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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
C1.  Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ............................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
 
Προς:  ∆ήµο Χανίων  

Κυδωνίας 29 
Τκ 73135 
Χανιά 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................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη 
συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής 
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο 
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του 
χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
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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 ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
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 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ............................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
 
Προς:  ∆ήµο Χανίων  

Κυδωνίας 29 
τκ 73135 
Χανιά 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................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου 
λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, 
οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.  

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και 
διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 
 

Σελίδα 6 από 22 
 
 

 

C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ................................................ 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
 
Προς:  ∆ήµο Χανίων  

Κυδωνίας 29 
Τκ 73135 
Χανιά 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 ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., 
στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση του έργου 
(συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 
(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν 
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού 
των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη 
εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής 
αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της 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. 
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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 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
 
Προς:  ∆ήµο Χανίων  

Κυδωνίας 29 
Τκ 73135 
Χανιά 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 ……………. ∆ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου 
λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, 
οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
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 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
 Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς:  ∆ήµο Χανίων  

Κυδωνίας 29 
Τκ 73135 
Χανιά 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.........................(συµπληρώνεται 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 ……… ∆ιακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό 
της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου 
λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, 
οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυµο:  Όνοµα:  
 
Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  
 
Ηµεροµηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
∆ιεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Απασχόληση στο 
Έργο 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα 
στο Έργο (ή Θέση) Περίοδος 

(από – 
έως) 

ΑΜ1 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 

 

                                            
1 Αφορά τους πραγµατικούς ανθρωποµήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόµενοι 
σε ισοδύναµα ανθρωποετών, – ∆εν ταυτίζεται µε τη συνολική χρονική διάρκεια της 
χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 

 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 
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C3. Πίνακες Συµµόρφωσης 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης 
µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. 

C3.1 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης – Τεκµηρίωσης 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
Ψηφιοποίηση Έντυπου και φωτογραφικού 
υλικού 500 περίπου κινητών αντικειµένων . ΝΑΙ   

Η ψηφιοποίηση θα γίνει εντός των χώρων 
του δήµου (χωρίς µεταφορά του υλικού) µε 
εξοπλισµό και προσωπικό του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει µε 
σαφήνεια την διαδικασία ψηφιοποίησης.  ΝΑΙ   

Ο Ανάδοχος θα πρέπει περιγράψει το τρόπο 
σάρωσης υλικού ανάλογα µε το είδος του και 
την ευπάθειά του. Η ψηφιοποίηση θα γίνει µε 
επίπεδο σαρωτή  χωρίς να χρησιµοποιηθεί 
feeder. 

ΝΑΙ   

Η επεξεργασία που θα πραγµατοποιηθεί στο 
ψηφιακό υποκατάστατο που θα προκύψει 
απευθείας από το σαρωτή θα είναι η 
ελάχιστη δυνατή και θα είναι προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης της µέγιστης 
δυνατής οµοιότητας µε το πρωτότυπο 
τεκµήριο. Έτσι, θα µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν συµπληρωµατικές 
εργασίες όπως: 
•  ∆ιόρθωση των χρωµάτων ώστε να 
προσοµοιώνουν καλύτερα στο πρωτότυπο. 
• Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το 
τεκµήριο 
•  Αλλαγή προσανατολισµού 
•  Περιορισµός της κύρτωσης λόγω της 
βιβλιοδεσίας 

ΝΑΙ   

Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να 
αποθηκεύεται σε µορφή JPEG, οι εικόνες που 
εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο 
σε JPEG  και οισµικρύνσεις σε JPEG , χωρίς 
να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων 

