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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η μελέτη  αφορά την προμήθεια του ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, λογισμικών και συστημάτων 
του κτιρίου Νέστωρος Τσανακλή του Δήμου Κομοτηνής. Πρόκειται για τον γενικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
του χώρου με υπολογιστικά συστήματα και μηχανές γραφείου καθώς και την κατάλληλη 
μηχανοργάνωση με λογισμικά και ψηφιακές εφαρμογές. 

Το όραμα του Δήμου Κομοτηνής είναι, το ιστορικής σημασίας κτίριο του Νέστωρος Τσανακλή, να γίνει 
ένα χώρος ανοιχτός σε όλο τον κόσμο, όπου το κάθε άτομο θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα πλήθος 
ιστορικών πληροφοριών, εκπαιδευτικών δράσεων, βιβλίων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Για το λόγο αυτό το κτίριο εξοπλίζεται με τα κατάλληλα υπολογιστικά συστήματα και λογισμικά, 
σύγχρονης βιβλιοθήκης, σύγχρονης και εξελιγμένης έκθεσης. 

  
         Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 152.296,38 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%).(Καθαρή Αξία:122.819,66 €, ΦΠΑ: 29.476,72 €). 
 
Για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα πρέπει να υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

1 : Προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, λογισμικών και συστημάτων 

Ανεξαιρέτως των ειδών τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ –  
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Πίνακες Συμμόρφωσης, αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

2 : Εφαρμογή πολυμεσικής ξενάγησης και προβολής Μνημείων και Ιστορικών κτιρίων της Κομοτηνής 
και για Αndroid και iOS με χρήση τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας AR  
Η δράση αφορά στη δημιουργία μίας εφαρμογής πολυμεσικής ξενάγησης για Αndroid και iOS (e-guide), 
διαθέσιμη σε φορητές συσκευές και έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Βασικοί στόχοι της εφαρμογής 
αποτελούν η ανάδειξη και προβολή των εκθεμάτων, των στοιχείων ιστορικής σημασίας και του 
πολιτισμού της Κομοτηνής και η διευκόλυνση του επισκέπτη στην άντληση πληροφοριών κατά την 
περιήγησή του στο κτίριο. Κύρια λειτουργικότητα της εφαρμογής αποτελεί η τεχνολογία της 
επαυξημένης πραγματικότητας. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την ένθεση πληροφοριών στην 
εικόνα της κάμερας της συσκευής του χρήστη. Η επαύξηση της πραγματικότητας στην οθόνη της 
συσκευής του χρήστη θα γίνεται με γεωαναφορά του ζητούμενου σημείου. Έτσι, η εφαρμογή θα μπορεί 
με την χρήση της θέσης του χρήστη και τη γωνία της συσκευής στο χώρο (γυροσκόπιο) να εμφανίσει 
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στην οθόνη του πληροφορίες για εκθέματα, ιστορικής σημασίας γεγονότα αλλά και κτίρια, μνημεία της 
Κομοτηνής.  

Η υλοποίηση Βάσης Δεδομένων (Backoffice) θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί έτσι ώστε να 
συμπεριλάβει και να διαχειριστεί μία εκτεταμένη συλλογή οντοτήτων περιγραφικών πληροφοριών, οι 
οποίες θα αφορούν σε εκθέματα, ιστορικά στοιχεία, μνημεία και ιστορικά κτίρια όπως προαναφέρθηκε. 
Η ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων θα είναι μία διασύνδεση (interface), δηλαδή μέρος λογισμικού, που 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ίδια τη φυσική βάση δεδομένων και τους χρήστες του 
συστήματος. 

 
 
 3 : Ιστοσελίδα προβολής του Κτιρίου, της βιβλιοθήκης και των βιβλίων 
Ο βασικός στόχος της ιστοσελίδας θα είναι η ολοκληρωμένη προβολή του ιστορικού κτιρίου, της 
βιβλιοθήκης και των βιβλίων, των δράσεων καθώς και η ενημέρωση του επισκέπτη, η εξωτερίκευση της 
πληροφορίας και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης, δημιουργώντας ένα βέλτιστο περιβάλλον 
επικοινωνίας το οποίο θα χαρακτηρίζεται από:  

Πλούσια, επίκαιρη, έγκυρη και προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση  

Πληροφορία η οποία θα είναι θεματικά κατηγοριοποιημένη και οργανωμένη και η οποία θα είναι 
εύκολα προσβάσιμη στους χρήστες μέσω μηχανισμών αναζήτησης και μέσω μηχανισμών πλοήγησης  

Ενημερωμένο κατάλογο με τα βιβλία τα οποία ανήκουν στην βιβλιοθήκη 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να συμβαδίζει με τα τελευταία πρότυπα σχεδίασης ώστε να προκαλεί το 
ενδιαφέρον του σύγχρονου επισκέπτη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργεί άψογα σε ταχύτητα, 
πληρότητα και ευκολία διαχείρισης. Η ιστοσελίδα θα πρέπει από σχεδιασμού να εξασφαλίζει την 
προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η διασύνδεση με το ειδικό 
λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, το οποίο περιγράφεται παρακάτω. 

4 : Αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού - επιστροφής βιβλίων με χρήση RFID και αντικλεπτικό 
σύστημα θυρών ασφαλείας με χρήση RFID 
Για την προμήθεια “Αντικλεπτικού συστήματος βιβλίων και σήμανσης αυτών μέσω τεχνολογίας 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID -Radio Frequency Identification)”.  

Η τεχνολογία της σήμανσης/αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για 
αυτόματη, σε πραγματικό χρόνο αναγνώριση και ιχνηλάτηση αντικειµένων. Ένα τυπικό RFID σύστηµα 
περιλαμβάνει έναν RFID αναγνώστη που σκανάρει την ταυτότητα του αντικειμένου (µμοναδικός 
σειριακός αριθμός αναγνώρισης) που είναι αποθηκευμένη στην RFID ετικέτα πάνω στο αντικείµενο. Ο 
αναγνώστης µετατρέπει την πληροφορία από την RFID ετικέτα σε µορφή κατανοητή και διαχειρίσιµη 
από πληροφοριακά συστήματα. Το προσφερόμενο σύστημα RFID θα πρέπει να εξασφαλίζει 
διαλειτουργικότητα µε το ολοκληρωμένο σύστημα της βιβλιοθήκης (Koha) και να μπορεί να υποστηρίξει 
υπηρεσίες προγραμματισμού/σήμανσης, εισαγωγής, δανεισμού, επιστροφής, αναζήτησης, αναγνώρισης, 
εύρεσης θέσης και απογραφής των βιβλίων µε RFID ετικέτα , μέσω των κατάλληλων κατά περίπτωση 
συσκευών. Όλες οι συσκευές θα συνοδεύονται από έτοιμο λογισμικό που μπορεί να τεθεί άμεσα σε 
λειτουργία. 

Η παρούσα προμήθεια αφορά: 

- Σταθμούς προγραμματισμού ετικετών RFID και αναγνώρισης του κωδικού σήμανσης στο στάδιο 
του δανεισμού.  

- Ετικέτες RFID για τη σήμανση του υλικού 
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- Θύρες ασφαλείας ενός διαδρόμου τεχνολογίας RFID για την εξασφάλισης της ασφαλούς 
διακίνησης του υλικού και την αποφυγή κλοπών/απωλειών. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ –  Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων – Πίνακες Συμμόρφωσης, λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών µε την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

 5 : Ειδικό λογισμικό για Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι δοκιμασμένο και φιλικό με εξασφαλισμένη την εξέλιξή του 
μέσω νέων εκδόσεων. Επί πλέον: 

- Θα πρέπει είναι πλήρες και να διαθέτει όλα τα υποσυστήματα που διασφαλίζουν τη 
λειτουργικότητα και την εξωστρέφεια μιας βιβλιοθήκης, όπως: καταλογογράφηση για κάθε 
κατηγορία υλικού, διαχείριση περιοδικών εκδόσεων (περιοδικά, εφημερίδες, πολύτομα), 
διαχείριση δανεισμού (αρχείο χρηστών, δανεισμοί, επιστροφές, κρατήσεις) και υπηρεσία 
προβολής και Δημόσιου Καταλόγου (WebOPAC). 

- Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων και έκδοσης στατιστικών 
στοιχείων, κατ’ επιλογήν της βιβλιοθήκης. 

-  Θα πρέπει υποστηρίζει όλα τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και πρωτόκολλα στις 
τελευταίες εκδόσεις τους και οπωσδήποτε: AACR2 rev., WebDewey, Marc formats ( 
Marc21, Unimarc), Z3950, ISO2709, XML, κλπ. 

- Θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο UTF8 και να διαθέτει πλήρως ελληνοποιημένο 
interface βιβλιοθηκονόμου και τελικού χρήστη. Ο τελικός χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τη 
γλώσσα αναζήτησης στο δημόσιο κατάλογο που θα είναι τουλάχιστον η ελληνική και 
αγγλική. 

- Θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα διαχείρισης καθιερωμένων όρων χωρίς περιορισμούς 

- Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακού μέσου (εικόνα, ήχος, video) 
και προβολής του στο δημόσιο κατάλογο. 

- Ενσωμάτωση και εμφάνιση εξωφύλλων στο δημόσιο κατάλογο. 

- Αναζήτηση απλή, σύνθετη και με αξιοποίηση φασετών για επιλεγμένα ευρετήρια. 

- Πλήρης υποστήριξη τεχνολογίας RFiD και διαθεσιμότητα πρωτοκόλλου SIP2. 

- Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με την ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης ώστε ο κατάλογος των βιβλίων να είναι προσβάσιμος από τους χρήστες και να 
ενημερώνεται αυτόματα.     

 

H βιβλιοθήκη έχει επιλέξει και θα λειτουργήσει με το format Unimarc και το ταξινομικό σύστημα 
Dewey.  

O ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει το λογισμικό στον server, να παραμετροποιήσει τις 
διάφορες λειτουργίες/υποσυστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της βιβλιοθήκης, να εκπαιδεύσει 
το προσωπικό στο χώρο της βιβλιοθήκης, να παραδώσει οδηγίες χρήσης των βασικών 
λειτουργιών στα ελληνικά και να αποκαταστήσει τη συνεργασία με το υπό προμήθεια 
αντικλεπτικό σύστημα τεχνολογίας RFID. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ομάδα έργου, βιβλιοθηκονόμο, με εμπειρία στην 
οργάνωση και στο στήσιμο βιβλιοθήκης. Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην 
προσφορά του το κόστος εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού για πέντε (5) 
χρόνια από την εγκατάστασή του.  
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Α. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατάρτιση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από το 
Φορέα στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, του Ειδικό Λογισμικού Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης, του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Δανεισμού - Επιστροφής Βιβλίων με χρήση 
RFID και του Αντικλεπτικό Συστήματος Θυρών Ασφαλείας καθώς επίσης και στην παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μορφή σεμιναρίων και εν ώρα εργασίας (on the job training).  

Β. Υπηρεσίες Οργάνωσης - Επιμέλειας Βιβλιοθήκης και Ψηφιοποίησης  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις εφαρμογές στον εξυπηρετητή, να παραμετροποιήσει 
τον εξοπλισμό και το λογισμικό και να προβεί σε κάθε απαραίτητη εργασία ώστε να παραδώσει 
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε λειτουργική και επιχειρησιακή πληρότητα. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ομάδα έργου, βιβλιοθηκονόμο, με εμπειρία στην 
οργάνωση και στο στήσιμο βιβλιοθήκης, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κατά τη έναρξη των εργασιών οργάνωση του συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την τεχνική επάρκεια και ικανότητα μετατροπής εικόνων και 
βίντεο σε οντότητες επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες θα εισαχθούν στην Εφαρμογή 
πολυμεσικής ξενάγησης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Γ. Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού και της υλοποίησης των συστημάτων, 
ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να θέσει όλα τα συστήματα σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από 
πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα δύο μηνών, εξασφαλίζοντας την  απαιτούμενη 
διαθεσιμότητα. 

διαθεσιμότητα. 

Δ. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς κόστος για τουλάχιστο ένα (1) έτος 
από την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

Η  ανάπτυξη της εφαρμογής πολυμεσικής ξενάγησης, έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ένας 
ηλεκτρονικός ξεναγός, για την ιστορία, για τον τουρισμό και τον πολιτισμό στην Πόλη της 
Κομοτηνής, μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές (smartphone., Tablets) με χρήση 
τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό ξεναγό που αναλόγως των επιλογών του χρήστη του 
δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει μνημεία της πόλης, στοιχεία της οικονομικής και πολιτισμικής 
ιστορίας της πόλης, την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιστορία της πόλης καθώς και σημεία 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος (βυζαντινές εκκλησίες, ιερές μονές.  

Η εφαρμογή θα κάνει χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, θα υποστηρίζει 
πλοήγηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, και θα προσφέρει πληροφορίες που θα 
προβάλλονται πάνω στον πραγματικό κόσμο μέσω κειμένου, εικόνων και βίντεο. Ο συνδυασμός 
με υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται χωρικά δεδομένα (location-based services), θα δίνει 
δυνατότητα πιο εξειδικευμένων εφαρμογών, όπως τουριστικών ή πολιτιστικών οδηγών, 
απευθείας πάνω στον περιβάλλοντα χώρο του σημείου. Η εφαρμογή θα εκτελείται σε κινητά 
τηλέφωνα και θα διατίθεται δωρεάν στους χρήστες. 
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Θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή διαδραστικής εικονικής περιήγησης στο χώρο ενδιαφέροντος, 
όπου θα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να περιηγείται σε εικονικά τρισδιάστατο χώρο κατά 
βούληση, όπως επίσης να πληροφορείται για τα αντικείμενα ενδιαφέροντος.  

Η εφαρμογή θα υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 
(backoffice), με σκοπό την αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας και την προβολή 
πολυγλωσσικού περιεχομένου (Ελληνικά και Αγγλικά σε πρώτο στάδιο). Οι εφαρμογές θα είναι 
επίσης διαθέσιμες μέσω Διαδικτυακής Πύλης, καθώς και από τα Google Play , Apple Store και θα 
υποστηρίζουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών Android & iOS. 
 
