
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Αριθµ. Πρωτ.: 452/M/07                     

 Μυτιλήνη, 9 Μαρτίου 2007 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στα πλαίσια της υλοποίησης 
του Υποέργου «Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης» του Έργου ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθµιση 
Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, είχε προκηρύξει την 28η 
Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 
47Γ–Μυτιλήνη), την διεξαγωγή  πρόχειρου  µειοδοτικού διαγωνισµού για την αναµόρφωση της Πύλης 
της Βιβλιοθήκης και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (απόφαση Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας 194/22.09.2006 θέµα 15i), ο οποίος κηρύχθηκε άγονος, σύµφωνα µε απόφαση 
της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 200/05.03.2007, θέµα ΙΧ).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
σύµφωνα µε απόφαση του (Συνεδρίαση 200/05.03.2007, θέµα ΙΧ), επαναπροκηρύσσει τον πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους ίδιους όρους. 
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. στα 
γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ–Μυτιλήνη). 
 
Ο διαγωνισµός αφορά στο Υποέργο 23 «Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης» του Έργου ΕΠΕΑΕΚ 
«Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» και θα πραγµατοποιηθεί προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της Βιβλιοθήκης και σύµφωνα µε τους κάτωθι ειδικούς όρους: 
 
ΕΙ∆ΟΣ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή, για την αναµόρφωση της Πύλης της Βιβλιοθήκης όπως περιγράφεται αναλυτικά 
στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήµατος Ι της παρούσας προκήρυξης, 
προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι του ποσού  των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που αναλύεται σε τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ 
και δεκατρία λεπτά  (37.815,13€), πλέον 19% ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων 
εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.184,87€) και θα καταβληθεί από τον 
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, πανελλήνιας 
κυκλοφορίας στις 12/3/2007.  
 
Το τεύχος της προκήρυξης θα σταλεί  για ενηµέρωση στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, Επιµελητήριο Λέσβου) 
στις 12/3/2007. 
 
To τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
(www.aegean.gr), στις 13/3/2007. 
 
Αντίτυπα του τεύχους της προκήρυξης αυτής και γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό 
δίνονται από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη κατά τις 
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εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Άννα Κοτρίκλα, τηλ. 22510-36068, fax 
22510-36069, akotr@aegean.gr  Η προκήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά. 
 
Τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται από τον  αρµόδιο υπάλληλο κ. Νίκο 
Κουρτζή, τηλ. 22510-36071,  Fax: 22510-36039 email: kourtzis@aegean.gr.  
 
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον διαγωνισµό 
έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
 
Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Κ.Α./679/22.08.1996, 
ΦΕΚ Β΄ 826 της 10.09.1996, καθώς και στην λοιπή κείµενη Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών. 
 
Η δαπάνη για την αναµόρφωση της Πύλης της Βιβλιοθήκης, θα καλυφθεί από την κατηγορία 
επιλέξιµης δαπάνης 61.03 (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ) του υποέργου  23 «Αναµόρφωση Πύλης 
Βιβλιοθήκης» του έργου «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», που συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% µε φορέα χρηµατοδότησης  το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΣΑΕ 045/3) και απόδοση των πιστώσεων στο Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου µέσω του κρατικού Προϋπολογισµού (Π.∆.Ε.) και µε τη διαδικασία των έµµεσων πληρωµών, 
όπως ορίζει το άρθρο 11 του Ν. 2860/2000. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) µε 
κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 60377, σύµφωνα µε την αριθ. 3854/30.04.2002 Απόφαση Ένταξης, την αριθ. 
7090/25.06.2003 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 14419/24.10.2003 2η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης την αριθ. 7931/25.05.2004 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης,   την αριθ. 
23451/23.12.2004 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, την αριθ. 20749/18.10.2005 5η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης και την αριθ. 12491/14.06.06 6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 
 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού υποψήφιοι ανάδοχοι 
εφόσον είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα ή έχουν την έδρα 
τους σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη  που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ).  
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά συµµετοχής:  
 
♦ Το δηµόσιο έγγραφο µε το οποίο συστήθηκε η επιχείρηση. 
♦ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 

συµµετέχοντος σ΄ αυτό. 
♦ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Αποκλείεται της συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο συµµετέχων, εις βάρος του οποίου υπάρχει τελεσίδικα 
καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήµατα : 

i. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της  
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου     

ii. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 
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iv. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από τις 
παράνοµες δραστηριότητες .      

v. Αδίκηµα σχετικό  την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας . 
 
