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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C.1  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

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

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

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης 

Εσταυρωμένος,  ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

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

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

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

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

διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 

……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

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

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 

δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

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

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

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης 

Εσταυρωμένος,  ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης 

 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 

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

τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

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

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

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

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

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης 

Εσταυρωμένος,  ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

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

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 

…………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 

συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
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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 Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 

Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας 

εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της 

Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

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

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

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

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

Προς: το ΤΕΙ Κρήτης 

Εσταυρωμένος,  ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. 

συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της 

Αναθέτουσα Αρχή 

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

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 12 από 81 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

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

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

Προς: το ΤΕΙ Κρήτης 

Εσταυρωμένος,  ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

 

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

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή 

εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά ................................... συνολικής αξίας 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξή της Αναθέτουσα 

Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
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υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

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

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για 

την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος
1
 και Καθήκοντα στο 

Απασχόληση στο 

Έργο 

                                                      
1
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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Έργο (ή Θέση) Περίοδος 

(από – έως) 
ΑΜ

2
 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
2
 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 

ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 
απασχόλησης στο έργο. 
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C.3 Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με 

την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι 

το Υ της στήλης χαρακτηρίζει υποχρεωτική απαίτηση ενώ το Π προαιρετική. 

 

Τμήμα Α. Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο 

Ιδρυματικού Καταθετηρίου 

C3A.1 Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Αντικειμένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου 
υλοποίησης του αναβαθμισμένου 
Ιδρυματικού Καταθετηρίου από τον 
Ανάδοχο. 

Υ 

  

2.  
Παρουσίαση άλλων προγραμμάτων 
που ο υποψήφιος προσφέρει 
συμπληρωματικά στο Ιδρυματικό 
Καταθετήριο. 

Π 

  

3.  

Το προσφερόμενο σύστημα 
αναβαθμισμένου ΙΚ πρέπει να είναι 
ανοιχτού κώδικα και ο κώδικας θα 
πρέπει να παραδοθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Υ 

  

4.  

Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου 
υλοποίησης της Συλλογής Διοικητικών 
Εγγράφων από τον Ανάδοχο (τρόπος 
αρχειοθέτησης σχήμα 
μεταδεδομένων, τρόπος δημιουργίας 
θησαυρών όρων). 

Υ 

  

5.  

Η Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων θα 
πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο που 
ενδεχόμενο επιπλέον κόστος 
λογισμικού τρίτων να μην επιβαρύνει 
ποτέ την ΑΑ. 

Υ 

  

C3A.2 Πίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να 
είναι «ανοιχτής αρχιτεκτονικής», 
ανεξάρτητο δηλαδή από 
συγκεκριμένο προμηθευτή και θα 
χρησιμοποιεί πρότυπα που θα 
διασφαλίζουν τη συνεργασία και 
λειτουργία μεταξύ των 
υποσυστημάτων του καθώς με άλλα 
που βρίσκονται σε διαφορετικά 
συστήματα και την επεκτασιμότητά 
του χωρίς αλλαγές στη δομή και 
αρχιτεκτονική του. 

Υ 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
είναι αρθρωτής αρχιτεκτονικής τριών 
(3) τουλάχιστον επιπέδων. 

Υ 
  

3.  

Τα επιμέρους υποσυστήματα / 
εφαρμογές που θα αποτελέσουν 
διακριτά τμήματα του προτεινόμενου, 
θα πρέπει να λειτουργούν σε 
ολοκληρωμένο περιβάλλον για κάθε 
κατηγορία χρηστών (διαχειριστές, 
βιβλιοθηκονόμοι, τελικοί χρήστες 
κλπ) με στόχο την επίτευξη της 
μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας σε 
επίπεδο διεπαφών 
(προγραμματιστικών και χρήσης). 

Υ 

  

4.  Η προσφερόμενη λειτουργικότητα θα 
παρέχεται πλήρως μέσω δικτύου 
(intranet και internet) 

Y 
  

5.  

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
συστήματα διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων (RDBMSs) για την 
ευκολία στη διαχείριση του μεγάλου 
όγκου δεδομένων. Σε περίπτωση που 
ο Ανάδοχος προτείνει διαφορετική 
λύση είναι υποχρεωτική η 
τεκμηρίωση της επιλογής του. 

Υ 

  

6.  

Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης 
και διαχείρισης των εφαρμογών θα 
πρέπει να είναι συμβατά με την 
επιλεχθείσα βάση δεδομένων και να 
μπορούν να υποστηρίξουν:  
- γραφικές διεπαφές,  
- βοήθεια, οδηγίες και μηνύματα 

λαθών στην ελληνική γλώσσα, 
- προκαθορισμένες φόρμες και 

αναφορές,  
- δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων 

τόσο από εσωτερικές όσο και από 
εξωτερικές πηγές σε 
προκαθορισμένη και δυναμική 
μορφή,  

- δυνατότητα ανταλλαγής 
επεξεργάσιμων στοιχείων με 
εφαρμογές γραφείου. 

Υ 

  

7.  Η λειτουργικότητα του συστήματος 
θα πρέπει να μπορεί να δίνεται μέσω 
διεπαφών ιστού (web interfaces). 

Υ 
  

8.  

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί την Κεντρική 
Υπηρεσία Ταυτοποίησης Χρηστών 
(CAS – Central Authentication Service) 
που διαθέτει το ΤΕΙ Κρήτης. 

Υ 

  

9.  Θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του 
Ιδρύματος (LDAP). 

Υ 
  

10.  

Σε κάθε υπηρεσία που θα παρέχεται 
μέσω web interface θα πρέπει να 
υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις 
οδηγίες προσβασιμότητας WCAG 2.0 
σε επίπεδο τουλάχιστον ΑΑ. 

Υ 

  

11.  Το προσφερόμενο σύστημα για το νέο 
ΙΚ θα πρέπει να μπορεί να 

Υ 
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διαχειρίζεται τους ακόλουθους 
διαφορετικούς ρόλους: 
- Καταθέτες, 
- Αναγνώστες, 
- Διαχειριστές, 
- Τεχνικοί Υποδομής, 
η δραστηριότητα των οποίων 
αναλύεται στην ενότητα Α3.2.2.1 του 
τεύχους Α. 

12.  

Το προσφερόμενο σύστημα για το νέο 
ΙΚ θα πρέπει να διαλειτουργεί με τα 
συστήματα CRIS και DHARE του ΣΕΑΒ 
καθώς και με την τοπική εγκατάσταση 
του CRIS στο ΤΕΙ Κρήτης. 

Υ 

  

13.  

Το προσφερόμενο σύστημα για το νέο 
ΙΚ πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
για συμμετοχή σε γνωστούς διεθνείς 
συσσωρευτές περιεχομένου, κατ’ 
ελάχιστον στους: DRIVER, BASE, 
OAIster, Europeana και καταλόγους 
πχ ROAR, OpenDOAR, OAI registry. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει σε 
ποιους από τους παραπάνω 
συσσωρευτές και καταλόγους μπορεί 
να συμμετάσχει το προτεινόμενο 
σύστημα. 

Υ 

  

14.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση 
αρχιτεκτονικής στην οποία να 
προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος 
και η μεθοδολογία διάρθρωσης του 
προσφερόμενου συστήματος για το 
νέο ΙΚ, βασισμένη σε πλατφόρμα 
λογισμικού ΙΚ ανοιχτού κώδικα (πχ 
DSpace, Fedora, Invenio κλπ) η οποία 
θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη 
υποδομή της ΕΔΕΤ-ΑΕ. 

Υ 

  

15.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση 
αρχιτεκτονικής στην οποία να 
προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος 
και η μεθοδολογία υλοποίησης της 
Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων. 

Υ 

  

16.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει τον τρόπο και τη 
μεθοδολογία με τα οποία  η 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική για το 
νέο  ΙΚ θα επιτρέψει τη συνεργασία 
με την υπό ανάπτυξη πύλη ελληνικών 
ακαδημαϊκών αποθετηρίων. 

Π  

  

17.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει τον τρόπο και τη 
μεθοδολογία με τα οποία  η 
προτεινόμενες υλοποιήσεις του νέου 
ΙΚ και της Συλλογής Διοικητικών 
Εγγράφων θα επιτρέψουν τη 
συνεργασία με πληροφοριακά 
συστήματα του Ιδρύματος (LDAP 
server, Shibboleth) 

Π 

  

18.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα 

Υ 
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οποία θα πραγματοποιηθεί η 
μετάπτωση του υπάρχοντος ΙΚ στην 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική.   

19.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα 
οποία θα πραγματοποιηθεί η 
μετάπτωση περιεχομένου στη νέα 
Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων 
καθώς και ο εμπλουτισμός της τόσο 
με νέα τεκμήρια όσο και με σωστές 
περιγραφές (μεταδεδομένα) του 
περιεχομένου της. 

Υ 

  

20.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα 
επιμέρους λογισμικά που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά του 
για την υλοποίηση των επιπέδων 
αρχιτεκτονικής, καθώς και τις 
εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να 
προσφέρει. 

Υ 

  

21.  

Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική να 
οδηγεί σε λύσεις υλοποίησης στα 
επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής 
(βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές 
εφαρμογών κ.λπ.) που δεν είναι 
διαδεδομένες και υποκρύπτουν 
δέσμευση με συγκεκριμένο 
κατασκευαστή. 

Υ 

  

22.  

Το επιπλέον λογισμικό που 
χρησιμοποιεί το προσφερόμενο 
σύστημα (π.χ. βάση δεδομένων, 
application server) θα πρέπει να είναι 
ανοιχτού κώδικα.  

Υ 

  

23.  Οι προτεινόμενες λύσεις  θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πολλαπλές γλώσσες 
στις γραφικές διεπαφές χρήσης τους. 

Υ 
  

24.  
Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να 
παρέχουν όλη τη λειτουργικότητά 
τους στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα τουλάχιστον. 

Υ 

  

 

C3A.3 Πίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου Υλοποίησης 
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1.  
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
βασιστούν σε ελεύθερο λογισμικό 
ανοικτού κώδικα. 

Υ 

  

2.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
βασιστούν σε λογισμικό που 
επιτρέπει τη συνέχιση της ανάπτυξής 
τους και την διενέργεια μελλοντικών 
αναβαθμίσεων. 

Υ 

  

3.  Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 

Y 
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υιοθετήσουν αρθρωτή αρχιτεκτονική 
ως βάση για την ανάπτυξη τους. 

4.  

Τα λογισμικά θα πρέπει να βασίζονται 
σε ευρέως διαδεδομένες 
προγραμματιστικές πλατφόρμες για 
εύκολη παραμετροποίηση και 
υλοποίηση πιθανών επεκτάσεων. 

Y 

  

5.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
επικοινωνούν μέσω του LDAP 
πρωτοκόλλου με καταλόγους 
χρηστών του ιδρύματος ή/και, να 
διαθέτουν μηχανισμούς πιστοποίησης 
μέσω πχ CAS. 

Y 

  

6.  Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
υποστηρίζουν κωδικοποίηση Unicode. 

Υ 
  

7.  

Η χρήση των υπηρεσιών που θα 
προκύψουν θα πρέπει να γίνεται 
χωρίς πρόβλημα στις πλέον 
χρησιμοποιούμενες εκδόσεις των 
φυλλομετρητών IE, Chrome, Firefox, 
Opera και Safari, καθώς και 
αντίστοιχους για χρήση από κινητά 
τηλέφωνα (πχ Dolphin, default 
Android browser). 

Υ 

  

8.  

Το ΙΚ θα στηριχθεί πάνω σε 
πλατφόρμα λογισμικού ιδρυματικών 
αποθετηρίων ανοιχτού κώδικα (πχ 
DSpace, Fedora, Invenio κλπ)  και θα 
εγκατασταθεί σε εικονικές 
μηχανές(virtual machines) της ΕΔΕΤ-
ΑΕ. 

Υ 

  

9.  

Για την αποτελεσματική διαχείριση 
και διατήρηση των ψηφιακών 
τεκμηρίων θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ανάθεση και επίλυση 
αναγνωριστικών μέσω υπηρεσιών 
όπως π.χ. Handle, DOI, κλπ. 

Υ 

  

10.  

Για την αξιοποίηση των περιεχομένων 
του IK το σύστημα θα πρέπει να 
υποστηρίζει μαζική συγκομιδή 
(harvesting) δεδομένων με βάση το 
πρωτόκολλο OAI-PMH (έκδοση 2.0). 

Υ 

  

11.  

Το νέο ΙΚ θα πρέπει να υποστηρίζει το 
σχήμα μεταδεδομένων heal-Meta για 
τη σχετική διασύνδεσή του με την 
κεντρική πύλη διασύνδεσης ΙΚ του 
ΣΕΑΒ. 

Υ 

  

12.  

Προτείνεται να υιοθετούνται κοινά 
αποδεκτά πρότυπα μεταδεδομένων 
(πχ Dublin Core, OAI-ORE), αλλά και 
γενικά μοντέλα περιγραφής πόρων 
(πχ RDF). 

Π 

  

13.  

Είναι απαραίτητο το ΙΚ να υποστηρίζει 
πολυγλωσσικό περιβάλλον 
προσφέροντας όλη τη 
λειτουργικότητά του τουλάχιστον 
στην ελληνική (UTF-8) και αγγλική 
γλώσσα. 

Υ 
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14.  

Αναφορικά με την υπηρεσία 
ψηφιοποίησης για τα περίπου 2000 
έγγραφα που θα προστεθούν στη 
συλλογή διοικητικών εγγράφων, αυτή 
θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες 
και να δίνει υλικό που ικανοποιεί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όπως 
περιγράφονται στον πίνακα C3A.4.13. 

Υ 

  

C3A.4 Πίνακες Λειτουργικών Ενοτήτων 

C3A.4.1 Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και Παρουσίαση 
Περιεχομένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής ή 
γενικότερα ιεραρχικής δομής 
ομαδοποίησης των τεκμηρίων του: 
- απεριόριστου αριθμού επιπέδων, 

και 
- απεριόριστου αριθμού συλλογών σε 

κάθε επίπεδο. 

Υ 

  

2.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα εύκολης μεταβολής της 
δενδρικής δομής ομαδοποίησης, κατά 
την περίοδο λειτουργίας του 
συστήματος. 

Υ 

  

3.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα της μετακίνησης ενός 
τεκμηρίου καθώς και μιας ομάδας 
τεκμηρίων από μία συλλογή σε μία 
άλλη. 

Υ 

  

4.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα της μετακίνησης μιας 
συλλογής σε νέα θέση στο σχήμα 
ομαδοποίησης. 

Υ 

  

5.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να διατηρεί ακέραιο 
το περιεχόμενο, τα τυχόν 
συνοδευτικά αρχεία και τα 
μεταδεδομένα του μεταφερόμενου 
τεκμηρίου ή συλλογής. 

Υ 

  

6.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
αρχειοθέτηση ενός τεκμηρίου σε 
περισσότερες της μίας συλλογής, 
χωρίς φυσική αναπαραγωγή του 
περιεχομένου του τεκμηρίου. 

Υ 

  

7.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα δημιουργίας όψεων 
συλλογών βασισμένων σε τιμές 
στοιχείων των σχημάτων 
μεταδεδομένων που θα υιοθετηθούν 
και τουλάχιστον των δυο που 
περιγράφονται στα παραρτήματα 
Α6.1 και Α6.2 (heal-Meta και 
επαυξημένο heal-Meta). 

Υ 

  

8.  Το νέο ΙΚ πρέπει να ενημερώνει τον 
διαχειριστή για πιθανά σφάλματα ή 
ασυμβατότητες που προκύπτουν από 

Υ 
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την μεταβολή του σχήματος 
ομαδοποίησης. 

9.  Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα ορισμού διαχειριστών 
ανά συλλογή. 

Υ 
  

10.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα αποκλεισμού ομάδων 
χρηστών από την πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες συλλογές. 

Υ 

  

11.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει σε κάθε 
χρήστη, τη δυνατότητα επισκόπησης 
των συλλογών στις οποίες αυτός έχει 
δικαίωμα κατάθεσης. 

Υ 

  

12.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
δημιουργία, διαχείριση και πρόσβαση 
συλλογών τόσο ανοιχτής όσο και 
ελεγχόμενης πρόσβασης. 

Υ 

  

13.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
κληροδότηση των δικαιωμάτων 
πρόσβασης και αδειών χρήσης από 
αντικείμενα υψηλότερα στην 
ιεραρχία (π.χ. συλλογές, τεκμήρια) σε 
αντικείμενα χαμηλότερα στην 
ιεραρχία του συστήματος (π.χ. 
μεμονωμένα αρχεία). 

Υ 

  

14.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα ορισμού 
προκαθορισμένων τιμών για 
συγκεκριμένα στοιχεία του σχήματος 
μεταδεδομένων στα τεκμήρια μιας 
συλλογής. 

Υ 

  

15.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει μια 
βασική παραμετροποίηση της 
διεπαφής του χρήστη ανά συλλογή 
(π.χ. κείμενο περιγραφής, λογότυπο). 

Υ 

  

16.  

Εάν η Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων 
του ΤΕΙ Κρήτης αποτελέσει ξεχωριστή, 
ελεγχόμενης πρόσβασης συλλογή του 
νέου ΙΚ, είναι πιθανό να απαιτηθεί η 
χρήση διαφορετικού σχήματος 
μεταδεδομένων από το heal-Meta ή 
το υπερσύνολό του που θα πρέπει να 
υποστηρίζονται για τα άλλα τεκμήρια. 
Στην περίπτωση αυτή το σχήμα θα 
επιλεχθεί σε συνεργασία με την ΑΑ. 

Υ 

  

 

C3A.4.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον 
ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για 
ανάγνωση: 
- σε επίπεδο αρχείου / συνοδευτικού 

υλικού, 
- σε επίπεδο τεκμηρίου, 
- σε επίπεδο συλλογής, 
- για μεμονωμένους χρήστες, και 
- για ομάδες χρηστών. 

Υ 
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2.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον 
ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για 
επεξεργασία των τεκμηρίων που 
υποβάλλονται σε μια συλλογή και 
σχετικού συνοδευτικού υλικού: 
- για μεμονωμένους χρήστες, και 
- για ομάδες χρηστών. 

Υ 

  

3.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να εμφανίζει τον 
τίτλο και τα μεταδεδομένα που 
συνοδεύουν κάποιο τεκμήριο, στο 
οποίο ζητείται πρόσβαση, χωρίς να 
υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα 
ανάγνωσης. 

Υ 

  

4.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον 
ορισμό άδειας χρήσης: 
- σε επίπεδο αρχείου / συνοδευτικού 

υλικού, 
- σε επίπεδο τεκμηρίου, και 
- σε επίπεδο συλλογής. 

Υ 

  

5.  

Η άδεια χρήσης είναι επιθυμητό να 
μπορεί να αναγνωστεί και 
επαναχρησιμοποιηθεί από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (πχ Creative 
Commons). 

Π 

  

6.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
δυνατότητα ορισμού προεπιλεγμένης 
άδειας χρήσης σε επίπεδο συλλογής, 
που θα εφαρμόζεται σε όλα τα 
τεκμήρια που περιέχει. 

Υ 

  

7.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατ' 
επιλογή του χρήστη, την κληροδότηση 
των δικαιωμάτων πρόσβασης, όταν 
αυτά μεταβληθούν, από: 

 κοινότητες σε υπο-κοινότητες, 

 κοινότητες σε περιεχόμενες 
συλλογές, και 

 συλλογές σε περιεχόμενα τεκμήρια. 