  
 
Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 
Προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, λογισμικών και συστημάτων & Προμήθεια Εξοπλισμού 

Εστίασης, Συσκευών 
Ανεξαιρέτως των ειδών τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ –  
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Πίνακες Συμμόρφωσης, αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

Εφαρμογή πολυμεσικής ξενάγησης και προβολής Μνημείων και Ιστορικών κτιρίων της Κομοτηνής για 
Αndroid και iOS με χρήση τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας AR  

Η δράση αφορά στη δημιουργία ενός ψηφιακού εικονικού οδηγού (e-guide), διαθέσιμου σε φορητές 
συσκευές και έξυπνα τηλέφωνα (smartphones).  
Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να μεταφορτώνει την εφαρμογή του ψηφιακού πολυμεσικού οδηγού 
(δωρεάν) από τις καθιερωμένες αγορές εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (π.χ. Apple App Store και Google 
Play) για συσκευές τύπου Apple iOS και Google Android ή ισοδύναμες, αντίστοιχα καθώς και από την 
ιστοσελίδα του έργου.  
Βασικοί στόχοι της εφαρμογής αποτελούν η ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος και του πολιτισμού 
της Κομοτηνής και η διευκόλυνση του επισκέπτη στην άντληση πληροφοριών κατά την περιήγησή του. 
Κύρια λειτουργικότητα της εφαρμογής αποτελεί η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας. Η 
εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την ένθεση πληροφοριών στην εικόνα της κάμερας της συσκευής 
του χρήστη. Η επαύξηση της πραγματικότητας στην οθόνη της συσκευής του χρήστη θα γίνεται με 
γεωαναφορά του ζητούμενου σημείου. Έτσι, η εφαρμογή θα μπορεί με την χρήση της θέσης του χρήστη 
και τη γωνία της συσκευής στο χώρο (γυροσκόπιο) να εμφανίσει στην οθόνη ποια σημεία είναι μπροστά 
του και σε προκαθορισμένη ακτίνα.  
Επιλέγοντας κάποιο έκθεμα ο χρήστης:  

✓ Θα έχει την δυνατότητα δρομολόγησης προς αυτό χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψει την 
εφαρμογή ή να κλείσει την κάμερα της συσκευής. Τρισδιάστατα βέλη θα τον καθοδηγούν προς 
το επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα να 
παρατηρεί και τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής.  

✓ Θα έχει την δυνατότητα ανάκτησης όλων των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες στην Βάση 
Δεδομένων για το συγκεκριμένο σημείο (τεκμηρίωση, φωτογραφίες, μεταδεδομένα, ηχητικό 
υλικό, πανοραμικές φωτογραφίες) 

Λειτουργικά η  εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι αναφερόμενες λειτουργίες: 
➢ Ψηφιακή ξενάγηση με εύχρηστη διαδραστική πλοήγηση στο χώρο του κτιρίου. 
➢ Άντληση και προβολή πληροφοριών για τεκμήρια, σημεία ενδιαφέροντος ή διαδρομές με βάση 

την χωρική θέση του επισκέπτη, που αντλείται από την ενσωματωμένη λειτουργία του GPS της 
συσκευής, ή αναζήτησης με λέξεις – κλειδιά. 
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➢ Προτάσεις σημείων ενδιαφέροντος  
➢ Αξιοποίηση του κοινωνικού δικτύου του επισκέπτη για διαμοιρασμό της εμπειρίας. 
➢ Η ψηφιακή ξενάγηση πρέπει να προσφέρεται με τρία είδη διεπαφής: διεπαφή λίστας, διεπαφή 

χάρτη και διεπαφή κάμερας. Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των κινητών συσκευών (μικρή 
οθόνη, μη ακριβής επιλογή σημείων με χρήση αφής), η διεπαφή παρουσίασης πρέπει να 
υποστηρίζει: 
i) Λειτουργία ιεραρχικής παρουσίασης των σημείων ενδιαφέροντος, π.χ. οργάνωση και 

προβολή σε δύο ή περισσότερα επίπεδα 
ii) Λειτουργία προσαρμοζόμενης παρουσίασης σημείων στο χάρτη με τεχνικές ομαδοποίησης, 

π.χ. όταν πολλά σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους αυτά 
ομαδοποιούνται και προβάλλονται στο χάρτη σαν ένα «σύνθετο» σημείο, το οποίο όταν 
επιλεχθεί από τον επισκέπτη αναλύεται στις συνιστώσες του. 

➢ Λειτουργία Virtual Reality Tour. Κάνοντας χρήση ειδικής μάσκας εικονικής πραγματικότητας ο 
χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στα μνημεία της Έδεσσας μέσω των πανοραμικών 
φωτογραφιών με σκοπό τη δημιουργία βιωματικών πολιτιστικών εμπειριών σε όποιο μέρος του 
κόσμου και αν βρίσκεται.  

 

Τεχνικά η  εφαρμογή θα πρέπει να είναι λειτουργική τουλάχιστον σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα 
Android και iOS.  

Όπως είναι γνωστό οι εφαρμογές που λειτουργούν στα παραπάνω λειτουργικά συστήματα απαιτούν τη 
χρήση συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού (π.χ Swift για iOS, Java για Android), ενός 
διαφορετικού περιβάλλοντος ανάπτυξης και API. 

Παρ όλα αυτά επειδή στο άμεσο μέλλον είναι εξαιρετικά πιθανό να προκύψει η ανάγκη και για άλλες 
πλατφόρμες (Windows Mobile κτλ) αλλά και συσκευές (smart glasses, smart watches κτλ) είναι 
απαραίτητο να αποφευχθεί αυτός ο κατακερματισμός τεχνολογιών ο οποίος εκτός από περιοριστικός, 
αυξάνει επίσης το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης μίας εφαρμογής. 

Για τον λόγο αυτό η εφαρμογή θα πρέπει να αναπτυχθεί με ανεξάρτητο πλατφόρμας λογισμικό (σε 
ελεύθερη μετάφραση cross-platform ή multi-platform) το οποίο εφαρμόζεται και διαλειτουργεί σε 
πολλαπλά λειτουργικά συστήματα ή πλατφόρμες υλικού. Στη πράξη επιτρέπει στους προγραμματιστές 
με μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού να αναπτύξουν λογισμικό γράφοντας το πρόγραμμα μια 
μόνο φορά, δέχοντας μικρή έως καθόλου τροποποίηση, τρέχοντας σε όλα τα συστήματα.   

Σαν backoffice της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί η Βάση Δεδομένων η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

 

 

Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να αναλύσει την αρχιτεκτονική της εφαρμογής, τα 
εργαλεία ανάπτυξης και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσει, τον τρόπο διασύνδεσης και 
επικοινωνίας με την Βάση Δεδομένων και την μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθήσει.  

 
 
Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων (Backoffice) 
Πρόκειται για το σχήμα της βάσης δεδομένων που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ώστε να 
συμπεριλάβει και να διαχειριστεί μία εκτεταμένη συλλογή οντοτήτων περιγραφικών πληροφοριών, οι 
οποίες θα αφορούν σε σημεία ενδιαφέροντος όπως προαναφέρθηκε.  
Η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων θα είναι μία διασύνδεση (interface), δηλαδή μέρος λογισμικού, που 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ίδια τη φυσική βάση δεδομένων και τους χρήστες του 
συστήματος.  
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Πρόκειται για web based εφαρμογή με διαχείριση ρόλων των χρηστών όσο αφορά την εισαγωγή, 
καταγραφή και διαχείριση των σημείων ενδιαφέροντος. 
Στόχοι του σχεδιασμού θα είναι οι εξής:  

• Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στην διεπαφή μεταξύ της εφαρμογής και 
στον τρόπο εργασίας αυτής, 

• εφαρμογή, 

• Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου. 

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν τον σχεδιασμό της εφαρμογής σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο 
περιλαμβάνουν: 

➢ Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή ανεξαρτησία από συγκεκριμένο 
προμηθευτή και χρήση προτύπων 

➢ Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και 
υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος 

➢ Την επεκτασιμότητα της εφαρμογής χωρίς αλλαγές στην δομή και αρχιτεκτονική της 
➢ Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική της εφαρμογής, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 

και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή 
εξοπλισμού.  

➢ Αρχιτεκτονική Multi-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ 
κεντρικών συστημάτων 

➢ Χρήση συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία 
διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών 
στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου 
των προσβάσεων στα δεδομένα.  

Θα πρέπει να διασφαλίζονται: 
 Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης. 
 Ανοικτό τεκμηριωμένο και δημοσιευμένο σύστημα διεπαφής με προγράμματα τρίτων. 
 Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 
 Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. 
 Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων. 
 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) για την αποδοτική χρήση της εφαρμογής και 

την ευκολία εκμάθησής του. 
 Ενσωμάτωση άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά 

διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών, τα οποία θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους 
τελικούς χρήστες (error messages), στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους 
οικείους προς αυτούς. 

 
Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με την εφαρμογή που θα αναπτυχθεί: 

 Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται. 
 Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων της εφαρμογής. 
 Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων της εφαρμογής και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), 

καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών 
(user manuals). 

 Ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων των στοιχείων της εφαρμογής από τη 
βάση δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. Πρόβλεψη για 
εξαγωγή δεδομένων με βάση την ημέρα εισαγωγής / τροποποίησης / διαγραφής και με βάση τον 
χρήστη.   
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 Ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή από το προσωπικό του Δήμου. 
 

Για τι σχεδιασμό του GUI θα εφαρμοστούν όλες οι βασικές αρχές Εργονομίας Λογισμικού οι οποίες  είναι 
οι παρακάτω: 
Συνέπεια: Όταν η ίδια διαδικασία, η ίδια ενέργεια, συντελείται σε δύο ή περισσότερα διαφορετικά μέρη 
της εφαρμογής, θα παρουσιάζεται και θα λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα μέρη.  
Απλότητα: Οι σύνθετες διεργασίες στην εφαρμογή, θα κρύβονται από τον χρήστη. 
Ελαχιστοποίηση ενεργειών χρήστη: Ο χρήστης θα φτάνει στο επιθυμητό για αυτόν αποτέλεσμα με τις 
λιγότερες δυνατές ενέργειες. Οι απαιτούμενες πληκτρολογήσεις θα περιορίζονται στις απολύτως 
απαραίτητες. Όπου υπάρχουν προεπιλεγμένες επιλογές, θα παρουσιάζονται με μορφή λίστας ή 
πλήκτρων επιλογής, έτσι ώστε ο χρήστης να μην υποχρεωθεί να πληκτρολογήσει την επιλογή του. Αλλά 
και στις περιπτώσεις που η πληκτρολόγηση είναι απαραίτητη, οπότε φυσιολογικό είναι να γίνονται λάθη 
στην πληκτρολόγηση από τους χρήστες, το πρόγραμμα θα λειτουργεί ανάλογα. 
Παροχή άμεσης ανάδρασης: Ακόμα και στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της επιλογής του χρήστη 
δεν έχουν ολοκληρωθεί, το σύστημα θα παρέχει μηνύματα στο χρήστη όπως “Παρακαλώ περιμένετε”. 
Τα μηνύματα αυτά προσφέρουν επαρκή πληροφόρηση και καθησυχάζουν το χρήστη ότι όλα πάνε καλά. 
Παροχή βοήθειας: Θα παρέχεται βοήθεια με την μορφή και τη λειτουργικότητα που παρέχεται από όλα 
τα σύγχρονα πακέτα λογισμικού. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε συνοπτικές οδηγίες 
χρήσης του προγράμματος, σε επιμέρους λειτουργίες, σε αναζήτηση, ανεύρεση και επεξήγηση όρων. 
Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να αναλύσει την αρχιτεκτονική της βάσης 
δεδομένων, τα εργαλεία ανάπτυξης και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσει και την μεθοδολογία 
υλοποίησης που θα ακολουθήσει. 

Ιστοσελίδα προβολής του Κτιρίου, της βιβλιοθήκης και των βιβλίων 
Ο βασικός στόχος της ιστοσελίδας θα είναι η ολοκληρωμένη προβολή του ιστορικού κτιρίου, της 
βιβλιοθήκης και των βιβλίων, των δράσεων καθώς και η ενημέρωση του επισκέπτη, η εξωτερίκευση της 
πληροφορίας και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης, δημιουργώντας ένα βέλτιστο περιβάλλον 
επικοινωνίας το οποίο θα χαρακτηρίζεται από:  

✓ Πλούσια, επίκαιρη, έγκυρη και προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση  

✓ Πληροφορία η οποία θα είναι θεματικά κατηγοριοποιημένη και οργανωμένη και η οποία θα 
είναι εύκολα προσβάσιμη στους χρήστες μέσω μηχανισμών αναζήτησης και μέσω μηχανισμών 
πλοήγησης  

✓ Ενημερωμένο κατάλογο με τα βιβλία τα οποία ανήκουν στην βιβλιοθήκη 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να συμβαδίζει με τα τελευταία πρότυπα σχεδίασης ώστε να προκαλεί το 
ενδιαφέρον του σύγχρονου επισκέπτη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργεί άψογα σε ταχύτητα, 
πληρότητα και ευκολία διαχείρισης. Η ιστοσελίδα θα πρέπει από σχεδιασμού να εξασφαλίζει την 
προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η διασύνδεση με το ειδικό 
λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, το οποίο περιγράφεται παρακάτω. 
Η ιστοσελίδα του έργου θα:  

✓ Συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα για το σχεδιασμό και λειτουργία των 
διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών 
Τόπων  

✓ Είναι Προσαρμοσμένη στα νέα πρότυπα ασφαλείας και συμβατότητα με τις νέες εκδόσεις των 
περιηγητών (browsers) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης  

✓ Έχει δημιουργικό σχεδιασμό που θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του 
περιεχομένου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει 
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εύκολα και γρήγορα, όσο και στην ευχρηστία της ιστοσελίδας, ώστε να ολοκληρώνουν τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη χρήση του με τον πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο.  

✓ Έχει την δυνατότητα χρήσης του διαδικτυακού τόπου από κινητές συσκευές (Tablets, 
Smartphones). 

Δημιουργική προσέγγιση 
Ο δημιουργικός σχεδιασμός θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του 
περιεχομένου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει εύκολα 
και γρήγορα, όσο και στην ευχρηστία της Ιστοσελίδας, ώστε να ολοκληρώνουν τις ενέργειες που 
απαιτούνται για τη χρήση του με τον πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο.  
Η δημιουργική προσέγγιση θα περιλαμβάνει:  

✓ Χρήση των τελευταίων τεχνολογιών web για την κατασκευή ενός state-ofthe-art εικαστικού look 
& feel  

✓ Πελατο-κεντρική και εμφανής δομή, ιεράρχηση πληροφορίας και πλοήγηση  
✓ Αυστηρή συμβατότητα κατ’ ελάχιστον με την κοινότερη ανάλυση οθόνης των χρηστών Internet 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1024x768)  
✓ Φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός με περιορισμούς τύπου KByte/σελίδα ώστε να μην αυξηθεί ο 

όγκος τους και να μπορούν να ολοκληρώνονται σε αποδεκτό χρόνο από μια μέση Ευρωπαϊκή 
ταχύτητα σύνδεσης στο Internet  

✓ Η ιστοσελίδα θα μπορεί να προσφέρει περιεχόμενο σε μια πλειάδα πολυμεσικών μορφών 
(multimedia format), όπως video, 3d graphics, animation.  

✓ Χαρτοκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση: Στόχος, ένα χαρτοκεντρικό portal όπου ο επισκέπτης 
άμεσα θα μπορεί να έχει εποπτεία της περιοχής καθώς και δυνατότητα χωρικού εντοπισμού του 
κάθε σημείου ενδιαφέροντος από την πρώτη κιόλας σελίδα. 