ΝΑΙ   

Θα δηµιουργηθούν επίσης ψηφιακά 
αντίγραφα µε χαµηλότερες αναλύσεις και σε 
διαφορετικού τύπου αρχεία. 
Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθούν: 
αρχεία προβολής µέσω 
διαδικτύου (τύπου JPEG, 
ανάλυσης 150 dpi, βάθους 
χρώµατος 24 bit, διάστασης ίσης µε το 
πρωτότυπο).αρχεία προεπισκόπησης (τύπου 
JPEG, ανάλυσης 72 dpi, βάθους χρώµατος 
24 bit, µεγέθους 200pixels στη µέγιστη 
διάσταση). 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει την 
διαδικασία παράδοσης- παραλαβής των 
προς ψηφιοποίηση δειγµάτων από και προς 
την οµάδα ψηφιοποίησης βάσει αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ   

Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα 
απασχοληθεί κατά τη διάρκεια της 
ψηφιοποίησης θα πρέπει να έχει καταρτιστεί 
κατάλληλα και να καθοδηγείται από έµπειρο 
άτοµο, υπεύθυνο του έργου. 

ΝΑΙ   

Τεκµηρίωση και σχολιασµός 500  κινητών 
αντικειµένων περίπου (έγγραφα , 
φωτογραφίες , έντυπα κ.α ) . 

ΝΑΙ   

Περιγραφή µεταδεδοµένων τεκµηρίωσης του 
υλικού ( βάσει του επιλεγµένου προτύπου ) ΝΑΙ   

Περιγραφή διαδικασιών εισαγωγής υλικού ΝΑΙ   
Εισαγωγή των στοιχείων τεκµηρίωσης στη 
Βάση ∆εδοµένων ΝΑΙ   

Ο Ανάδοχος  πρέπει να περιγράψει τον 
µηχανισµό ελέγχου ποιότητας των 
ψηφιοποιηµένων & τεκµηριωµένων κινητών 
αντικειµένων. 

NAI   

 

C3.2 ∆ιαδικτυακή Πύλη  
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
Ολοκληρωµένο σύστηµα που θα επιτρέπει την 
καταχώρηση, αποθήκευση, επεξεργασία και 
δηµοσίευση των  πολιτιστικών και ιστορικών 
περιεχοµένων και τεκµηρίων του ∆ήµου Χανίων  

ΝΑΙ   

Το λογισµικό θα πρέπει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του µέσω τυπικών τεχνολογιών 
διαδικτύου, και ως προς τη διεπαφή του µε τους 
χρήστες, αλλά και ως προς τη διεπαφή του µε το 
διαχειριστή αυτού 

ΝΑΙ   

Η χρήση του λογισµικού να γίνεται ταυτόχρονα 
από πολλούς χρήστες (multiuser) ΝΑΙ   

Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι συµβατή µε το Web 
Accessibility Initiative της W3C ΝΑΙ   

Ανάπτυξη  εφαρµογών και  καινοτόµων  
υπηρεσιών  που αφορούν  στην πρόσβαση, 
ανάκτηση,  στήριξη και  την συλλογική ανάπτυξη 
του πολιτισµικού περιεχοµένου από τους χρήστες 
µε χρήση εργαλείων web 2.0.  µε δυνατότητες 
λειτουργίας  και πολυκαναλικών υπηρεσιών κ.α. 

Wikis 
Forums 
Ανάπτυξη ηλεκτρονικού Ερωτηµατολόγιου 

ΝΑΙ   

∆ηµιουργία φιλικού περιβάλλοντος εγγραφής – 
τροποποίησης στοιχείων για τους επισκέπτες του 
δικτυακού τόπου που επιθυµούν να εγγραφούν 

ΝΑΙ   

Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να µην µπερδεύεται 
ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής 
χρωµατικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών 
συµβολισµών για οµοειδείς και παρόµοιες 
λειτουργίες. 
Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού 
συστήµατος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος 
δυνατός, ώστε ο χρήστης να µην αναγκάζεται να 
κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιµένοντας 
τα αποτελέσµατα. 

ΝΑΙ   

H εφαρµογή θα πρέπει να είναι ορατή µε Chrome, 
Safari, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera. 