Υ 

  

8.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατ' 
επιλογή του χρήστη, την κληροδότηση 
των προεπιλεγμένων αδειών χρήσης, 
όταν αυτά μεταβληθούν, από: 

 κοινότητες σε υπο-κοινότητες, 

 κοινότητες σε περιεχόμενες 
συλλογές, και 

 συλλογές σε περιεχόμενα τεκμήρια. 

Υ 

  

9.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
δυνατότητα τοποθέτησης χρονικού 
περιορισμού πρόσβασης (embargo) 
σε κάποια τεκμήρια για όλες τις 
ομάδες χρηστών, μετά το πέρας του 
οποίου τα δικαιώματα πρόσβασης 
επαναπροσδιορίζονται με βάση την 
πολιτική του ιδρύματος. 

Υ 

  

10.  Το νέο ΙΚ πρέπει να απαγορεύει την 
πρόσβαση σε τεκμήρια που έχουν 
διαγραφεί ή αποσυρθεί από αυτό. 

Υ 
  

11.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων 
πρόσβασης με κριτήριο την 
τοποθεσία πρόσβασης του χρήστη 
(δηλ. IP διεύθυνση). 

Υ 
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12.  Το νέο ΙΚ πρέπει να χρησιμοποιεί το 
μηχανισμό πιστοποίησης που 
διατίθεται από το ίδρυμα (πχ CAS). 

Υ 
  

13.  

Κατά τη διαδικασία ορισμού 
δικαιωμάτων πρόσβασης ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να μελετήσει το σχετικό 
Α6.6 παράρτημα και να ενσωματώσει 
χωρία του στα διάφορα στάδια, μετά 
από συνεννόηση με την ΑΑ. 

Υ 

  

14.  
Το νέο ΙΚ θα πρέπει να υλοποιεί 
μηχανισμούς συστάσεων αξιολόγησης 
σε επίπεδο τεκμηρίου για ομάδες 
χρηστών. 

Υ 

  

15.  
Το νέο ΙΚ θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών 
στοιχείων από συγκεκριμένους 
χρήστες ή ομάδες χρηστών. 

Υ 

  

C3A.4.3 Κατάθεση/Εισαγωγή Περιεχομένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει τον 
ορισμό διαδικασίας κατάθεσης: 
- με σαφή και διακριτά βήματα, 
- χωρίς περιορισμούς στον αριθμό 

των βημάτων, 
- ανά συλλογή τεκμηρίων, 
- ανά είδος υποβαλλόμενου 

τεκμηρίου (π.χ. επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, διπλωματικές 
εργασίες), 

- με δυνατότητα συμμετοχής 
μεμονωμένων χρηστών, 

- με δυνατότητα συμμετοχής ομάδων 
χρηστών, 

υλοποιώντας τις ροές κατάθεσης που 
περιγράφονται στο παράρτημα 
Α6.3α . 

Υ 

  

2.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον 
ορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης σε 
μια συλλογή: 
- για μεμονωμένους χρήστες, και 
- για ομάδες χρηστών. 

Υ 

  

3.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
επεξεργασία των παραμέτρων της 
διαδικασίας κατάθεσης (π.χ. ορισμός 
βημάτων και χρηστών που 
συμμετέχουν σε αυτά). 

Υ 

  

4.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
μεταφόρτωση αρχείων: 
- Υποχρεωτικά μέσω γραφικής 

διεπαφής, και 
- προαιρετικά μέσω κατάλληλων 

προγραμματιστικών διεπαφών. 

Υ 

  

5.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τον 
έλεγχο ενός υποβαλλόμενου 
τεκμηρίου και την αποδοχή ή 
απόρριψή του. 

Υ 

  

6.  Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων 

Υ 
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ελέγχου υποβαλλόμενων τεκμηρίων: 
- για μεμονωμένους χρήστες, 
- για ομάδες χρηστών, 
- σε επίπεδο τεκμηρίου, και 
- σε επίπεδο συλλογής. 

7.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να 
πληροφορεί κάθε χρήστη ή ομάδα 
χρηστών που εμπλέκεται σε μια 
διαδικασία κατάθεσης: 
- για τις ενέργειες που καλείται να 

πραγματοποιήσει, 
- για το τρέχον στάδιο της 

διαδικασίας κατάθεσης, 
- για τους υπόλοιπους 

εμπλεκόμενους χρήστες ή ομάδες 
χρηστών, και 

- για το σύνολο των διαδικασιών 
κατάθεσης στις οποίες έχει εμπλακεί 
και των αντίστοιχων ενεργειών του. 

Π 

  

8.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει κατά την 
κατάθεση ενός  τεκμηρίου φόρμα 
κατάθεσης: 
- με υποχρεωτικά πεδία 

μεταδεδομένων, ανάλογα με το 
είδος του τεκμηρίου, 

- με μηχανισμό αυτόματου 
συντακτικού ελέγχου και 
επαλήθευσης των εισαγόμενων 
μεταδεδομένων, ως προς τις 
ορισμένες ανά είδος τεκμηρίου 
προδιαγραφές, 

- των μεταδεδομένων που 
περιγράφουν το υπό κατάθεση 
τεκμήριο (ημερομηνία εισαγωγής 
τεκμηρίου, μορφότυπο, μέγεθος 
αρχείου ), 

- με δυνατότητα συμπλήρωσης ενός 
πεδίου μεταδεδομένων με τιμές 
από προκαθορισμένες λίστες, 

- χωρίς περιορισμό στο πλήθος 
πεδίων μεταδεδομένων, και 

- χωρίς περιορισμό στο πλήθος των 
αρχείων που μπορεί να περιλάβει 
ένα κατατιθέμενο τεκμήριο, 

σύμφωνα με τα παραρτήματα Α6.3a, 
Α6.3b, A6.3c και Α6.4 . 

Υ 

  

9.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
προσαρμογή της φόρμας εισαγωγής 
μεταδεδομένων για διαφορετικά είδη 
υποβαλλόμενων τεκμηρίων. 

Υ 

  

10.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
συνοδεία της κατάθεσης ενός 
τεκμηρίου από αντίστοιχη άδεια 
χρήσης. 

Υ 

  

11.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
συνοδεία της κατάθεσης ενός 
τεκμηρίου από αντίστοιχη πολιτική 
πρόσβασης. 

Υ 

  

12.    Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
σε κάποιο βήμα της διαδικασίας 
κατάθεσης, ένα σύνδεσμο προς 

Π 
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υπηρεσίες ενημέρωσης των 
καταθετών σχετικά με τις ισχύουσες 
άδειες πνευματικών δικαιωμάτων για 
κάθε εκδότη (π.χ. SHERPA/RoMEO). 

13.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
κατάθεση μόνο μεταδεδομένων 
(χωρίς σχετικό τεκμήριο), που μπορεί 
να περιέχουν αναφορές σε αρχεία 
αποθηκευμένα σε εξωτερικά 
συστήματα. 

Υ 
 

  

14.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα ελέγχου για τα 
υποβαλλόμενα προς κατάθεση αρχεία 
ως προς: 
- υποχρεωτικά το μορφότυπο, και 
- προαιρετικά την ύπαρξη ιών. 

Y 

  

15.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα αυτόματης μετατροπής 
του μορφότυπου των 
υποβαλλόμενων προς κατάθεση 
αρχείων σε προκαθορισμένο άλλο 
τύπο αρχείου, όταν το αρχικό 
μορφότυπο δε συμφωνεί με την 
πολιτική περιεχομένου του 
αποθετηρίου. 

Π 

  

16.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να χειρίζεται το 
τεκμήριο ως ενιαία μονάδα, 
διατηρώντας τις σχέσεις μεταξύ των 
συστατικών μερών του, στην 
περίπτωση τεκμηρίων που 
αποτελούνται από περισσότερα του 
ενός αρχεία. 

Υ 

  

17.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα μαζικής εισαγωγής 
τεκμηρίων εκφρασμένων σε 
κατάλληλη μορφή που διατηρεί τη 
δομή και την ιεραρχία τους. 

Υ 

  

18.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής 
μεταδεδομένων που αντιστοιχούν σε 
τεκμήρια εξωτερικών συστημάτων 
(π.χ. ανάκτηση μέσω του 
πρωτοκόλλου OAI-PMH και κατάθεση 
μέσω SWORD). 

Π 

  

19.  
Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα καθορισμού συνόλου 
τεκμηρίων για αυτόματη εισαγωγή 
από εξωτερικά συστήματα. 

Π 

  

20.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
αυτόματη εισαγωγή τεκμηρίων (μαζί 
με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα) από 
εξωτερικά συστήματα (π.χ. ανάκτηση 
μέσω του πρωτοκόλλου OAI-ORE και 
κατάθεση μέσω SWORD). 

Π 

  

21.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
μια αναφορά σε κάθε περίπτωση 
μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων, που θα 
περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία, 
καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια 
στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. 

Π 
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C3A.4.4 Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
επιλεκτική εξαγωγή: 
- μεμονωμένων τεκμηρίων, και 
- μεμονωμένων συλλογών. 

Υ 

  

2.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
διατήρηση της εσωτερικής δομής του 
περιεχομένου (τεκμήρια, συλλογές) 
κατά την εξαγωγή του, διατηρώντας 
τις συνδέσεις μεταξύ:  
- τεκμηρίων-αρχείων, 
- τεκμηρίων-μεταδεδομένων, και 
- τεκμηρίων-συλλογών. 

Υ 

  

3.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
μια αναφορά σε κάθε περίπτωση 
μαζικής εξαγωγής τεκμηρίων, που θα 
περιέχει τα προβλήματα που πιθανόν 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία 
καθώς και τα συγκεκριμένα τεκμήρια 
στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. 

Π 

  

4.  Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει διεπαφή 
εξαγωγής των μεταδεδομένων του  
μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH.  

Υ 

  

5.  Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει διεπαφή 
εξαγωγής των τεκμηρίων του μέσω 
του πρωτοκόλλου OAI-ORE. 

Υ 

  

6.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
εξαγωγή του περιεχομένου του 
(τεκμήρια, συλλογές τεκμηρίων) σε 
μορφή METS. 

Υ 

  

 

C3A.4.5 Ανάθεση Αναγνωριστικών 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Όλα τα παγκόσμια αναγνωριστικά 
(URIs) που ανατίθενται από το νέο ΙΚ 
πρέπει να επιλύονται σε αντίστοιχο 
έγκυρο URL που περιέχει μια 
αναπαράσταση της περιγραφόμενης 
οντότητας (είτε αυτή είναι τεκμήριο 
είτε συλλογή). 

Υ 

  

2.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να απαγορεύει σε 
οποιοδήποτε χρήστη τη μεταβολή των 
παγκόσμιων αναγνωριστικών που 
αυτό αναθέτει. 

Υ 

  

3.  Το νέο ΙΚ πρέπει να αναθέτει ένα 
παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό 
(URI) σε κάθε τεκμήριο. 

Υ 
  

4.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να αναθέτει ένα 
παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό 
(URI) σε κάθε ομάδα τεκμηρίων 
(συλλογή). 

Υ 
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5.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα ανάθεσης ενός 
παγκόσμια μοναδικού και μόνιμου 
αναγνωριστικού σε κάθε τεκμήριο. 

Υ 

  

6.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα ανάθεσης ενός 
παγκόσμια μοναδικού και μόνιμου 
αναγνωριστικού σε κάθε ομάδα 
τεκμηρίων (συλλογή). 

Υ 

  

7.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατά 
την αρχική παραμετροποίησή του, τον 
προσδιορισμό του σχήματος των 
παγκόσμιων αναγνωριστικών που θα 
χρησιμοποιήσει. 

Υ 

  

8.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει, κατά 
την διάρκεια λειτουργίας του, τον 
επανακαθορισμό του σχήματος των 
παγκόσμιων αναγνωριστικών που 
χρησιμοποιεί. 

Υ 

  

9.  
Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα χρήσης παραπάνω του 
ενός σχημάτων παγκόσμιων 
αναγνωριστικών. 

Π 

  

10.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παράγει μοναδικά 
(εσωτερικά) αναγνωριστικά που 
διακρίνουν μεταξύ τους τα αρχεία 
ενός τεκμηρίου. 

Υ 

  

11.  
Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα παραγωγής μοναδικών 
αναγνωριστικών για μεμονωμένους 
χρήστες του αποθετηρίου. 

Π 

  

12.  
Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
την παραγωγή μοναδικών 
αναγνωριστικών για ομάδες χρηστών 
του αποθετηρίου. 

Π 

  

13.  Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει 
Handle αναγνωριστικά για τα 
τεκμήριά του. 

Υ 
  

C3A.4.6 Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να προσφέρει 
δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης 
στα μεταδεδομένα και στο πλήρες 
κείμενο των τεκμηρίων του. 

Υ 

  

2.  Το νέο ΙΚ πρέπει να προσφέρει 
δυνατότητα αναζήτησης σε 
συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων. 

Υ 
  

3.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να προσφέρει 
δυνατότητα περιορισμού της 
αναζήτησης σε ομάδες τεκμηρίων 
(συλλογές). 

Υ 

  

4.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα περιορισμού της 
αναζήτησης στα τεκμήρια του 
αποθετηρίου που συνοδεύονται από 
πλήρες κείμενο. 

Π 

  

5.  Τα πεδία μεταδεδομένων το 
περιεχόμενο των οποίων θα είναι Υ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 30 από 81 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

αναζητήσιμο θα πρέπει να μπορούν 
να καθοριστούν κατά την αρχική 
παραμετροποίηση του νέου ΙΚ, αλλά 
και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

6.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
πλοήγηση στα περιεχόμενά του, 
επιτρέποντας στο χρήστη να 
ακολουθεί τη δενδρική δομή 
ομαδοποίησης του συστήματος. 

Υ 

  

7.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
πλοήγηση στα περιεχόμενά του, 
επιτρέποντας στο χρήστη να τα 
ταξινομήσει ως προς συγκεκριμένα 
κριτήρια. 

Υ 

  

8.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να διαθέτει μια 
περιγραφική σελίδα για κάθε 
τεκμήριο, όπου θα εμφανίζονται τα 
μεταδεδομένα που το περιγράφουν, η 
συμμετοχή του σε συλλογές και τα 
αρχεία που το αποτελούν. 

Υ 

  

9.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να αποκρύπτει 
συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων 
από την περιγραφική σελίδα των 
τεκμηρίων. 

Υ 

  

10.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
εμφάνιση μικρογραφιών οπτικών 
τεκμηρίων, κατά τη διαδικασία της 
πλοήγησης καθώς και στη λίστα με τα 
αποτελέσματα μιας αναζήτησης. 

Υ 

  

11.  Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα αναζήτησης με wild card 
χαρακτήρες. 

Υ 
  

12.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα αναζήτησης με 
περιορισμούς εγγύτητας (proximity 
searching), στην οποία μια λέξη 
πρέπει να βρίσκεται εντός μιας 
δεδομένης απόστασης από μια άλλη 
λέξη. 

Π 

  

13.  Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει την 
αναζήτηση με ελληνικούς και 
λατινικούς χαρακτήρες. 

Y 
  

14.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να εμφανίζει μετά 
από κάθε αναζήτηση μια λίστα 
αποτελεσμάτων με δυνατότητα 
πλοήγησης από την πλευρά του 
χρήστη. 

Y 

  

15.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
στο χρήστη τη δυνατότητα 
ταξινόμησης της λίστας των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης 
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια 
(π.χ. συνάφεια, τίτλος, όνομα 
συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης 
κλπ). 

Π 

  

16.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
στο χρήστη τη δυνατότητα 
προσαρμογής του αριθμού των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης ανά 
σελίδα από το χρήστη. 

Π 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 31 από 81 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

17.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή τη δυνατότητα 
καθορισμού των πεδίων 
μεταδεδομένων που εμφανίζονται για 
κάθε τεκμήριο στη λίστα 
αποτελεσμάτων αναζήτησης. 

Υ 

  

18.  
Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα ταξινόμησης των 
αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης σε 
όψεις (faceted classification). 

Υ 

  

19.  
Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα διατήρησης του 
ιστορικού των αναζητήσεων ενός 
χρήστη. 

Π 

  

20.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
δυνατότητα αναζήτησης σε πεδία 
μεταδεδομένων, εμφανίζοντας, ως 
βοήθεια στο χρήστη, λίστα με όρους 
από τα αντίστοιχα ελεγχόμενα 
λεξιλόγια και θησαυρούς που 
χρησιμοποιούνται για τη 
συμπλήρωση των πεδίων αυτών. 

Π 

  

21.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών 
σε συγκεκριμένο μορφότυπο (π.χ. RIS, 
BibTeX) και σε σχετικές υπηρεσίες 
διαχείρισης αναφορών (π.χ. EndNote, 
Zotero). 

Π 

  

22.  

Στην περίπτωση που η ζητούμενη 
συλλογή διοικητικών εγγράφων 
(αποφάσεις Συμβουλίου και 
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 
του Ιδρύματος) υλοποιηθεί ως υπο-
συλλογή του νέου ΙΚ, η αναζήτηση σε 
αυτήν θα πρέπει να γίνεται με 
«ευφυή» τρόπο κάνοντας χρήση των 
θησαυρών όρων που θα πρέπει να 
αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν 
κατά την περιγραφή των τεκμηρίων 
της όπως περιγράφεται στο Α2.1.1β . 

Υ 

  

C3A.4.7 Διαχείριση Καταθετηρίου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
δημιουργία, διαγραφή και 
επεξεργασία στοιχείων ενός χρήστη. 

Υ 
  

2.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει τη 
δημιουργία, διαγραφή και 
επεξεργασία στοιχείων μιας ομάδας 
χρηστών. 

Υ 

  

3.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει την 
υπαγωγή ενός χρήστη σε ομάδα 
χρηστών, καθώς και τη διαγραφή του 
από αυτή. 

Υ 

  

4.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή του τη δυνατότητα 
αλλαγής του ιεραρχίας ομαδοποίησης 
των περιεχομένων του. 

Υ 
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5.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή του τη δυνατότητα 
μετακίνησης τεκμηρίων από μία 
συλλογή σε μία άλλη. 

Υ 

  

6.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή του τη δυνατότητα 
μεταβολής των προκαθορισμένων 
τιμών μεταδεδομένων και των 
λειτουργικών επιλογών μιας 
συλλογής (π.χ. ομάδες χρηστών με 
δικαίωμα κατάθεσης / επεξεργασίας / 
ανάγνωσης, ορισμός προεπιλεγμένης 
άδειας χρήσης κτλ). 

Υ 

  

7.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του τον ορισμό και την 
επεξεργασία δικαιωμάτων 
πρόσβασης για ομάδες χρηστών. 

Υ 

  

8.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του τον ορισμό 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο 
τεκμηρίου και συλλογής. 

Υ 

  

9.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του την επεξεργασία των 
παραμέτρων της διαδικασίας 
κατάθεσης. 

Υ 

  

10.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του τον ορισμό 
ξεχωριστών διαδικασιών κατάθεσης 
για κάθε συλλογή τεκμηρίων. 

Υ 

  

11.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του να καθορίζει αν ένα 
πεδίο μεταδεδομένων 
συμπληρώνεται από τον καταθέτη σε 
μορφή ελεύθερου κειμένου ή κατόπιν 
επιλογής από μια λίστα 
προκαθορισμένων τιμών. 

Υ 

  

12.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του κατά την αρχική 
παραμετροποίηση του συστήματος, 
τον προσδιορισμό του σχήματος των 
παγκόσμιων αναγνωριστικών που θα 
χρησιμοποιήσει. 

Υ 

  

13.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του, τον επανακαθορισμό 
του σχήματος των παγκόσμιων 
αναγνωριστικών που χρησιμοποιεί. 

Υ 

  

14.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του, τον καθορισμό των 
πεδίων μεταδεδομένων το 
περιεχόμενο των οποίων θα είναι 
αναζητήσιμο. 