✓ Σχεδίαση mobile first: Η πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και χρηστική από πληθώρα 
πλατφορμών (PC, tablet, φυλλομετρητές smartphones) 

✓ Υλοποίηση σχεδιαστικών λεπτομερειών οι οποίες θα αυξήσουν την ευχρηστία της πύλης. 
Ενδεικτικά: Δημιουργία διαφορετικών εμφανισιακά Pins στον χάρτη (ανάλογα με το είδος του 
σημείου ενδιαφέροντος που απεικονίζεται), εύκολη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φίλτρων 
από τον χρήστη κλπ 

✓ Δυνατότητα αξιολόγησης των σημείων ενδιαφέροντος (και επιλεκτική τους παρουσίαση στην 
αρχική σελίδα) με βάση τόσο την χειροκίνητη αξιολόγηση από τους χρήστες όσο και αυτομάτως 
με βάση την επισκεψιμότητα κάθε άρθρου-περιγραφής 

 
Οργάνωση Περιεχομένου 
Σημείο αναφοράς σε θέματα οργάνωσης περιεχομένου είναι ο κανόνας των «τριών βημάτων» (three 
clicks away rule). Σύμφωνα με αυτόν ο επισκέπτης ενός δικτυακού τόπου πρέπει το πολύ με τρία κλικ, να 
έχει καταφέρει να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Ο ανάδοχος του έργου θα λάβει 
υπόψη την βασική αυτή αρχή κατά το σχεδιασμό της δομής της πύλης και τη συγκρότηση του χάρτη 
πλοήγησης (site map).  
Η εφαρμογή της θεωρίας των τριών βημάτων, οδηγεί στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού τόπου «κατά 
πλάτος» (hierarchies of breadth) αντί για «κατά βάθος» (hierarchies of depth) ενισχύοντας την 
αποτελεσματικότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, οι χρήστες απογοητεύονται εύκολα όταν χρειάζεται να 
διασχίσουν αρκετά επίπεδα υποκατηγοριών για να εντοπίσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει. 
Μετά το τρίτο επίπεδο ενός δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης αμφιβάλλει για την ορθότητα των κινήσεών 
του από τη στιγμή που δεν έχει φτάσει στον τελικό του στόχο.  
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μενού πλοήγησης (navigation menu), το οποίο θα είναι απλό και 
περιεκτικό, έτσι ώστε η πλοήγηση του χρήστη να είναι εύκολη και αποτελεσματική, με συνέπεια το 
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περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι εύκολα προσβάσιμο από οποιαδήποτε σελίδα, εξασφαλίζοντας ότι 
ο χρήστης βρίσκει την πληροφορία που αναζητά και επιπλέον ενημερώνεται για όλες τις δραστηριότητες 
του έργου. 
Αναζήτηση 
Η παροχή υπηρεσιών αναζήτησης αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς πρόσβασης στο περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας και το κυριότερο εργαλείο για τους χρήστες που επιθυμούν να ενημερωθούν εύκολα και 
αποδοτικά. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν δύο μορφές αναζήτησης: με τη χρήση παραμέτρων και με τη 
χρήση καταλόγων και ευρετηρίων. Στις υπηρεσίες αναζήτησης με τη χρήση παραμέτρων θα 
περιλαμβάνεται αναζήτηση στο πλήρες περιεχόμενο των σελίδων της πύλης, βάσει λέξεων κλειδιών 
(keywords).  
Κατά την αναζήτηση λέξεων θα αγνοούνται τονικά λάθη ή απουσία τονισμού και δε θα γίνεται διάκριση 
πεζών/κεφαλαίων.  
Για τον σκοπό αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού ευρετηρίου του υλικού το οποίο 
θα διαχειρίζεται η πύλη. 
 
Ημερολόγιο Δράσεων, Εκδηλώσεων 
Το ημερολόγιο της Ιστοσελίδας θα παρουσιάζει με διαισθητικό τρόπο το πρόγραμμα διαφόρων 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.  
Οι εγγραφές ενός ημερολογίου θα προσδιορίζονται:  

✓ Χρονικά με αναφορά σε ώρα, μέρα, μήνα, έτος, με ελεύθερο καθορισμό της διάρκειας των 
θεμάτων και υποστήριξη επαναλαμβανόμενων συμβάντων.  

✓ Τοπικά με αναφορά σε χώρο, κτήριο κοκ.  
✓ Θεματικά.  

Οι εγγραφές του θα είναι δυνατόν να συνδέονται με εγγραφές περιεχομένου. Ο χρήστης θα έχει την 
δυνατότητα να επιλέγει την κατηγορία που τον ενδιαφέρει καθώς και την χρονική περίοδο και να βλέπει 
το σύνολο των δραστηριοτήτων για το διάστημα αυτό. 
Βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζητήσεις (SEO) 
Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης (SEO – Search Engine Optimization) είναι ένα 
σύνολο 
διαδικασιών στη δομή και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που έχει ως στόχο να βελτιώσει την 
κατάταξη τους στις μηχανές αναζήτησης (google, yahoo, bing, κλπ). Δηλαδή, την εμφάνιση τους σε όσο 
το δυνατόν υψηλότερη θέση στην λίστα των αποτελεσμάτων οργανικής αναζήτησης (SERPs – Search 
Engine Result Pages) για συγκεκριμένες λέξεις- κλειδιά (keywords) ή φράσεις (tailoring keywords).  
Η βελτιστοποίηση (SEO) επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τεχνικές on-page (εντός της ιστοσελίδας) και 
off-page (εκτός της ιστοσελίδας). Αναλυτικότερα, ο όρος on-page αναφέρεται στις διαδικασίες που 
ενσωματώνονται μέσα στην κάθε ιστοσελίδα και ο όρος off-page αναφέρεται στους παράγοντες, εκτός 
του ιστότοπου (website), οι οποίοι επιδρούν στην κατάταξη του στις μηχανές αναζήτησης (πχ. social 
media, εξωτερικοί σύνδεσμοι, κ.α.). 
Διαχείριση μέσω Web 
Όλη η διαχείριση της Ιστοσελίδας θα γίνεται με την χρήση ενός web περιβάλλοντος, έτσι ώστε η 
διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των λειτουργιών της πύλης να μπορεί να διεξαχθεί από 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  
Δεν θα απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού στους σταθμούς εργασίας 
των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet 
και έναν κοινό web browser. 
Διαχείριση σελίδων ιστοσελίδας 
Για την διαχείριση και συντήρηση των σελίδων της Ιστοσελίδας κρίνεται σκόπιμη η χρήση εργαλείου 
διαχείρισης περιεχομένου (content management, CMS). 
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Το CMS θα παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον εργασίας, μέσα από το 
οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, 
καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.  
Οι διαχειριστές, θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες σελίδες ή να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό 
και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.  
Η διαχείριση των σελίδων θα περιλαμβάνει:  

✓ Δενδρική απεικόνιση της δομής της Ιστοσελίδας  
✓ Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu)  
✓ Δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών  
✓ Ανεξάρτητη δομή σελίδων  
✓ Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get)  
✓ Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας πριν την δημοσίευση  
✓ Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα εκτυπώνονται μόνο το περιεχόμενο 

αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout του Διαδικτυακού Τόπου.  
✓ Τα οποιοδήποτε κείμενα υπάρχουν θα είναι ευανάγνωστα τόσο επί της οθόνης όσο και 

εκτυπωμένα. 
Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να αναλύσει την αρχιτεκτονική της Ιστοσελίδας, τα 
εργαλεία ανάπτυξης και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσει και την μεθοδολογία υλοποίησης που θα 
ακολουθήσει. 

Αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού - επιστροφής βιβλίων με χρήση RFID και αντικλεπτικό σύστημα 
θυρών ασφαλείας με χρήση RFID 

 

Για την προμήθεια “Αντικλεπτικού συστήματος βιβλίων και σήμανσης αυτών μέσω τεχνολογίας 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID -Radio Frequency Identification)”.  

Η τεχνολογία της σήμανσης/αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για 
αυτόματη, σε πραγματικό χρόνο αναγνώριση και ιχνηλάτηση αντικειµένων. Ένα τυπικό RFID σύστηµα 
περιλαμβάνει έναν RFID αναγνώστη που σκανάρει την ταυτότητα του αντικειμένου (µμοναδικός 
σειριακός αριθμός αναγνώρισης) που είναι αποθηκευμένη στην RFID ετικέτα πάνω στο αντικείµενο. 
Ο αναγνώστης µετατρέπει την πληροφορία από την RFID ετικέτα σε µορφή κατανοητή και 
διαχειρίσιµη από πληροφοριακά συστήματα. Το προσφερόμενο σύστημα RFID θα πρέπει να 
εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα µε το ολοκληρωμένο σύστημα της βιβλιοθήκης (Koha) και να μπορεί 
να υποστηρίξει υπηρεσίες προγραμματισμού/σήμανσης, εισαγωγής, δανεισμού, επιστροφής, 
αναζήτησης, αναγνώρισης, εύρεσης θέσης και απογραφής των βιβλίων µε RFID ετικέτα , μέσω των 
κατάλληλων κατά περίπτωση συσκευών. Όλες οι συσκευές θα συνοδεύονται από έτοιμο λογισμικό 
που μπορεί να τεθεί άμεσα σε λειτουργία. 

Η παρούσα προμήθεια αφορά: 

- Σταθμούς προγραμματισμού ετικετών RFID και αναγνώρισης του κωδικού σήμανσης στο στάδιο 
του δανεισμού.  

- Ετικέτες RFID για τη σήμανση του υλικού 

- Θύρες ασφαλείας ενός διαδρόμου τεχνολογίας RFID για την εξασφάλισης της ασφαλούς 
διακίνησης του υλικού και την αποφυγή κλοπών/απωλειών. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ –  Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων – Πίνακες Συμμόρφωσης, λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών µε την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 
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Ειδικό λογισμικό για Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι δοκιμασμένο και φιλικό με εξασφαλισμένη την εξέλιξή του 
μέσω νέων εκδόσεων. Επί πλέον: 

- Θα πρέπει είναι πλήρες και να διαθέτει όλα τα υποσυστήματα που διασφαλίζουν τη 
λειτουργικότητα και την εξωστρέφεια μιας βιβλιοθήκης, όπως: καταλογογράφηση για κάθε 
κατηγορία υλικού, διαχείριση περιοδικών εκδόσεων (περιοδικά, εφημερίδες, πολύτομα), 
διαχείριση δανεισμού (αρχείο χρηστών, δανεισμοί, επιστροφές, κρατήσεις) και υπηρεσία 
προβολής και Δημόσιου Καταλόγου (WebOPAC). 

- Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων και έκδοσης στατιστικών 
στοιχείων, κατ’ επιλογήν της βιβλιοθήκης. 

-  Θα πρέπει υποστηρίζει όλα τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και πρωτόκολλα στις 
τελευταίες εκδόσεις τους και οπωσδήποτε: AACR2 rev., WebDewey, Marc formats ( 
Marc21, Unimarc), Z3950, ISO2709, XML, κλπ. 

- Θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο UTF8 και να διαθέτει πλήρως ελληνοποιημένο 
interface βιβλιοθηκονόμου και τελικού χρήστη. Ο τελικός χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τη 
γλώσσα αναζήτησης στο δημόσιο κατάλογο που θα είναι τουλάχιστον η ελληνική και 
αγγλική. 

- Θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα διαχείρισης καθιερωμένων όρων χωρίς περιορισμούς 

- Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακού μέσου (εικόνα, ήχος, video) 
και προβολής του στο δημόσιο κατάλογο. 

- Ενσωμάτωση και εμφάνιση εξωφύλλων στο δημόσιο κατάλογο. 

- Αναζήτηση απλή, σύνθετη και με αξιοποίηση φασετών για επιλεγμένα ευρετήρια. 

- Πλήρης υποστήριξη τεχνολογίας RFiD και διαθεσιμότητα πρωτοκόλλου SIP2. 

- Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με την ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης ώστε ο κατάλογος των βιβλίων να είναι προσβάσιμος από τους χρήστες και να 
ενημερώνεται αυτόματα.     

 

H βιβλιοθήκη έχει επιλέξει και θα λειτουργήσει με το format Unimarc και το ταξινομικό σύστημα 
Dewey.  

O ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει το λογισμικό στον server, να παραμετροποιήσει τις 
διάφορες λειτουργίες/υποσυστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της βιβλιοθήκης, να εκπαιδεύσει 
το προσωπικό στο χώρο της βιβλιοθήκης, να παραδώσει οδηγίες χρήσης των βασικών 
λειτουργιών στα ελληνικά και να αποκαταστήσει τη συνεργασία με το υπό προμήθεια 
αντικλεπτικό σύστημα τεχνολογίας RFID. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ομάδα έργου, βιβλιοθηκονόμο, με εμπειρία στην 
οργάνωση και στο στήσιμο βιβλιοθήκης. Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του 
το κόστος εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού για πέντε (5) χρόνια από την εγκατάστασή 
του. 

Υπηρεσίες Έργου 

Α. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατάρτιση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από το 
Φορέα στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, του Ειδικό Λογισμικού Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης, του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Δανεισμού - Επιστροφής Βιβλίων με χρήση 
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RFID και του Αντικλεπτικό Συστήματος Θυρών Ασφαλείας καθώς επίσης και στην παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μορφή σεμιναρίων και εν ώρα εργασίας (on the job training).  

Β. Υπηρεσίες Οργάνωσης - Επιμέλειας Βιβλιοθήκης και Ψηφιοποίησης  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις εφαρμογές στον εξυπηρετητή, να παραμετροποιήσει 
τον εξοπλισμό και το λογισμικό και να προβεί σε κάθε απαραίτητη εργασία ώστε να παραδώσει 
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε λειτουργική και επιχειρησιακή πληρότητα. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ομάδα έργου, βιβλιοθηκονόμο, με εμπειρία στην 
οργάνωση και στο στήσιμο βιβλιοθήκης, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κατά τη έναρξη των εργασιών οργάνωση του συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την τεχνική επάρκεια και ικανότητα μετατροπής εικόνων και 
βίντεο σε οντότητες επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες θα εισαχθούν στην Εφαρμογή 
πολυμεσικής ξενάγησης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Γ. Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού και της υλοποίησης των συστημάτων, 
ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να θέσει όλα τα συστήματα σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από 
πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα δύο μηνών, εξασφαλίζοντας την  απαιτούμενη 
διαθεσιμότητα. 

Δ. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς κόστος για τουλάχιστο ένα (1) έτος 
από την οριστική παραλαβή του έργου. 

Οριζόντιες Προδιαγραφές 
Διαλειτουργικότητα 
Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου συστήματος για τη μεταφορά και 
χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε: 

✓ Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της 
πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων). 

✓ Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών 
(τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την 
μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο). 

✓ Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και στα 
δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας). 

✓ Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και 
των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την 
αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

 
Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα στο πλαίσιο του έργου, αυτή ορίζεται ως εξής: 

✓ Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο. 
 
Οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας του συστήματος θα πρέπει να στηρίζονται σε 2 άξονες: 
• Τα πρότυπα των διεπαφών και των δεδομένων του, τα οποία επιλέγονται από τα πλέον αποδεκτά στο 
χώρο των επιλεγόμενων τεχνολογιών 
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• Την αρχιτεκτονική και την ευελιξία (προσαρμοσιμότητα) του συστήματος, στοιχεία οποία επιτρέπουν 
τη ενσωμάτωση λειτουργιών οι οποίες προκύπτουν από το συγκερασμό περισσότερων του ενός 
διαλειτουργόντων συστημάτων. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την υλοποίηση των παραπάνω γενικών αρχών 
διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας. 
 