Επίσης, όταν : 

i. τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

ii. έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

iii. έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του 
διαγωγή, 

iv. έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε 
οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να διαθέτει ο Ειδικός Λογαριασµός έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, 

v. έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή 
Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

vi. έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή 
αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχει επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσει 
επαγγελµατική δραστηριότητα, 

vii. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

viii. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

ix. είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την 
παρούσα προκήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές ή δεν υποβάλει τα 
απαιτούµενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τρόπος και γλώσσα σύνταξης 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 

τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, να φέρουν µονογραφή και σφραγίδα του 
προσφέροντος σε κάθε σελίδα.  

 
Τρόπος υποβολής προσφοράς 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη 
προσφορά. 
Οι προσφορές όσων επιθυµούν να µετέχουν στον διαγωνισµό, µπορεί να αποστέλλονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, στην παρακάτω διεύθυνση, µέχρι και την 
Τρίτη  20η Μαρτίου 2007 και ώρα 15.00 µ.µ.: 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»  
 Κουντουριώτη 47Γ, 81100 Μυτιλήνη 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (κύριος φάκελος) σε τρία (3) 
αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του κι αυτό θα είναι 
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα. 
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της προκήρυξης 
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό, σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κύριο 
φάκελο της προσφοράς µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των 
παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της  οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των 
εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή 
αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η 
προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε 
εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: 
φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών      εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  

  
           

        «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. 
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 
          

           
        

 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης σε χωριστό, σφραγισµένο φάκελο µέσα 
στον κύριο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
επιτροπής διενέργειας και  αξιολόγησης του διαγωνισµού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.  
 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για πενήντα (50) ηµέρες 

τουλάχιστον, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 
ΤΙΜΕΣ  
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Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και 
το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 19% και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό 
Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του 
κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Κριτήρια 
Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ληφθεί υπόψη η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα µε την 
χαµηλότερη τιµή εκ των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. 
 
Β. ∆ιαδικασία 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
α)   Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης: 
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους  και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες 
θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

β)   Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 

 
2. Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του υποψηφίου αναδόχου 

οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα 
σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση. 

 
3. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως µειοδότης αυτός που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή. 
 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. Κατακύρωση 
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή θα γίνεται µετά από πρόταση 
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών και απόφαση του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
 
Η κατακύρωση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών και ανακοινώνεται µε 
έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εµπροθέσµως προσφορά. Κανένας από τους προσφέροντες δεν 
έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που 
θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του 
έννοµου συµφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να 
αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο τον 
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διαγωνισµό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν, µόνον εφόσον υπάρχουν 
εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.   
 
Β. Υπογραφή Σύµβασης 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του µειοδότη 
που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση. Το γενικό πνεύµα της  σύµβασης θα είναι αυτό που 
περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.  
 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί 
καµία δέσµευση για τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ούτε αυτά 
θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το 
υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙI της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, 
η οποία θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(45.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου 19% Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 61.03 του υποέργου Υποέργο 23 «Αναµόρφωση Πύλης 
Βιβλιοθήκης»  του έργου «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου». 
 
Κρατήσεις 
Τον ανάδοχο δεν βαρύνει καµία κράτηση. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 
µειοδότη. 
 
Πληρωµή 
Το σύνολο του τιµήµατος θα καταβληθεί στον ανάδοχο µετά την βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών από 
Επιτροπή που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό.   
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο του έργου εντός έξι (6) µηνών, της προθεσµίας 
αρχόµενης από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλει στην Επιτροπή Ερευνών ποινική ρήτρα, ως αποζηµίωση ίση µε διακόσια  
πενήντα ευρώ (250,00€) για κάθε µέρα καθυστέρησης. Τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του 
έργου που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου θα επιφέρουν παράταση του χρόνου 
εκτέλεσης του χωρίς επιβολή της προβλεπόµενης στην παρούσα αποζηµίωσης. 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
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Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον µειοδότη του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον µειοδότη, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Έλεγχοι Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης, την Επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ και την Αρχή Πληρωµής της Επιτροπής 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).  