Υ 

  

15.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή του τη δυνατότητα 
επιλογής και διαχείρισης (π.χ. 
καθορισμός υποχρεωτικών και 
προαιρετικών, ορατών και μη πεδίων) 
του σχήματος μεταδεδομένων που 
συνοδεύει ένα τεκμήριο 
συγκεκριμένου είδους. 

Υ 

  

16.  Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή του τη δυνατότητα Υ 
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μεταβολής οποιουδήποτε από τα 
πεδία μεταδεδομένων που εισάγει ο 
καταθέτης. 

17.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή του τη δυνατότητα 
μαζικής επεξεργασίας των 
μεταδεδομένων σε επίπεδο συλλογής 
(π.χ. προσθήκη ή αλλαγή της τιμής 
ενός πεδίου μεταδεδομένων για κάθε 
τεκμήριο μιας συλλογής). 

Υ 

  

18.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει στο 
διαχειριστή του τη δυνατότητα 
διαγραφής αρχείου ή ολόκληρου 
τεκμηρίου (π.χ. σε περίπτωση 
παραβίασης δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας). 

Υ 

  

19.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του να διαχειρίζεται τις 
βασικές παραμέτρους και επιλογές 
του συστήματος, μεταξύ των οποίων 
και το περιβάλλον του τελικού 
χρήστη. 

Υ 

  

20.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να διατηρεί αρχεία 
καταγραφής (log files), που θα 
αναφέρουν ενέργειες μεταβολής 
τεκμηρίων και πρόσβασης σε αυτά, τη 
χρονική στιγμή που αυτές 
πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τον 
χρήστη που τις εκτέλεσε. 

Υ 

  

21.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα διατήρησης 
στατιστικών στοιχείων σχετικών με τις 
αναζητήσεις που εκτελούνται στο 
αποθετήριο (π.χ. δημοφιλέστεροι 
όροι αναζήτησης, μέσος αριθμός 
αποτελεσμάτων κλπ). 

Π 

  

22.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
τη δυνατότητα διατήρησης και 
εξαγωγής στατιστικών στοιχείων 
πρόσβασης και χρήσης 
(μεταφόρτωσης) των τεκμηρίων του 
αποθετηρίου, διατηρώντας την 
ανωνυμία των χρηστών του. 

Π 

  

23.  Το νέο ΙΚ πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων 
ασφαλείας με αυτόματο τρόπο. 

Υ 
  

24.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει καλά 
διαχειριζόμενες μεθόδους 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 
από το διαχειριστή του. 

Υ 

  

25.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει καλά 
διαχειριζόμενες μεθόδους 
επαναφοράς του συστήματος σε 
προηγούμενη κατάσταση 
χρησιμοποιώντας αντίγραφα 
ασφαλείας. Η ακεραιότητα του 
συστήματος θα πρέπει να διατηρείται 
μετά την αποκατάσταση του 
συστήματος. 

Υ 

  

26.  Το νέο ΙΚ θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων Υ 
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ασφαλείας για τεκμήρια, 
μεταδεδομένα και μεμονωμένα 
αρχεία στον διαχειριστή του. 

27.  
Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του τον καθορισμό της 
συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων 
ασφαλείας. 

Υ 

  

28.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να επιτρέπει στο 
διαχειριστή του την τήρηση 
αντιγράφων ασφαλείας μέρους του 
συνολικού περιεχομένου του 
συστήματος (συγκεκριμένα τεκμήρια 
/ συλλογές και συνοδευτικά αρχεία 
και μεταδεδομένα). 

Υ 

  

 

C3A.4.8 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
προσωπική σελίδα για κάθε 
πιστοποιημένο χρήστη. 

Π 
  

2.  Κάθε προσωπική σελίδα θα είναι 
ενσωματωμένη στο γραφικό 
περιβάλλον του καταθετηρίου. 

Π 
  

3.  

Κάθε προσωπική σελίδα θα 
ακολουθεί την σχεδιαστική 
φιλοσοφία του καταθετηρίου και θα 
καλύπτει τις προαναφερθείσες 
σχετικές με διεπαφές απαιτήσεις 
(ασφάλεια, γλώσσες, κ.λπ.). 

Π 

  

4.  

Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα 
διατηρούνται σε ξεχωριστή βάση 
δεδομένων ώστε να μην 
δυσχεραίνεται η συντήρηση και 
αναβάθμιση του καταθετηρίου. 

Π 

  

5.  Κάθε προσωπική σελίδα θα είναι 
άμεσα προσβάσιμη από κάθε άλλη 
σελίδα του καταθετηρίου. 

Π 
  

6.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
ιστορικό ενεργειών (καθώς και την 
αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα) στην 
προσωπική ιστοσελίδα του 
πιστοποιημένου χρήστη. 

Π 

  

7.  

Το νέο ΙΚ είναι επιθυμητό να παρέχει 
εμφάνιση στην προσωπική 
ιστοσελίδα του πιστοποιημένου 
χρήστη ενεργειών που αυτός καλείται 
να εκτελέσει. 

Π 

  

8.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων 
σε περίπτωση εισαγωγής νέου 
τεκμηρίου με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια (περιορισμοί σε πεδία 
μεταδεδομένων, συλλογές). 

Υ 

  

9.  

Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να 
καταχωρεί στην λίστα "Αγαπημένα" 
συγκεκριμένα τεκμήρια και στην 
συνέχεια με ένα κλικ να τα 
επαναπροσπελαύνει. 

Υ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 35 από 81 

 

C3A.4.9 Παροχή Βοήθειας Online 
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1.  Το νέο ΙΚ θα πρέπει να παράσχει 
online βοήθεια σχετική με τη 
λειτουργικότητα και τη χρήση του. 

Υ 
  

2.  

Η βοήθεια θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επισημάνσεις σχετικές 
με τις διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών του ΙΚ όπου κάτι τέτοιο 
πρέπει να εφαρμοστεί. 

Y 

  

3.  Είναι επιθυμητή η παροχή του 
συνόλου οδηγιών σε αγγλική 
μετάφραση. 

Π 
  

4.  

Είναι υποχρεωτική η αγγλική 
μετάφραση της βοήθειας  που 
σχετίζεται με την αναζήτηση και 
πλοήγηση στο περιεχόμενο του 
καταθετηρίου. 

Υ 

  

 

C3A.4.10 Διαχείριση Μεταδεδομένων 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να διατηρεί όλη τη 
λειτουργικότητα που συνδέεται με τα 
simple και qualified Dublin Core σε 
μια βασική εγκατάσταση του, και για 
τα επιπλέον σχήματα μεταδεδομένων 
που θα υποστηριχθούν: 
- εξαγωγή μέσω OAI-PMH, 
- αποθήκευση επιπλέον πεδίων 

μεταδεδομένων στο υποκείμενο 
επίπεδο αποθήκευσης της 
πλατφόρμας, 

- τροποποίηση φορμών 
συμπλήρωσης εγγραφών που 
εκφράζονται με βάση το νέο σχήμα 
μεταδεδομένων, 

- βοήθεια “auto-complete” στη 
φόρμα εισαγωγής μεταδεδομένων 
στην περίπτωση πεδίων με πεδίο 
τιμών κάποιο ελεγχόμενο λεξιλόγιο, 

- τροποποίηση της σελίδας 
επισκόπησης των μεταδεδομένων 
ενός τεκμηρίου για κάθε 
υποστηριζόμενο σχήμα 
μεταδεδομένων, και 

- δυνατότητα ορισμού οποιουδήποτε 
πεδίου υποστηριζόμενου σχήματος 
δεδομένων ως αναζητήσιμου 
πεδίου. 

Υ 

  

2.  Το νέο ΙΚ  πρέπει να υποστηρίζει το 
σχήμα μεταδεδομένων ESE 
(Europeana Semantic Elements). 

Υ 

  

3.  Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει το 
σχήμα περιγραφικών μεταδεδομένων 

Υ 
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healMeta που θα προκύψει από το 
Υποέργο 9.9 της οριζόντιας δράσης 
ιδρυματικών αποθετηρίων και την 
επέκτασή του που ορίζεται στο 
παράρτημα Α6.2a . 

4.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει την 
αυτόματη και ορθή συμπλήρωση και 
ενημέρωση για το πεδίο του 
healMeta που δηλώνει την 
διαθεσιμότητα πλήρους κειμένου 
ενός τεκμηρίου 
(heal:fullTextAvailability). 

Υ 

  

5.  

Το νέο ΙΚ  πρέπει να υποστηρίζει την 
ορθή ενημέρωση των πεδίων του 
healMeta που δηλώνουν την πολιτική 
πρόσβασης για ένα τεκμήριο 
(heal:access, heal:accessText), όταν 
αυτή μεταβάλλεται (π.χ. μετά τη 
χρονική παρέλευση του διαστήματος 
αποκλεισμού). 

Υ 

  

6.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει 
πιθανές αλλαγές και νεότερες 
εκδόσεις του σχήματος healMeta που 
θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του 
Υποέργου 9.9 της οριζόντιας δράσης 
ιδρυματικών αποθετηρίων. 

Υ 

  

7.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να υποστηρίζει την 
επικοινωνία και ανταλλαγή 
μεταδεδομένων με συστήματα CRIS: 

- εξαγωγή μεταδεδομένων τεκμηρίων 
μέσω OAI-PMH σε μορφή συμβατή 
με το μοντέλο CERIF 2008, και 

- εισαγωγή μεταδεδομένων και 
αρχείων τεκμηρίων από συστήματα 
CRIS στο καταθετήριο. 

Υ 

  

8.  

Το νέο ΙΚ πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε 
γνωστούς διεθνείς συσσωρευτές: 
- BASE, 
- OAIster, 
- DRIVER (υλοποίηση DRIVER 

Guidelines, http://www.driver-
support.eu/documents/DRIVER_Gui
delines_v2_Final_2008-11-13.pdf), 

- OpenAIRE (υλοποίηση OpenAIRE 
Guidelines 1.1, 
http://www.openaire.eu/componen
t/attachments/download/79), και 

- Europeana. 

Υ 

  

 

C3A.4.11 Μετάπτωση Περιεχομένου τρέχοντος ΙΚ  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει 
σχέδιο μετάπτωσης του συνόλου των 
δεδομένων στην νέα πλατφόρμα. 

Υ 
  

http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_Guidelines_v2_Final_2008-11-13.pdf
http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_Guidelines_v2_Final_2008-11-13.pdf
http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_Guidelines_v2_Final_2008-11-13.pdf
http://www.openaire.eu/component/attachments/download/79
http://www.openaire.eu/component/attachments/download/79
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2.  

Το νέο σύστημα θα έχει όλα τα 
δεδομένα (μεταδεδομένα και 
ψηφιακά τεκμήρια) πλήρη, 
επικαιροποιημένα ως προς τις 
περιγραφές και τα μεταδεδομένα 
τους και λειτουργικά,  σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην Α3.4.1.11 . 

Υ 

  

3.  Το νέο σύστημα θα έχει τουλάχιστον 
την ίδια λειτουργικότητα με το 
υπάρχον (http://nefeli.lib.teicrete.gr ). 

Υ 
  

4.  

Τα υφιστάμενα τεκμήρια θα πρέπει 
να συμπληρωθούν με (τουλάχιστον) 
όλα τα υποχρεωτικά πεδία 
μεταδεδομένων του σχήματος heal-
Meta. 

Y 

  

5.  
Στο νέο ΙΚ θα πρέπει να 
διασυνδεθούν τεκμήρια με 
συνοδευτικό υλικό κατά την αναφορά 
του παραρτήματος Α6.5 . 

Υ 

  

6.  

Η δομή περιεχομένου στο νέο ΙΚ θα 
υποστεί τις ακόλουθες βελτιωτικές 
αλλαγές:  
- καθώς  με το Π.Δ.104/2013 έγιναν 

αλλαγές στην οργάνωση των σχολών 
και τμημάτων του ιδρύματος, θα 
πρέπει ανάλογη να είναι η 
αντιστοίχιση των τεκμηρίων στην 
τρέχουσα οργανωτική δομή (και 
επομένως και η παρουσίασή του). 
Για τμήματα τα οποία 
καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με 
άλλα για δημιουργία νέων, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεννόηση 
με την ΑΑ να αποφασίσει για τη νέα 
αντιστοίχιση των τεκμηρίων που 
ανήκουν στην πνευματική 
παραγωγή τους, 

- στο υπάρχον ΙΚ ήταν πολύ δύσκολη 
η δημιουργία συλλογής για 
μεταπτυχιακές εργασίες, οι οποίες 
ως εκ τούτου καταχωρούνταν με τη 
σχετική πληροφορία να δίνεται ως 
τιμή στο πεδίο μεταδεδομένων 
«Λέξεις-κλειδιά». Σε όσες από τις 
καταχωρημένες εργασίες υπάρχει 
σχετική τιμή, αυτή θα πρέπει να 
αποσυρθεί από το αντίστοιχο 
στοιχείο του νέου σχήματος 
μεταδεδομένων, και τα τεκμήρια να 
καταχωρηθούν σε ανάλογη 
(νεοδημιουργηθείσα) συλλογή. 
Επιπλέον ανάλογα θα πρέπει να 
διαμορφωθεί η τιμή στο στοιχείο 
του νέου σχήματος που αφορά στον 
τύπο του τεκμηρίου (Τύπος Έργου 
του healMeta), 

- - στοιχεία του σχήματος 
μεταδεδομένων του 
αναβαθμισμένου ΙΚ τα οποία δεν 
υπήρχαν στο σχήμα που 
χρησιμοποιείται στο τρέχον ΙΚ και 

Υ 

  

http://nefeli.lib.teicrete.gr/
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είναι δυνατόν να συμπληρωθούν 
αυτόματα, θα πρέπει να 
συμπληρωθούν κατά τη μετάπτωση 
των αρχείων μεταδεδομένων σε 
συνεννόηση με την ΑΑ. 

7.  

Πρέπει να μεταφερθούν δεδομένα 
(μεταδεδομένα, δεδομένα και 
ψηφιακά τεκμήρια για διατήρηση) 
τάξεως300GΒ που αφορούν σε 6000 
περίπου πτυχιακές εργασίες με τις 
περιγραφές τους σε ελληνική και 
αγγλική γλώσσα (μεταδεδομένα), τα 
ψηφιακά τεκμήρια και συνοδευτικό 
υλικό για 450 περίπου από αυτές. 

Υ 

  

8.  

Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος 
προτείνει να φιλοξενηθεί στο 
αναβαθμισμένο ΙΚ η συλλογή 
διοικητικών εγγράφων, θα απαιτηθεί 
η μετάπτωση σε αυτό επιπλέον 20000 
εγγράφων όγκου περίπου 200GB 
(15000 περίπου σε ψηφιακή μορφή, 
3000 περίπου σε ηλεκτρονική και 
2000 περίπου που θα ψηφιοποιηθούν 
από έντυπη μορφή) καθώς και η 
τεκμηρίωση όλων αυτών των 
εγγράφων με περιγραφές βασισμένες 
στο σχήμα που θα προτείνει ο 
Ανάδοχος και με τιμές σε αρκετά 
στοιχεία να προέρχονται από τους 
θησαυρούς όρων τους οποίους 
επίσης ζητείται να υλοποιήσει και 
παραδώσει στην ΑΑ. 

Υ 

  

9.  
Η μετάπτωση θα γίνει σε υποδομές 
φιλοξενίας τόσο του λογισμικού όσο 
και του συνολικού όγκου των 
δεδομένων στην ΕΔΕΤ-ΑΕ. 

Υ 

  

C3A.4.12 Υλοποίηση Σχήματος Μεταδεδομένων και Θησαυρών Όρων 
για τα Τεκμήρια της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει 
κατάλληλο σχήμα μεταδεδομένων για 
την περιγραφή εγγράφων που 
περιλαμβάνουν αποφάσεις του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ 
Κρήτης. 

Υ 

  

2.  

Το σχήμα πρέπει να μπορεί να 
περιγράψει τα τεκμήρια, να 
αποτυπώσει τις μεταξύ τους σχέσεις 
και αλληλεξαρτήσεις και να 
συνεισφέρει στον εντοπισμό τους 
μέσω διαδικασιών αναζήτησης σε 
στοιχεία του σχήματος που θα μπορεί 
να ορίζονται και να 
επανακαθορίζονται από τους 
διαχειριστές του συστήματος στο 
οποίο θα φιλοξενηθεί η συλλογή. 

Υ 
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3.  

Το σχήμα πρέπει να αποτελεί 
υποσύνολο ή υπερσύνολο του 
healMeta, ή να βασίζεται σε 
οποιοδήποτε άλλο σχήμα κατά 
προτίμηση σχετικό με διοικητικά 
έγγραφα το οποίο να μπορεί να 
περιγραφεί σε XML, RDF ή άλλο 
ευρέως διαδεδομένο πρότυπο. 

Υ 

  

4.  
Τα στοιχεία του σχήματος θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν το 
σύνολο γνωρισμάτων που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα Α6.7 . 

Υ 

  

5.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει 
τον τρόπο με τον οποίο θα 
υλοποιήσει θησαυρούς όρων για 
επιλογή τιμών στα στοιχεία του 
σχήματος μεταδεδομένων. 

Υ 

  

6.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ενσωματώσει 
τους θησαυρούς που θα υλοποιήσει 
αφού πρώτα εγκριθούν από την ΑΑ 
στο σύστημα στο οποίο θα 
υλοποιηθεί η συλλογή. 

Υ 

  

7.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 
αναφορά τεκμηρίωσης για το σχήμα 
μεταδεδομένων και τους θησαυρούς 
όρων που θα αναπτύξει. 

Υ 

  

C3A.4.13 Ψηφιοποίηση για Εμπλουτισμό της Συλλογής Διοικητικών 
Εγγράφων  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ψηφιοποιήσει 
περίπου 2000 διοικητικά έγγραφα σε 
έντυπη μορφή με 10 σελίδες κατά 
μέσο όρο το καθένα για τον 
εμπλουτισμό της συλλογής των 
διοικητικών εγγράφων. 

Υ 

  

2.  

Το αποτέλεσμα της Ψηφιοποίησης θα 
συμπεριλαμβάνει τόσο τα ψηφιακά 
αρχεία σε κατάλληλες μορφές (π.χ. 
pdf, jpeg, κ.λπ.) όσο και τις 
περιγραφές τους βάσει του σχήματος 
μεταδεδομένων που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί και προδιαγράφηκε 
στον προηγούμενο πίνακα. 

Υ 

  

3.  

Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί 
πρέπει να απαρτίζεται από  δύο (2) 
ψηφιακά αρχεία για κάθε έγγραφο: 
- αρχείο υψηλής ποιότητας (high 

quality) σε pdf και jpeg, το οποίο 
εξυπηρετεί τις ανάγκες διατήρησης 
του ψηφιοποιημένου υλικού, και 

- αρχείο παρουσίασης (web quality), 
σε pdf και jpeg το οποίο εξυπηρετεί 
τις ανάγκες παρουσίασης / 
διάθεσης του υλικού. 

Υ 

  

4.  
Η διαδικασία της ψηφιοποίησης θα 
λάβει χώρα στα γραφεία του 
τμήματος διοικητικής μέριμνας και 
πρωτοκόλλου και της γραμματείας 

Υ 
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του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης καθώς εκεί 
φυλάσσονται τα έγγραφα που 
πρόκειται να ψηφιοποιηθούν, 
ορισμένα από τα οποία είναι 
διαβαθμισμένης πρόσβασης. 

5.  

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με 
κατάλληλο σαρωτή ή σαρωτές 
υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα 
αυτόματης τροφοδοσίας εγγράφων 
και επιπρόσθετα να μην φθείρουν το 
υλικό. 