ΝΑΙ   

∆ηµιουργία µηχανισµού ενηµέρωσης 
εγγεγραµµένων χρηστών µέσω αποστολής 
προσωποποιηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-
mail) για θέµατα που βρίσκονται στη περιοχή του 
ενδιαφέροντος τους 

ΝΑΙ   

Η εφαρµογή θα πρέπει να επιτρέπει την 
επικοινωνία των χρηστών µε τους κατόχους και 
διαχειριστές του δικτυακού τόπου για τη 
διατύπωση ερωτήσεων 

ΝΑΙ   

∆υναµική παρουσίαση των περιεχοµένων και του 
πολυµεσικου υλικού µε ειδικά σχεδιασµένο 
γραφικό περιβάλλον  διεπαφής . 

ΝΑΙ   

Θα δηµιουργηθεί τµήµα συχνά απαντηµένων 
ερωτήσεων (FAQ) και στις 2 γλώσσες. ΝΑΙ   

∆υνατότητα ανάπτυξης 
προσωποποιηµένων υπηρεσιών. Π.χ. 
Ειδοποίηση µέσω  Newsletter. 

ΝΑΙ   

Ενσωµατώνει λειτουργίες Web 2.0, για 
επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές ΝΑΙ   

Είναι ανοικτού κώδικα και διατίθεται 
χωρίς περιορισµό αδειών ή µε συνδροµή, ή µε 
χρέωση καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει αρχικά να υποστηρίζει 2 γλώσσες 
Ελληνική, Αγγλική µε δυνατότητα επέκτασης και σε 
άλλη γλώσσα και η επιλογή να γίνεται από το 
χρήστη στην εισαγωγική σελίδα Παρέχει 
δυνατότητα επιλογής γλώσσας στο περιβάλλον 
διεπαφής, τουλάχιστον µεταξύ Ελληνικών και 
Αγγλικών (για τους ξενόγλωσσους χρήστες). 

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων 
επισκεψιµότητας του δικτυακού τόπου µε την 
δυνατότητα κατηγοριοποίησης των χρηστών 

ΝΑΙ   

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η 
διαδικτυακή πύλη να είναι σχεδιασµένη µε τρόπο 
που να επιτρέπει την πρόσβαση σε άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση µε τις οδηγίες του 
προτύπου W3C/WAI Web Content Accessibility 
Guidelines 1.0 τουλάχιστον σε επίπεδο 
συµµόρφωσης Level A µε δυνατότητα µελλοντικής 
αναβάθµισης σε ανώτερα επίπεδα (AA, AAA). 
 

ΝΑΙ   
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C3.3 Άρθρωµα Ψυχαγωγικής - Εκπαιδευτικής πλατφόρµας  
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
Αριθµός παιχνιδιών που θα κατασκευαστούν 3   
Η βασική γλώσσα θα είναι η Ελληνική ΝΑΙ   
Περιγραφή: Τα παιχνίδια που θα 
υλοποιηθούν από τον ανάδοχο, στοχεύουν 
να πλαισιώσουν µε ψυχαγωγικό τρόπο τα  
θέµατα από τους τοµείς της Ιστορίας και του  
πολιτισµού του ∆ήµου Χανίων  

NAI   

Τα παιχνίδια θα αποτελούν αυτόνοµες 
εφαρµογές διάδρασης και θα αφορούν δύο 
ηλικιακές οµάδες α ) Πρωτοβάθµιας και β) 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

ΝΑΙ   

Τα παιχνίδια θα διατίθενται µέσω της Πύλης  
στο διαδίκτυο και θα είναι προσβάσιµα από 
τους επισκέπτες της Πύλης 

NAI   

- Ένα εκ των παιχνιδιών θα είναι 
παιχνίδι Μονόπολη (µε χρήση 
πληκτρολογίου ή ποντικιού, µε την 
ανάλογη πλοήγηση του χρήστη  & 
παροχή αποτελεσµάτων  κλπ.),  

- ένα παιχνίδι λογικής (φτιάξε το πάζλ, 
κλπ.) και  

- ένα παιχνίδι µνήµης (βρες τα όµοια 
ζευγάρια, ή παρόµοιων κατηγοριών 
αντικείµενα κλπ.) 