 
Αντιπρύτανις 

 
 

         Χρυσή Βιτσιλάκη 
 Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Πρωταρχικής σηµασίας είναι η ευκολία 
συνεισφοράς και διαχείρισης του 
περιεχοµένου. Να υποστηρίζεται η 
συνεισφορά περιεχοµένου µέσω εύχρηστων 
εργαλείων WYSIWYG, στα οποία οι χρήστες 
είναι εξοικειωµένοι, όπως π.χ. (αλλά όχι 
αποκλειστικά) το Word 

NAI 

  

Να είναι δυνατή η ενοποίηση ετερογενούς 
περιεχοµένου, όπως τα αρχεία του MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint), τα Adobe Acrobat 
(pdf) και πολυµεσικό περιεχόµενο (rich 
multimedia) 

NAI 

  

Να είναι εύκολη η δηµιουργία 
υπερσυνδέσµων (links) µέσα στο 
περιεχόµενο. Να είναι επίσης εύκολη η 
προεπισκόπηση της εµφάνισης στο δικτυακό 
τόπο, και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας 
των υπερσυνδέσµων αυτών 

NAI 

  

Κατά τη διαχείριση του περιεχοµένου, να είναι 
εµφανή όλα τα σηµεία του δικτυακού τόπου / 
δικτυακών τόπων, όπου ένα αντικείµενο 
περιεχοµένου χρησιµοποιείται. Να περιγραφεί 
η δυνατότητα αυτή. 

NAI 

  

Εάν το περιεχόµενο χρειάζεται διόρθωση σε 
κάποιο σηµείο του δικτυακού, πρέπει να είναι 
εύκολος ο εντοπισµός και η διόρθωση του 
περιεχοµένου αυτού. Να περιγραφεί η 
σχετική διαδικασία. 

NAI 

  

Να υπάρχει η δυνατότητα 
χρονοπρογραµµατισµού της εµφάνισης του 
επιλεγµένου περιεχοµένου στο δικτυακό τόπο

NAI 
  

Να υποστηρίζεται ο έλεγχος των εκδόσεων 
του περιεχοµένου (versioning) και η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο κατά τη διάρκεια 
τροποποίησής του από κάποιον χρήστη 
(check-in / check-out) 

NAI 

  

Να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες ροών 
εργασίας:    

-  Οπτική παρουσίαση των διαδικασιών, που 
αφορούν το περιεχόµενο  NAI   

Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

Σελίδα 8 από 14 

 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

-  Εφαρµογή των διαδικασιών NAI   

- Παρακολούθηση (monitoring) των διαδικασιών  NAI   

Ειδικότερα πρέπει να υποστηρίζει:    

- Σειριακές διαδικασίες  NAI   

- Παράλληλες διαδικασίες  NAI   

- Συγχρονισµένες διαδικασίες  NAI   

- ∆ιαδικασίες υπό όρους (conditional procedures) NAI   

- Επαναλαµβανόµενες διαδικασίες (in-loop) NAI   

- Να υποστηρίζει την διόρθωση / έγκριση / 
δηµοσίευση περιεχοµένου από πολλούς χρήστες NAI   

- Να υποστηρίζει «ρόλους» χρηστών NAI   

- Να υποστηρίζει την εκχώρηση εργασιών µεταξύ 
χρηστών  NAI   

Οι εργασίες να µπορούν να ανατεθούν:    

- σε χρήστες NAI   

- σε οµάδες χρηστών NAI   

Να υπάρχει η δυνατότητα παράκαµψης των 
ροών εργασίας δηµοσίευσης του 
περιεχοµένου για κάποιους διαχειριστές ή 
οµάδες/ρόλους διαχειριστών 

NAI 

  

Να υποστηρίζεται η αυτόµατη, δυναµική 
διόρθωση και δηµοσίευση περιεχοµένου 
βάσει προκαθορισµένων κανόνων 

NAI 
  

Να υποστηρίζεται µε µεγάλη λεπτοµέρεια η 
καταγραφή όλων των ενεργειών στο 
σύστηµα, όπως π.χ. συνεισφορά, διόρθωση, 
διαγραφή περιεχοµένου, κτλ. 

NAI 

  

Να υποστηρίζονται ευρέως διαδεδοµένα 
εργαλεία τρίτων κατασκευαστών για  

  

- ∆ηµιουργία και συνεισφορά περιεχοµένου (π.χ. 
Microsoft Word, HTML editor, κτλ.) NAI 

  

- Σχεδιασµό του δικτυακού τόπου (π.χ. Adobe 
Dreamweaver, κτλ.) NAI   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 

Να υποστηρίζονται προκατασκευασµένα 
πρότυπα ιστοσελίδων (templates) και η 
διαχείριση των προτύπων αυτών 

NAI 
  

Να υπάρχουν διαθέσιµα δείγµατα προτύπων 
(templates), τα οποία να µπορούν εύκολα να 
προσαρµοστούν / εξειδικευτούν για την 
ανάπτυξη ιστοσελίδων 

NAI 

  

Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

Σελίδα 9 από 14 

 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να είναι δυνατός ο συσχετισµός ιστοσελίδων 
µε διάφορα, εναλλακτικά πρότυπα 
παρουσίασης. Να είναι επίσης δυνατή η 
προεπισκόπηση του περιεχοµένου µε αυτά τα 
εναλλακτικά πρότυπα. 

