για την υλοποίηση του έργου: “…………………………………………” και για 
κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

7. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει 
ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

  



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣ 

 ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
Σύμβασης …………………………………………….. μεταξύ …………..................... και του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

7. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει 
ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣ  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη λήψη προκαταβολής για τη 
χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… 
σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για 
εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 
ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο 
καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής 
αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας 
εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

7. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει 
ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 
 
ΠΡΟΣ  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του αντικειμένου 
της σύμβασης 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) ......................... που θα καταλογισθούν σε βάρος της 
Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της 
Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

7. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει 
ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, 
προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής 

Τέχνης – Διεθνής Διαγωνισμός 

 

Στην Αθήνα σήμερα …………………………………….μεταξύ :  

ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που  εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (πλ. Αριστοτέλους 10, 54623) 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………………, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................  που εδρεύει  στην ........................................   (ή της ένωσης ή 
Κοινοπραξίας (κατά περίπτωση)  ....................................... ........................με τον διακριτικό 
τίτλο  ................................................. που εδρεύει στην...........................................      η οποία έχει συσταθεί 
με ………………………………………………………………………………) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον ....................................., σύμφωνα και 
με …………………………………………………………………………….. ........................................., εφεξής καλούμενη 
«Ανάδοχος»  

και αφού έλαβαν υπόψη τους: 

(1) την διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, για το έργο: «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για 
την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης – Διεθνής Διαγωνισμός», 

(2) την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 

(3) τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου  και την υπ' αριθμ. ..................... απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής με την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω 
διαγωνισμού, 

 (4) το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς του Αναδόχου που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον Εργοδότη 
το οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης των εργασιών αυτήν της υπογραφής της 
παρούσας 

συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα  τεύχη που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα  είναι δεσμευτικά για τα μέρη και αποτελούν 
αναπόσπαστο  τμήμα της Σύμβασης, καθιστάμενα στο εξής συμβατικά τεύχη (στο εξής «Συμβατικά Τεύχη»). 
Για όσα ζητήματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στα 
συμβατικά τεύχη με την κάτωθι σειρά ισχύος: 

α.  Η σύμβαση 

β. Η διακήρυξη  

γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης 

δ. Η οικονομική προσφορά 

ε. Η τεχνική προσφορά 

στ. Τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου 



Τυχόν διευκρινήσεις που έχουν δοθεί επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΑΘΕΣΗ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της σύμβασης «Ανοικτό 
Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του 
πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης – Διεθνής Διαγωνισμός», κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας και στα Συμβατικά Τεύχη. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου 
(Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης και την ποσότητα των συμβατικών υπηρεσιών που θα 
παράσχει κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, και κατ’ ανώτατο όριο είναι, σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά του, ……………...................................... € 
(ολογράφως: ....................................................... .....................................................................  Ευρώ) πλέον 
ΦΠΑ. 

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς. 

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές 
απορρέουν από τα Συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και από τις συνθήκες εκτέλεσης έργου. 

Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου έχει ως εξής: 

………………………………… {Θα συμπληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο Ανάδοχος, 
μεταξύ των εναλλακτικών που αναφέρονται στο Άρθρο 5.1 της Διακήρυξης} 

Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής παραδοτέων σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τα στοιχεία 
χρονοδιαγράμματος που υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του και εγκρίθηκε από τον Εργοδότη, ήτοι εντός 
14 μηνών ημερών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας και με τις ενδιάμεσες προβλεπόμενες από το 
χρονοδιάγραμμα τμηματικές προθεσμίες για την παροχή των υπηρεσιών. 

Η παρούσα σύμβαση δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και μετά την 
ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής και την παρέλευση του χρόνου εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στον Εργοδότη την 
υπ’αρ. ................. εγγύηση καλής εκτέλεσης ....................... συνολικού ύψους ..............Ευρώ που 
αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς ΦΠΑ και το περιεχόμενό της είναι 



σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016) και τα αναφερόμενα 
σχετικώς στη Διακήρυξη και το παράρτημα VI αυτής. 
5.2.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 

α.  Όπου ρητώς προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη και το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

β.  Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδες όρους της Σύμβασης και των Συμβατικών 
Τευχών. 

5.3. Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, ο 
Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής και η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VI της διακήρυξης. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι 
μέχρι #.2020 ή αόριστη. Διευκρινίζεται ότι εάν η ζητούμενη προκαταβολή είναι έως και ισόποση με την 
κατατεθείσα από τον Ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. 