Ανοιχτά δεδομένα 
Ένα σημαντικό κομμάτι του προτεινόμενου έργου, όπως φαίνεται μέσα από την παρούσα διακήρυξη, 
αφορά σε ενέργειες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης δεδομένων που σχετίζονται με ιστορικό και 
πολιτιστικό περιεχόμενο.  
Όσον αφορά στα ανοιχτά-ελεύθερα δεδομένα (δηλ., πολιτιστικό υλικό, ενημέρωση κοινού σχετικά με 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, κοκ.), θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά από όλους τους 
πολίτες, ακολουθώντας προδιαγραφές ανοικτών προτύπων, όσον αφορά στην κωδικοποίηση και 
παρουσίασή τους. Για την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης, θεωρείται αναγκαία η παροχή 
αντίστοιχης αδειοδότησης του τελικού προϊόντος (λογισμικού), δηλαδή θα πρέπει να παρέχονται άδειες 
που επιτρέπουν την ανοιχτή πρόσβαση (π.χ. GPL, LGPL, MIT, κοκ.). 
Όσον αφορά στα ευαίσθητα δεδομένα κλειστού-προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα τους και τη διάθεσή τους μόνο στους 
αρμόδιους/δικαιούχους καθώς και πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην θίγονται 
πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με το έργο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει διασφαλίσει ότι το σύνολο του πολιτιστικού υλικού που αξιοποιείται στο 
πλαίσιο του έργου διατίθεται για «μη εμπορική χρήση», «παρόμοια διανομή» και με υποχρεώσεις 
«αναφοράς». 

Ανοικτά Πρότυπα 

Η γενική φιλοσοφία των δράσεων ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open 
Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems).Για την υλοποίηση του έργου θα υιοθετηθεί η 
χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards) για το λογισμικό και τις διαδικασίες και ανοιχτών μορφών 
(Open Formats) για τα δεδομένα και το περιεχόμενο. Μέσω της υιοθέτησης ανοικτών προτύπων 
αποφεύγεται η εξάρτηση από συγκεκριμένο τεχνολογικό πάροχο (vendor lock-in) ενώ ταυτόχρονα 
προάγεται η διαφάνεια του συστήματος και γίνεται δυνατή η διαλειτουργικότητα (interoperability) με 
άλλα συστήματα. Προκειμένου επίσης να εξασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ανεξαρτησία του 
συστήματος από συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, η υιοθέτηση λύσεων οι οποίες στηρίζονται σε 
ανοικτά πρότυπα εγγυώνται πως αυτές μπορούν να αντικατασταθούν (σε περίπτωση που προκύψει 
τέτοια ανάγκη) από άλλες χωρίς να επηρεαστεί η συνολική λειτουργικότητα του συστήματος και με 
ελεγχόμενο βαθμό δυσκολίας. Επίσης, η υποστήριξη ανοικτών προτύπων προάγει την διαφάνεια του 
συστήματος, εφ’ όσον ακριβώς λόγω της φύσης των προτύπων είναι δυνατή η πρόσβαση στις 
προδιαγραφές τους και ο έλεγχός τους. Τέλος, η συμμόρφωση με ανοικτά πρότυπα σημαίνει πως το 
σύστημα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης σε τεχνικό επίπεδο με άλλα συστήματα (εφ όσον αυτά 
στηρίζονται επίσης σε ανοικτά πρότυπα), κάτι που επιτρέπει την μέγιστη διαλειτουργικότητα. 
Απαιτήσεις Ασφάλειας 
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Η Βάση Δεδομένων θα αποτελεί φορέα και διαχειριστή πληροφοριών και υπηρεσιών σημαντικής αξίας. 
Η διασφάλιση του απόρρητου και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται ή διακινούνται από 
το σύστημα αποτελεί βασική σχεδιαστική προτεραιότητα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
φροντίσει για την προστασία της ακεραιότητας των πληροφοριών, αναζητώντας και εντοπίζοντας – με 
μεθοδικό και συστηματικό τρόπο – τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικό‐διοικητικές διαδικασίες οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων 
και υποδομών. Σημαντικό είναι να γίνεται ανίχνευση όλων των μεταβολών και κινήσεων που έχουν γίνει 
από κάθε χρήστη (διατήρηση log files). 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα για να δρομολογήσει 
κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια ολόκληρου του έργου, των υποσυστημάτων, των βάσεων 
δεδομένων, των μέσων και των υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν. Λόγω του μεγέθους του έργου 
κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη από τον Ανάδοχο σε θέματα υπηρεσιών ασφάλειας, καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου υποέργου αλλά και όλων των έργων του έργου.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει λύσεις, να τις υλοποιήσει και να παρακολουθήσει την πορεία 
εφαρμογής τους για το συγκεκριμένο έργο στους παρακάτω τομείς : 

 Ασφάλεια πληροφοριών 

 Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα αναφέρεται στη διατήρηση των δεδομένων ενός πληροφοριακού 
συστήματος σε μια γνωστή κατάσταση χωρίς ανεπιθύμητες τροποποιήσεις, αφαιρέσεις ή 
προσθήκες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς και την αποτροπή της πρόσβασης ή χρήσης 
των υπολογιστών και δικτύων του συστήματος από άτομα χωρίς άδεια. 

 Διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων και των υπολογιστικών πόρων είναι η 
εξασφάλιση ότι οι υπολογιστές, τα δίκτυα και τα δεδομένα θα είναι στη διάθεση των χρηστών 
όποτε απαιτείται η χρήση τους  

 Εμπιστευτικότητα. Η εμπιστευτικότητα σημαίνει ότι ευαίσθητες πληροφορίες δεν θα έπρεπε να 
αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Η ασφάλεια ολόκληρου του έργου αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας και θα πρέπει να τηρούνται τα 
παρακάτω: 

✓ Διασφάλιση μη αποποίησης δεδομένων και στοιχείων που περιέχονται στο σύστημα. 

✓ Διασφάλιση της φυσικής ύπαρξης των δεδομένων με διαδικασίες προστασίας τους από 
καταστροφές (φυσικές ή μη). 

✓ Περιορισμό της πρόσβασης στο σύστημα σε επίπεδο που αυτό είναι επιτρεπτό από το 
διαχειριστή. 

✓ Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη. 

✓ Διαθεσιμότητα πληροφορίας (μη άρνηση εξυπηρέτησης). 

✓ Η χρησιμοποίηση βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και Τεχνολογίας (best practices).Αξιοποίηση των επαρκέστερων προϊόντων 
λογισμικού και υλικού που διατίθενται στην αγορά. 

 
Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

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

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

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

• την ομαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστημα από τον χρήστη, καθώς και 
την αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

• κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι διασταύρωσης 
ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων 

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

• η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων να γίνεται από μια κοινή 
διεπαφή χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών αλλά και μεγαλύτερη αξιοπιστία και 
ευκολία στην εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες 

• οι εφαρμογές προσφέρουν έλεγχο εισαγωγής δεδομένων (αξιοπιστία) προς αποφυγή λαθών 
των χειριστών / χρηστών (validation) 

Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας και των 
εφαρμογών του έργου η κατασκευή της διαδικτυακής πλατφόρμας και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου 
του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, 
είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιμότητας 
βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής.  

O μηχανισμός πλοήγησης του στις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με 
τρόπο που θα βοηθά όλους τους χρήστες να περιηγηθούν στις σελίδες του χωρίς να μπερδεύονται. Σε 
περίπτωση που οι απαιτήσεις του σχεδιασμού των εφαρμογών είναι τέτοιες που δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να υλοποιηθεί μία έκδοση όλων των σελίδων η 
οποία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις οδηγίες και θα πρέπει να δίνονται οι αντίστοιχοι 
σύνδεσμοι σε κάθε σελίδα (text only version). 
 
 
            Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προσχέδιο της προτεινόμενης Μεθοδολογίας 
διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία 
που τεκμηριώνουν την κατανόηση του έργου και του προτεινόμενου μοντέλου 
λειτουργίας και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: 
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• κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου, 

• καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή 
συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

• προτεινόμενη μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, τις διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία 
που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

• πίνακα με τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του έργου. 
 

Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Υπογραμμίζεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση και μεθοδολογία 
υλοποίησης διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό κατανόησης ενός 
έργου και των ιδιαιτεροτήτων του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην 
προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την 
υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα Έργου), με αναλυτική 
αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή 
του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση αρμόδιων Μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην καταγραφή της ομάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος 
του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας, οι 
οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το 
συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της 
παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου. 

Για κάθε μέλος της ομάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο 
ρόλος στο Έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας 
ανθρωπομηνών ανά φάση του Έργου) κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που 
διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον 
προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη 
διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την 
αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. 

Για την εκτέλεση του έργου, υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα.  
Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα 
οριστεί ο Υπεύθυνος του Έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΠΠΕ σχετικά με την ημερομηνία 
παράδοσης του εκάστοτε παραδοτέου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, 
πέντε (5) ημέρες πριν την σχετική καταληκτική ημερομηνία του παραδοτέου αυτού. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. 

Για την παραλαβή του έργου, η ΕΠΠΕ αξιολογεί την αρτιότητα και πληρότητα των 
παραδοτέων, μέσω: 
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• Διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων. 

• Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήματος ζητώντας τη συμβολή ή και 
γνωμοδότηση καταρτισμένων εμπειρογνωμόνων. 

Η ΕΠΠΕ, από κοινού με τον Υπεύθυνο Έργου, θα παρακολουθούν την πορεία των 
εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και θα είναι αρμόδιοι για την έγκριση 
και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής. Για 
την ομαλή παρακολούθηση του έργου θα προβλέπονται εξαμηνιαίες συναντήσεις της 
Αναθέτουσας με τον Υπεύθυνο του έργου από πλευράς Αναδόχου καθώς και με τα μέλη 
ομάδας έργου που υλοποιούν τα Παραδοτέα της Σύμβασης. 

Η ΕΠΕ θα επωμισθεί τις διαδικασίες ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής όλων των Παραδοτέων, όπως αυτά 
ορίζονται από τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής 
με συνημμένο το αντίστοιχο ανά Παραδοτέο τεκμηριωτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες). 

Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των ζητούμενων εφαρμογών και υλικού στο χώρο που θα 
του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 
Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης - Παραδοτέα 
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η 
διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα 
απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής του έργου. Στη 
συνέχεια παρατίθεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου καθώς και οι ενδιάμεσες 
φάσεις υλοποίησης και τα παραδοτέα αυτών.  
Χρονοδιάγραμμα 
 

ΦΑΣΕΙΣ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 

Φ.1 - Μελέτη επικαιροποίησης         

Φ.2 - Προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση, παραμετροποίηση         

Φ.3 - Εφαρμογή πολυμεσικής ξενάγησης και προβολής Μνημείων και 
Ιστορικών κτιρίων της Κομοτηνής 
και για Αndroid και iOS με χρήση τεχνολογία της επαυξημένης 
πραγματικότητας AR 

        

Φ.4 - Ιστοσελίδα προβολής του Κτιρίου, της βιβλιοθήκης και των 
βιβλίων 

        

Φ.5 - Αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού - επιστροφής βιβλίων με 
χρήση RFID και αντικλεπτικό σύστημα θυρών ασφαλείας με χρήση RFID 

        

Φ.6 - Ειδικό λογισμικό για Ψηφιακή Βιβλιοθήκη         

Φ.7 - Εκπαίδευση         

Φ.8 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας         

 

Φάση 1 - Μελέτη επικαιροποίησης 
Μήνας έναρξης 1ος – Μήνας λήξης 1ος 
 
Φάση 2 - Προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση, παραμετροποίηση 
Μήνας έναρξης 2ος – Μήνας λήξης 3ος 
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Φάση 3 - Εφαρμογή πολυμεσικής ξενάγησης και προβολής Μνημείων και Ιστορικών κτιρίων της 
Κομοτηνής 
και για Αndroid και iOS με χρήση τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας AR 
Μήνας έναρξης 3ος – Μήνας λήξης 6ος 
  
Φάση 4 - Ιστοσελίδα προβολής του Κτιρίου, της βιβλιοθήκης και των βιβλίων 
Μήνας έναρξης 3ος – Μήνας λήξης 5ος 
 
Φάση 5 - Αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού - επιστροφής βιβλίων με χρήση RFID και αντικλεπτικό 
σύστημα θυρών ασφαλείας με χρήση RFID 
Μήνας έναρξης 5ος – Μήνας λήξης 6ος 
 
Φάση 6 - Ειδικό λογισμικό για Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
Μήνας έναρξης 3ος – Μήνας λήξης 6ος 
 
Φάση 7 – Εκπαίδευση 
Μήνας έναρξης 7ος – Μήνας λήξης 7ος 
 
Φάση 8 - Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 
Μήνας έναρξης 7ος – Μήνας λήξης 8ος 

 

                                      

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22-01-2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΤΣΑΝΑΚΛΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
K.A. : 61.7135.01 
ΑΡ. Μελέτης: 105/2021 
CPV: 30000000-9, 48900000-7 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ                       
(χωρις 
Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. 24% 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
(Φ.Π.Α.) 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Σταθμός 
Εργασίας 640,85 € 20 12.817,00 € 3.076,08 € 15.893,08 € 

Οθόνη 160,68 € 20 3.213,60 € 771,26 € 3.984,86 € 

Πακέτο πληκτρολογίου και 
ποντικιού 28,36 € 20 567,20 € 136,13 € 703,33 € 

Λογισμικό προστασίας από 
κακόβουλο λογισμικό (Antivirus) 37,81 € 24 907,44 € 217,79 € 1.125,23 € 

Φορητός Η/Υ Laptop 945,20 € 2 1.890,40 € 453,70 € 2.344,10 € 

Εποιτοίχιος  Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής Αφής 1.039,72 € 1 1.039,72 € 249,53 € 1.289,25 € 

Ασύρματο χειριστήριο 
παρουσιάσεων 47,26 € 1 47,26 € 11,34 € 58,60 € 

Τηλεόραση 75'' 4K Ultra HD TV 
Smart 2.363,00 € 2 4.726,00 € 1.134,24 € 5.860,24 € 

Βάση Στήριξης Τηλεόρασης 94,52 € 2 189,04 € 45,37 € 234,41 € 

Πολυμηχάνημα Δικτυακό 
Επαγγελματικής Χρήσης 831,78 € 2 1.663,56 € 399,25 € 2.062,81 € 

Εκτυπωτής 179,59 € 4 718,36 € 172,41 € 890,77 € 

Διακομιστής  Διαδικτύου και 
Εφαρμογών 7.561,60 € 1 7.561,60 € 1.814,78 € 9.376,38 € 