NAI 

  

Να είναι δυνατός ο εύκολος εντοπισµός όλων 
των σηµείων του δικτυακού τόπου / 
δικτυακών τόπων, όπου χρησιµοποιείται ένα 
πρότυπο (template) 

NAI 

  

Να υποστηρίζεται η δυνατότητα δυναµικής 
παρουσίασης του περιεχοµένου των 
ιστοσελίδων ανάλογα µε τα δικαιώµατα του 
χρήστη / επισκέπτη του δικτυακού τόπου 

NAI 

  

Να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ 
διαχείρισης του περιεχοµένου και διαχείρισης 
της παρουσίασης και το περιεχόµενο να 
µπορεί να δοθεί µέσω διαφορετικών 
καναλιών, όπως διαφορετικοί web browsers 
(τουλάχιστον Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Netscape, Opera, Safari), 
συσκευές WAP, PDAs, κτλ. 

NAI 

  

Να είναι δυνατή η δυναµική συσχέτιση 
πολλών προτύπων (templates) µε ένα 
συγκεκριµένο αντικείµενο ή οµάδα 
αντικειµένων περιεχοµένου βάσει κανόνων 

NAI 

  

Να περιγραφούν οι διαθέσιµες µέθοδοι 
προετοιµασίας και παροχής των ιστοσελίδων 
για την εξυπηρέτηση πολλών ταυτόχρονων 
επισκεπτών και την αντοχή σε υψηλό φορτίο 
επισκεπτών (π.χ. caching, κτλ.) 

NAI 

  

Να υποστηρίζεται τοπικό caching σε επίπεδο: 
 
- Ιστοσελίδας 

- ∆οµικών στοιχείων ιστοσελίδας (components) 

- Σετ αποτελεσµάτων (result set) 

- Αντικειµένου περιεχοµένου 

Το caching να λαµβάνει υπόψη το session του 
χρήστη 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

  

Να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης 
δηµοσίευσης του περιεχοµένου σε 
περισσότερους από έναν δικτυακούς τόπους / 
portals (ανάλογα µε τη διαθέσιµη άδεια 
χρήσης) 

NAI 

  

Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωµάτωσης 
περιεχοµένου από τρίτες πηγές, το οποίο θα 
προέρχεται από web service 

NAI 
  

Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

Σελίδα 10 από 14 

 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης του 
περιεχοµένου ενός δικτυακού τόπου σε 
άλλους δικτυακούς τόπους (που 
υποστηρίζονται από το λογισµικό), βάσει 
συγκεκριµένων κανόνων 

NAI 

  

Να υποστηρίζεται διαχείριση και παρουσίαση 
περιεχοµένου σε πολλαπλές γλώσσες NAI   

Να υπάρχει η δυνατότητα παροχής του 
περιεχοµένου σε εναλλακτικά κανάλια, όπως 
τα παρακάτω 

 
  

- WAP phone NAI   
- PDA NAI   
- Smart phones NAI   
- Να αναφερθούν τυχόν άλλα κανάλια NAI   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της 
άδειας χρήσης (License), για τη δηµιουργία 
διαφορετικών, ανεξάρτητων µεταξύ τους 
δικτυακών τόπων / Portals, των οποίων τόσο 
η διαχείριση όσο και η παρουσίαση 
περιεχοµένου να βασίζεται στο προτεινόµενο 
από τον Ανάδοχο σύστηµα. 

Το προτεινόµενο σύστηµα, ανάλογα µε την 
άδεια χρήσης, να έχει τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει απεριόριστο αριθµό δικτυακών 
τόπων/portals, που µπορούν να 
δηµιουργηθούν και να λειτουργούν 
παραγωγικά. 

NAI 

  

Να υπάρχει δυνατότητα λογικού διαχωρισµού 
(logical separation) του server 
προετοιµασίας/δοκιµής του περιεχοµένου 
(content management/staging server) από 
το server παρουσίασης, που θα 
χρησιµοποιείται για την παραγωγική χρήση 
του δικτυακού τόπου 
(presentation/production server). 