NAI   

Ο ανάδοχος µπορεί να επιλέξει το είδος του 
παιχνιδιού που θα αναπτύξει αναλόγως της 
θεµατολογίας, αρκεί να χρησιµοποιηθούν και 
τα τρία είδη παιχνιδιών 

NAI   

Η πλατφόρµα λογισµικού που θα 
χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την 
κατασκευή των παιχνιδιών θα είναι ανοιχτού 
κώδικα και θα υποστηρίζεται από 
φυλλοµετρητές (browsers) χωρίς την 
εγκατάσταση πρόσθετου λογισµικού. 

NAI   

Η κατασκευή των παιχνιδιών θα είναι 
σύµφωνη µε τα περιεχόµενα της πύλης και 
θα συνοδεύουν τη διεργασία κατανόησης 
τους.  Τα στοιχεία των πληροφοριών θα 
πρέπει να βρίσκονται  σε διαφορετικά 
επίπεδα (layers) για εύκολη διαχείριση 

NAI   

 Τα παιχνίδια θα φέρουν µουσική επένδυση 
και ηχητικά εφέ.  NAI   

Στα παιχνίδια θα δίνονται οδηγίες στην αρχή 
τους. Το κείµενο των οδηγιών θα είναι 
προσβάσιµο µε κλικ του ποντικιού κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού 

NAI   

Τα πνευµατικά δικαιώµατα όλης της 
παραγωγής ανήκουν αποκλειστικά Στο ∆ήµο 
Χανίων  

NAI   

Κατά τη φόρτωση του παιχνιδιού θα NAI   
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ακούγεται το µουσικό θέµα 
Εµφάνιση ειδικών µενού στην επιφάνεια του  
παιχνιδιού ανάλογα µε την ηλικία  (µέγεθος, 
πλήκτρα ελέγχου, επιλογές και δυνατότητες)  

NAI   

Οι διαστάσεις οθόνης του παιχνιδιού  θα έχει 
µέγιστο µέγεθος 800pixels πλάτος * 600 
pixels ύψος και θα λειτουργεί µέσω 
αναδυόµενου (popup) παραθύρου  

NAI   

Η πλοήγηση των παιχνιδιών θα γίνεται µε το 
πληκτρολόγιο ή ποντίκι ή συνδυασµό αυτών NAI   

Θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την 
πληροφόρηση του / των παικτών, σε σχέση 
µε τον στόχο του παιχνιδιού π.χ. βαθµολογία, 
χρόνος που αποµένει, ζωές κλπ. 

NAI   

Μετά από κάθε παιχνίδι ο χρήστης θα 
ερωτάται εάν επιθυµεί να ξαναπαίξει. Εφόσον 
απαντήσει αρνητικά τον ευχαριστούµε, 
ειδάλλως πραγµατοποιείται επανεκκίνηση 
του παιχνιδιού.  

NAI   

∆υνατότητα ανακοίνωσης της βαθµολογίας 
του παίκτη σε εφαρµογές κοινωνικής 
δικτύωσης 

NAI   

 
 
C3.4 Άρθρωµα για την προώθηση περιεχοµένων και παροχή ηλεκτρονικών 

χαρτών   περιήγησης σε έξυπνες συσκευές 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι διαθέσιµη 
για χρήση από συσκευές smart phones ΝΑΙ   

θα συλλέγει µέσω του δικτύου που 
υποστηρίζει η συσκευή και των 
κατάλληλων διεπαφών µε τις υπόλοιπες 
εφαρµογές της πλατφόρµας όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και θα τις 
εµφανίζει µε σκοπό την ενηµέρωση των 
πολιτών 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης θα εισέρχεται αυτόµατα σε µια 
ειδικά διαµορφωµένη γραφικά έκδοση της 
πύλης για τη συσκευή του. 

ΝΑΙ 
  

Στο χρήστη θα δίδεται η δυνατότητα να 
επιλέξει την πλήρη γραφική ανάπτυξη της 
πύλης στην συσκευή του.  