Πομπός ξενάγησης (Μικρόφωνο) 945,20 € 1 945,20 € 226,85 € 1.172,05 € 

Δέκτης ξενάγησης (Ακουστικό) 406,44 € 20 8.128,80 € 1.950,91 € 10.079,71 € 

Φορτιστής Συστήματος 20 θέσεων 1.862,04 € 1 1.862,04 € 446,89 € 2.308,93 € 

Διαδραστικό Τραπέζι για ΑΜΕΑ 6.616,40 € 1 6.616,40 € 1.587,94 € 8.204,34 € 
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Εφαρμογή πολυμεσικής ξενάγησης 
και προβολής Μνημείων και 
Ιστορικών κτιρίων της Κομοτηνής 
και για Αndroid και iOS με χρήση 
τεχνολογία της επαυξημένης 
πραγματικότητας AR 9.452,00 € 1 9.452,00 € 2.268,48 € 11.720,48 € 

QR – ΑR ετικέτες 28,36 € 30 850,80 € 204,19 € 1.054,99 € 

Ιστοσελίδα προβολής του Κτιρίου, 
της βιβλιοθήκης και των βιβλίων 1.890,40 € 1 1.890,40 € 453,70 € 2.344,10 € 

Εκτυπωτής κάρτας 3.213,68 € 1 3.213,68 € 771,28 € 3.984,96 € 

Τηλεφωνικό Κέντρο 1.701,36 € 1 1.701,36 € 408,33 € 2.109,69 € 

Συσκευή Τηλέφωνου 226,85 € 12 2.722,20 € 653,33 € 3.375,53 € 

Αυτοματοποιημένο σύστημα 
δανεισμού - επιστροφής βιβλίων με 
χρήση RFID 10.019,12 € 1 10.019,12 € 2.404,59 € 12.423,71 € 

Αντικλεπτικό σύστημα θυρών 
ασφαλείας με χρήση RFID 12.287,60 € 2 24.575,20 € 5.898,05 € 30.473,25 € 

Ειδικό λογισμικό για Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη 14.178,00 € 1 14.178,00 € 3.402,72 € 17.580,72 € 

Ταμπλέτα (Tablet) 661,64 € 2 1.323,28 € 317,59 € 1.640,87 € 

      122.819,66 € 29.476,72 €   

ΣΥΝΟΛΟ 152.296,38 € 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25-08-2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΤΣΑΝΑΚΛΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
K.A. : 61.7135.01 
ΑΡ. Μελέτης: 105/2021 
CPV: 30000000-9, 48900000-7 

 

 
 
 

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

1.1 
Για το σύνολο του εξοπλισμού δεν θα προσφερθούν 
τύποι/εκδόσεις για τα οποία  έχει ανακοινωθεί η 
απόσυρση (end-of-life) 

ΝΑΙ   

1.2 

Σε περίπτωση ανακοίνωσης απόσυρσης του 
προσφερόμενου εξοπλισμού μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τον 
εξοπλισμό με ισοδύναμο ή καλύτερο μοντέλο χωρίς 
επιπρόσθετο κόστος 

ΝΑΙ   

1.3 
Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO ή ισοδύναμο 
του κατασκευαστή του 

ΝΑΙ   

1.4 

Αν από την προσφερόμενη λύση του υποψήφιου 
Ανάδοχου προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις σε 
εξοπλισμό, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να 
προσφερθεί και να περιγραφεί από τον ανάδοχο 
χωρίς επιπλέον κόστος 

ΝΑΙ   

1.5 
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης 
φυσικής αρχιτεκτονικής ΝΑΙ   

1.6 
Για το σύνολο του εξοπλισμού να αναφερθούν εάν 
απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και 
εγκατάστασης 

ΝΑΙ   



 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

 23 

1.7 
Παροχή των manuals του συνόλου του εξοπλισμού 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή ΝΑΙ   

1.8 
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου 
του εξοπλισμού στo προβλεπόµενο σημείο ΝΑΙ   

1.9 
Υποστήριξη της παραµετροποίησης (configuration – 
setup) του συνόλου του εξοπλισμού στο σημείο  
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ Α - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Σταθμός Εργασίας 

2.1 Αριθμός τεμαχίων 30   

2.2 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ 

  

2.3 
Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i3 

  

2.4 
Ταχύτητα Επεξεργαστή >= 3.60 GHz 

  

2.5 
Αριθμός Πυρήνων 4 

  

2.6 
Μνήμη Cache 6MB 

  

2.7 
Μέγεθος Μνήμης 4GB 

  

2.8 Τύπος Μνήμης DDR4   

2.9 Ταχύτητα Μνήμης 2400 Mhz   

2.10 Μέγιστο Μέγεθος Μνήμης 32GB   

2.11 Αριθμός Σκληρών Δίσκων 1   

2.12 
Τύπος Σκληρού Δίσκου 

 
HDD 

  

2.13 Συνολική Χωρητικότητα 1TB   

2.14 Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 7200 Rpm   

2.15 Γραφικά, Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών Intel   

2.16 Γραφικά, Μοντέλο Κάρτας Γραφικών 
Intel® UHD 
Graphics 630 

  

2.17 
Γραφικά, Μνήμη Κάρτας Γραφικών Shared   

2.18 
Motherboard, Chipset Μητρικής H110   

2.19 
Motherboard, Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR4   

2.20 
Motherboard, Θύρες Μνήμης 2x   
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2.21 
Κουτί, Μέγεθος Κουτιού Midi Tower   

2.22 
Κουτί, Τροφοδοτικό 500W   

2.23 
Συνδεσιμότητα, Έξοδος HDMI 1x   

2.24 
Συνδεσιμότητα, Έξοδος VGA 1x   

2.25 
Συνδεσιμότητα, Είσοδοι USB 2.0 4x   

2.26 
Συνδεσιμότητα, Είσοδοι USB 3.0 6x   

2.27 
Οπτικό Μέσο DVD±RW   

2.28 
Λειτουργικό Σύστημα 

Microsoft 
Windows 10 
Pro (64bit) 

  

2.29 
Γλώσσα Λειτουργικού 

Ελληνικά & 
Αγγλικά 

  

3 Οθόνη 

3.1 Αριθμός τεμαχίων 30   

3.2 Κατασκευαστής 
ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

3.3 Μοντέλο 
ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

3.4 Τεχνολογία Οθόνης IPS   

3.5 Διαγώνιος 22.8"   

3.6 Μέγεθος 22'' έως 24''   

3.7 Aspect Ratio 16:9   

3.8 Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080   

3.9 
Φωτεινότητα 250cd/m2   

3.10 
Αντίθεση 

1000:1 
(Τυπική) 

  

3.11 
Χρόνος Απόκρισης 5ms   

3.12 
Pixel Pitch 

0.2745 x 
0.2745 

  

3.13 
Color Support (Million) 16.7   

3.14 
Γωνία Θέασης 178/178   

3.15 
Input : D-Sub 1   
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3.16 
Input : HDMI 2   

3.17 
Εγγύηση 3 έτη OnSite   

4 Πακέτο πληκτρολογίου και ποντικιού 

4.1 Αριθμός τεμαχίων 30   

4.2 Κατασκευαστής 
ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

4.3 Connection interface USB   

4.4 Συνδεσιμότητα Wired   

4.5 Mouse Type Optical   

4.6 Keyboard interface USB   

4.7 
Γλώσσα Ελληνικά 

  

5 
Λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (Antivirus) 

5.1 

Για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό στα 
τερματικά και τους εξυπηρετητές του έργου θα 
προσφερθούν 34 άδειες antivirus χρονικής διάρκειας 
3 ετών 

ΝΑΙ   

5.2 Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής και ο τύπος ΝΑΙ   

5.3 

Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών 
συστημάτων:  
- Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10 
- Microsoft Windows Server 2003(R2), 2008(R2), 
2012(R2), 2016, 2019 
- Linux με kernel 2.6.x και νεότερα 
- Mac OS X 
- Android 4 ή νεότερο 

   

5.4 
Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των 
τύπων απειλών: viruses, trojans, dialers, spyware, 
jokes, hoaxes 

ΝΑΙ 
  

5.5 
Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού 
των προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό 
χρόνο 

ΝΑΙ 
  

5.6 
Δυνατότητα επιλογής ανίχνευσης malware σε 
δικτυακές τοποθεσίες, on-demand και σε 
πραγματικό χρόνο  

ΝΑΙ 
  

5.7 
Να παρέχεται cloud reputation database για 
αμεσότερη προστασία από νέες απειλές 

ΝΑΙ 
  

5.8 
Υποστήριξη τεχνολογίων Advanced 
heuristics/DNA/Smart Signatures για δυνατότητα 
ανίχνευσης άγνωστων ιών 

ΝΑΙ 
  

5.9 
Δυνατότητα για host intrusion prevention system ΝΑΙ 
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5.10 
Η ανανέωση των signature files να είναι incremental ΝΑΙ 

  

5.11 

Δυνατότητα Rollback των Signature Files σε 
προηγούμενη έκδοση του με ταυτόχρονη παύση των 
ενημερώσεων, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας 
από το client 

ΝΑΙ 

  

5.12 

Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων με 
νεότερες engines που βρίσκονται σε δοκιμαστικό 
στάδιο, επιλέγοντας το κεντρικά ή απευθείας από το 
client 

ΝΑΙ 

  

5.13 

Δυνατότητα να μπορεί να γίνει ένα client update 
server για τα υπόλοιπα clients του δικτύου χωρίς την 
εγκατάσταση τμήματος της κονσόλας διαχείρισης ή 
άλλου εξωτερικού software 

ΝΑΙ 

  

5.14 

Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του 
Internet σε ένα client καθώς και διαχείριση των 
σελίδων που μπορούν να είναι διαθέσιμες στο 
χρήστη ανά κατηγορία, π.χ. αποτροπή επίσκεψης σε 
σελίδες social media, streaming videos. 

ΝΑΙ 

  

5.15 

Δυνατότητα προστασίας σε δικτυακό επίπεδο με 
client based Firewall, με δυνατότητα φιλτραρίσματος 
σε επίπεδο θυρών και εφαρμογών σε εισερχόμενες 
και εξερχόμενες συνδέσεις. 

ΝΑΙ 

  

5.16 
Δυνατότητα ανίχνευσης και αποτροπής botnet 
malware 

ΝΑΙ 
  

5.17 
Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε 
αρχείο και εισαγωγής των ρυθμίσεων σε άλλο client 
από το ίδιο αρχείο. 

ΝΑΙ 
  

5.18 Να υπάρχει ενσωματωμένη εφαρμογή που να 
καταγράφει την κατάσταση του συστήματος 
(εφαρμογές, processes, services κ.α) – κατόπιν 
εντολής τοπικά ή από την κονσόλα - σε μία χρονική 
στιγμή (snapshot) και να αποθηκεύει τα 
αποτελέσματα για σύγκριση τους με την κατάσταση 
του συστήματος από διαφορετική χρονική στιγμή. 

ΝΑΙ 

  

5.19 Κεντρική διαχείριση όλων των clients των τερματικών 
και servers 

ΝΑΙ 
  

5.20 Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με 
δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών για 
κάθε περίπτωση 

ΝΑΙ 
  

5.21 Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης πολιτικής 
ανά client 

ΝΑΙ 
  

5.22 Δυνατότητα για ομάδες διαχείρισης με βάση 
ιδιότητες υπολογιστών, π.χ. αυτόματη ομαδοποίηση 
υπολογιστών με Windows 10 

ΝΑΙ 
  

5.23 Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας 
μέσω κεντρικής κονσόλας (Remote deployment) 

ΝΑΙ 
  

5.24 Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής ενιαίου πακέτου 
με το πρόγραμμα προστασίας, σύνδεση διαχείρισης, 
πολιτικές και την άδεια ενεργοποίησης 

ΝΑΙ 
  

5.25 Να παρέχεται ξεχωριστό εργαλείο ανίχνευσης 
τερματικών και push εγκατάστασης του παραπάνω 

ΝΑΙ 
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ενιαίου πακέτου 

5.26 Επικοινωνία του software μόνο με IP, δηλαδή να 
δουλέψει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
υπηρεσίες ονοματοδοσίας (DNS servers) 

ΝΑΙ 
  

5.27 Να μπορεί να γίνει αυτόματη ανίχνευση των 
τερματικών που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, 
ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε Active Directory 

ΝΑΙ 
  

5.28 Να μπορεί να γίνει εισαγωγή λίστας των τερματικών 
του δικτύου με τη χρήση CSV αρχείου 

ΝΑΙ 
  

5.29 Η επικοινωνία των servers και των clients να 
διασφαλίζεται μέσω certificate 

ΝΑΙ 
  

5.30 Να μπορεί να γίνει ενεργοποίηση σε δίκτυο χωρίς 
σύνδεση στο internet (offline activation) 

ΝΑΙ 
  

5.31 Να γίνεται ενημέρωση από το Internet από κεντρικό 
σημείο, από το οποίο στην συνέχεια θα 
ενημερωθούν όλοι οι clients του δικτύου 

ΝΑΙ 
  

5.32 Τα antivirus να μπορούν να λάβουν signature files 
μέσω HTTP proxy cache, με αυτόματη παράκαμψή 
του σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο proxy 
server 

ΝΑΙ 

  

5.33 Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν 
υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα, 
καθώς και η δυνατότητα να δοθεί εντολή 
ενημέρωσης λειτουργικού συστήματος 

ΝΑΙ 

  

5.34 Παρακολούθηση όλων των clients και παραγωγή 
reports και στατιστικών σε πολλές μορφές 
(Προγραμματισμένα emails, PDF, PS, CSV, Charts) 

ΝΑΙ 
  

5.35 Δυνατότητα ενιαίας καραντίνας αρχείων που 
ανιχνεύθηκαν για όλο το δίκτυο, με δυνατότητες 
προβολής clients ανά απειλή, εξαγωγή και εξαίρεση 

ΝΑΙ 
  

5.36 Ο server διαχείρισης να μπορεί να γίνει εγκατάσταση 
με τις παρακάτω μεθόδους. 