Υ 

  

6.  

Οι σαρωτές θα συνοδεύονται και από 
λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται για την 
βελτίωση της ποιότητας των 
ψηφιοποιημένων αρχείων. 

Υ 

  

7.  

Όλος ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί 
θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και 
θα είναι στην αποκλειστική ευθύνη 
του, τόσο η μεταφορά και 
εγκατάσταση όσο και η συντήρηση 
και χρήση του. 

Υ 

  

8.  Η ελάχιστη ανάλυση ψηφιοποίησης 
θα είναι 300 dpi και με βάθος 
χρώματος 8 bits (κλίμακα του γκρι). 

Υ 
  

9.  

Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται 
να αποθηκεύεται σε μορφή TIFF και 
οι εικόνες που εξυπηρετούν την 
πρόσβαση από το διαδίκτυο σε JPEG, 
ενώ απαιτείται και η παράδοση του 
ψηφιακού τεκμηρίου σε PDF. 

Υ 

  

10.  

Πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο 
απαιτείται να δημιουργείται άλλη μία 
εκδοχή του: μια εικόνα και έγγραφο 
pdf κατάλληλα για πρόσβαση από το 
διαδίκτυο. 

Υ 

  

11.  
Η υδατοσήμανση με ορατά και/ή 
αόρατα υδατόσημα αποτελεί 
επιθυμητό συμπλήρωμα της 
διαδικασίας ψηφιοποίησης. 

Π 

  

12.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει 
το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει 
για την επεξεργασία των ψηφιακών 
ανατύπων των τεκμηρίων και να 
προδιαγράψει λεπτομερώς τα τεχνικά 
του χαρακτηριστικά. 

Υ 

  

13.  

Το κύριο προϊόν της διαδικασίας 
ψηφιοποίησης θα είναι τα ψηφιακά 
υποκατάστατα σε υψηλή ανάλυση. 
Μετά από τη δημιουργία τους από 
τον σαρωτή και την επεξεργασία τους 
θα αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου 
TIFF με διάσταση, ανάλυση και βάθος 
χρώματος ίδιο με αυτό που έγινε η 
ψηφιοποίηση. 

Υ 

  

14.  

Από τα ψηφιακά υποκατάστατα θα 
δημιουργηθούν επίσης ψηφιακά 
αντίγραφα με χαμηλότερες αναλύσεις 
και σε διαφορετικού τύπου αρχεία, 
και συγκεκριμένα: 
- αρχεία παρουσίασης στο διαδίκτυο 

Υ 
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(τύπου JPEG, ανάλυσης 150 dpi, 
βάθους χρώματος 8 bit, διάστασης 
ίσης με το πρωτότυπο), και 

- αρχεία PDF που θα περιέχουν όλο το 
τεκμήριο. 

C3A.4.14 Υπηρεσία για τη Διατήρηση, Εμπλουτισμό και Διάθεση της 
Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Η Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων 
που πρόκειται να δημιουργηθεί, 
καθώς και η διαδικασία που θα 
ακολουθείται εφεξής για τη 
διαχείριση, διατήρηση και εντοπισμό 
των εγγράφων της συλλογής, θα 
πρέπει να υλοποιηθεί με έναν από 
τους ακόλουθους τρόπους: 
- χρήση της υπηρεσίας 

αναβαθμισμένου ΙΚ όπου θα 
δημιουργηθεί ξεχωριστή συλλογή, 
ελεγχόμενης πρόσβασης για αυτά τα 
έγγραφα, 

- χρήση ξεχωριστού συστήματος 
διαχείρισης εγγράφων ΕΛ/ΛΑΚ για 
την ανάπτυξη και διαχείριση της 
συλλογής, 

- χρήση εμπορικού λογισμικού που 
θα διατεθεί χωρίς επιπλέον κόστη 
στην ΑΑ για την ανάπτυξη και 
διαχείριση της συλλογής. Στην 
περίπτωση αυτή ανήκει και η 
επέκταση – βελτίωση του 
συστήματος που συνιστά την 
παρούσα κατάσταση της υπηρεσίας 
(εμπορικό λογισμικό ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης εγγράφων). 

 

  

2.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει τον τρόπο που θα 
επιλέξει . 

Υ 
  

3.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εμπλουτίσει τη συλλογή με τεκμήρια 
κατά τα οριζόμενα στην Α2.1.1β . 

Υ 
  

4.  

Για τα τεκμήρια τα οποία θα 
ψηφιοποιήσει βάσει των 
προδιαγραφών του προηγούμενου 
πίνακα, απαιτείται και η καταχώρηση 
και τεκμηρίωσή τους με 
μεταδεδομένα στο σύστημα που θα 
επιλέξει. 

Υ 

  

5.  

Προαιρετικά, ο Ανάδοχος θα 
τεκμηριώσει και τα υπόλοιπα 
(περίπου 10000 ψηφιακά έγγραφα) 
που περιλαμβάνει η συλλογή στην 
τρέχουσα μορφή της και θα τα 
περιλάβει σε ξεχωριστή υπο-συλλογή 
στη νέα κατάσταση. 

Π 
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Τμήμα Β. Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της 

Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό 

C3B.1 Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Αντικειμένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Παρουσίαση ολοκληρωμένου τρόπου 
υλοποίησης των Υπηρεσιών 
Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο 
Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης 
και Διασύνδεσης Μαθημάτων με 
αυτό  από τον Ανάδοχο. 

Υ 

  

2.  

Η πλατφόρμα υλοποίησης καθώς και 
οι εφαρμογές διαχείρισης και 
υποστήριξης των υπηρεσιών πρέπει 
να είναι ανοικτού κώδικα (open 
source) και σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να δεσμεύουν την 
Αναθέτουσα Αρχή σε επίπεδο αδειών 
χρήσης με τον Ανάδοχο. Εάν 
απαιτούνται άδειες χρήσης για την 
υλοποίηση και τη χρήση των 
υπηρεσιών, θα πρέπει να αγοραστούν 
από τον Ανάδοχο. Όλος ο κώδικας θα 
πρέπει να παραδοθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Υ 

  

3.  Η παρουσίαση άλλων προγραμμάτων 
που ο Ανάδοχος προσφέρει 
συμπληρωματικά είναι προαιρετική.  

Π 
  

 

C3B.2 Πίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να 
είναι «ανοιχτής αρχιτεκτονικής», 
ανεξάρτητο δηλαδή από 
συγκεκριμένο προμηθευτή και θα 
χρησιμοποιεί πρότυπα που θα 
διασφαλίζουν τη συνεργασία και 
λειτουργία μεταξύ των 
υποσυστημάτων του καθώς με άλλα 
που βρίσκονται σε διαφορετικά 
συστήματα και την επεκτασιμότητά 
του χωρίς αλλαγές στη δομή και 
αρχιτεκτονική του. 

Υ 

  

2.  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 
είναι αρθρωτής αρχιτεκτονικής τριών 
(3) τουλάχιστον επιπέδων. 

Υ 
  

3.  

Τα επιμέρους υποσυστήματα / 
εφαρμογές που θα αποτελέσουν 
διακριτά τμήματα του προτεινόμενου, 
θα πρέπει να λειτουργούν σε 
ολοκληρωμένο περιβάλλον για κάθε 
κατηγορία χρηστών (διαχειριστές, 
βιβλιοθηκονόμοι, τελικοί χρήστες 
κλπ) με στόχο την επίτευξη της 
μέγιστης δυνατής ομοιομορφίας σε 

Υ 
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επίπεδο διεπαφών 
(προγραμματιστικών και χρήσης). 

4.  Η προσφερόμενη λειτουργικότητα θα 
παρέχεται πλήρως μέσω δικτύου 
(intranet και internet). 

Y 
  

5.  

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
συστήματα διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων (RDBMSs) για την 
ευκολία στη διαχείριση του μεγάλου 
όγκου δεδομένων. Σε περίπτωση που 
ο Ανάδοχος προτείνει διαφορετική 
λύση είναι υποχρεωτική η 
τεκμηρίωση της επιλογής του. 

Υ 

  

6.  

Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης 
και διαχείρισης των εφαρμογών θα 
πρέπει να είναι συμβατά με την 
επιλεχθείσα βάση δεδομένων και να 
μπορούν να υποστηρίξουν:  
- γραφικές διεπαφές,  
- βοήθεια, οδηγίες και μηνύματα 

λαθών στην ελληνική γλώσσα, 
- προκαθορισμένες φόρμες και 

αναφορές,  
- δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων 

τόσο από εσωτερικές όσο και από 
εξωτερικές πηγές σε 
προκαθορισμένη και δυναμική 
μορφή,  

- δυνατότητα ανταλλαγής 
επεξεργάσιμων στοιχείων με 
εφαρμογές γραφείου. 

Υ 

  

7.  Η λειτουργικότητα του συστήματος 
θα πρέπει να μπορεί να δίνεται μέσω 
διεπαφών ιστού (web interfaces). 

Υ 
  

8.  

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί την Κεντρική 
Υπηρεσία Ταυτοποίησης Χρηστών 
(CAS – Central Authentication Service) 
που διαθέτει το ΤΕΙ Κρήτης. 

Υ 

  

9.  Θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του 
Ιδρύματος (LDAP). 

Υ 
  

10.  

Σε κάθε υπηρεσία που θα παρέχεται 
μέσω web interface θα πρέπει να 
υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις 
οδηγίες προσβασιμότητας WCAG 2.0 
σε επίπεδο τουλάχιστον ΑΑ. 

Υ 

  

11.  

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 
να μπορεί να διαχειρίζεται τους 
ακόλουθους διαφορετικούς ρόλους: 
- Διαχειριστές Περιεχομένου, 
- Αναγνώστες, 
- Διαχειριστές, 
- Τεχνικοί Υποδομής, 
η δραστηριότητα των οποίων 
αναλύεται στην ενότητα Α3.2.2.2 του 
τεύχους Α. 

Υ 

  

12.  
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
βασίζεται σε σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS), ανοιχτού 
λογισμικού (open source) και θα 

Υ 
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εγκατασταθεί σε εικονικές μηχανές 
στο Data Center του ΤΕΙ Κρήτης. 

13.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει 
από τα τρία συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένου: Drupal, Wordpress, 
Joomla τα οποία θα πρέπει να 
εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα 
ενημερωμένες (updated) εκδόσεις 
τους, όπως προτείνονται από τις 
κοινότητες χρηστών τους. Η τελική 
επιλογή της έκδοσης που θα 
χρησιμοποιηθεί θα γίνει σε 
συνεργασία με την ΑΑ. 

Υ 

  

14.  

Το σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί 
ή και τμήματα που συμπληρώνουν τη 
λειτουργικότητά του θα πρέπει να 
είναι βασισμένα σε γλώσσα 
προγραμματισμού PHP ή Java και 
βάση δεδομένων MySQL ή Postgres. 

Υ 

  

15.  

Το επιλεγμένο σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει ένα σύγχρονο, ταχύ και 
εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο, που 
να επιτρέπει πολλαπλές παρεμβάσεις 
από το διαχειριστή, τη δυνατότητα 
διαχείρισης αρχείων μεγάλου 
μεγέθους (avi, pdf κλπ) και τη 
δημιουργία πολλών σελίδων. 

Υ 

  

16.  

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας που 
θα αναπτυχθεί θα αποτελείται από 
ενότητες  (π.χ. άρθρα στο Joomla, 
κόμβοι στο Drupal) οργανωμένες έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη 
προβολή του. Θα πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα στο διαχειριστή του 
συστήματος να διαγράψει, διορθώσει 
και προσθέσει ενότητες σε ιεραρχίες 
βάθους τουλάχιστον 4, όταν αυτό 
χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, 
άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου. 

Υ 

  

17.  

Το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να 
υποστηρίζει τη δημιουργία και 
διαχείριση ενοτήτων οι οποίες  θα 
ενσωματώνουν υποστήριξη 
μορφοποιημένου κειμένου, 
φωτογραφιών, ήχου, video, Google 
maps. 

Υ 

  

18.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
ρητά στην παραπομπή τεκμηρίωσης 
και να παραμετροποιήσει στο 
προσφερόμενο σύστημα όλες τις 
απαραίτητες προσαρμογές που 
απαιτούνται για την ασφάλειά του. Οι 
προσαρμογές αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις ασφαλείας 
σε όλα τα επίπεδα λογισμικού που 
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
και λειτουργία του συστήματος, από 
το λειτουργικό σύστημα και τον web 
server, μέχρι το CMS. 

Υ 
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19.  

Είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
επέκτασης των λειτουργιών του 
συστήματος με την ανάπτυξη ή 
εγκατάσταση στοιχείων (modules, 
plugins) ανοιχτού λογισμικού. Για 
όσες επιπλέον λειτουργίες 
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα 
δίνεται πλήρης άδεια χρήσης προς το 
ΤΕΙ Κρήτης. Ο κώδικας που 
χρησιμοποιείται από το σύστημα θα 
πρέπει να είναι τοπικά διαθέσιμος και 
ευανάγνωστος ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα μελλοντικής διόρθωσης, 
επέκτασης ή τροποποίησης σε 
τμήματα του κώδικα. Δεν επιτρέπεται 
η χρήση τεχνικών συσκότισης κώδικα 
(code obfuscation) από τον Ανάδοχο. 

Υ 

  

20.  

Το προτεινόμενο σύστημα είναι 
αναγκαίο να μπορεί να διασυνδεθεί 
με εξωτερικά συστήματα και 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα που 
αναπτύσσονται για λογαριασμό του 
ΣΕΑΒ: 
- ΟΠΣΒ (για τα μέλη του ILSaS), και 
- αυτό που υλοποιεί την υπηρεσία 

Meta-search. 

Υ 

  

21.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση 
αρχιτεκτονικής στην οποία να 
προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος 
και η μεθοδολογία διάρθρωσης του 
προσφερόμενου συστήματος. 

Υ 

  

22.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει τον τρόπο και τη 
μεθοδολογία με τα οποία  το 
προτεινόμενο σύστημα θα επιτρέψει 
τη συνεργασία με πληροφοριακά 
συστήματα του Ιδρύματος (LDAP 
server, Shibboleth), καθώς και 
εξωτερικά (ΟΠΣΒ, Meta-search). 

Π 

  

23.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα 
οποία θα πραγματοποιηθεί η 
μετάπτωση περιεχομένου από τον 
υπάρχοντα  δικτυακό τόπο της 
Βιβλιοθήκης στην προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική.   

Υ 

  

24.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα 
οποία θα υλοποιηθούν η διαδικασία 
διασύνδεσης μαθημάτων με 
πληροφοριακό υλικό καθώς και η 
δομή των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών. 

Υ 

  

25.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα 
επιμέρους λογισμικά που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά του 
για την υλοποίηση των επιπέδων 
αρχιτεκτονικής, καθώς και τις 

Υ 
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εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να 
προσφέρει. 

26.  

Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική να 
οδηγεί σε λύσεις υλοποίησης στα 
επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής 
(βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές 
εφαρμογών κ.λπ.) που δεν είναι 
διαδεδομένες και υποκρύπτουν 
δέσμευση με συγκεκριμένο 
κατασκευαστή. 

Υ 

  

27.  

Το επιπλέον λογισμικό που 
χρησιμοποιεί το προσφερόμενο 
σύστημα (π.χ. βάση δεδομένων, 
application server) θα πρέπει να είναι 
ανοιχτού κώδικα ή εάν απαιτείται 
αγορά αδειών χρήσης, αυτή θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Υ 

  

28.  Οι προτεινόμενες λύσεις  θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πολλαπλές γλώσσες 
στις γραφικές διεπαφές χρήσης τους. 

Υ 
  

 

C3B.3 Πίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου Υλοποίησης 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
βασιστούν σε ελεύθερο λογισμικό 
ανοικτού κώδικα. 

Υ 

  

2.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
βασιστούν σε λογισμικό που 
επιτρέπει τη συνέχιση της ανάπτυξής 
τους και την διενέργεια μελλοντικών 
αναβαθμίσεων. 

Υ 

  

3.  
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
υιοθετήσουν αρθρωτή αρχιτεκτονική 
ως βάση για την ανάπτυξη τους. 

Y 

  

4.  

Τα λογισμικά θα πρέπει να βασίζονται 
σε ευρέως διαδεδομένες 
προγραμματιστικές πλατφόρμες για 
εύκολη παραμετροποίηση και 
υλοποίηση πιθανών επεκτάσεων. 

Y 

  

5.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
επικοινωνούν μέσω του LDAP 
πρωτοκόλλου με καταλόγους 
χρηστών του ιδρύματος ή/και, να 
διαθέτουν μηχανισμούς πιστοποίησης 
μέσω πχ CAS. 

Y 

  

6.  Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να 
υποστηρίζουν κωδικοποίηση Unicode. 

Υ 
  

7.  

Η χρήση των υπηρεσιών που θα 
προκύψουν θα πρέπει να γίνεται 
χωρίς πρόβλημα στις πλέον 
χρησιμοποιούμενες εκδόσεις των 
φυλλομετρητών IE, Chrome, Firefox, 

Υ 
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Opera και Safari, καθώς και 
αντίστοιχους για χρήση από κινητά 
τηλέφωνα (πχ Dolphin, default 
Android browser). 

8.  

Το open source CMS που θα 
χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση 
και παρουσίαση του πληροφοριακού 
υλικού της Βιβλιοθήκης, ή τμήματα 
που συμπληρώνουν τη 
λειτουργικότητά του, και το σύστημα/ 
τμήμα που υλοποιεί την υπηρεσία 
διασύνδεσης μαθημάτων με 
πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να 
είναι βασισμένα σε γλώσσα 
προγραμματισμού PHP ή Java και 
βάση δεδομένων MySQL ή Postgress. 

Υ 

  

9.  

Το σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου με την απαιτούμενη 
λειτουργικότητά του, θα πρέπει να 
λειτουργεί σε Apache web server και 
σε λειτουργικά συστήματα Windows 
και Linux και η εγκατάστασή του θα 
γίνει σε εικονικές μηχανές (VMs). 

Υ 

  

10.  

Θα πρέπει να επιλεχθεί ένα από τα 
εξής τρία συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένου: Drupal, Wordpress, 
Joomla τα οποία θα πρέπει να 
εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα 
ενημερωμένες (updated) εκδόσεις 
τους όπως προτείνονται από την 
κοινότητα χρηστών τους. Η τελική 
επιλογή της έκδοσης που θα 
χρησιμοποιηθεί θα γίνει σε 
συνεργασία με την ομάδα 
παρακολούθησης του έργου από την 
πλευρά της ΑΑ. 

Υ 

  

11.  

Το σύστημα θα πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα στο διαχειριστή να 
διαγράψει, διορθώσει και προσθέσει 
ενότητες σε ιεραρχίες βάθους 
τουλάχιστον 4, όταν αυτό χρειάζεται 
χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή 
παρέμβαση του Αναδόχου. 

Υ 

  

 

C3B.4 Πίνακες Λειτουργικών Ενοτήτων 

C3Β.4.1 Διαχείριση Περιεχομένου σχετικού με Προσκτήσεις και 
Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει 
το σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου (Content Management 
System - CMS) ανοιχτού λογισμικού 
(Open Source) το οποίο θα επιλέξει 
για τη διαχείριση των προσκτήσεων 
και των σχετικών με αυτές υπηρεσιών 
της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης. 

Υ 
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2.  

Το προτεινόμενο CMS πρέπει να 
μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο 
πληροφοριακού υλικού διαφορετικών 
τύπων και μορφών, επιπέδων 
πρόσβασης και προσβασιμότητας 
καθώς και περιγραφές του 
βασισμένες σε ευρέως αποδεκτά 
πρότυπα. 

