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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΤΛΙΚΟΤ 

 ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΙΣΟΡΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΗΑΓΟΡΑ 

 
Η Δθμόςια Ιςτορικι Βιβλιοκικθ Ζαγοράσ προτίκεται να προβεί ςτθν ψθφιοποίθςθ 500.000 αρχείων περίπου 

ςφμφωνα με τισ γενικζσ απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ περιγράφονται παρακάτω, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν οικονομικότερθ προςφορά. 

Η μζγιςτθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ δεν πρζπει να ξεπερνάει τα 35.000 ςυνολικισ αξίασ. Η 

δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2021 του Προγράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τθ Α Ε544 του ζργου με κωδικό 2020Ε54400033 και τίτλο «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑ (πκ 2017Ε54400050). 

Ψηφιοποίηςη Ζντυπου Τλικοφ 

Σα βαςικά ςτάδια που θα προηγηθοφν τησ διαδικαςίασ ψηφιοποίηςησ είναι τα εξισ: 

 Ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό ςτουσ χϊρουσ ςάρωςθσ / επεξεργαςίασ  

που κα του υποδειχκοφν και κα μεταφζρει τα τεκμιρια προσ ψθφιοποίθςθ, 

 ςτθν ςυνζχεια κα εξετάςει τα προσ ςάρωςθ τεκμιρια ωσ προσ τθ φυςικι τουσ κατάςταςθ και εφόςον 

δεν χρειάηεται κάποιου είδουσ ςυντιρθςθ κα εκκινιςει τθ διαδικαςία τθσ ςάρωςθσ 

Κατά την διαδικαςία ψηφιοποίηςησ: 

 Θα ςαρϊνονται τα τεκμιρια ςε κατάλλθλουσ ςαρωτζσ για κάκε κατθγορία και τφπο τεκμθρίου 

 τθ ςυνζχεια κα διενεργείται ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςε επιλεγμζνο δείγμα από το ψθφιοποιθμζνο υλικό 

για τυχόν ςφάλματα κατά τθ ςάρωςθ. Σα ψθφιακά αρχεία που δεν κα πλθροφν τισ κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ από πλευράσ ποιότθτασ εικόνασ κα επιςτρζφουν εκ νζου ςτθ γραμμι ψθφιοποίθςθσ 

για επαναλθπτικι ςάρωςθ. Σα τεκμιρια κα ςαρϊνονται κατϋελάχιςτον ςε Grayscale με χρωματικό 

βάκοσ 8 bit  και ανάλυςθ ςτα 200 dpi ενϊ τα παραδοτζα ψθφιακά αρχεία κα είναι ςε μορφι Tiff. 
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Ο ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να αναφζρει πλάνο κφκλου εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ ενϊ 

παράλλθλα κα πρζπει να περιγράψει και να προςφζρει για τθν ςάρωςθ των τεκμθρίων ειδικοφσ ςαρωτζσ οι 

οποίοι κα διαςφαλίηουν τθν αδιάκοπτθ ροι εργαςιϊν και ποιότθτά ψθφιοποίθςθσ. Επιπρόςκετα οι 

προςφερόμενοι ςαρωτζσ κα πρζπει λειτουργοφν παράλλθλα με κατάλλθλο λογιςμικό επεξεργαςίασ των 

ψθφιακϊν αρχείων, ζτςι ϊςτε να ελζγχει και να επεμβαίνει διορκωτικά ςτο τελικό αποτζλεςμα. (cropping, 

dewarping, deskew κλπ)  

Με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ψθφιοποίθςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει: 

 Να παραδόςει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζνα ςφνολο θλεκτρονικϊν φακζλων κατά αντιςτοιχία με τα 

φυςικά τεκμιρια 

 Σο όνομα του θλεκτρονικοφ φακζλου (filename)  κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςτον αρικμό ειςαγωγισ 

του εκάςτοτε φυςικοφ τεκμθρίου 

 Ο κάκε θλεκτρονικόσ φάκελοσ κα περιζχει τα tiff αρχεία ανά τεκμιριο ςε αντιςτοιχία με το φυςικό 

αντικείμενο 

 Σα φυςικά τεκμιρια κα επιςτρζφονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςτθ φυςικι κατάςταςθ που 

παραλιφκθκαν 

 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να πποζκομίζοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζηη Γημόζια Ηζηοπική 

Βιβλιοθήκη Εαγοπάρ (Πλαηεία Αγίος Γευπγίος, ΤΚ 37001 Εαγοπά), μέσπι και ηην 21η Ηοςνίος 

και ώπα 11:00 είηε ζε θάκελορ είηε ζε έγκςπη ηλεκηπονική μοπθή ζηο mai: mail@vivl-

zagor.mag.sch.gr. Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν ηα κάηυθι:  

 α) Οικονομική πποζθοπά από ηην οποία να πποκύπηει με ζαθήνεια η πποζθεπόμενη ηιμή 

 β) Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ απσήρ, από ηο οποίο να πποκύπηει όηι ο πποζθέπυν είναι 

ενήμεπορ υρ ππορ ηιρ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηος.  