ΝΑΙ 
  

5.37 α) Αυτοματοποιημένα με τη μορφή Wizard ΝΑΙ 
  

5.38 β) Χειροκίνητα, εκτελώντας ανεξάρτητα τα τμήματα 
της εγκατάστασης 

ΝΑΙ 
  

5.39 Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης Android και 
iOS συσκευών μέσω της ίδιας κονσόλας 

ΝΑΙ 
  

5.40 Να παρέχεται η δυνατότητα agentless προστασίας 
μηχανημάτων σε περιβάλλον VMWare χωρίς 
εγκατάσταση λογισμικού antivirus στο λειτουργικό 
σύστημα του εικονικού μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

5.41 Η είσοδος στην κονσόλα διαχείρισης να μπορεί να 
κλειδωθεί με πιστοποίηση διπλού παράγοντα (2-
factor authentication) 

ΝΑΙ 
  

5.42 Δυνατότητα εξαγωγής των logs και events σε 
εξωτερικό σύστημα Syslog/SIEM με την υποστήριξη 
του IBM QRadar 

ΝΑΙ 
  

5.43 Το μενού της κονσόλας διαχείρισης και του antivirus 
για τα workstations να διατίθεται και στην Ελληνική 
γλώσσα 

ΝΑΙ 
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6 Φορητός Η/Υ Laptop 

6.1 
Αριθμός τεμαχίων 

2   

6.2 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ   

6.3 Τύπος Φορητού Laptop   

6.4 Λειτουργικό Σύστημα 
Windows 10 
Home(64bit) 

  

6.5 Γλώσσα Λειτουργικού 
Ελληνικά & 
Αγγλικά 

  

6.6 Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i5   

6.7 Μοντέλο Επεξεργαστή 
Intel Core i5-
8250U 

  

6.8 Συχνότητα Επεξεργαστή >=3.40 GHZ   

6.9 Cache Επεξεργαστή 6 MB   

6.10 Μέγεθος Μνήμης RAM 8 GB   

6.11 Τύπος Μνήμης DDR4   

6.12 Συχνότητα Μνήμης 2400 Mhz   

6.13 Αριθμός Σκληρών Δίσκων 1   

6.14 Τύπος Σκληρών Δίσκων Solid State   

6.15 Χωρητικότητα Δίσκων 256GB   

6.16 Οπτικό Μέσο 
DVD+/-RW 
DualLayer 

  

6.17 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών 
ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

6.18 Μνήμη Κάρτας Γραφικών 4GB   

6.19 Μέγεθος Οθόνης 15.6''   

6.20 Ανάλυση Οθόνης 1920 x 1080   

6.21 Webcam ΝΑΙ   

6.22 Ηχεία 
ΝΑΙ 

  

6.23 Εισοδος : Mic In 
ΝΑΙ 

  

6.24 Εξοδος : Headphone 
ΝΑΙ 

  

6.25 Εγγύηση 2 έτη   
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7 Εποιτοίχιος  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Αφής 

7.1 Αριθμός τεμαχίων 1   

7.2 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ   

7.3 
Τύπος All-in-One   

7.4 
Τύπος Οθόνης Touchscreen   

7.5 
Μέγεθος Οθόνης >=22”   

7.6 
Ανάλυση Οθόνης 1920x1080   

7.7 
Λειτουργικό Σύστημα 

Microsoft 
Windows 10 
(64bit) 

  

7.8 
Γλώσσα Λειτουργικού 

Ελληνικά & 
Αγγλικά 

  

7.9 
Κατασκευαστής Επεξεργαστή Intel   

7.10 
Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i3   

7.11 
Αριθμός Πυρήνων 2   

7.12 
Ταχύτητα Επεξεργαστή >=3.90GHz   

7.13 
Μνήμη Cache >=4MB   

7.14 
Μέγεθος Μνήμης >= 8GB   

7.15 
Τύπος Μνήμης DDR4   

7.16 Ταχύτητα Μνήμης 2666 Mhz   

7.17 Αριθμός Σκληρών Δίσκων 1   

7.18 Τύπος Σκληρού Δίσκου HDD   

7.19 Συνολική Χωρητικότητα >=1TB   

7.20 Πληκτρολόγιο 
Wired ή 
Wireless 

  

7.21 Ποντίκι 
Optical Wired 
ή Wireless 

  

7.22 Εγγύηση 2 έτη   

8 Ασύρματο χειριστήριο παρουσιάσεων 

8.1 Κατασκευαστής 
ΝΑΙ να 
αναφερθεί 
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8.2 Συνδεσιμότητα Ασύρματο   

8.3 Επαναφορτιζόμενο ΟΧΙ   

8.4 Ενσωματωμένος Δείκτης Laser ΝΑΙ   

8.5 Εγγύηση 2 έτη   

9 Τηλεόραση 75'' 4K Ultra HD TV Smart 

9.1 Αριθμός τεμαχίων 2   

9.2 
Κατασκευαστής ΝΑΙ να 

αναφερθεί 
  

9.3 HDR HDR10   

9.4 Εύρος Διαγωνίου 55'' κι επάνω   

9.5 Ίντσες ( διαγώνιος ) >= 75''   

9.6 Τεχνολογία Οθόνης 
Τεχνολογία 
Οθόνης 

  

9.7 Curved ΟΧΙ   

9.8 Smart TV Ναι   

9.9 Ανάλυση 
>=4K Ultra 
High Definition 

  

9.10 Ανάλυση οθόνης 
>= 4K UHD 
3840 × 2160 

  

9.11 Συχνότητα >=1400 PQI   

9.12 Σύστημα Ήχου 
Dolby Digital 
Plus 

  

9.13 Ισχύς Ηχείων >=20W   

9.14 HDMI >=3   

9.15 USB >=2   

9.16 Bluetooth ΝΑΙ   

9.17 Composite ΝΑΙ   

9.18 Component ΝΑΙ   

9.19 Εγγύηση 2 έτη   

10 Βάση Στήριξης Τηλεόρασης 

10.1 Αριθμός τεμαχίων 2   
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10.2 Κατασκευαστής 
ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

10.3 Τύπος Βάσης Εφαπτόμενη   

10.4 Υποστηριζόμενα μεγέθη οθόνης 40''-100''   

10.5 Υποστηριζόμενο βάρος >=100Kg   

11 Πολυμηχάνημα Δικτυακό Επαγγελματικής Χρήσης 

11.1 Αριθμός τεμαχίων 2   

11.2 Κατασκευαστής 
ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

11.3 Μέγεθος εγγράφου A4   

11.4 Fax ΝΑΙ   

11.5 Ανάλυση εκτύπωσης 
600 dpi x 600 
dpi 

  

11.6 Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη 
>=27 ppm, A4 
(28 ppm, 
letter) 

  

11.7 Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμη 
up to 27 ppm, 
A4 (28 ppm, 
letter) 

  

11.8 Ανάλυση σάρωσης 
>=1200 x 1200 
dpi 

  

11.9 Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρη 

>=25 ppm (A4 
μονής όψης) , 
>=25 ppm (A4 
διπλής όψης) 

  

11.10 Ταχύτητα αντιγραφής έγχρωμη 

>=27 ppm (A4 
μονής όψης) , 
>=27 ppm (A4 
διπλής όψης) 

  

11.11 Σύνδεση 
USB 2.0 / 
Ethernet 

  

11.12 Μνήμη >=256 MB   

11.13 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

11.14 ADF ΝΑΙ   

11.15 Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας 
>= 50.000 
σελίδες 

  

11.16 Τροφοδοσία χαρτιού 

1 συρτάρι 50 
φύλλων / 
μέγιστο 250 
φύλλα 

  

11.17 Έγχρωμη εκτύπωση ΝΑΙ   
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11.18 Θύρα Δικτύου ΝΑΙ   

11.19 Εγγύηση 1 έτος   

12 
Εκτυπωτής 

12.1 
Αριθμός τεμαχίων 

4   

12.2 
Κατασκευαστής ΝΑΙ να 

αναφερθεί 
  

12.3 
Σύνδεση Ethernet 

ΝΑΙ   

12.4 
Ασύρματη Σύνδεση 

ΝΑΙ   

12.5 
Σύνδεση USB 

ΝΑΙ   

12.6 
Τεχνολογία Eκτύπωσης 

Laser   

12.7 
Είδος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρη 

Εκτύπωση 
  

12.8 
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 1200 X 1200 

Dpi 
  

12.9 
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 

40 Σελ/Λεπτό   

12.10 
Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης 

Α6   

12.11 
Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης 

Α4   

12.12 
Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder 

100 Pages   

12.13 
Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 

250 Σελίδες   

12.14 
Εκτύπωση Διπλής Όψης 

ΝΑΙ   

12.15 
Μνήμη Εκτυπωτή 

>=512 Mb   

12.16 
Μέγιστη Επέκταση Μνήμης 

>=512 Mb   

12.17 
Εγγύηση 

1 έτος   

13 
Διακομιστής  Διαδικτύου και Εφαρμογών 

   

13.1 
Αριθμός τεμαχίων 

1   

13.2 
Κατασκευαστής ΝΑΙ να 

αναφερθεί 
  

13.3 
Τύπος Κουτιού  

Rack   

13.4 
Οικογένεια Επεξεργαστή Intel XEON 4 

Core 
  

13.5 
Αριθμός Επεξεργαστών 

≥ 2   
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13.6 Μνήμη ≥ 64GB, DDR4, 
RDIMM 
2666Mhz 

  

13.7 Πλήθος Σκληρών Δίσκων 
4   

13.8 Χαρακτηρίστηκα Σκληρών Δίσκων SAS, 10K Rpm, 
12Gbps, 2.5In 
Hot-Plug 

  

13.9 Χωρητικότητα Σκληρών Δίσκων 
≥ 5,4TB   

13.10 PERC H730P RAID Controller 
NAI   

13.11 Μνήμη ECC 
NAI   

13.12 Σκληροί δίσκοι με δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα 
λειτουργίας 

NAI   

13.13 Πλεονάζουσα ψύξη με δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα 
λειτουργίας 

NAI   

13.14 Πλεονάζουσα τροφοδοσία με δυνατότητα σύνδεσης 
εν ώρα λειτουργίας 

NAI   

13.15 iDRAC8 
NAI   

13.16 Δύο εσωτερικές μονάδες SD 
NAI   

13.17 Διόρθωση δεδομένων μεμονωμένης συσκευής 
(SDDC) 

NAI   

13.18 Εφεδρικό rank 
NAI   

13.19 Chassis χωρίς εργαλεία 
NAI   

13.20 Υποστήριξη για δημιουργία συμπλέγματος υψηλής 
διαθεσιμότητας και εικονικοποίηση 

NAI   

13.21 

Λειτουργικό σύστημα Windows 
Server 
Standard Core 
2019 x 8 

  

13.22 
Server Rack 26U 

NAI   

14 
Πομπός ξενάγησης (Μικρόφωνο) 

   

14.1 
Ψηφιακός φορητός πομπός bodypack 

NAI   

14.2 Υποστήριξη 6 ταυτόχρονα κανάλια 
ΝΑΙ   

14.3 Υποστήριξη τεχνολογίας 2FSK modulation 
ΝΑΙ   

14.4 Απόκριση συχνότητας 
100Hz-7KHz   

14.5 Οθόνη LCD με ενδείξεις, επιλεγμένου καναλιού, 
στάθμης σήματος ΑF για MIC και LINE και κατάσταση 
μπαταρίας 

ΝΑΙ   
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14.6 Διάρκεια μπαταρίας 
≥ 10 ώρες   

14.7 Είσοδοι  mini jack για σύνδεση MIC και LINE 
2x   

14.8 Μικρόφωνο Κεφαλής 
1   

15 
Δέκτης ξενάγησης (Ακουστικό) 

15.1 
Ψηφιακός δέκτης με ενσωματωμένα στηθοσκοπικά 
ακουστικά 

20   

15.2 
Υποστήριξη τεχνολογίας 2FSK modulation 

ΝΑΙ   

15.3 
Υποστήριξη 6 ταυτόχρονα κανάλια 

ΝΑΙ   

15.4 
Διάρκεια μπαταρίας 

≥ 8 ώρες   

16 
Φορτιστής Συστήματος 20 θέσεων  

16.1 
Βαλίτσα φόρτισης και αποθήκευσης συστήματος 

ΝΑΙ   

16.2 Υποδοχές φόρτισης για 20 δέκτες 
ΝΑΙ   

16.3 Δυνατότητα φόρτισής πομπών ή μπαταριών  
ΝΑΙ   

16.4 Γρήγορη φόρτιση 
<= 2,5 ώρες   

16.5 Κουμπί αντιγραφής ρυθμίσεων σε όλους τους δέκτες 
ΝΑΙ   

17 
Διαδραστικό Τραπέζι για ΑΜΕΑ 

17.1 
Αριθμός τεμαχίων 

1   

17.2 
Κατασκευαστής ΝΑΙ να 

αναφερθεί 
  

17.3 Επεξεργαστής  
≥Core i3   

17.4 Μνήμη 
4 GB DRAM   

17.5 Ποσότητα σκληρών δίσκων 
1   

17.6 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 
≥128 GB   

17.7 Τύπος σκληρού δίσκου 
SSD   

17.8 Ενσωματομένο ηχειο Hi-Fi 
ΝΑΙ   

17.9 WiFi σύνδεση δικτύου 
ΝΑΙ   

17.10 Ethernet σύνδεση δικτύου 
ΝΑΙ   

17.11 Τοποθέτηση επίπεδου τοίχου (VESA) 
ΝΑΙ   
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17.12 Ανθεκτικό στη σκόνη και στο νερό 
ΝΑΙ   

17.13 Πολλαπλή οθόνη αφής 10 δάχτυλα, P-CAP 
ΝΑΙ   

17.14 Ανάλυση οθόνης Full HD 
ΝΑΙ   

17.15 Εργονομικό και μη ταλαντευόμενο τραπέζι 
ΝΑΙ   

17.16 Αισθητήρας (Proximity) σταθερότητας στην βάση του 
τραπεζιού 

ΝΑΙ   

17.17 Μέγεθος οθόνης 
≥32’’ ίντσες   

18 
Εφαρμογή πολυμεσικής ξενάγησης και προβολής Μνημείων και Ιστορικών κτιρίων της Κομοτηνής και για Αndroid και 
iOS με χρήση τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας AR 

18.1 

Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να μεταφορτώνει την 
εφαρμογή του ψηφιακού πολυμεσικού οδηγού 
(δωρεάν) από τις καθιερωμένες αγορές εφαρμογών 
κινητής τηλεφωνίας (π.χ. Apple App Store και Google 
Play) για συσκευές τύπου Apple iOS και Google 
Android ή ισοδύναμες, αντίστοιχα καθώς και από την 
Διαδικτυακή Πύλη του έργου. 

ΝΑΙ   

 

Κύρια λειτουργικότητα της εφαρμογής αποτελεί η 
τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας. Η 
εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την ένθεση 
πληροφοριών στην εικόνα της κάμερας της συσκευής 
του χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

18.2 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία 
ψηφιακή ξενάγηση με εύχρηστη διαδραστική 
πλοήγηση στο χώρο των εκθεμάτων 

ΝΑΙ 
  

18.3 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία 
Virtual Reality Tour 

ΝΑΙ 
  

18.4 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία 
προτάσεων επόμενου εκθέματος 

ΝΑΙ 
  

18.5 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία 
αξιοποίησης του κοινωνικού δικτύου του επισκέπτη 
για διαμοιρασμό της εμπειρίας 

ΝΑΙ 
  

18.6 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία 
ιεραρχικής παρουσίασης των σημείων 
ενδιαφέροντος, π.χ. οργάνωση και προβολή σε δύο ή 
περισσότερα επίπεδα 

ΝΑΙ 

  

18.7 Η εφαρμογή θα πρέπει να αναπτυχθεί με 
ανεξάρτητης πλατφόρμας λογισμικό (σε ελεύθερη 
μετάφραση cross-platform ή multi-platform) το 
οποίο εφαρμόζεται και διαλειτουργεί σε πολλαπλά 
λειτουργικά συστήματα ή πλατφόρμες υλικού 

ΝΑΙ 

  

18.8 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία. 
Η επαύξηση της πραγματικότητας στην οθόνη της 
συσκευής του χρήστη θα γίνεται με γεωαναφορά του 
ζητούμενου σημείου 

ΝΑΙ 

  

18.9 Η ψηφιακή ξενάγηση στα εκθέματα θα πρέπει να 
προσφέρεται με τρία είδη διεπαφής: διεπαφή 
λίστας, διεπαφή χάρτη και διεπαφή κάμερας. Για να 

ΝΑΙ 
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ξεπεραστούν οι περιορισμοί των κινητών συσκευών 
(μικρή οθόνη, μη ακριβής επιλογή σημείων με χρήση 
αφής) 

18.10 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία 
προβολής βίντεο 

ΝΑΙ 
  

18.11 Η εφαρμογή θα πρέπει να ικανοποιεί την λειτουργία 
προβολής συλλογής φωτογραφιών 

ΝΑΙ 
  

18.12 Η εφαρμογή θα πρέπει να υλοποιηθεί 
υποστηρίζοντας τουλάχιστον ελληνικά - αγγλικά 

ΝΑΙ 
  

18.13 Η  εφαρμογή θα πρέπει να είναι λειτουργική 
τουλάχιστον σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα 
Android και iOS. 