Υ 

  

3.  

Επιπλέον το CMS πρέπει να μπορεί να 
διαχειριστεί ανακοινώσεις σχετικές με 
τις προσκτήσεις της βιβλιοθήκης και 
άλλες που αφορούν σε πληροφορία 
σχετική με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη καθώς 
και όψεις (views) αυτού του 
περιεχομένου που εξυπηρετούν 
συγκεκριμένους σκοπούς 
εκπαίδευσης, έρευνας και 
ενημέρωσης. 

Υ 

  

4.  

Το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να 
υποστηρίζει τη δημιουργία και 
διαχείριση ενοτήτων (π.χ. άρθρα στο 
Joomla, κόμβοι στο Drupal) οι οποίες  
θα ενσωματώνουν υποστήριξη 
μορφοποιημένου κειμένου, 
φωτογραφιών, ήχου, video, google 
maps. 

Y 

  

5.  

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 
στο διαχειριστή του CMS να 
διαγράψει, διορθώσει και προσθέσει 
ενότητες σε ιεραρχίες βάθους 
τουλάχιστον 4, όταν αυτό χρειάζεται 
χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή 
παρέμβαση του Αναδόχου.  

Y 

  

6.  

Για λόγους ευχρηστίας και 
αποτελεσματικότητας η διεπαφή 
χρήσης για τους διαχειριστές 
περιεχομένου θα  πρέπει  να 
περιλαμβάνει κυρίως τις λειτουργίες 
διαχείρισης περιεχομένου. 

Υ 

  

7.  

Το επιλεγμένο σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει ένα σύγχρονο, ταχύ και 
εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο, που 
να επιτρέπει πολλαπλές παρεμβάσεις 
από το διαχειριστή, τη δυνατότητα 
διαχείρισης αρχείων μεγάλου 
μεγέθους (avi, pdf κλπ) και τη 
δημιουργία πολλών σελίδων. 

Υ 

  

C3Β.4.2 Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Η πρόσβαση, επεξεργασία και χρήση 
του περιεχομένου θα γίνεται μέσω 
ιστοσελίδων που θα αντικαταστήσουν 
τον τρέχοντα ιστότοπο της 
Βιβλιοθήκης.  

Υ 

  

2.  Το CMS θα πρέπει να παρέχει την 
δυνατότητα διαχωρισμού των 
σελίδων του νέου ιστοτόπου σε 

Υ 
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ελεύθερης και κλειστής πρόσβασης. 

3.  

Είναι απαιτούμενο για το 
περιεχόμενο 
περιορισμένης/ελεγχόμενης 
πρόσβασης οι σχετικοί με αυτό 
περιορισμοί να καθορίζονται από το 
διαχειριστή του συστήματος 
αναφορικά με κατηγορίες χρηστών. 

Υ 

  

4.  

Το σύστημα πιστοποίησης χρηστών 
του νέου ιστοτόπου θα πρέπει να 
υποστηρίζει και συνεργάζεται άψογα 
με την κεντρική υπηρεσία 
πιστοποίησης χρηστών του ιδρύματος 
(CAS) όπως υλοποιείται μέσω 
Shibboleth και LDAP. 

Υ 

  

5.  

Το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να 
υποστηρίζει την ομαδοποίηση 
χρηστών και την αναλυτική και 
ιεραρχική εκχώρηση δικαιωμάτων 
χρηστών και ομάδων σε λειτουργίες 
και περιεχόμενο του ιστοτόπου.  

Υ 

  

6.  

Η αρχική δημιουργία 
χρηστών/ομάδων και εκχώρηση 
δικαιωμάτων για το υλικό που θα 
ενσωματωθεί στον ιστότοπο κατά την 
διενέργεια του έργου θα γίνει από τον 
Ανάδοχο, και θα περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον ένα διαχειριστή του 
συστήματος, διαχειριστές των 
ενοτήτων περιεχομένου και μορφής 
του ιστοτόπου, διαχειριστές 
περιεχομένου, διαχειριστές 
ανακοινώσεων και απλούς χρήστες. 

Υ 

  

7.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 
λειτουργικότητα με την οποία θα 
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της 
υποβολής δεδομένων από μηχανές 
διαδικτύου (bots) λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα σημεία του 
συστήματος στα οποία γίνεται 
υποβολή στοιχείων στο σύστημα.  Η 
λειτουργικότητα αυτή δεν θα πρέπει 
να δημιουργεί πρόβλημα (ή θα 
πρέπει να ελαχιστοποιεί το πρόβλημα 
που δημιουργείται) σε άτομα με 
μειωμένη όραση ή ακοή (π.χ. 
αποφυγή του κλασσικού Captcha 
αναγνώρισης χαρακτήρων).  Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 
μηχανισμούς αντιμετώπισης του 
προβλήματος, ενώ η τελική επιλογή 
θα γίνει σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Υ 

  

8.  

Ο σχεδιασμός της διεπαφής των 
χρηστών με το νέο ιστότοπο πρέπει 
να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες 
WCAG 2.0 σε επίπεδο συμμόρφωσης 
τουλάχιστον ΑA. 

Υ 

  

9.  Ο νέος ιστότοπος (π.χ. μενού, 
templates) θα πρέπει να παραδοθεί 
σε τέσσερις διαφορετικές γλωσσικές 

Υ 
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εκδόσεις (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά). Ο τρόπος σύνδεσης  
ιστοσελίδων ίδιου  περιεχόμενου  
διαφορετικών γλωσσικών  εκδόσεων 
θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

10.  

Ο νέος ιστότοπος θα πρέπει να είναι 
συμβατός και να προβάλλεται χωρίς 
πρόβλημα στις πλέον 
χρησιμοποιούμενες εκδόσεις των 
φυλλομετρητών IE, Chrome, Firefox, 
Opera και Safari., καθώς και 
αντίστοιχους για χρήση από κινητά 
τηλέφωνα (π.χ Dolphin, default 
Android browser). 

Υ 

  

11.  

O νέος ιστότοπος θα πρέπει να 
προβάλλεται χωρίς πρόβλημα σε 
εύρος αναλύσεων οθόνης που 
συνήθως ορίζονται από τους τυπικούς 
χρήστες. 

Υ 

  

12.  

Είναι επιθυμητό ο νέος ιστότοπος να 
χρησιμοποιεί template ειδικά 
προσαρμοσμένο  για λειτουργία του 
δικτυακού τόπου μέσω συσκευών 
κινητής τηλεφωνίας (smart phones). 
Εναλλακτικά, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί κάποια δυνατότητα 
αναγνώρισης φορητών συσκεών 
μικρού μεγέθους (smartphone, tablet) 
και σε αυτές τις περιπτώσεις να 
χρησιμοποιείται κατάλληλο template. 

Π 

  

13.  Ο νέος ιστότοπος θα υποστηρίζει την 
προβολή στις σελίδες  περιεχομένου 
που ανακτάται μέσω ενός RSS feed. 

Υ 
  

14.  

Το σύστημα διαχείρισης του νέου 
ιστοτόπου θα πρέπει να υποστηρίζει 
εύκολη ενσωμάτωση πολυμεσικού 
περιεχομένου (π.χ flv, swf, mov, mp4, 
mp3) στις σελίδες του. Το πολυμεσικό 
περιεχόμενο θα μπορεί να 
φορτώνεται είτε άμεσα (τοπικά 
αρχεία) είτε μέσω απομακρυσμένου 
server. Επίσης, θα πρέπει να είναι 
εύκολη η ενσωμάτωση πολυμεσικού 
περιεχομένου που φιλοξενείται σε 
άλλους ιστοτόπους (π.χ  YouTube, 
Vimeo, Dailymotion κ.ά). 

Υ 

  

15.  Είναι επιθυμητό να υπάρχει η 
δυνατότητα δημιουργίας δυναμικά 
χάρτη του νέου ιστοτόπου (Sitemap). 

Π 
  

C3Β.4.3 Εισαγωγή/Εξαγωγή Περιεχομένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Νέο περιεχόμενο πρέπει να μπορεί να 
εισαχθεί είτε μέσω της διαδικασίας 
κατάθεσης από έναν πιστοποιημένο 
χρήστη είτε μέσω μαζικής εισαγωγής 
περιεχομένου που συνήθως 
προέρχεται από ένα εξωτερικό 

Υ 

  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 51 από 81 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

σύστημα. 

2.  

Πρέπει να υποστηρίζεται η προβολή 
περιεχομένου που ανακτάται μέσω 
ενός RSS feed (π.χ. εμφάνιση 
πρόσφατων ακαδημαϊκών 
δημοσιεύσεων που θα εξάγονται από 
το σύστημα του Ιδρυματικού 
Καταθετηρίου, προβολή πρόσφατων 
προσκτήσεων της βιβλιοθήκης που θα 
ανακτώνται από το  ILSaS). 

Υ 

  

3.  

Κατά την εισαγωγή θα πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα χρήσης 
ετικετών ταξινόμησης σε πολλά 
επίπεδα (σελίδες, άρθρα, αρχεία) σε 
κάθε χρήστη, ή διαδικασία μέσω της 
οποίας εισάγεται περιεχόμενο. 

Υ 

  

4.  

Το σύστημα είναι απαραίτητο να 
διαθέτει μηχανισμούς μαζικής 
εισαγωγής περιεχομένου, 
εκφρασμένου σε κατάλληλη μορφή 
ώστε να μην υπάρχει απώλεια 
προηγούμενα αποθηκευμένης 
πληροφορίας. 

Υ 

  

5.  

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
εξαγωγής (export) μέρους του 
περιεχομένου σε ευρέως 
χρησιμοποιούμενες μορφές και δομές 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
εισαγωγή του σε άλλα συστήματα ή 
εκδόσεις διαφορετικές αυτής που ήδη 
χρησιμοποιείται. 

Υ 

  

C3Β.4.4 Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το επιλεγμένο σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει ένα σύγχρονο, ταχύ και 
εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο, που 
να επιτρέπει πολλαπλές παρεμβάσεις 
από το διαχειριστή, τη δυνατότητα 
διαχείρισης αρχείων μεγάλου 
μεγέθους (avi, pdf κλπ) και τη 
δημιουργία πολλών σελίδων. 

Υ 

  

2.  

Η διαχείριση πρέπει να περιλαμβάνει 
λειτουργικότητα σχετική με: 
- ορισμό και διαχείριση χρηστών, 
- παραμετροποίηση του συστήματος 

και του περιβάλλοντος του τελικού 
χρήστη, 

- έλεγχο της πρόσβασης στο 
περιεχόμενο, 

- διαχείριση της διαδικασίας 
εισαγωγής, 

- οργάνωση και συσχέτιση του 
περιεχομένου, και 

- παρακολούθηση των διεθνών 
προτύπων και χάραξη πολιτικών. 

Υ 

  

3.  Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 
την ομαδοποίηση χρηστών και την 
αναλυτική και ιεραρχική εκχώρηση 

Υ 
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δικαιωμάτων χρηστών και ομάδων σε 
λειτουργίες και περιεχόμενο. 

4.  

Η αρχική δημιουργία 
χρηστών/ομάδων και εκχώρηση 
δικαιωμάτων για το υλικό που θα 
ενσωματωθεί στον ιστότοπο κατά την 
διενέργεια του έργου θα γίνει από τον 
Ανάδοχο, και θα περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον ένα διαχειριστή του 
συστήματος, διαχειριστές των 
ενοτήτων περιεχομένου και μορφής 
του ιστοτόπου, διαχειριστές 
περιεχομένου, διαχειριστές 
ανακοινώσεων και απλούς χρήστες. 

Υ 

  

C3Β.4.5 Αναζήτηση Πληροφοριακού Υλικού σε Πηγές και το Δικτυακό 
Τόπο – Πύλη Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Είναι απαιτούμενο να δίνεται η 
δυνατότητα αναζήτησης μέσω του 
ίδιου πλαισίου αναζήτησης  (one stop 
shop) στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, 
στην υπηρεσία μετα-αναζήτησης που 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της 
Οριζόντιας δράσης για ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες, στις ηλεκτρονικές πηγές 
της Βιβλιοθήκης και στο 
αναβαθμισμένο ΙΚ. 

Υ 

  

2.  

Απαιτείται η δημιουργία ενός 
πλαισίου όπου οι χρήστες θα 
επιλέγουν κατάλογο/σύστημα 
αναζήτησης και θα πληκτρολογούν 
λέξεις κλειδιά. Τα ερωτήματα θα 
διαβιβάζονται στα αντίστοιχα 
συστήματα στις διεπαφές των οποίων 
θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα 
(σε νέο παράθυρο ή νέα καρτέλα). 

Υ 

  

3.  

Θα πρέπει επίσης, αν το επιτρέπει το 
εκάστοτε σύστημα, να περιέχονται 
στο πλαίσιο αναζήτησης επιλογές π.χ. 
στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
μπορούμε να έχουμε επιλογές 
αναζήτηση για τίτλο, θέμα,  τύπο 
υλικού. Τα πεδία αυτά θα 
καθοριστούν σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Υ 

  

4.  

Είναι επιθυμητό το πλαίσιο 
αναζήτησης να δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης και στις ηλεκτρονικές 
πηγές που είναι καταχωρημένες στον 
ιστότοπο. 

Π 

  

5.  

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
αναζήτησης με βάση λέξεις ή φράσεις 
σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου. 
Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να 
υλοποιηθεί με εσωτερική μηχανή ή 
με κάποια μηχανή που θα έχει στηθεί 
στον ίδιο server με το CMS και 
συνεργάζεται με αυτό και όχι με 

Υ 
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συνεργασία κάποιας εξωτερικής 
μηχανής αναζήτησης. Η αναζήτηση θα 
πρέπει να υποστηρίζει ελληνικούς 
χαρακτήρες. 

6.  
Η αναζήτηση θα πρέπει να 
υλοποιηθεί και για τις 4 γλώσσες στις 
οποίες θα διατίθεται η διεπαφή 
χρήσης του συστήματος. 

Υ 

  

7.  Είναι επιθυμητό η αναζήτηση να 
συμπεριλαμβάνει ετικέτες (tags) που 
έχουν καταχωρηθεί στις ιστοσελίδες. 

Π 
  

8.  

Είναι επιθυμητό να υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθμισης της μορφής των 
αποτελεσμάτων της αναζήτησης (π.χ 
τίτλος, περίληψη, ημερομηνία 
δημοσίευσης κλπ). 

Π 

  

9.  Είναι επιθυμητό η αναζήτηση να 
συμπεριλαμβάνει τα  περιεχόμενα 
αρχείων τύπου pdf, .xls, και .doc. 

Π 
  

C3Β.4.6 Ηλεκτρονικές Πηγές 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 
να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τους 
ακόλουθους τύπους πηγών: 
- βιβλιογραφικές βάσεις / βάσεις 

πλήρους κειμένου, 
- ηλεκτρονικά βιβλία, 
- ηλεκτρονικά περιοδικά, και 
- πηγές διαδικτύου (ιστότοποι, 

ιστολόγια, δραστηριότητες 
επιστημονικών κοινοτήτων, πύλες 
συναφούς περιεχομένου). 

Υ 

  

2.  
Η εισαγωγή και η τροποποίηση των 
στοιχείων των ηλεκτρονικών πηγών 
στο CMS θα πρέπει να γίνεται με 
χρήση φορμών. 

Υ 

  

3.  

Τα πεδία που θα περιγράφουν τις 
πηγές πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής: Τίτλος, 
Περιγραφή, Θέμα, Λέξεις κλειδιά, 
Τύπος πηγής, Σύνδεσμος URL, 
Εκδότης,  Δικαιώματα πρόσβασης, 
Πρόσβαση, Κατάσταση πρόσβασης, 
Γλώσσα, Πάροχος, Εμφάνιση ή μη στο 
θεματικό οδηγό. 

Υ 

  

4.  Κάποια πεδία (π.χ. Θέμα ) θα πρέπει 
να  μπορεί να έχουν πολλαπλές τιμές. 

Υ 
  

5.  

Θα δημιουργηθούν λίστες τιμών σε 
όσα πεδία υπάρχουν 
προκαθορισμένες τιμές τις οποίες ο 
Ανάδοχος πρέπει να ενσωματώσει 
στο σύστημα. 

Υ 

  

6.  

Για την παρουσίαση μιας 
ηλεκτρονικής πηγής θα δημιουργείται 
ιστοσελίδα  - με βάση την 
καταχωρημένη πληροφορία- με 
κατάλληλη δομή η οποία θα οριστεί 
κατόπιν συνεννόησης με την 

Υ 
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Αναθέτουσα Αρχή. 

7.  

Θα πρέπει να δημιουργείται και να 
παρουσιάζεται αλφαβητικός 
κατάλογος καταχωρημένων πηγών 
ανά τύπο πηγής. Στον κατάλογο 
πρέπει να εμφανίζονται ο τίτλος της 
πηγής, τα θέματα που καλύπτει και 
επιπλέον τα δικαιώματα πρόσβασης 
για όσους τύπους εφαρμόζονται 
τέτοια (βάσεις δεδομένων, 
ηλεκτρονικά βιβλία). 

Υ 

  

8.  

Για κάθε πηγή που εμφανίζεται στους 
καταλόγους των ηλεκτρονικών πηγών 
θα υπάρχει σύνδεσμος – εικονίδιο 
πληροφοριών για την πηγή. Πατώντας 
το θα γίνεται παρουσίαση των 
στοιχείων της πηγής βασισμένη στην 
καταχωρημένη πληροφορία - με 
κατάλληλη δομή η οποία θα οριστεί 
κατόπιν συνεννόησης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Υ 

  

9.  

Θα πρέπει να μπορούν 
δημιουργούνται δυναμικά 
ιστοσελίδες που αναφέρονται στις 
ηλεκτρονικές πηγές ανά τύπο πηγής, 
είδος πρόσβασης ή συνδυασμό 
αυτών: π.χ. ιστοσελίδα με  
ηλεκτρονικά περιοδικά, ιστοσελίδα με 
τα ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής 
πρόσβασης. 

Υ 

  

10.  Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
βαθμολόγησης και υποβολής σχολίων 
για τις ηλεκτρονικές πηγές. 

Υ 
  

11.  

Θα πρέπει να δημιουργηθούν 
ιστοσελίδες που θα αναφέρονται σε 
επιλεγμένα θεματικά πεδία. Στις 
ιστοσελίδες αυτές θα πρέπει να είναι 
δυνατή η παρουσίαση 
καταχωρημένων στο CMS 
ηλεκτρονικών πηγών  (π.χ. τίτλος, 
περιγραφή, σύνδεσμος URL)  που 
ανήκουν σε συγκεκριμένο θεματικό 
πεδίο ανά τύπο πηγής, είδος 
πρόσβασης ή συνδυασμό αυτών με 
κατάλληλη μορφοποίηση. Η 
ενσωμάτωση των πηγών στις σελίδες 
θα γίνεται δυναμικά. 

Υ 

  

C3Β.4.7 Ανακοινώσεις – Νέα – Κοινωνική Δικτύωση  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα διαχείρισης 
ανακοινώσεων (εισαγωγή, 
τροποποίηση, διαγραφή) και 
παρουσίασης τους σε μορφή 
ιστολογίου (blog). 

Υ 

  

2.  Θα πρέπει να γίνεται 
κατηγοριοποίηση (π.χ. εκδηλώσεις, 
νέες συνδρομές, νέες παραλαβές) και 

Υ 
  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 55 από 81 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

αρχειοθέτηση των ανακοινώσεων, 
ενώ επιπλέον θα πρέπει να είναι 
δυνατή η υποβολή σχολίων. 