NAI 

  

Να περιγραφεί ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ 
staging και production server NAI   

Να παρέχεται η δυνατότητα δοκιµής του 
δικτυακού τόπου (preview test site, staging) 
στον server δοκιµής 

NAI 
  

Πρέπει να υποστηρίζονται     

- Online backups χωρίς διακοπή της λειτουργίας του 
δικτυακού τόπου NAI   

- Off-line backups NAI   

Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

Σελίδα 11 από 14 

 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να υποστηρίζεται ο έλεγχος των εκδόσεων 
του δικτυακού τόπου (versioning) και η 
επαναφορά σε προηγούµενη έκδοση του 
περιεχοµένου του δικτυακού τόπου (web site 
roll-back) 

NAI 

  

Να υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις 
προδιαγραφές της πλατφόρµας λογισµικού 
στην οποία αναπτύχθηκε το CMS (π.χ. J2EE ή 
.NET ή άλλη) 

NAI 

  

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Να υπάρχει η δυνατότητα ενοποίησης του 
συστήµατος διαχείρισης και παρουσίασης 
περιεχοµένου µε τους πλέον διαδεδοµένους 
application servers, όπως π.χ. IBM  
WebSphere, BEA Weblogic, Oracle AS, Sun 
JES, Tomcat, JBoss, κτλ. 

NAI 

  

Να υπάρχει η δυνατότητα ενοποίησης του 
συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου µε τις 
πλέον γνωστές πλατφόρµες portal , όπως π.χ. 
IBM, Oracle, Sun, BEA, µέσω του προτύπου 
(standard) JSR 168 

NAI 

  

Να παρέχεται κατάλληλο API σε κάποια 
διαδεδοµένη γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ. 
C/C++, .NET, Java, web services, κτλ.), µέσω 
του οποίου να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ή και να επεκταθούν τα χαρακτηριστικά του 
CMS 

NAI 

  

Να παρέχεται η δυνατότητα ενοποίησης 
(integration) µε επιχειρησιακές πλατφόρµες 
τρίτων κατασκευαστών, π.χ. µηχανή 
συλλογής, αναζήτησης και ταξινόµησης 
περιεχοµένου 

NAI 

  

Το σύστηµα να υλοποιηθεί, χρησιµοποιώντας 
την υπάρχουσα υποδοµή της ∆ικτυακής 
Πύλης της Βιβλιοθήκης και συγκεκριµένα: 

- Sun JES Application Server 

- Sun JES Portal Server 

- Sun JES Access Manager (για διαχείριση 
προφίλ χρηστών) 

- Microsoft Active Directory (για ταυτοποίηση 
χρηστών) 

NAI 

  

Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 
                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  

Σελίδα 12 από 14 

 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να γίνει ενσωµάτωση του συστήµατος στο 
εικαστικό και λειτουργικό υπόβαθρο της 
υπάρχουσας πύλης, µε επιπλέον προσφορά 
δυνατότητας για επί τόπου διόρθωση (in-
place editing) του περιεχοµένου, ανάλογα µε 
τα δικαιώµατα του εκάστοτε χρήστη. 

NAI 

  

Να γίνει µεταφορά του υπάρχοντος 
περιεχοµένου από το υφιστάµενο σύστηµα 
διαχείρισης περιεχοµένου (Nautilus CMS) στο 
νέο, κατά τρόπο ώστε να διατηρηθούν ή να 
εµπλουτιστούν τα χαρακτηριστικά (µορφή, 
µεταδεδοµένα)  και η κατηγοριοποίησή του. 

NAI 

  

Να διερευνηθεί από τον ανάδοχο η 
δυνατότητα για τη µετασκευή των 
εφαρµογών της Γκρίζας Βιβλιογραφίας και 
της Ψηφιακής Χαρτοθήκης, ώστε να 
χρησιµοποιούν τις δυνατότητες του νέου 
συστήµατος και να τεκµηριωθούν τα 
συµπεράσµατα, µε αναφορά στα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 

ΝΑΙ 

  

Η υλοποίηση να γίνει σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης, µε 
συµµετοχή υπαλλήλων του τµήµατος, που θα 
καθοριστούν από τη Βιβλιοθήκη για αυτό το 
σκοπό. Η συµµετοχή των υπαλλήλων αυτών 
να είναι τόση και τέτοια, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν πλήρη 
κατανόηση της υλοποιούµενης λύσης. 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος να παράσχει πλήρη τεκµηρίωση 
της υλοποιούµενης λύσης. ΝΑΙ   

 
 

                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  
Σελίδα 13 από 14 



ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ταχ. ∆/νση ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση : Λόφος Πανεπιστηµίου, 81 100 Μυτιλήνη 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας...................................................................................,∆/νση...............................
................................................................................ για την καλή εκτέλεση των όρων της 
µε ηµεροµηνία …….. σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για 
την ....................................................................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την -----------------------------------------  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

Αναµόρφωση Πύλης Βιβλιοθήκης 
Συγχρηµατοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% 

 

                     Εθνικοί Πόροι κατά 25%  
Σελίδα 14 από 14 


	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