5.4. Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και Προκαταβολής, όπως και η εγγύηση 
Καλής Λειτουργίας που αναφέρεται στη συνέχεια, εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (Ανάδοχο). 

5.5. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής επιστρέφονται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. 

5.6. Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. Παράρτημα VI της Διακήρυξης), 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. 

5.7. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

6.1. Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου. 

6.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τη Σύμβαση. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα. 

6.3. Κατά τα λοιπά, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 



ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την 
επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν 
και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση που του ανατέθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ 

Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που   πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο  
εκπρόσωπο του άλλου μέρους.  

Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον .................................................... με διεύθυνση 

.......................................................................................................................................... 

Η επίδοση/ γνωστοποίηση/  κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη 
επίδοση/ γνωστοποίηση/  κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

9.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 
να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, 
η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά στην τεχνογνωσία που 
ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

9.2 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία 
της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται 
ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,  όπως διαγράμματα σχέδια, 
προδιαγραφές κλπ. είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής (εκτός 
και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα), η οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται και 
να τα εκμεταλλεύεται. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, 



χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 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. 

Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε 
κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική 
ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης 
αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου 
του έργου. 

10.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εφαρμόζονται οι ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Εφόσον 
συντρέχουν οι συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της διακήρυξης και εφαρμόζονται αθροιστικά οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο του προαναφερόμενου νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12.1. Η παρούσα Σύμβαση, τα παραρτήματα και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη όπως αναφέρονται στο Άρθρο 
1  είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη που επισυνάπτονται στην παρούσα. 

12.2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 

12.3. Η εκ μέρους του Εργοδότη, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.  

12.4. Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας τίθενται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς 
διευκόλυνσης και δεν διαδραματίζουν ρόλο στην ερμηνεία του κειμένου. 

12.5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις: 

 - Ν.4204/1961 (ΦΕΚ 174/Α] Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 87 «Περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος». 

-  Ν.4205/1961 (ΦΕΚ 164/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί εφαρμογής των 
αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως». 

-  Ν.2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 29 «Περί αναγκαστικής ή 
υποχρεωτικής εργασίας» για την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 

-  Ν.Δ. 4221/1961 (ΦΕΚ 173/Α) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί 
καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας». 

-  Ν.1182/1981 (ΦΕΚ 193/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 138 «Περί του κατώτατου 
ορίου εισόδου εις την απασχόλησιν» για την κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

-  Ν. 1424/1984 (ΦΕΚ 29/Α) "Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για τη 
διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα". 



-  Ν. 46/1975 (ΦΕΚ 105/Α} "Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ αριθ. 
100 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων 
διεργασίαν ίσης αξίας". 

-  Ν.2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 «Για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» σχετικά με 
την κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

-  Ν.1818/88 (ΦΕΚ 253/Α) "Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της 
στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη 
στοιβάδα του όζοντος." 

-  Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α) - "Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των 
διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". 

-  Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α) - "Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Persistent Organic Pollutants- POPs)". 

-  Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα 
επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO [σύμβαση ΣΜΕ], 
Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
689/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις 
εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών αγαθών). 

12.6 Τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης δεν αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 
Τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει μόνο εγγράφως και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

12.7 Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου 
λογισμικού βάσει του αντικειμένου της σύμβασης, στο πλαίσιο πρότασης επικαιροποίησης, έχουν 
ανακοινωθεί νεότερα 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) και κάθε άλλη ισχύουσα 
διάταξη (εφ’ εξής συνολικά η «Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων»). Κάθε μέρος οφείλει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Σύμβασης. 

Ειδικότερα : 

α. Οι πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από 
τον Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε 
σχέση έχουν με τον Ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
ορίζονται (α) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 
(Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46). 

β. Η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που 
αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, 
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα 
το αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.  

γ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και 
συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ως 
προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την  ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων 



προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως 
ερμηνεύεται ιδίως από τις  Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.   

δ. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που 
ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και 
πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, από τον Ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 

ε. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και 
προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της 
Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 13 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ–ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Κοινοτικό και το 
Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος με την 
επωνυμία............................................................................., υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.  

 

ΤΑ ΜΕΡΗ 

Υπογράφεται από τον      Υπογράφεται από τον 



Παράρτημα Α. 

 

 Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, όπως προκύπτει από το Παράρτημα I της διακήρυξης 
και από την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

 

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 Οικονομικό Φορέα, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 

 



 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση7 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
7 Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 



 

 

 

 