3.  

Επιλεγμένες ανακοινώσεις  (π.χ. οι 
πιο πρόσφατες) θα πρέπει να 
προβάλλονται σε συνοπτική μορφή 
στην κεντρική σελίδα του 
συστήματος. Η συνοπτική μορφή θα 
πρέπει να υποστηρίζει την 
ενσωμάτωση κειμένου και εικόνας 
για κάθε ανακοίνωση. 

Υ 

  

4.  Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας RSS 
feeds. 

Υ 
  

5.  
Είναι επιθυμητό οι ανακοινώσεις να 
χαρακτηρίζονται τρέχουσες ή όχι ή να 
ορίζεται η ημερομηνία μέχρι την 
οποία είναι τρέχουσες.   

Π 

  

6.  
Είναι επιθυμητό οι πιο πρόσφατες  
και τρέχουσες ανακοινώσεις να 
προβάλλονται σε συνοπτική μορφή 
σε σελίδα του ιστοτόπου. 

Π 

  

7.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
δημιουργήσει λογαριασμούς και 
σελίδες για το περιεχόμενο της 
Βιβλιοθήκης  στο σύστημα κοινωνικής 
δικτύωσης facebook. 

Υ 

  

8.  

Το σύστημα (σε λειτουργία 
διαχειριστή)  θα πρέπει να 
υποστηρίζει την εύκολη (αν είναι 
δυνατόν, αυτόματη) δημοσίευση 
περιεχομένου στην αντίστοιχη σελίδα 
του facebook. 

Υ 

  

 

C3Β.4.8 Συχνές Ερωτήσεις   

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Θα πρέπει να είναι δυνατή η 
διαχείριση των συχνών ερωτήσεων 
(ερώτηση- απάντηση). Ο Ανάδοχος 
μπορεί να δει ένα παράδειγμα 
αναφοράς στη σελίδα: 
http://library.cut.ac.cy/el/fqs . 

Υ 

  

2.  

Οι  ερωτήσεις θα πρέπει να 
ομαδοποιούνται σε θεματικές 
ενότητες και η απάντηση θα 
εμφανίζεται με τη μορφή 
αναδυόμενου κειμένου. 

Υ 

  

 

C3Β.4.9 Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών (ελεύθερης και ελεγχόμενης 
πρόσβασης) 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Στο νέο σύστημα θα δημιουργηθούν 
ιστοσελίδες που θα αναφέρονται σε 
επιλεγμένα θεματικά πεδία όπου θα 

Υ 
  

http://library.cut.ac.cy/el/fqs


Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 56 από 81 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

παρουσιάζονται ανά τύπο πηγής και 
είδος πρόσβασης  οι ηλεκτρονικές 
πηγές  που ανήκουν στο 
συγκεκριμένο θέμα. 

2.  
Τα  θεματικά πεδία θα οριστούν 
κατόπιν συνεννόησης με την 
Αναθέτουσα Αρχή και δεν θα είναι 
περισσότερα από 5. 

Υ 

  

3.  

Στις ιστοσελίδες αυτές θα πρέπει να 
είναι δυνατή η παρουσίαση των 
καταχωρημένων στο  CMS 
ηλεκτρονικών πηγών  (τίτλος, 
περιγραφή, σύνδεσμος URL)  που 
ανήκουν στο  συγκεκριμένο θεματικό 
πεδίο ανά τύπο πηγής, είδος 
πρόσβασης ή συνδυασμό αυτών με 
κατάλληλη μορφοποίηση.  Η 
ενσωμάτωση των καταχωρημένων 
πηγών στις σελίδες θα γίνεται 
δυναμικά. 

Υ 

  

 

C3Β.4.10 Αρχειοθέτηση, Τεκμηρίωση και Αναζήτηση Βιντεοσκοπημένων 
Μαθημάτων  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Είναι απαιτούμενο στο σύστημα 
διαχείρισης του πληροφοριακού 
υλικού της Βιβλιοθήκης να 
αρχειοθετηθεί και τεκμηριωθεί το 
υλικό σε μορφή βίντεο, το οποίο 
περιλαμβάνει 8 εισαγωγικές διαλέξεις 
και 4 πλήρη μαθήματα

3
 σε 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, 
από καθηγητές του ιδρύματος. 

Υ 

  

2.  

Το υλικό θα πρέπει να συγκεντρωθεί 
σε ξεχωριστή ενότητα και να 
αναρτηθεί για πρόσβαση αφού 
μεταφορτωθεί σε είτε εξωτερικούς 
διαθέτες (λχ youtube ή άλλον video 
server) ή στο σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου. 

Υ 

  

3.  

Η τεκμηρίωσή του θα γίνει με σχήμα 
μεταδεδομένων που θα προτείνει ο 
Ανάδοχος, το οποίο θα αναδεικνύει 
την εκπαιδευτική του αξία και τα 
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του. 

Υ 

  

4.  
Είναι επιθυμητό το σύστημα να 
μπορεί να εξυπηρετεί υπηρεσία 
συστάσεων (λχ «οι χρήστες που είδαν 
αυτή τη διάλεξη είδαν επίσης» κλπ). 

Υ 

  

5.  Πριν την ανάρτηση του υλικού ο 
Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία 
με την Αναθέτουσα Αρχή να 

Υ 
  

                                                      
3
 Κάθε πλήρες μάθημα περιλαμβάνει 12 διαλέξεις διάρκειας περίπου 90 λεπτών η καθεμία 

μοιρασμένη σε 2 μέρη των 45 λεπτών έκαστο. Αυτό θεωρείται ως θεμελιώδες ψηφιακό τεκμήριο 
εκτός εάν ο Ανάδοχος επεξεργαστεί περαιτέρω τα βίντεο για μείωση του μεγέθους και συνθέσει 
κάθε 45λεπτο από μικρότερης διάρκειας θεμελιώδη ψηφιακά τεκμήρια της συλλογής. 
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προσδιορίσει τις θεματικές ενότητες 
στις οποίες μπορεί να ανήκει το υλικό 
καθώς και το εννοιολογικό του 
περιεχόμενο που θα παρουσιάσει 
μέσω των μεταδεδομένων 
τεκμηρίωσης.  

6.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και 
να συμπεριλάβει μια περίληψη για 
κάθε video για την ολοκλήρωση της 
περιγραφής του. 

Υ 

  

 

C3Β.4.11 Εφαρμογή Online Αιτήσεων   

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Απαιτείται η δυνατότητα δημιουργίας 
και κατάλληλης προσαρμογής (π.χ. 
ορισμός υποχρεωτικών πεδίων και 
εμφάνισης πεδίων υπό 
προϋποθέσεις, λίστες τιμών) φορμών 
επικοινωνίας μέσω του 
περιβάλλοντος διαχείρισης, οι οποίες 
να υποστηρίζουν την επισύναψη 
αρχείων. Θα υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής αν μια φόρμα θα μπορεί να 
υποβάλλεται μόνο από 
πιστοποιημένους χρήστες ή όχι.  

Υ 

  

2.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να 
υλοποιήσει τις αιτήσεις  του 
υπάρχοντα ιστοτόπου: 1) Παραγγελία 
άρθρου 2) Αγορά τεκμηρίου 3) 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας. 

Υ 

  

3.  

Για επιλεγμένες φόρμες που 
υποβάλλονται μόνο από 
πιστοποιημένους χρήστες είναι 
επιθυμητό να υπάρχει η δυνατότητα 
τροποποίησης από τους χρήστες των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν.   

Π 

  

4.  Η παραπάνω λειτουργικότητα θα 
εφαρμοστεί για τις  3 αιτήσεις του 
υπάρχοντος ιστότοπου. 

Υ 
  

5.  

Το σύστημα είναι επιθυμητό να δίνει 
τη δυνατότητα στους 
βιβλιοθηκονόμους να μεταβάλλουν 
την κατάσταση μιας αίτησης 
(εκκρεμής, υπό διεκπεραίωση, 
έλλειψη δυνατότητας διεκπεραίωσης, 
διεκπεραιώθηκε) και να απαντήσουν 
χρησιμοποιώντας το σύστημα 
διαχείρισης του νέου ιστοτόπου. Ο 
χρήστης θα λαμβάνει την απάντηση 
στο e-mail του. 

Π 

  

 

C3Β.4.12 Διασύνδεση Πληροφοριακού Υλικού με Μαθήματα και 
Αποτίμησή του  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» 
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 58 από 81 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Στο σύστημα θα φτιαχτεί ξεχωριστή 
ενότητα στην οποία θα υλοποιείται η 
υπηρεσία διασύνδεσης του 
πληροφοριακού υλικού της 
Βιβλιοθήκης με μαθήματα των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ 
Κρήτης, με ευθύνη των διδασκόντων 
και επικουρία των βιβλιοθηκονόμων. 

Υ 

  

2.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει 
τον τρόπο υλοποίησης της παραπάνω 
υπηρεσίας που θα καθοδηγεί τους  
φοιτητές στην κατάλληλη 
βιβλιογραφία και άλλες πηγές 
πληροφόρησης που σχετίζονται με τα 
μαθήματα που παρακολουθούν.  

Υ 

  

3.  

Η διαβαθμισμένη είσοδος στην 
υπηρεσία θα γίνεται με διαδικασία 
πιστοποίησης ανάλογη αυτής που 
ακολουθείται στο κεντρικό σύστημα 
για τη χρήση και μεταβολή του 
περιεχομένου, και θα αφορά στις εξής 
κατηγορίες χρηστών: 
- διαχειριστές  της δομής των 

μαθημάτων και των σχετικών με 
αυτήν περιγραφών, 

- διαχειριστές των μαθημάτων 
(καθηγητές – βιβλιοθηκονόμοι), 

- φοιτητές, και 
- εξωτερικοί μελετητές. 

Υ 

  

4.  

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται 
μεταβολή περιεχομένου (προσθήκη 
/διαγραφή /αλλαγή) αυτή θα γίνεται 
μέσα από φόρμες σε διεπαφές ιστού 
(web forms). 

Υ 

  

5.  

Για τους διαχειριστές μαθημάτων 
όπου απαιτείται η αναζήτηση και 
προσθήκη συνδέσεων με το 
πληροφοριακό υλικό στο σχετικό 
μάθημα, αυτό θα γίνεται με 
πρόσβαση μέσω της φόρμας στις 
πηγές απ’ όπου αυτό διατίθεται. 

Υ 

  

6.  

Πηγές απ’ όπου θα πρέπει 
υποχρεωτικά να δίνεται η δυνατότητα 
αναζήτησης περιεχομένου και 
προσθήκης της σχετικής πληροφορίας 
πρόσβασης σε αυτό (λχ URL, deep 
link, predefined queries κλπ) είναι: 
- ο βιβλιογραφικός κατάλογος,  
- οι συνδρομές του ΣΕΑΒ 

(ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις 
δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία), 

- τα ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις 
δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία 
της συλλογής του ΤΕΙ Κρήτης, 

- ηλεκτρονικές σημειώσεις 
μαθημάτων, 

- βίντεο εισαγωγικών διαλέξεων και 
μαθημάτων που πρόκειται να 
αρχειοθετηθούν και τεκμηριωθούν 
στο σύστημα, 

Υ 
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- υλικό από τα «Ανοιχτά ακαδημαϊκά 
μαθήματα του ΤΕΙ Κρήτης», και 

- υλικό από το διαδίκτυο. 

7.  

Οι τελικοί χρήστες των βιβλιογραφιών 
(σπουδαστές, μελετητές) αλλά και οι 
συντάκτες τους (κυρίως καθηγητές) 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
αξιολόγησής τους μέσα από 
κατάλληλη διαδικασία σχολιασμού 
που θα παρέχει το σύστημα. 

Υ 

  

 

C3Β.4.13 Διαμοιρασμός Περιεχομένου – Δημοσκοπήσεις/ Ψηφοφορίες   

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας και 
διαχείρισης RSS feeds για την 
μετάδοση επιλεγμένου περιεχομένου 
του νέου ιστοτόπου. 

Υ 

  

2.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας και 
αποστολής ενημερωτικού δελτίου 
(newsletter) μέσω e-mail σε χρήστες 
που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να 
λαμβάνουν το newsletter.  

Υ 

  

3.  
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
δημιουργίας newsletter με επιλογή 
υλικού από το ήδη δημοσιευμένο 
στον ιστότοπο. 

Υ 

  

4.  Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να 
εγγραφούν και να διαγραφούν  από 
το newsletter. 

Υ 
  

5.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας, 
δημοσίευσης και διεξαγωγής 
διαδικτυακών δημοσκοπήσεων 
(surveys) μέσω του ιστοτόπου.  

Υ 

  

6.  

Οι δημοσκοπήσεις θα μπορούν να 
περιλαμβάνουν ερωτήσεις με αρκετές 
εναλλακτικές μορφές απάντησης (π.χ. 
επιλογή μοναδικής απάντησης με 
χρήση radio buttons, δυνατότητα 
πολλαπλών επιλογών μέσω 
checkboxes, επιλογής απάντησης 
μέσω αναδυόμενης λίστας, απάντηση 
σε πολλαπλά ερωτήματα με χρήση 
πλέγματος, δυνατότητα ελεύθερης 
απάντησης με χρήση πεδίου 
κειμένου) και να εμφανίζουν 
στατιστικά σχετικά με τις απαντήσεις. 

Υ 

  

7.  

Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα διεξαγωγής ψηφοφοριών 
(polls) μέσω του νέου ιστοτόπου. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα προβολής ή όχι 
των αποτελεσμάτων της 
ψηφοφορίας, σε μορφή γραφήματος, 
σε όποιο χρήστη συμμετάσχει. 

Υ 

  

8.  Το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει 
πως ο κάθε χρήστης δεν θα 

Υ 
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συμμετέχει περισσότερες από μία 
φορές στην κάθε δημοσκόπηση-
ψηφοφορία. 

9.  
Είναι επιθυμητό να μπορεί να 
καθοριστεί λίστα με όσους 
δικαιούνται να συμμετέχουν στη 
δημοσκόπηση-ψηφοφορία. 

Π 

  

 

C3Β.4.14 Στατιστικά   

 
α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Θα πρέπει να εγκατασταθεί το 
σύστημα ανοιχτού λογισμικού Piwik 
σε server που θα υποδειχθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή (πιθανότατα ο 
ίδιος server με αυτόν που θα 
εγκατασταθεί και το σύστημα).  

Υ 

  

2.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
ενσωμάτωση του Piwik στο CMS και 
τη ρύθμισή του για την προβολή των 
επιθυμητών στατιστικών σε 
συνεργασία με την ΑΑ. 

Υ 

  

 

C3Β.4.15 Online Βοήθεια  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Το CMS  θα πρέπει να παράσχει 
online βοήθεια σχετική με τη 
λειτουργικότητα και τη χρήση του. 

Υ 
  

2.  

Η βοήθεια θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επισημάνσεις σχετικές 
με τις διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών του συστήματος όπου κάτι 
τέτοιο πρέπει να εφαρμοστεί. 

Y 

  

3.  Είναι επιθυμητή η παροχή του 
συνόλου οδηγιών σε αγγλική 
μετάφραση. 

Π 
  

4.  

Είναι υποχρεωτική η αγγλική 
μετάφραση της βοήθειας  που 
σχετίζεται με την αναζήτηση και 
πλοήγηση στο περιεχόμενο κάθε 
κατηγορίας. 

Υ 

  

 

C3Β.4.16 Υπηρεσίες Εξατομίκευσης    

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το σύστημα θα πρέπει να προβλέπει 
και προσωποποιημένες υπηρεσίες, οι 
οποίες προσφέρουν στο χρήστη ένα 
προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και 
επιλογές του περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης (διεπαφή χρήσης, 
γλώσσα διεπαφής, χαρακτηριστικά 

Υ 
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προσβασιμότητας κλπ). 

2.  

Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν  
κατ’ ελάχιστον την ύπαρξη μιας 
προσωπικής σελίδας για κάθε χρήστη, 
μέσω της οποίας θα παρέχεται 
πρόσβαση σε προηγούμενες  
αναζητήσεις του χρήστη, αλλά και στο 
συνολικό ιστορικό των ενεργειών του 
σχετικά με περιεχόμενο που τον 
αφορά. 

Υ 

  

3.  

Σε πιστοποιημένους χρήστες (μέσω 
κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης) 
θα μπορεί να εμφανίζεται 
περιεχόμενο ελεγχόμενης πρόσβασης 
καθώς και ερωτήματα για εξαγωγή 
στατιστικών στοιχείων. 

Υ 

  

4.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει άλλες υπηρεσίες 
εξατομίκευσης που θα παρέχονται 
από το σύστημα που θα προσφέρει. 

Υ 

  

 

C3Β.4.17 Μετάπτωση Περιεχομένου - Εμφάνιση  

 
α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει 
όλο το περιεχόμενο του υπάρχοντος 
ιστοτόπου, κάνοντας τις απαραίτητες 
αλλαγές στην δομή και την οργάνωσή 
του, σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα αρχή. 

Υ 

  

2.  

H εμφάνιση του συστήματος ως νέου 
δικτυακού τόπου θα πρέπει να είναι 
λιτή, μοντέρνα, λειτουργική, 
ελκυστική, να αξιοποιεί τις νέες 
τεχνολογίες αλλά ταυτόχρονα να είναι 
και συμβατή με το είδος του 
οργανισμού (Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα) και το έργο που παράγει. 

Υ 

  

3.  

Ο Ανάδοχος θα λάβει σε ψηφιακή 
μορφή τα λογότυπα της ΑΑ και 
λοιπών εταίρων του Έργου στο 
πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το 
σύστημα, καθώς και όποια άλλα 
σήματα αφορούν τον φορέα, και σε 
συνδυασμό με τις υποδείξεις 
εικαστικές και λειτουργικές της ΑΑ, 
θα προβεί στην παρουσίαση 
τουλάχιστον τεσσάρων  (4) 
δοκιμαστικών εικαστικών templates, 
προκειμένου για την επιλογή του 
ενδεδειγμένου.  

Υ 

  

4.  

Στη συνέχεια με βάση την επιλογή, θα 
τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί όλη 
η σειρά εικαστικών που αφορά στη 
δημιουργία των επιμέρους θεματικών 
ενοτήτων αλλά και των άλλων 
γραφιστικών / γραφικών 
αντικειμένων της διεπαφής με το 

Υ 
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σύστημα. 

 

 
 
Τμήμα Γ. Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση 

Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

C3Γ.1 Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Αντικειμένου 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να 
παρουσιάσει με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο τα διεθνή πρότυπα πάνω στα 
οποία θα στηρίξει το μοντέλο 
μεταδεδομένων που θα υλοποιήσει 
καθώς και τις γνωστές σε αυτόν 
εγγενείς αδυναμίες τους αναφορικά 
με τα μαθησιακά αντικείμενα που 
πρέπει να περιγραφούν, στους 
διαφορετικούς βαθμούς 
συσσώρευσής τους. Στην παρουσίασή 
του θα πρέπει να αναφερθεί σε 
ανάλογα σχήματα μεταδεδομένων 
που έχει υλοποιήσει στο παρελθόν 
και να παραθέσει τις περιπτώσεις με 
άμεσες αναφορές σε συστήματα, 
υπηρεσίες και ιστοσελίδες στις οποίες 
φαίνεται η χρήση των σχημάτων. 

Υ 

  

2.  