 γ) Πιζηοποιηηικό από ηο οποίο να πποκύπηει όηι ο πποζθέπυν είναι ενήμεπορ υρ ππορ ηιρ 

ειζθοπέρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ.  

 δ) Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος ή ελλείτει αςηού, ιζοδύναμος εγγπάθος πος εκδίδεηαι από 

απμόδια δικαζηική απσή ή διοικηηική απσή ηος κπάηοςρ – μέλοςρ ή ηηρ σώπαρ καηαγυγήρ ή 

ηηρ σώπαρ όπος είναι εγκαηεζηημένορ ο εν λόγυ οικονομικόρ θοπέαρ από ηο οποίο να 

πποκύπηει όηι πληπούνηαι οι πποϋποθέζειρ ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 80 ηος Ν. 4412/12. Ζ 

ςποσπέυζη αποζπάζμαηορ αθοπά ιδίυρ ζηιρ πεπιπηώζειρ εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ 

(Δ.Π.Δ.) και πποζυπικών εηαιπειών (Ο.Δ. και Δ.Δ.) ηυν διασειπιζηών ηοςρ. Σηιρ δε 

πεπιπηώζειρ ανυνύμυν εηαιπειών (Α.Δ.), ηος Γιεςθύνονηα Σύμβοςλος και όλυν ηυν μελών 

ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος. ε) Τα αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηος πποζθέπονηορ ή 

ηος ςποτηθίος νομικού πποζώπος: ε1) ζε πεπίπηυζη θςζικού πποζώπος, έγγπαθο ζηο 

οποίο θα καηαγπάθονηαι ηα πλήπη ζηοισεία ηος (ονομαηεπώνςμο, παηπώνςμο-μηηπώνςμο, 

επάγγελμα, καηοικία, ΑΦΜ, ζηοισεία Αζηςνομικήρ Ταςηόηηηαρ). ε2) ζε πεπίπηυζη νομικού 
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πποζώπος: έγγπαθα ζύζηαζηρ/ίδπςζηρ και εκπποζώπηζηρ, ζςνοδεςόμενα από ηα 

ανηίζηοισα πιζηοποιηηικά ΓΔΜΖ/επιμεληηηπίος από ηα οποία να πποκύπηει η ςθιζηάμενη 

καηάζηαζη ηος νομικού πποζώπος και η νόμιμη εκπποζώπηζή ηος. Σε πεπίπηυζη πος ηα 

έγγπαθα ζύζηαζηρ/ίδπςζηρ δεν είναι κυδικοποιημένα θα ππέπει να πποζκομιζηούν οι 

ζσεηικέρ ηποποποιήζειρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος για οποιοδήποηε από ηα ανυηέπυ έγγπαθα 

απαιηείηαι δημοζίεςζη ζηο ΦΔΚ θα ππέπει να πποζκομιζηεί και αςηή. Σηην πεπίπηυζη πος ο 

ςποτήθιορ ή ο πποζθέπυν αποηελεί ένυζη καηά ηην έννοια ηος άπθπος 19.2 ηος Ν. 

4412/2016, ηα ανυηέπυ δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι για κάθε μέλορ ηηρ ένυζηρ. Καηά ηην 

εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ ηηπεί ηιρ ςποσπεώζειρ ζηοςρ ηομείρ ηος πεπιβαλλονηικού, 

κοινυνικοαζθαλιζηικού και επγαηικού δικαίος, πος έσοςν θεζπιζηεί με ηο δίκαιο ηηρ Ένυζηρ, 

ηο εθνικό δίκαιο, ζςλλογικέρ ζςμβάζειρ ή διεθνείρ διαηάξειρ πεπιβαλλονηικού, 

κοινυνικοαζθαλιζηικού και επγαηικού δίκαιο, οι οποίερ απαπιθμούνηαι ζηο Παπάπηημα Χ ηος 

Πποζαπηήμαηορ Α ηος ν. 4412/2016. Τον ανάδοσο πος θα πποκύτει βαπύνει κάθε νόμιμη 

κπάηηζη. 

 


