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Ερώτηση 1 
Η ισχύς της εγγυητικής θα είναι ένα μήνα πλέον των δώδεκα μηνών ή ένα μήνα 
πλέον των 18 μηνών; 
Απάντηση 1 
Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ορίζεται στην §Β.2.6 
(«Εγγύηση Συμμετοχής»), εδάφιο 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται 
στην §Β.3.3 («Ισχύς Προσφορών»). Από αυτά προκύπτει ότι η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι (κατ’ ελάχιστον) δεκατριών μηνών 
(δώδεκα μήνες + ένας). 
 
Ερώτηση 2 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό δεν χρειάζεται να είναι θεωρημένες. 
Απάντηση 2 
Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης αποτυπώνονται στην παράγραφο Β.2.2 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής») εδάφιο 5. Επιβεβαιώνεται ότι οι υπεύθυνες 
δηλώσεις για τη συμμετοχή στην διαγωνισμό δεν χρειάζεται να είναι θεωρημένες. 
 
Ερώτηση 3 
Ποια πλατφόρμα καταλογογράφησης θα χρησιμοποιηθεί και ποια έκδοσή της;  
Απάντηση 3 
Η καταλογογράφηση θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας διαδικτυακής 
πρόσβασης που θα διατεθεί από το ΕΚΤ και θα είναι εξειδικευμένη στις ανάγκες 
του έργου. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης θα δοθούν κατά την 1η Φάση υλοποίησης 
του έργου. 
 
Ερώτηση 4 
Ποιο πρότυπο περιγραφής μεταδεδομένων θα χρησιμοποιηθεί;  
Απάντηση 4 
Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης είναι σαφείς και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρίνιση. 
Αναλυτικές περιγραφές δίδονται στην §Α.3.2.2 «Υπηρεσίες καταλογογράφησης 
(εισαγωγής μεταδεδομένων) σε εξειδικευμένη πλατφόρμα εγγραφών του ΕΚΤ» 
 
Ερώτηση 5 
Ποιο είναι το επίπεδο της καταλογογράφησης, όσον αφορά α) την περιγραφική και 
β) τη θεματική περιγραφή του τεκμηρίου; Για παράδειγμα να προσδιορίσουν όσο 
μπορούν τα υποπεδία και ενδεικτικά ο αριθμός των θεμάτων που θα πρέπει να 
υπάρχουν ανά εγγραφή. Επίσης, εάν τα πεδία είναι επαναλαμβανόμενα.  
Απάντηση 5 
Τα πεδία καταλογογράφησης περιγράφονται αναλυτικά στην §C.3.4 «Πεδία 
Καταλογογράφησης ανά Τμήμα Τεκμηρίων». Ότι αφορά σύνθετο ή 
επαναλαμβανόμενο πεδίο αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα. 
 
Ερώτηση 6 
Ποιο(α) είναι τo(α) πρότυπο(α) για τη περιγραφική καταλογογράφηση; 
Απάντηση 6 
Οι απαιτήσεις της προκήρυξης στις παραγράφους Α.3.2 «Ζητούμενες υπηρεσίες 
ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης» και C.3.4 «Πεδία Καταλογογράφησης ανά 
Τμήμα Τεκμηρίων» είναι επαρκείς και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης. 
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Ερώτηση 7 
Θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά πρότυπα περιγραφικής καταλογογράφησης ανά 
τύπο υλικού, όπως αυτοί αναφέρονται στο Α.3.2 και ποια είναι αυτά; 
Απάντηση 7 
Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης είναι σαφείς και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρίνιση. 
Αναλυτικές περιγραφές δίδονται στην §Α.3.2. «Ζητούμενες υπηρεσίες 
ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης». 
 
Ερώτηση 8 
Ποιο(α) είναι το(α) πρότυπο(α) για την ευρετηρίαση (Ονομάτων και Θεμάτων); Σε 
ποια μορφή θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή ο κατάλογος των 
καθιερωμένων ονομάτων και θεμάτων για την ευρετηρίαση; 
Απάντηση 8 
Τα θέματα επιλέγονται από προσυμπληρωμένη λίστα (drop down list). Δεν 
προβλέπεται η διάθεση καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  
 
Ερώτηση 9 
Σε ποια γλώσσα θα γίνει η απόδοση των θεμάτων στη θεματική ευρετηρίαση; 
Απάντηση 9 
Τα θέματα επιλέγονται από προσυμπληρωμένη λίστα (drop down list) σε μία 
γλώσσα, η οποία θα είναι η ελληνική ή η αγγλική. 
 