ΝΑΙ 
  

Οι επισκέπτες  θα µπορούν να λαµβάνουν 
πληροφόρηση µε τα τελευταία Νέα που 
δηµοσιεύονται στην  Πύλη  

ΝΑΙ 
  

Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι διαθέσιµη 
για χρήση από infokiosks  NAI   

Το περιεχόµενο της διεπαφής θα είναι ΝΑΙ   



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και 
διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 
 

Σελίδα 17 από 22 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

πλήρως συµβατό µε το πρότυπο HTML 
ώστε να µπορεί να παρουσιαστεί στον 
χρήστη µε τη χρήση ενός προγράµµατος 
πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (web browser). 
Η διεπαφή θα υποστηρίζει πολυγλωσσία, 
µε τη δυνατότητα λειτουργίας για 
οσεσδήποτε γλώσσες. 

ΝΑΙ 
  

∆υνατότητα προβολής οπτικοακουστικού 
υλικού  ΝΑΙ   

 

 
C3.5 Άρθρωµα διαδραστικού χάρτη  
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Χαρτογραγραφική αναπαρά-σταση 
πληροφοριών περιοχής 

ΝΑΙ   

∆υνατότητα πλοήγησης µεταξύ 
πολλαπλών σηµείων στο χάρτη µε κριτήριο 
το σηµείο που βρίσκεται ο χρήστης  

ΝΑΙ   

∆υνατότητα ανάπτυξης εφαρµογής µέσω 
εύχρηστου γραφικού εργαλείου 

ΝΑΙ   

Φόρτωση και Προβολή Κειµένων για 
διαδροµές & σηµεία ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ   

∆υνατότητα προσθήκης 
επιπλέον σηµείων ενδιαφέροντος 
(∆ιαχειριστές ) 

ΝΑΙ   

 Φόρτωση και Προβολή φωτογραφιών για  
σηµεία ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ   

Προβολή του διαδραστικού χάρτη στις 
έξυπνες συσκευές  

ΝΑΙ   

∆υνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας 
GPS στην έξυπνη συσκευή του χρήστη, τη 
στιγµή που αυτός πλοηγείται στο χάρτη, 
προσδιορίζοντας επακριβώς τις 
συντεταγµένες της θέσης του πάνω στο 
χάρτη    

ΝΑΙ   

∆υνατότητα Αποθήκευσης Σηµείων >=1000 
∆υνατότητα Αποθήκευση διαδροµών >=100 

ΝΑΙ   

Πολυγλωσικό Περιβάλλον λειτουργίας ΝΑΙ   

 

C3.6 Παραγωγή ψηφιακού ∆ίσκου  
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
Επιλογή και επεξεργασία περιεχοµένων της 
∆ιαδικτυακής  πύλης για το ∆ίσκο   ΝΑΙ  

 

Ο συνολικός σχεδιασµός της ηλεκτρονικής ΝΑΙ   
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έκδοσης σε CDROM να είναι αντίστοιχος µε 
αυτόν της έκδοσης µέσω δικτυακού τόπου 
και µε πανοµοιότυπο look-and-feel 
Θα πρέπει να υπάρχει οµοιοµορφία όλου 
του περιεχόµενου της ηλεκτρονικής 
έκδοσης, µε το ίδιο στυλ (look and feel), 
δηλαδή γραµµατοσειρά, µέγεθος 
γραµµατοσειράς χρώµα γραµµάτων 

ΝΑΙ  

 

Η γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιηθεί 
πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένη ώστε 
να µην απαιτείται εγκατάσταση 
εξειδικευµένης γραµµατοσειράς από τον 
τελικό χρήστη 

ΝΑΙ  

 

Η ηλεκτρονική έκδοση θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε ανάλυση 800Χ600 και  
χρωµατικό βάθος 16-bit.  Αυτό το µέγεθος 
θα πρέπει να προσαρµόζεται (stretch) στην 
οθόνη του τελικού χρήστη και το layout  
του περιεχοµένου να προσαρµόζεται 
ανάλογα µε το µέγεθος της οθόνης και την 
περιοχή που είναι ορατή στο χρήστη  