Το μοντέλο μεταδεδομένων που θα 
αναπτύξει ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σε τέσσερα (4) 
παραδείγματα μαθησιακού 
περιεχομένου διαφορετικού βαθμού 
συσσώρευσης τα οποία θα 
περιλαμβάνουν: 
- δύο (2) εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 
- ένα (1) μάθημα 
- ένα (1) πρόγραμμα εκπαίδευσης / 

κατάρτισης, 
και θα συνίστανται από μαθησιακά 
αντικείμενα που ανήκουν στις 
προσκτήσεις της ΑΑ και 
φιλοξενούνται σε συστήματα 
εσωτερικά (πχ υπηρεσία 
βιντεοσκοπημένων διαλέξεων) ή 
εξωτερικά (πχ κατάλογος 
ηλεκτρονικών περιοδικών HEAL-Link) 
του ΤΕΙ Κρήτης.  

Y 

  

3.  

Η πλατφόρμα υλοποίησης των 
τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών 
παραδειγμάτων, στα οποία θα κάνει 
χρήση του μοντέλου μεταδεδομένων 
που θα αναπτύξει, πρέπει να είναι 
ανοικτού κώδικα (open source) και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή σε 
επίπεδο αδειών χρήσης με τον 

Υ 
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Ανάδοχο. Εάν απαιτούνται άδειες 
χρήσης για την υλοποίηση και τη 
χρήση των υπηρεσιών, θα πρέπει να 
αγοραστούν από τον Ανάδοχο. Όλος ο 
σχετικός κώδικας θα πρέπει να 
παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. 

4.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρουσιάσει πλατφόρμες στις οποίες 
είναι δυνατή η χρήση του μοντέλου 
που θα προτείνει, μαζί με τις σουίτες 
εργαλείων που διαθέτουν και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 
πρέπει να γίνουν ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του μοντέλου 
μεταδεδομένων από όλους τους 
εμπλεκόμενους ρόλους στον κύκλο 
ζωής του μαθησιακού περιεχομένου. 
Η παρουσίαση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφείς παραπομπές με 
τις οδηγίες πρόσβασης σε αυτές. 

Υ 

  

 

C3Γ.2 Πίνακας Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Τα συστήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την 
υλοποίηση παραδοτέων πρέπει να 
είναι «ανοιχτής αρχιτεκτονικής», 
ανεξάρτητο δηλαδή από 
συγκεκριμένο προμηθευτή και να 
χρησιμοποιούν πρότυπα που θα 
διασφαλίζουν τη συνεργασία και 
λειτουργία μεταξύ των 
υποσυστημάτων τους και την 
επεκτασιμότητά τους χωρίς αλλαγές 
στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 
Επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίζουν αλλαγές που θα 
γίνονται σε στοιχεία των σχημάτων 
μεταδεδομένων που υποστηρίζουν 
χωρίς να απαιτούνται δομικές 
αλλαγές. 

Υ 

  

2.  

Η προσφερόμενη λειτουργικότητα θα 
παρέχεται πλήρως μέσω δικτύου 
(intranet και internet) κυρίως δε όταν 
αφορά σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής 
μάθησης. 

Υ 

  

3.  

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
συστήματα διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων (RDBMSs) για την 
ευκολία στη διαχείριση των 
δεδομένων. Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος προτείνει διαφορετική 
λύση είναι υποχρεωτική η 
τεκμηρίωση της επιλογής του. 

Υ 

  

4.  
Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης 
και διαχείρισης των εφαρμογών θα 
πρέπει να είναι συμβατά με την 
επιλεχθείσα βάση δεδομένων και να 

Υ 
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μπορούν να υποστηρίξουν:  
- γραφικές διεπαφές,  
- βοήθεια, οδηγίες και μηνύματα 

λαθών στην ελληνική γλώσσα, 
- προκαθορισμένες φόρμες και 

αναφορές,  
- δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων 

τόσο από εσωτερικές όσο και από 
εξωτερικές πηγές σε 
προκαθορισμένη και δυναμική 
μορφή,  

- δυνατότητα ανταλλαγής 
επεξεργάσιμων στοιχείων με 
εφαρμογές γραφείου. 

5.  Η λειτουργικότητα των εφαρμογών 
θα πρέπει να μπορεί να δίνεται μέσω 
διεπαφών ιστού (web interfaces). 

Υ 
  

6.  

Οι υπηρεσίες και τα μοντέλα που θα 
αναπτυχθούν και θα προταθούν θα 
πρέπει να μπορεί να εφαρμοστούν σε 
περιβάλλοντα ανοιχτής όσο και 
ελεγχόμενης ηλεκτρονικής μάθησης. 

Υ 

  

7.  

Τα συστήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν  θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν την Κεντρική 
Υπηρεσία Ταυτοποίησης Χρηστών 
(CAS – Central Authentication Service) 
που διαθέτει το ΤΕΙ Κρήτης. 

Υ 

  

8.  Θα πρέπει να υποστηρίζεται η 
Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του 
Ιδρύματος (LDAP). 

Υ 
  

9.  

Θα πρέπει όπου χρησιμοποιούνται 
μεταδεδομένα να υποστηρίζεται 
μαζικής εισαγωγή και εξαγωγή τους 
αναφορικά με γνωστές μορφές (πχ 
XML, RDF κλπ). Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να αναφερθεί ρητά στις μορφές 
αυτές. 

Υ 

  

10.  

Σε κάθε υπηρεσία που θα παρέχεται 
μέσω web interface θα πρέπει να 
υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις 
οδηγίες προσβασιμότητας WCAG 2.0 
σε επίπεδο τουλάχιστον ΑΑ. 

Υ 

  

 

C3Γ.3 Πίνακας Τεχνολογιών και Σχεδίου Υλοποίησης 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Οι τεχνολογίες θα καθοριστούν από 
το Ανάδοχο και θα περιγραφθούν με 
λεπτομέρεια τόσο στην αναφορά που 
θα συνοδεύει τα ενδεικτικά 
παραδείγματα, όσο και στη μελέτη 
για τη σουίτα εργαλείων που θα 
προτείνει για χρήση στη διαδικασία 
παραγωγής μαθησιακού 
περιεχομένου. 

Υ 

  

2.  Είναι υποχρεωτική η χρήση ανοιχτών 
συστημάτων και εργαλείων 
βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ. 

Υ 
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3.  

Τα παραδείγματα μαθησιακού 
περιεχομένου που θα αναπτυχθούν 
πρέπει να μπορεί να παρουσιαστούν 
σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής 
μάθησης και κατ’ ελάχιστον σε 
MOODLE. 

Υ 

  

 

C3Γ.4 Πίνακες Λειτουργικών Ενοτήτων 

C3Γ.4.1 Υλοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Το μοντέλο θα πρέπει να βασιστεί σε 
ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ή 
άλλες προτάσεις και μεταγραφές των 
προτύπων ώστε να μπορεί να 
περιγράψει κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα μαθησιακά 
αντικείμενα που παράγονται, θα 
παραχθούν και μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν  (και 
επαναχρησιμοποιηθούν) σε 
διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης 
στο ΤΕΙ Κρήτης. 

Υ 

  

2.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει με 
λεπτομέρεια τα πρότυπα – προτάσεις 
στις οποίες θα βασιστεί για την 
υλοποίηση του μοντέλου καθώς και 
τις εγγενείς δυσκολίες που 
περιέχονται και τον τρόπο με τον 
οποίο πρόκειται να τις ξεπεράσει. 

Υ 

  

3.  

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 
εμπειρία του Αναδόχου σε ανάλογα 
εγχειρήματα, ενώ ένα τουλάχιστον 
από τα μέλη της ομάδας εργασίας του 
θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει 
αναπτύξει ή συμμετάσχει στην 
ανάπτυξη μοντέλου για χρήση σε 
περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης 
και γνωστικής εμπειρίας. 

Υ 

  

4.  

Τα μαθησιακά αντικείμενα που 
πρέπει να περιγραφούν 
περιλαμβάνουν ψηφιακά τεκμήρια σε 
μορφή βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, 
ασκήσεις και πειράματα υπό μορφή 
εκτελέσιμων προγραμμάτων, 
ηλεκτρονικό υλικό (περιοδικά, βάσεις 
δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία), 
εφαρμογές ειδικού σκοπού, 
σημειώσεις σε pdf και html 
(καταχωρημένες σε ιστοσελίδες), 
ηχητικό υλικό από μουσικά CD ή 
αρχεία ήχου και περιγραφές 
βασισμένες στο βιβλιοθηκονομικό 
πρότυπο MARC21 έντυπου υλικού 
(βιβλία, περιοδικά, χάρτες κλπ). 

Υ 

  

5.  Το μοντέλο πρέπει να μπορεί να 
περιγράψει σε όλο τον κύκλο ζωής 

Υ 
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τους μαθησιακά αντικείμενα τα οποία 
φυλάσσονται και διατίθενται από 
ξεχωριστά συστήματα, ορισμένα από 
τα οποία λειτουργούν εκτός 
Ιδρύματος και προσφέρουν το υλικό 
τους ως διαδικτυακή υπηρεσία. 

6.  

Τα μαθησιακά αντικείμενα που 
πρόκειται να περιγραφούν από το 
μοντέλο διακρίνονται σε ανοιχτής και 
ελεγχόμενης πρόσβασης με αυτά της 
δεύτερης κατηγορίας να απαιτούν για 
τη χρήση τους ταυτοποίηση χρηστών. 

Υ 

  

7.  

Μεγάλος αριθμός από αυτά είναι 
σύνθετα γεγονός που σημαίνει ότι θα 
μπορούσε να προκύψουν από 
συνάθροιση (σύνθεση) απλούστερων 
αντικειμένων. 

Υ 

  

8.  

Η διαδικασία της σύνθεσης ή 
συνάθροισης μαθησιακών 
αντικειμένων, η οποία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με αυτήν της 
επαναχρησιμοποίησής τους πρέπει να 
ληφθεί υπ’ όψιν από τον Ανάδοχο 
κατά τη δημιουργία του μοντέλου. 

Υ 

  

9.  

Είναι απαιτούμενο το μοντέλο που θα 
αναπτυχθεί να λαμβάνει υπ’ όψιν 
τους διαφορετικούς ρόλους που 
σχετίζονται με τη διαδικασία 
ηλεκτρονικής μάθησης (δείτε στην 
ενότητα Α2.1.3). 

Υ 

  

10.  

Το μοντέλο πρέπει να περιλαμβάνει 
στοιχεία σχετικά με την αποτίμηση 
του μαθησιακού περιεχομένου από 
τους τελικούς χρήστες και άλλους 
εμπλεκόμενους στη διαδικασία της 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

Υ 

  

11.  Απαιτείται να παρασχεθούν οι 
ετικέτες (labels) των στοιχείων του σε 
δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά. 

Υ 
  

12.  Είναι επιθυμητή η μετάφραση των 
ετικετών των στοιχείων του μοντέλου 
σε γαλλικά και ισπανικά. 

Π 
  

13.  

Είναι απαιτούμενο να προβλεφθούν 
τα στοιχεία εκείνα και οι μεταξύ τους 
σχέσεις που θα διευκολύνουν της 
υλοποίηση MOOCs από την ΑΑ 
μελλοντικά. 

Υ 

  

C3Γ.4.2 Υλοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Παραδειγμάτων με 
Χρήση του Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Τα τέσσερα (4) παραδείγματα για το 
περιεχόμενο των οποίων θα 
συνεργαστούν ΑΑ και Ανάδοχος 
πρέπει να περιλαμβάνουν μαθησιακά 
αντικείμενα από συλλογές του ΤΕΙ 
Κρήτης ή Συνδέσμων και 
Κοινοπραξιών στην οποίες η ΑΑ 
συμμετέχει. 

Υ 
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2.  

Η συνεργασία θα οδηγήσει σε 
συμφωνία με ξεκάθαρο περιεχόμενο 
και στόχους, η οποία θα αναλύεται σε 
σχετική αναφορά που θα συντάξει ο 
Ανάδοχος. 

Υ 

  

3.  

Τα παραδείγματα θα αφορούν σε δύο 
(2) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
ένα (1) ηλεκτρονικό μάθημα και ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης 
/κατάρτισης.   

Υ 

  

4.  

Για κάθε παράδειγμα θα παραδοθούν 
αναφορές σχετικές με περιορισμούς 
και δυσκολίες κατά την υλοποίηση, 
προτάσεις για τους εμπλεκόμενους 
και συστάσεις για τους συγγραφείς 
των συστατικών τους (κυρίως 
μαθησιακών οντοτήτων). 

Υ 

  

5.  

Τα παραδείγματα θα πρέπει να 
υλοποιηθούν  σε σύστημα ανοιχτής 
αρχιτεκτονικής, η χρήση τους θα 
γίνεται μέσω διεπαφής ιστού (web 
interface) και η περιγραφή τους θα 
είναι σε δύο γλώσσες: ελληνικά και 
αγγλικά. 

Υ 

  

6.  

Τα παραδείγματα θα πρέπει να 
μπορεί να ενσωματωθούν και 
χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον 
ηλεκτρονικής μάθησης (πχ Moodle) 
μέσω του οποίου θα είναι δυνατή και 
η αξιολόγησή τους από τους τελικούς 
χρήστες (εκπαιδευόμενους). 

Υ 

  

7.  

Στα παραδείγματα θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν: 
- ένα τουλάχιστον μαθησιακό 

αντικείμενο το οποίο 
τροποποιήθηκε από την αρχική του 
μορφή,  

- μέρος από ένα τουλάχιστον 
μαθησιακό αντικείμενο το οποίο 
αποσυντέθηκε (decomposition) 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
χρήση του, 

- ένα τουλάχιστον μαθησιακό 
αντικείμενο το οποίο θα προκύψει 
από σύνθεση τμημάτων ή 
υπαρχόντων μαθησιακών 
αντικειμένων, 

- ένα τουλάχιστον μαθησιακό 
αντικείμενο από κάθε είδος (δείτε 
στην τρίτη παράγραφο της ενότητας 
Α3.4.3.1) συμπεριλαμβανομένης της 
περιγραφής έντυπου υλικού, και 

- ένα τουλάχιστον μαθησιακό 
αντικείμενο ελεγχόμενης 
πρόσβασης. 

Υ 

  

C3Γ.4.3 Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του Μοντέλου σε 
Μαθησιακά Αντικείμενα και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους  
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1.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει 
σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής 
πολλαπλών επιπέδων, με διεπαφή 
ιστού, και εργαλεία κατάλληλα για τη 
χρήση του μοντέλου μεταδεδομένων 
σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 
(από τη δημιουργία μέχρι την 
αναχρησιμοποίηση) και για όλους 
τους βαθμούς συσσώρευσης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου (από 
απλά μαθησιακά αντικείμενα μέχρι 
προγράμματα εκπαίδευσης). 

Υ 

  

2.  

Το σύστημα πρέπει να αφορά σε: 
- ήδη υπάρχον, ευρέως 

χρησιμοποιούμενο το οποίο θα 
αξιολογηθεί ως το καταλληλότερο 
για την περίπτωση της χρήσης του 
από την ΑΑ και για το μαθησιακό 
περιεχόμενο που διαθέτει, ή 

- νέο, η αρχιτεκτονική του οποίου θα 
προταθεί από τον Ανάδοχο, μαζί 
όμως με εργαλεία τα οποία ήδη 
χρησιμοποιούνται σε ανάλογα 
περιβάλλοντα και δίνουν όλη τη 
λειτουργικότητα που απαιτείται για 
τη χρήση και αξιοποίηση του 
μοντέλου μαθησιακών 
μεταδεδομένων, σε όλο τον κύκλο 
ζωής και για όλες τις κατηγορίες (με 
βάση τη συσσώρευση) μαθησιακού 
περιεχομένου. 

Υ 

  

3.  

Η τεκμηρίωση της επιλογής και η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε θα 
πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια 
και ακρίβεια στη μελέτη που θα 
παραδώσει ο Ανάδοχος. 

Υ 

  

4.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη 
διαδικασία υποβολής της τεχνικής 
προσφοράς του να αναφερθεί σε 
τουλάχιστον τρία υποψήφια 
συστήματα τα οποία θα αξιολογήσει 
μαζί με τη σουίτα εργαλείων που 
χρησιμοποιούν σε όλα τα στάδια 
αξιοποίησης μαθησιακού 
περιεχομένου στην ηλεκτρονική 
μάθηση. 

Υ 

  

5.  

Τα εργαλεία τα οποία κατ’ ελάχιστο 
θα πρέπει να αξιολογηθούν 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο 
προτεινόμενο σύστημα είναι τα 
ακόλουθα: 
- εργαλείο συγγραφής 

μεταδεδομένων (metadata authoring 
tool) με χρήση οδηγών συγγραφής 
βήμα προς βήμα ή φορμών 
συγγραφής μεταδεδομένων, 
δυνατότητα αναζήτησης 
περιγραφών μαθησιακού 
περιεχομένου από άλλους, 
τροποποίηση μεταδεδομένων, 
μαζική εισαγωγή και εξαγωγή 

Υ 
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εγγραφών σε μορφότυπο XML, 
- εργαλείο συγγραφής 

μεταδεδομένων προφίλ εφαρμογών 
(metadata application profiling tool) 
με χρήση οδηγών συγγραφής βήμα 
προς βήμα συμβατών με αποδεκτές 
βασικές αρχές (πχ  IMS ή CEN/ISSS) 
και δυνατότητα εξαγωγής του 
προφίλ ως XML Schema το οποίο στη 
συνέχεια θα μπορεί να εισαχθεί στο 
εργαλείο συγγραφής 
μεταδεδομένων όταν χρειαστεί να 
γίνει τροποποίησή τους, 

- εργαλείο προσθήκης ετικετών 
αξιολόγησης (social tagging tool) του 
περιεχομένου από χρήστες με 
λειτουργικότητα καθοδηγούμενης 
αξιολόγησης και 
αυτοματοποιημένων προτάσεων 
αξιολόγησης, και 

- εργαλείο σχεδίασης διαδικασιών 
μάθησης (learning design tool) για 
τον καθορισμό παιδαγωγικών 
στόχων και τη σχεδίαση μαθημάτων 
με διασύνδεση μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, το χαρακτηρισμό 
των τελευταίων και τον εμπλουτισμό 
τους με μαθησιακά αντικείμενα. 

6.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει απαραίτητα και άλλα 
εργαλεία για την πληρότητα του 
συστήματος θα πρέπει να τα 
περιγράψει και να τα αξιολογήσει στη 
μελέτη του. Διαφορετικά θα πρέπει να 
δείξει με ποιο τρόπο τα παραπάνω 
εργαλεία προσδίδουν την αναγκαία 
και ικανή λειτουργικότητα στο 
σύστημα. 

Υ 

  

 

 

 

C3.5 Πίνακας Προδιαγραφών Οριζόντιων Λειτουργιών 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Η εγκατάσταση των βασικών 
υποδομών του αναβαθμισμένου ΙΚ θα 
πραγματοποιηθεί στις υποδομές του 
Data Center και φυσικά του δικτύου 
της ΕΔΕΤ ΑΕ. 

Υ Υ 

Η ΕΔΕΤ ΑΕ θα παρέχει για την 
υλοποίηση του Τμήματος Α του 
Έργου τα ακόλουθα: 

 Υπολογιστική υποδομή για τη 
φιλοξενία εφαρμογών και 
υπηρεσιών.   

 Αποθηκευτικό χώρο για την 
αποθήκευση δεδομένων.   

 Υποστήριξη, που να 

Όλα τα Τμήματα Α,Β,Γ 
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συμπεριλαμβάνει εξοπλισμό και 
διασύνδεση μέσω οργανωμένου 
γραφείου αρωγής και ομάδας 
τεχνικής υποστήριξης. 

 Υποστήριξη των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και εφαρμογών στο 
επίπεδο του λειτουργικού 
συστήματος και άνω, μέσω 
οργανωμένου γραφείου αρωγής 
και ομάδας τεχνικής 
υποστήριξης. 

2.  

Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν 
θα πρέπει να παρέχουν τους 
μηχανισμούς και τις διαδικασίες για 
τη λήψη αντιγραφών ασφαλείας που 
θα καλύπτουν τις αυξημένες 
απαιτήσεις που συνεπάγεται η 
υλοποίησή τους σε υποδομές 
εικονικών εξυπηρετητών (virtual 
machines). 

Υ  

 

3.  

Είναι απαραίτητο να παρέχονται 
μηχανισμοί (π.χ. scripts, interfaces, 
software), ώστε να είναι δυνατή η 
λήψη αντιγραφών ασφαλείας για όλα 
τα δεδομένα σε κάθε σύστημα 
(δεδομένα βάσης, δεδομένα 
παραμετροποίησης του συστήματος, 
κα.). 

Υ  

 

4.  

Πρέπει να υποστηρίζονται οι 
συνήθεις επιλογές αντιγράφων 
ασφαλείας (ολοκληρωτικό, μερικό, 
αυξανόμενο, κ.λπ.), όπως επίσης και 
να τηρείται αρχείο για τα παραχθέντα 
αντίγραφα και όλες τις σχετικές 
διαχειριστικές κινήσεις (π.χ. 
επαναφορά αρχείων, λήψη 
αντιγραφών ασφαλείας, κ.λπ.). 

Υ  

 

5.  

Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν 
πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς 
ανίχνευσης προβλημάτων τόσο στα 
συστήματα αρχείων τους και στις 
βάσεις δεδομένων και να 
ενημερώνουν τους διαχειριστές 
κατάλληλα. 

Υ  

 

6.  

Η μέθοδος ταυτοποίησης με χρήση 
αναγνωριστικού και συνθηματικού θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το 
σύνολο των χρηστών προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση στα διάφορα 
συστήματα που θα αναπτυχθούν 
μέσω τεχνολογίας Παγκόσμιου Ιστού 
και απαιτεί ολοκλήρωση με την 
κεντρική Υποδομή Ταυτοποίησης και 
Εξουσιοδότησης (Authentication and 
Authorization Infrastructure, AAI) του 
Ιδρύματος που βασίζεται σε 
τεχνολογίες Shibboleth και CAS και 
πρωτόκολλο LDAP v3. 

Υ  
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1.  

Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι 
ζητούμενες υπηρεσίες και λογισμικά 
θα εγκατασταθούν σε εικονικές 
μηχανές (VMs) στο Data Center της 
ΑΑ και της ΕΔΕΤ ΑΕ. 

Υ 

 
Δεν απαιτείται. Από τον Ανάδοχο 
ζητείται να συμφωνήσει μόνο στη 
στήλη απάντηση με την απαίτηση 

της προδιαγραφής. 

2.  

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναφορά 
όπου θα γίνεται  σαφής καθορισμός 
των απαιτούμενων υπολογιστικών 
πόρων για την εκτέλεση των 
Τμημάτων του Έργου και την τήρηση 
αντιγράφων ασφαλείας των σχετικών 
συστημάτων και δεδομένων. 

Υ 

 

 

C3.7 Πίνακας Απαιτήσεων Διαλειτουργικότητας 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Οι διεπαφές και τα εργαλεία που θα 
παραχθούν θα πρέπει να βασίζονται 
στα διεθνή πρότυπα ευχρηστίας 
λογισμικού τα οποία οδηγούν στην 
ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν 
εύκολα, με το κατάλληλο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο να 
χρησιμοποιηθούν από ανειδίκευτους 
χρήστες. 

Υ 

  

2.  

Το ακαδημαϊκό απόθεμα που θα 
οργανωθεί και παραχθεί και τα 
συστήματα και υπηρεσίες που θα 
υλοποιηθούν πρέπει να ακολουθούν: 

 οδηγίες σχετικές με τη 
διαλειτουργικότητα με Οριζόντια 
Έργα του ΣΕΑΒ (ILSaS, CRIS, 
MetaSearch, DHARE, Κεντρική 
Δράση για Ακαδημαϊκά 
Αποθετήρια), 

 τα πρότυπα διαλειτουργικότητας 
όπως προσδιορίζονται στο 
επικαιροποιημένο Πλαίσιο Οδηγιών 
Προδιαγραφών, Αρχών 
Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών 
Δεδομένων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή 
Σύγκλιση, 

 τις απαιτήσεις του Ελληνικού 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα 
Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-
gif), τα οποία έχουν καταρτιστεί από 
το Υπουργείο Εσωτερικών & τη 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 
1301/12.04.2012). 

Υ 

  

3.  Στο ψηφιακό απόθεμα θα πρέπει να 
εφαρμοστούν όλα τα διεθνή πρότυπα 
και πρωτόκολλα εξωτερικής 

Υ 
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διαλειτουργικότητας συστημάτων 
όπως: 

 το OAI-PMH, με δυνατότητα 
εξαγωγής μεταδεδομένων σε Dublin 
Core,   

 τα διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων 
τεκμηρίωσης που αξιοποιούνται 
από διεθνείς φορείς όπως το ESE και 
το EDM που αξιοποιείται από τη 
European Digital Library 
(www.europeana.eu  ), και 

 το DRIVER Guidelines 2.0 για 
αξιοποίηση από το DRIVER. 

4.  

Το νέο ΙΚ θα πρέπει να υποστηρίζει το 
σχήμα μεταδεδομένων heal –Meta 
και να επικοινωνεί μέσω κατάλληλης 
HTTP διεπαφής (μια ειδική περίπτωση 
της οποίας αποτελεί ο μηχανισμός 
SWORD) με την πύλη καταγραφής 
ερευνητικής δραστηριότητας του 
ΣΕΑΒ και με το αντίστοιχο σύστημα 
CRIS του ιδρύματος, 
πραγματοποιώντας μετατροπές από 
Dublin Core μεταδεδομένα σε 
μεταδεδομένα συμβατά με το 
μοντέλο CERIF και το αντίστροφο. 

Υ 

  

5.  

Πρέπει να υποστηρίζεται η ανάθεση 
αναγνωριστικών από μια εξωτερική 
αρχή στα τεκμήρια του νέου ΙΚ 
σύμφωνα με δεδομένο σχήμα 
ανάθεσης (προτεινόμενα τα 
αναγνωριστικά τύπου Handle). 

Υ 

  

6.  

Είναι επιθυμητή η επικοινωνία του 
νέου ΙΚ με την Υπηρεσία Αρχείου 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών και 
Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) για 
την ανάκτηση αναγνωριστικών για 
συγγραφείς και ιδρύματα 

Π 

  

7.  

Η χρήση  διαδεδομένων λεξιλογίων 
όρων, θησαυρών (π.χ. LCSH, MeSH, 
AAT κ.ά.) και συστημάτων 
ταξινόμησης (π.χ. LCC, DDC, UDC, 
NLM κ.ά.) πρέπει να προβλέπονται 
από τα σχήματα μεταδεδομένων που 
θα εφαρμοστούν προκειμένου να  
επιτευχθεί σημασιολογική 
διαλειτουργικότητα με εξωτερικές 
υπηρεσίες μετα-αναζήτησης και να 
υποστηρίζονται για χρήση από 
σχετικές λειτουργικές υποενότητες 
(π.χ. με κατάλληλη τροποποίηση της 
φόρμας συμπλήρωσης 
μεταδεδομένων για τα ψηφιακά 
τεκμήρια). 

Υ 

  

8.  Τα συστήματα και οι υπηρεσίες  
πρέπει να χρησιμοποιούν 
κωδικοποίηση Unicode. 

Υ 
  

9.  
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες  
πρέπει να διαλειτουργούν με την 
κεντρική Υποδομή Ταυτοποίησης και 
Εξουσιοδότησης (Authentication and 

Υ 

  

http://www.europeana.eu/
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Authorization Infrastructure, AAI) του 
Ιδρύματος, ώστε να χρησιμοποιηθούν 
οι υπάρχοντες λογαριασμοί των 
χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας 
(CAS, Shibboleth, LDAP protocol v.3). 

C3.8 Πίνακας Απαιτήσεων Πολυκαναλικής Προσέγγισης 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Διαδικτυακή πρόσβαση (web access) 
από υπολογιστή ταμπλέτα και κινητό 
τηλέφωνο μέσω ειδικής πύλης 
(mobile portal) σε όλα τα συστήματα 
και τις υπηρεσίες ιστού που θα 
αναπτυχθούν. 

Υ 

  

2.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τις 
περιπτώσεις και την τεχνολογία 
υλοποίησης επικοινωνίας και 
διάδρασης με τους χρήστες του 
συστήματος. 

Υ 

  

3.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τη 
δυνατότητα υποστήριξης ή όχι 
αποστολής μηνυμάτων γραπτού 
κειμένου (sms). 

Υ 

  

C3.9 Πίνακας Απαιτήσεων για Ανοιχτά Δεδομένα 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Είναι υποχρεωτική η υιοθέτηση 
Ανοιχτών Προτύπων (Open Standards) 
για το λογισμικό και τις διαδικασίες 
και Ανοιχτών Μορφών (Open 
Formats) για τα δεδομένα και το 
περιεχόμενο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να αναφερθεί αναλυτικά στα Open 
Standards και Formats

4
  τα οποία θα 

υποστηρίζουν οι λύσεις που 
προτείνει. 

Υ 

  

2.  

Όλες οι υπηρεσίες που θα 
υλοποιηθούν πρέπει να είναι 
προσβάσιμες από το Διαδίκτυο (μέσω 
υπηρεσιών Διαδικτύου ή HTTP 
αιτήσεων). 

Υ 

  

3.  

Σε οποιοδήποτε από τα συστήματα 
διατηρείται ακαδημαϊκό περιεχόμενο 
(ψηφιακό απόθεμα με τις περιγραφές 
του) θα πρέπει να υποστηρίζεται το 
πρωτόκολλο OAI-PMH.  

Υ 

  

4.  
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες  
πρέπει να υποστηρίζουν και να 
χρησιμοποιούν κωδικοποίηση 
Unicode. 

Υ 

  

5.  
Τα συστήματα που χειρίζονται 
ακαδημαϊκό περιεχόμενο πρέπει να 
παρέχουν τη δυνατότητα ορισμού 
αδειών Creative Commons, για κάθε 

Υ 

  

                                                      
4
 Δείτε ενδεικτικά ανοιχτά πρότυπα στον πίνακα της ενότητας Α3.9 . 
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στιγμιότυπο περιεχομένου. 

6.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες  
πρέπει να προσφέρουν τη 
δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων 
πρόσβασης ανάλογα με το είδος του 
χρήστη, το ίδρυμα του οποίου 
αποτελεί μέλος και την πολιτική 
πρόσβασης που ισχύει για τα 
δεδομένα. 

Υ 

  

C3.10 Πίνακας Απαιτήσεων Ασφάλειας 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Για κάθε σύστημα κι υπηρεσία που θα 
αναπτυχθεί ο Ανάδοχος πρέπει να 
παρουσιάσει τις ρυθμίσεις που θα 
κάνει για την ασφάλειά τους σε 
επίπεδο: 

 λογισμικού, 

 εφαρμογής, και 

 χρηστών. 

Υ 

  

2.  

Τα προσφερόμενα συστήματα 
οφείλουν επίσης να συνεργάζονται με 
συστήματα πιστοποίησης χρηστών 
για την υποστήριξη υποδομών single 
point sign in (π.χ. CAS,Shibboleth κλπ). 

Υ 

  

3.  

Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει 
να παρέχουν ασφαλή επικοινωνία 
(χρήση συνδέσεων SSL, 
πιστοποιητικών Χ.509 κλπ.) μεταξύ 
Web ή standalone clients και 
κεντρικών υποδομών (μεταφορά 
οικονομικά ευαίσθητων και άλλων 
δεδομένων) 

Υ 

  

4.  
Σε κάθε σύστημα κι υπηρεσία που θα 
αναπτυχθεί πρέπει να μπορεί να 
παρέχεται διαβαθμισμένη πρόσβαση 
χρηστών. 

Υ 

  

5.  

Τα συστήματα που θα υλοποιηθούν 
θα πρέπει να ενοποιούνται ή να 
συνεργάζονται με εξωτερικά 
λογισμικά / υπηρεσίες εντοπισμού 
ιών. Σκοπός είναι η προστασία της 
λειτουργίας τους από τυχόν 
μολυσμένα με ιούς αρχεία που 
υποβάλλονται από τους χρήστες για 
οργάνωση και διατήρηση. 

Υ 

  

C3.11 Πίνακας Απαιτήσεων Ευχρηστίας 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
θα  αναπτυχθούν χρειάζεται να 
παρέχουν απλές και διαισθητικές 
γραφικές διεπαφές (GUIs), οι 
περισσότερες από τις οποίες θα 
δίνονται μέσω Παγκόσμιου Ιστού 
(Web Interfaces) για την υλοποίηση 
λειτουργιών. 

Υ 
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2.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
θα αναπτυχθούν πρέπει να παρέχουν 
online υπηρεσία βοήθειας και 
αναλυτικά εγχειρίδια για την 
καθοδήγηση των χρηστών στην 
αλληλεπίδρασή τους με αυτά και των 
διαχειριστών στις εργασίες που 
επιτελούν. 

Υ 

  

3.  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
θα αναπτυχθούν πρέπει να 
εμφανίζουν σαφή μηνύματα λάθους, 
τα οποία θα ενημερώνουν το χρήστη 
για τις ενέργειες που χρειάζεται να 
λάβει προκειμένου να τα διορθώσει. 

Υ 

  

4.  

Οι διεπαφές χρήσης θα πρέπει να 
υλοποιούνται τουλάχιστον σε δύο 
γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) για 
όλα τα συστήματα και υπηρεσίες. 
Ειδικά για την υπηρεσία 
προσωποποιημένης πρόσβασης στο 
πληροφοριακό υλικό της 
βιβλιοθήκης (α΄ μέρος του Τμήματος 
Β) οι διεπαφές θα πρέπει να 
υλοποιηθούν σε τέσσερεις γλώσσες 
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και 
ισπανικά). 

Υ 

  

5.  

Κατά την υλοποίηση πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατάλληλες 
πρακτικές, και τουλάχιστον 
συμμόρφωση με το WCAG 2.0, για να 
μπορεί τα συστήματα και υπηρεσίες 
να απευθύνονται και σε ΑμεΑ. 

Y 

  

6.  

Το περιβάλλον των διεπαφών θα 
πρέπει να είναι εύχρηστο, τηρώντας 
τις τρέχουσες τάσεις διαδικτυακών 
εφαρμογών όπως Web 2.0, 3.0,4.0 
πρακτικές πλοήγησης/μενού, ενεργά 
στοιχεία, ελάχιστο αριθμό βημάτων, 
εναλλακτική χρήση πληκτρολογίου 
και ποντικιού κλπ 

Y 

  

7.  

Δεν πρέπει να απαιτείται 
εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού 
για την προσπέλαση των ιστοσελίδων 
που υλοποιούν τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες, ενώ οι χρησιμοποιούμενες 
τεχνολογίες πρέπει να είναι ώριμες 
και όχι εξαιρετικά πρόσφατες 
(στοιχείο που θα απαιτούσε την 
αναβάθμιση των περιηγητών ιστού 
στην τελευταία έκδοσή τους για να 
υποστηριχθεί η αντίστοιχη 
τεχνολογία). 

Υ 

  

C3.12 Πίνακας Απαιτήσεων Προσβασιμότητας 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που 
θα αναπτυχθούν πρέπει να είναι 
ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα 
προσβασιμότητας 

Υ 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(http://www.w3.org/WAI/) και 
μάλιστα σε επίπεδο ΑΑ ή ανώτερο. 

2.  

Αναλυτικά και σύμφωνα με το 
«Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Πρότυπα 
Διαλειτουργικότητας» (δημοσιευμένο 
στο www.e-gif.gov.gr ), προκειμένου 
να διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία στις 
προσφερόμενες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και το ψηφιακό 
ακαδημαϊκό περιεχόμενο: 

 η κατασκευή τους θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις 
ελέγξιμες Οδηγίες για την 
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου 
του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο 
προσβασιμότητας τουλάχιστον 
«ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA), 

 στην περίπτωση προσφοράς 
διαδικτυακών υπηρεσιών για χρήση 
από φορητές συσκευές, επιπλέον 
της προηγούμενης συμμόρφωσης 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του 
Κινητού Παγκόσμιου Ιστού έκδοση 
1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0). 

Υ 

  

3.  

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν 
να αντεπεξέλθουν σε υψηλή μέγιστη 
χρήση κατά συνέπεια η ομαλή και 
ασφαλής λειτουργία τους θα πρέπει 
να προβλέπει άμεσους χρόνους 
απόκρισης σε μεγάλο αριθμό από 
αιτήσεις. 

Υ 

  

4.  

Στο επίπεδο του λογισμικού, θα 
πρέπει να επιτρέπεται κλιμάκωση, 
δηλαδή θα πρέπει η απόδοση να μην 
εξαρτάται από τον αριθμό των υπό 
εξυπηρέτηση αιτήσεων, αλλά από 
τους πόρους και την επεξεργαστική 
ισχύ που του έχουν αποδοθεί. 

Υ 

  

 

C.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος Χ5 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τους ακόλουθους πίνακες 

χωριστά για κάθε Τμήμα του Έργου το οποίο προτίθεται να αναλάβει. 

                                                      
5
 Όπου Χ κάποιο από τα Α, Β ή Γ. 

http://server.epu.ntua.gr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.w3.org/WAI/
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C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα Τμήματος Χ 

C4.1.1 Εξοπλισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

1
ο
 

έτος 
2

ο
 

έτος 
3

ο
 

έτος 
4

ο
 

έτος 
5

ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

 
Δεν θα υπάρξει δαπάνη για αγορά εξοπλισμού. 

C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

1
ο
 

έτος 
2

ο
 

έτος 
3

ο
 

έτος 
4

ο
 

έτος 
5

ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

 
Δεν θα υπάρξει δαπάνη για αγορά λογισμικού 

C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. ανάλογα με το Τμήμα τις σχετικές 

Λειτουργικές Ενότητες) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

1
ο
 

έτος 
2

ο
 

έτος 
3

ο
 

έτος 
4

ο
 

έτος 
5

ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         
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* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. ανάλογα με το Τμήμα το σχετικό Πίνακα 

Παραδοτέων) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.5 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

C4.1.6 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική 

παραλαβή) 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 
Συνολικό κόστος υπηρεσιών 

συντήρησης λογισμικού 
   

2 
Συνολικό κόστος υπηρεσιών 

συντήρησης υπηρεσιών 
   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:    

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:      
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

C4.2 Εκπαίδευση χρηστών Τμήματος Χ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος Χ του  

Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)    

2 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)    

3 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    

4 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 

Λειτουργίας (Πίνακας C4.1.6) 
   

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

Τμήματος Χ του Έργου 

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 
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ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Υ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣ

Η ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Υ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/Ω

Ν 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΦΠ

Α 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ*

* 

1
ο
        

ΣΥΝΟΛ

Ο 
 

 
 

 
   

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας 

το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου 

Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» 

του Πίνακα C.4.3. 

C4.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης 

Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή του Τμήματος 

Χ του Έργου)  

C4.5.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 1ο 

έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 

job training  
     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών 

Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας  

ΕΤΟΣ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΦΠΑ  

[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

** 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

* ΕΤΟΣ: μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (για την κάθε γραμμή του πίνακα C.4.5.6) προκύπτει διαιρώντας 

το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το 

«ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα 

C.4.3, ήτοι με τη Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ) της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου 

για το Έργο. 

  

 

C.5 Σχέδιο Σύμβασης 

Παραδίδεται ως ξεχωριστό αρχείο. 