ΝΑΙ 
  

18.14 Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει 
να αναλύσει την αρχιτεκτονική της εφαρμογής, τα 
εργαλεία ανάπτυξης και τις τεχνολογίες που θα 
χρησιμοποιήσει, τον τρόπο διασύνδεσης και 
επικοινωνίας με την Βάση Δεδομένων και την 
μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθήσει. 

ΝΑΙ 

  

18.15 Η Βάση Δεδομένων (Backoffice) θα πρέπει να 
υλοποιηθεί με Αρχιτεκτονική Multi-tier για την 
ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 
μεταξύ κεντρικών συστημάτων 

ΝΑΙ 

  

18.16 Η Βάση Δεδομένων (Backoffice) θα πρέπει να κάνει 
χρήση συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης 
μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα 
δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για 
την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και 
για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα 
δεδομένα. 

ΝΑΙ 

  

18.17 Η Βάση Δεδομένων (Backoffice) θα πρέπει να 
διασφαλίζει ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης 

ΝΑΙ 
  

18.18 Η Βάση Δεδομένων (Backoffice) θα πρέπει να 
υλοποιηθεί με γραφικό περιβάλλον λειτουργίας 
(GUI) για την αποδοτική χρήση της εφαρμογής και 
την ευκολία εκμάθησής του 

ΝΑΙ 

  

18.19 Η Βάση Δεδομένων (Backoffice) θα πρέπει να 
υποστηρίζει ενσωματωμένη άμεση υποστήριξη 
βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους 
χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα 
λαθών, τα οποία θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους 
τελικούς χρήστες (error messages), στην Ελληνική 
γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους 
οικείους προς αυτούς 

ΝΑΙ 

  

18.20 Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει 
να αναλύσει την αρχιτεκτονική της βάσης 
δεδομένων, τα εργαλεία ανάπτυξης και τις 
τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσει και την 
μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθήσει. 

ΝΑΙ 

  

19 
QR – ΑR ετικέτες 

19.1 
Αριθμός τεμαχίων 

30   
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19.2 Διαστάσεις 20 εκ. πλάτος x 10 εκ. ύψος x 1 εκ. πάχος 
ΝΑΙ   

19.3 Plexiglass 
ΝΑΙ   

19.4 Εκτύπωση σε τετραχρωμία 
ΝΑΙ   

20 
Ιστοσελίδα προβολής του Κτιρίου, της βιβλιοθήκης και των βιβλίων 

20.1 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να συμβαδίζει με τα 
τελευταία πρότυπα σχεδίασης ώστε να προκαλεί το 
ενδιαφέρον του σύγχρονου επισκέπτη, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργεί άψογα σε 
ταχύτητα, πληρότητα και ευκολία διαχείρισης. 

ΝΑΙ   

20.2 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους 
κανόνες και τα πρότυπα για το σχεδιασμό και 
λειτουργία των διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με το 
Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων 
Διαδικτυακών Τόπων 

ΝΑΙ 

  

20.3 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι Προσαρμοσμένη 
στα νέα πρότυπα ασφαλείας και συμβατότητα με τις 
νέες εκδόσεις των περιηγητών (browsers) σύμφωνα 
με το Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης 

ΝΑΙ 

  

20.4 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει δημιουργικό 
σχεδιασμό που θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική 
εικαστική παρουσίαση του περιεχομένου, ώστε οι 
χρήστες να μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία 
που τους ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα, όσο και 
στην ευχρηστία της ιστοσελίδας, ώστε να 
ολοκληρώνουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 
χρήση του με τον πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο. 

ΝΑΙ 

  

20.5 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
χρήσης του διαδικτυακού τόπου από κινητές 
συσκευές (Tablets, Smartphones) 

ΝΑΙ 
  

20.6 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιάσει κάνοντας ο 
ανάδοχος χρήση των τελευταίων τεχνολογιών web 
για την κατασκευή ενός state-ofthe-art εικαστικού 
look & feel 

ΝΑΙ 

  

20.7 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει 
περιεχόμενο σε μια πλειάδα πολυμεσικών μορφών 
(multimedia format), όπως video, 3d graphics, 
animation 

ΝΑΙ 

  

20.8 Η ιστοσελίδα θα πρέπει σχεδίαστεί με βάση το 
mobile first: Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμη και χρηστική από πληθώρα 
πλατφορμών (PC, tablet, φυλλομετρητές 
smartphones) 

ΝΑΙ 

  

20.9 Για την διαχείριση και συντήρηση της ιστοσελίδας 
κρίνεται σκόπιμη η χρήση εργαλείου διαχείρισης 
περιεχομένου (content management, CMS), να 
αναφέρει και να αναλύσει ο ανάδοχος το CMS που 
θα υλοποιηθεί η ιστοσελίδα 

ΝΑΙ 

  

20.10 Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει 
να αναλύσει την αρχιτεκτονική της διαδικτυακής 

ΝΑΙ 
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πύλης, τα εργαλεία ανάπτυξης και τις τεχνολογίες 
που θα χρησιμοποιήσει και την μεθοδολογία 
υλοποίησης που θα ακολουθήσει. Η ανάλυσης θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστο να καλύπτει τις Λειτουργικές 
και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου όπως αναλύονται 
στην παρούσα διακήρυξη 

21 
Εκτυπωτής κάρτας  

21.1 
Αριθμός τεμαχίων 

1   

21.2 Κατασκευαστής ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

21.3 Τρόπος εκτύπωσης Dye 
Sublimation, 
Θερμικής 
Μεταφοράς 

  

21.4 Ανάλυση εκτύπωσης 
300dpi   

21.5 Χωρητικότητα Καρτοσυλλέκτη 
≥100 κάρτες   

21.6 Χωρητικότητα Τροφοδότη 
≥100 κάρτες   

21.7 Μνήμη 
32Mb   

21.8 Σύνδεση ETHERNET & 
USB 

  

21.9 Έγχρωμη Εκτύπωση 
ΝΑΙ   

21.10 Μονόχρωμη Εκτύπωση 
ΝΑΙ   

21.11 Εκτύπωση δύο όψεων 
ΝΑΙ   

21.12 Εγγύηση 
3 έτη   

22 
Τηλεφωνικό Κέντρο 

22.1 
Αριθμός τεμαχίων 

1   

22.2 
Κατασκευαστής ΝΑΙ να 

αναφερθεί 
  

22.3 
Ψηφιακό IP Τηλεφωνικό Κέντρο 

ΝΑΙ   

22.4 
VoIP κανάλια 

≥4   

22.5 
Slots επέκτασης 
 

≥5   

22.6 
Απομακρυσμένη Διαχείριση 

NAI   

22.7 
Αναλογικές εξωτερικές γραμμές (POTS / PSTN) 

≥6   

22.8 
Εξωτερικές ISDN γραμμές 

3   
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22.9 
Εσωτερικά 

14   

22.10 
Kανάλια VoIP - επέκταση μέχρι 16 

NAI   

22.11 
Θυροτηλέφωνο  

NAI   

22.12 
Δυνατότητες Κλήσεων 14 ταυτόχρονες εξωτερικές 
κλήσεις δυνατές  (6 x ISDN, 8 x VoIP)  
 

ΝΑΙ   

22.13 
Ηχητικό Μήνυμα (προαπαντητικό) ΝΑΙ 

  

22.14 
Μουσική στην Αναμονή ΝΑΙ 

  

22.15 
Auto Attendant - DISA ΝΑΙ 

  

22.16 
Least Cost Routing με αυτόματη ή χειροκίνητη 
ανανέωση χρεώσεων 

ΝΑΙ 
  

22.17 
Τηλεφωνία μέσω υπολογιστή μέσω του LAN (Third 
Party CTI, LAN TAPI) 

ΝΑΙ 
  

22.18 
Θύρα USB για σύνδεση Εκτυπωτή ΝΑΙ 

  

23 
Συσκευή Τηλέφωνου 

23.1 
Αριθμός τεμαχίων 

12   

23.2 
Κατασκευαστής ΝΑΙ να 

αναφερθεί 
  

23.3 
IP συσκευή συστήματος ΝΑΙ 

  

23.4 
Έγχρωμη οθόνη αφής 3,5” ΝΑΙ 

  

23.5 
Λειτουργικό Android ΝΑΙ 

  

23.6 
10 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα  ΝΑΙ 

  

23.7 
Αποστολή των αναπάντητων κλήσεων με email  ΝΑΙ 

  

23.8 
Αυτόματη ένταση φωτισμού στην οθόνη  ΝΑΙ 

  

23.9 
Ακουστική πολύ υψηλής ποιότητας ΝΑΙ 

  

23.10 
Ανοιχτή Συνομιλία ΝΑΙ 

  

23.11 
Υποστήριξη Ασύρματων Ακουστικών ΝΑΙ 

  

23.12 
Επέκταση 30 πλήκτρων ΝΑΙ 

  

23.13 
Voice Mail  ΝΑΙ 

  

23.14 
Slot για 1 Micro-SD Card ΝΑΙ 
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24 
Αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού - επιστροφής βιβλίων με χρήση RFID 

24.1 

Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να φέρουν 
πιστοποίηση κατά UL, CE, ή/και FCC, πρέπει να είναι 
συμβατά με τα πρωτόκολλα: RS-232, TCP/IP Ethernet 
10/100, 
802.11b (ασύρματη σύνδεση) και να πληρούν τις 
απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ και RoHS 

ΝΑΙ 

  

24.2 Η κατασκευάστρια Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιήσεις ποιότητας οι οποίες να 
αποδεικνύονται από επίσημα παραστατικά 

ΝΑΙ 
  

24.3 Η προσφέρουσα Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιήσεις ποιότητας οι οποίες να 
αποδεικνύονται από επίσημα παραστατικά 

ΝΑΙ 
  

24.4 Τα προσφερόμενα συστήματα/ υπηρεσίες πρέπει να 
διαθέτουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε 
βιβλιοθήκες. Να δοθεί ενδεικτικός κατάλογος 
σηµαντικών βιβλιοθηκών που χρησιµοποιούν 
αντίστοιχα συστήµατα σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης (τουλάχιστον 5) και στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ 

  

24.5 Να τεκµηριωθεί η εµπειρία της προσφέρουσας 
εταιρείας µέσω εγκαταστάσεων που έχει υλοποιήσει 
σε ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι αναφορές θα πρέπει να 
συνοδεύονται από αντίστοιχες βεβαιώσεις ή 
πρακτικά παραλαβής των φορέων 

ΝΑΙ 

  

24.6 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ειδικό 
λογισμικό ανά μονάδα RFID για τον προγραμματισμό 
τους και για την επικοινωνία και ενσωμάτωση των 
στοιχείων αυτών στο σύστημα ILS (Koha). 

ΝΑΙ 

  

24.7 Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο 
ISO 15693 18000-3-Λειτουργία 1 και να χρησιμοποιεί 
αρχιτεκτονική Reader Talks First (RTF) 

ΝΑΙ 
  

24.8 Όλες οι σελίδες web / html (όπου υπάρχουν) θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με  W3C WAI Level AA 
standard 

ΝΑΙ 
  

24.9 Οι αναβαθμίσεις του Συστήματος Διαχείρισης 
Βιβλιοθήκης (ILS) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την 
γενική λειτουργικότητα του RFID συστήματος.. 

ΝΑΙ 
  

24.10 Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Συστήματος 
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) 

ΝΑΙ 
  

24.11 Ο διαχειριστής του συστήματος /τεχνικό προσωπικό 
της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
να παρακολουθεί το σύστημα από απόσταση 
(remote). 

ΝΑΙ 

  

24.12 Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν άμεση 
αλληλεπίδραση με το ILS και να ενημερώνουν το ILS 
σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύνδεσή τους 

ΝΑΙ 
  

24.13 Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει εγγύηση για 
όλο τον εξοπλισμό, λογισμικό RFID. 

>= 3 έτη 
  

24.14 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι 
σύγχρονος ( να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης / απόσυρσης του κατά την 

NAI 
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ημερομηνία κατάθεσης των τεχνικών προσφορών). 
Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή 
του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. 

24.15 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι 
θα εγκαταστήσει την τρέχουσα κατά την υλοποίηση 
της σύμβασης (παράδοση των ειδών) έκδοση του 
λογισμικού εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 
έκδοσης που συμπεριέλαβε στην τεχνική προσφορά 
του 

NAI 

  

24.16 Αριθμός ετικετών (Rfid labels) 30.000 
  

24.17 Nα αναφερθεί ο κατασκευαστή και η χώρα 
προέλευσης της ετικέτας. 

ΝΑΙ 
  

24.18 Eγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον 50 ετών και 
πάντος εφ’ όρου ζωής του τεκμηρίου 

≥50 έτη 
  

24.19 Συχνότητα ετικέτας 13,56 MHz, integrated circuit 
NXP iCode SLIX. 

ΝΑΙ 
  

24.20 Οι ετικέτες Τα RFID θα πρέπει να είναι συμβατές με 
τα πρότυπα ISO 15693-3 και/ή ISO 18000-3 mode 1 

ΝΑΙ 
  

24.21 Για την καταχώρηση των δεδομένων στην ετικέτα θα 
πρέπει να ακολουθείται το πρότυπο ISO28560-3 
Danish Datamodel 

ΝΑΙ 
  

24.22 Οι ετικέτες έχουν εύρος επιλογών μνήμης 1024 έως 
2048 bit, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
δεδομένα της βιβλιοθήκης. Ελάχιστη χωρητικότητα 
της προσφερόμενης ετικέτας 1024 bit 

ΝΑΙ 

  

24.23 Οι ετικέτες θα έχουν διάσταση κατάλληλη για 
επικόλληση σε έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά, κλπ), 
και θα είναι τετράγωνες, διαστάσεων  50mm X 
50mm ± 2mm (κατά προτίμηση) ή ορθογώνιες 49mm 
X 81mm .  

NAI 

  

24.24 Όλα τα στοιχεία εκτός του SID στις ετικέτες RFID, 
συμπεριλαμβανομένου του πεδίου αναγνωριστικών 
στοιχείων, πρέπει να είναι πλήρως επανεγγράψιμα. 

ΝΑΙ 
  

24.25 Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει 
να διαθέτουν λειτουργία ασφάλειας. 

ΝΑΙ 
  

24.26 Οι προτεινόμενες ετικέτες πρέπει να χρησιμοποιούν 
το μοντέλο ασφάλειας ΕAS (Electronic Article 
Surveillance) ή /και AFI (Application Family Identifier). 

ΝΑΙ 
  

24.27 Δυνατότητα εκτύπωσης στις ετικέτες του λογότυπου 
της βιβλιοθήκης ή/και του γραμμωτού κώδικα που 
καταχωρείται στο πεδίο id κατά τη διάρκεια της 
εγγραφής τους. 