ΝΑΙ  

 

Παροχή ∆εδοµένων ψηφιοποίησης και 
τεκµηρίωσης καθώς και Περιεχόµενων 
πολιτισµικού τύπου 

ΝΑΙ  
 

Έχουν σχεδιαστεί σενάρια χρήσης-
χρηστών και θα ορισθούν τα επίπεδα της 
αλληλεπίδρασης (interactivity) 
συστήµατος-χρήστη και πλοήγησης 
(navigation), προκειµένου να επιτυγχάνεται 
η βέλτιστη προσαρµοστικότητα στις 
ανάγκες κάθε οµάδας χρηστών µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της φιλικότητας και 
της ευχρηστίας 

ΝΑΙ  

 

Ανάπτυξη ειδικού γραφικού περιβάλλοντος   ΝΑΙ   
Πολυγλωσσικό περιβάλλον λειτουργίας ΝΑΙ   
Στο DVD θα ενσωµατώνονται τα παιχνίδια 
που υπάρχουν στη δικτυακή πύλη ΝΑΙ  

 

Η παραγωγή του πολυµεσικού υλικού θα 
πρέπει να γίνει µε τη χρήση ελεύθερου 
λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

ΝΑΙ  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  
2000 οπτικούς δίσκους  εντός τυπωµένων 
θηκών.  

ΝΑΙ  
 

 
 
 
C3.7 Υπηρεσίες ∆ηµοσιότητας – Εκπαίδευσης Χρηστών 
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Παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης στους χρήστες 
του πληροφοριακού 
συστήµατος ανά ειδικότητα 
εκπαίδευσης (∆ιαχειριστές και 
Απλοί χρήστες) 

ΝΑΙ 

  

 Τηλεφωνική βοήθεια σχετικά 
µε τη χρήση  ΝΑΙ   

Τηλεφωνική βοήθεια για τη 
αντιµετώπιση προβληµάτων 
κατά την χρήση 

ΝΑΙ 
  

Υπηρεσίες ∆ηµοσιότητας     
∆ιοργάνωση µιας 
ενηµερωτικής ηµερίδας για τη 
γνωστοποίηση των 
αποτελεσµάτων του έργου 

ΝΑΙ 

  

Σχεδιασµός παρουσιάσεων και 
κειµένων ΝΑΙ   

Ενηµέρωση τοπικών φορέων 
και ΜΜΕ ΝΑΙ   

Οργάνωση του χώρου και του 
απαραίτητου εξοπλισµού ΝΑΙ   

∆ηµιουργία έντυπου υλικού ΝΑΙ   
Σχεδιασµός και δηµιουργία 
φυλλαδίων γνωστοποίησης 
των αποτελεσµάτων του έργου 

>1000 
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C4. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς 
Σηµείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση 
µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους 
Συντήρησης» θα πρέπει να εµφανίζουν µηδενικά κόστη. 

C4.1 Πληροφοριακό Σύστηµα 
C4.1.1 Εξοπλισµός (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] Α

/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
∆ΑΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

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

C4.1.2 Έτοιµο Λογισµικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] Α

/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
∆ΑΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

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

C4.1.3 Εφαρµογή/ές (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] Α

/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ
ΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
∆ΑΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο 
Εγγύησης. 
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C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ) 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωποµήνες ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.5 Άλλες δαπάνες 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ     

C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       
       

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισµός (Πίνακας C4.1.1)    
2 Έτοιµο Λογισµικό (Πίνακας C4.1.2)    
3 Εφαρµογή/ές (Πίνακας C4.1.3)    
4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)    
5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    

6 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 

Σηµείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων 
Αναδόχων δεν λαµβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 
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ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1ο        
2ο        
3ο        
4ο        
5ο        
ΣΥΝΟΛΟ        

* ΕΤΟΣ: µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραµµή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει 
διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα µε το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη 
«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. 