ΝΑΙ 

  

24.28 Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει 
να χρησιμοποιούν αλγόριθμο anti- collision 
(διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) 

ΝΑΙ 
  

24.29 Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει 
να είναι αυτοκόλλητες και μονοκόμματες (ένα 
τεμάχιο), και να εφαρμόζονται εύκολα, με μία 
κίνηση, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση 
πρόσθετου αυτοκόλλητου. 

ΝΑΙ 
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24.30 Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει 
να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο υλικό χαμηλό όξινο 
ή ουδέτερο pH. 

ΝΑΙ 
  

24.31 Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να διαθέτουν 
εύρος λειτουργίας -25°C έως 70°C. 

ΝΑΙ 
  

24.32 Τα δεδομένα που εγγράφονται στις ετικέτες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που κατέχει 
το ίδρυμα με δυνατότητα εγγραφής 
συμπληρωματικών δεδομένων, σε μελλοντικό χρόνο, 
εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

ΝΑΙ 

  

24.33 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει 
ετικέτες RFID που χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική RTF 
(Reader Talks First). 
Επίσης, οι προτεινόμενες ετικέτες πρέπει να 
χρησιμοποιούν το μοντέλο ασφάλειας AFI. 

ΝΑΙ 

  

24.34 Οι ετικέτες RFID με εκτυπωμένο το logo της 
βιβλιοθήκης και  κωδικό barcode, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που θα δοθούν.  

ΝΑΙ 
  

24.35 Ο προμηθευτής θα καταθέσει για την ετικέτα RFID 
που προτείνει, πιστοποιήσεις αξιοπιστίας, δοκιμές 
γήρανσης, καθώς και τη μέθοδο δοκιμής, και γενικά 
κάθε διαθέσιμο στοιχείο ελέγχου πιστοποίησης της 
ποιότητας των χαρακτηριστικών της . 

ΝΑΙ 

  

24.36 Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να συνδυάζονται και να 
συνεργάζονται με το Σύστημα Διαχείρισης 
Βιβλιοθήκης (ILS) Koha  για τη σωστή και πλήρη 
διαχείριση της κυκλοφορίας του υλικού (δανεισμοί, 
επιστροφές, ανανεώσεις κλπ) τόσο των τεκμηρίων με 
RFID tag όσο και αυτών που φέρουν barcodes 

ΝΑΙ 

  

24.37 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει 
συσκευή ανάγνωσης τύπου pad μικρού πάχους 
(λιγότερο από 30mm) που εγκαθίσταται εύκολα. 
Είναι επιθυμητό να διαθέτει μεταλλικό ή άλλο 
περίβλημα ώστε να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητά 
του 

≤ 30mm 

  

24.38 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι συμβατό 
με τους τυπικούς υπολογιστές, σαρωτές γραμμωτού 
κώδικα και εκτυπωτές αποδείξεων της βιβλιοθήκης. 

ΝΑΙ 
  

24.39 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται 
μέσα, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας του 
γραφείου δανεισμού χωρίς να επηρεάζεται η 
λειτουργία αναγνώρισης των RFID tags. 

ΝΑΙ 

  

24.40 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει 
εμβέλεια ανάγνωσης RFID τουλάχιστον 20 cm για 
ετικέτες βιβλίων. 

ΝΑΙ 
  

24.41 Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να προγραμματίζει 
τις ετικέτες RFID είτε με την ανάγνωση του barcode ή 
με πληκτρολόγηση του κωδικού του τεκμηρίου. 

ΝΑΙ 
  

24.42 Ο σταθμός θα πρέπει να εγγράφει πληροφορίες στις 
RFID ετικέτες με βάση τις απαιτήσεις τις βιβλιοθήκης 
(πλήθος δεδομένων και κωδικοποίηση αυτών) 
σύμφωνα με το datamodel που εφαρμόζεται (Danish 
datamodel ISO28560-3) 

ΝΑΙ 
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24.43 Οι συσκευές ανάγνωσης του προτεινόμενου 
συστήματος πρέπει να σαρώνουν ετικέτες και να 
εμφανίζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η 
ετικέτα. 

ΝΑΙ 

  

24.44 Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα πρέπει να 
τροφοδοτεί την οθόνη του PC στο οποίο είναι 
συνδεδεμένος, με αναλυτική λίστα όλων των 
τεκμηρίων που έχουν χρεωθεί ή ξεχρεωθεί κατά την 
διάρκεια μιας συναλλαγής με έναν χρήστη (όπου τα 
στοιχεία του τίτλου και o μοναδικός αριθμός – id του 
τεκμηρίου θα είναι τα ελάχιστα τα οποία θα 
αναφέρονται ανά τεκμήριο). 

ΝΑΙ 

  

24.45 Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να επιτρέπει και την 
χειροκίνητη εισαγωγή της αλφαριθμητικής 
πληροφορίας (π.χ. Ταυτότητα Χρήστη, barcode 
κ.λ.π.). 

ΝΑΙ 

  

24.46 O σταθμός εργασίας (RFID pad station) θα πρέπει να 
υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία δανεισμού και 
επιστροφής υλικού της βιβλιοθήκης σε άριστη 
συνεργασία με το ILS Koha. 

ΝΑΙ 

  

24.47 Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να αλληλεπιδρά με 
τα συστήματα καταλογογράφησης και προσκτήσεων 
όπου είναι απαραίτητο. 

ΝΑΙ 
  

24.48 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επεξεργάζεται 
ταυτόχρονα πολλά τεκμήρια με ετικέτες RFID για 
δανεισμό/επιστροφή. 

ΝΑΙ ≥ 10 
  

24.49 O σταθμός εργασίας (RFID pad station) πρέπει να 
χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης 
επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον 
αριθμό των ετικετών που μπορούν να 
αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα σε 
εμβέλεια έως 20 cm με μια ετικέτα βιβλίου. 

ΝΑΙ 

  

24.50 O σταθμός εργασίας (RFID pad station) πρέπει να 
εκτελεί σάρωση, προγραμματισμό και 
επαναπρογραμ-ματισμό των ετικετών RFID αν 
παραστεί ανάγκη (π.χ. απενεργοποίηση ετικέτας, 
αντικατάσταση, συμπλήρωση στοιχείων, κλπ). 

ΝΑΙ 

  

24.51 Η λειτουργικότητα του RFID στους σταθμούς 
εργασίας του προσωπικού δεν πρέπει έρχεται σε 
σύγκρουση με το Σύστημα Διαχείρισης της 
Βιβλιοθήκης. Θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί 
τόσο σε SIP2 όσο και σε non-SIP2 κατάσταση- 
διαδικασία (mode) αν χρειαστεί. 

ΝΑΙ 

  

24.52 Το πλήρες σύστημα του σταθμού εργασίας πρέπει να 
φέρει αριθμό UC ή/και FCC. 

ΝΑΙ 
  

24.53 Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID 
αριθμός αδειών 

1 
  

24.54 Δυνατότητα διαμόρφωσης RFID ετικετών. Στατιστικά 
στοιχεία κίνησης χρηστών. 

ΝAI 
  

24.55 Απόλυτη διαλειτουργικότητα με το Σύστημα της 
Βιβλιοθήκης (LIS) Koha που διαθέτει η βιβλιοθήκη 

ΝAI 
  

24.56 Να είναι πλήρως συμβατό με τη συσκευή στην οποία 
αναφέρεται αξιοποιώντας πλήρως τα τεχνικά 

NAI 
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χαρακτηριστικά της. 

25 
Αντικλεπτικό σύστημα θυρών ασφαλείας με χρήση RFID 

25.1 
Η πύλη θα είναι ενός διαδρόμου και πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό τύπου 
Plexiglas. 

ΝΑΙ   

25.2 

Δυνατότητα ανάγνωσης RFID εντός του  χώρου 
ανίχνευσης  της πύλης (τρισδιάστατη αναγνώριση 
RFID  - 3D detection) είτε σε κάθετη είτε σε οριζόντια 
είτε σε πλάγια θέση                                                                 

ΝΑΙ   

25.3 
Η κατάσταση alarm πρέπει να συνοδεύεται από 
ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση ανίχνευσης μη 
απενεργοποιημένου RFID. 

ΝΑΙ   

25.4 Η κατάσταση alarm πρέπει να συνοδεύεται από 
φωτεινή ένδειξη (visual alarm) σε περίπτωση 
ανίχνευσης μη απενεργοποιη-μένου RFID. 

NAI   

25.5 Αναγνώριση ετικετών RFID συχνότητας 13,56 MHz 
NAI   

25.6 Υποστήριξη ISO15693 και ISO 18000-3 
NAI   

25.7 Δυνατότητα δικτυακής επικοινωνίας με την Πύλη για 
παραμετροποίηση της (Ethernet connection (TCP/IP)) 

ΝΑΙ   

25.8 Συμβατότητα με τις RFID ετικέτες που χρησιμοποιεί 
η βιβλιοθήκη οι οποίες  
έχουν αναγνώριση EAS-bit & AFI byte για λόγους 
ασφαλείας (RFiD security) 

ΝΑΙ   

25.9 Η πύλη  πρέπει να διαθέτει μηχανισμό μέτρησης 
πλήθους επισκεπτών (είσοδος/έξοδος χρηστών). 

Επιθυμητό    

25.10 Το άνοιγμα μεταξύ των δύο «παραστάδων» της 
Πύλης  πρέπει να επιτρέπει την διέλευση 
αναπηρικού αμαξιδίου  δηλαδή να είναι  0,9 μέτρα 
και άνω. 

NAI   

25.11 Η πύλη ασφαλείας θα πρέπει να παρέχει την 
δυνατότητα ρύθμισής της  για μειωμένη 
κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες 
και ώρες μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

Επιθυμητό    

25.12 Η πύλη θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σύνδεσης 
με λογισμικό που θα παρέχει την δυνατότητα 
εξαγωγής επιπλέον στατιστικών χρήσης της, τα 
οποία θα προκύπτουν από την ανάγνωση RFID και 
την διέλευση χρηστών (είσοδος  και έξοδος) δια 
μέσου αυτής. 

Επιθυμητό    

25.13 Η πύλη να έχει εγγύηση από τον κατασκευαστή 
(επίσημο φυλλάδιο της εταιρείας κατασκευής)   

ΝΑΙ 
>=3χρόνων 

  

25.14 H Πύλη πρέπει να έχει πιστοποίηση ΕC και FCC. 
ΝΑΙ   

26 
Ειδικό λογισμικό για Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

26.1 
Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
είναι πλήρες και θα διαθέτει όλα τα υποσυστήματα 
που διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και την 

ΝΑΙ   
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εξωστρέφεια μιας βιβλιοθήκης, όπως: 
καταλογογράφηση για κάθε κατηγορία υλικού, 
διαχείριση περιοδικών εκδόσεων (περιοδικά, 
εφημερίδες, πολύτομα), διαχείριση δανεισμού 
(αρχείο χρηστών, δανεισμοί, επιστροφές, κρατήσεις) 
και υπηρεσία προβολής και Δημόσιου Καταλόγου 
(WebOPAC). 

26.2 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων και 
έκδοσης στατιστικών στοιχείων, κατ’ επιλογήν της 
βιβλιοθήκης 

ΝΑΙ 

  

26.3 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
υποστηρίζει όλα τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και 
πρωτόκολλα στις τελευταίες εκδόσεις τους και 
οπωσδήποτε: AACR2 rev., WebDewey, Marc formats( 
Marc21, Unimarc), Z3950, ISO2709, XML, κλπ. 

ΝΑΙ 

  

26.4 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
υποστηρίζει το πρότυπο UTF8 και θα διαθέτει 
πλήρως ελληνοποιημένο interface βιβλιοθηκονόμου 
και τελικού χρήστη. Ο τελικός χρήστης θα μπορεί να 
επιλέγει τη γλώσσα αναζήτησης στο δημόσιο 
κατάλογο που θα είναι τουλάχιστον η ελληνική και 
αγγλική 

ΝΑΙ 

  

26.5 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
διαθέτει δυνατότητα διαχείρισης καθιερωμένων 
όρων χωρίς περιορισμούς 

ΝΑΙ 
  

26.6 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακού μέσου 
(εικόνα, ήχος, video) και προβολής του στο δημόσιο 
κατάλογο 

ΝΑΙ 

  

26.7 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
υποστηρίζει ενσωμάτωση και εμφάνιση εξωφύλλων 
στο δημόσιο κατάλογο 

ΝΑΙ 
  

26.8 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να  ΝΑΙ 
  

26.9 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
υποστηρίζει αναζήτηση απλή, σύνθετη και με 
αξιοποίηση φασετών για επιλεγμένα ευρετήρια 

ΝΑΙ 
  

26.10 Το λογισμικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 
υποστηρίζει πλήρως την τεχνολογία RFiD και 
διαθεσιμότητα πρωτοκόλλου SIP2 

ΝΑΙ 
  

26.11 O ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει το 
λογισμικό στον server που θα διατεθεί, να 
παραμετροποιήσει τις διάφορες 
λειτουργίες/υποσυστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες 
της βιβλιοθήκης, να εκπαιδεύσει το προσωπικό στο 
χώρο της βιβλιοθήκης (να δηλωθεί ο 
προσφερόμενος χρόνος εκπαίδευσης) να παραδώσει 
οδηγίες χρήσης των βασικών λειτουργιών στα 
ελληνικά και να αποκαταστήσει τη συνεργασία με το 
υπό προμήθεια αντικλεπτικό σύστημα τεχνολογίας 
RFID. 

ΝΑΙ 
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26.12 Ο ανάδοχος θα περιλάβει στην προσφορά του το 
κόστος εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισμικού για πέντε (5) χρόνια από την 
εγκατάστασή του. 

ΝΑΙ 

  

27 Ταμπλέτα (Tablet) 

27.1 Αριθμός τεμαχίων 
2   

27.2 Κατασκευαστής ΝΑΙ να 
αναφερθεί 

  

27.3 Μέγεθος οθόνης >=10.5'' 
  

27.4 Ανάλυση οθόνης >=2560x1600 
  

27.5 Συνδεσιμότητα WiFi + 4G 
  

27.6 Έκδοση WiFi Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac, 
dual-band, Wi-
Fi Direct, 
hotspot 

  

27.7 Χωρητικότητα 128 GB 
  

27.8 Μέγιστη Χωρητικότητα microSD, >= 
512 GB 

  

27.9 Κάρτα Μνήμης Micro SD 
  

27.10 Μνήμη RAM Μνήμη RAM 
  

27.11 Κάμερα πίσω 13 MP, f/2.0, 
26mm, 1/3.4", 
1.0µm, AF LED 
flash, HDR, 
panorama 

  

27.12 Κάμερα εμπρός 8 MP, f/2.0, 
26mm, 1/4.0", 
1.12µm 

  

27.13 Bluetooth ΝΑΙ 
  

27.14 Έκδοση Bluetooth 5.0, A2DP, LE 
  

27.15 Έκδοση Λειτουργικού συστήματος Android 9.0 
(Pie) ή 
νεότερο 

  

27.16 Υποστήριξη φωνητικής ανάγνωσης από το προ 
εγκατεστημένο λογισμικό 

ΝΑΙ 
  

27.17 Εγγύηση 2 έτη 
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