Ερώτηση 10 
Ποιο(α) ταξινομικό(α) σύστημα(τα) θα χρησιμοποιηθεί;  
Απάντηση 10 
Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης είναι σαφείς και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρίνιση. 
Αναλυτικές περιγραφές δίδονται στην §Α.3.2.2 «Υπηρεσίες καταλογογράφησης 
(εισαγωγής μεταδεδομένων) σε εξειδικευμένη πλατφόρμα εγγραφών του ΕΚΤ». 
 
Ερώτηση 11 
Πως θα γίνεται η αποθήκευση των μη ελεγμένων εγγραφών; Θα υπάρχει 
προσωρινός χώρος αποθήκευσης προτού να γίνει ο τελικός έλεγχος των εγγραφών 
ή θα πρέπει να βρίσκονται συνέχεια διαδικτυακά διαθέσιμες; 
Απάντηση 11 
Η πρόσβαση γίνεται μέσω web εφαρμογής. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης 
και μεταγενέστερης διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 
 
Ερώτηση 12 
Πως θα επιτευχθεί η πρόσβαση στα διάφορα πρότυπα; Θα δοθεί πρόσβαση σε αυτά 
από την αναθέτουσα αρχή ή θα πρέπει ο ανάδοχος να εξασφαλίσει από μόνους του 
τη πρόσβαση σε αυτά; 
Απάντηση 12 
Όπου απαιτηθεί πρόσβαση σε πρότυπα θα δίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Ερώτηση 13 
Ο εξοπλισμός του storage array θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με ένα 
εξυπηρετητή ή περισσότερους; 

 Τον εξοπλισμό του storage array SAS τον παραδίδουμε στο τέλος του 
έργου; 
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Απάντηση 13 
Βάσει των απαιτήσεων της προκήρυξης, η ελάχιστη απαίτηση είναι να μπορεί να 
συνδεθεί με έναν εξυπηρετητή.  

 Στην ενότητα §Α.4.1 («Φάσεις υλοποίησης Έργου και Παραδοτέα») 
αναφέρεται πότε παραδίδονται τα παραδοτέα. 

 
Ερώτηση 14 
Ποιό είναι το μοντέλο του Server με το οποίο θα γίνει η διασύνδεση του storage 
array; 
Απάντηση 14 
Θα γίνει διασύνδεση με εξυπηρετητή αρχιτεκτονικής x86 και λειτουργικό σύστημα 
τύπου Linux.  
 
Ερώτηση 15 
Η παράδοση ταινίας LTO4 θα γίνεται με τη παράδοση της κάθε παρτίδας; 
Απάντηση 15 
Οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι σαφείς και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης 
(βλ. §Α.3.2 «Ζητούμενες υπηρεσίες ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης», 
εδάφιο 7(α)). 
 
Ερώτηση 16 
Πρόταση μας είναι να επικολλήσουμε σε κάθε φυσικό τεκμήριο ένα barcode που 
θα επιτρέψει τη παρακολούθηση της κίνησης του τεκμηρίου μέσω Πληροφοριακού 
Συστήματος (διασφάλιση αποθήκευσης και κίνησης με βάση τις διαδικασίες της 
εταιρείας). είναι αυτό αποδεκτό από το ΕΚΤ; 
Απάντηση 16 
Μπορεί να επικολληθεί μόνο στο εσωτερικό του εξώφυλλου ή του οπισθόφυλλου 
ώστε να μην αλλοιώνει την εξωτερική εικόνα του τεκμηρίου. 
 
Ερώτηση 17 
Κατά την βιβλιοδεσία των βιβλίων θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια εξώφυλλα; 
Απάντηση 17 
Ναι, δύναται να χρησιμοποιηθούν τα ίδια εξώφυλλα ή να δημιουργηθούν νέα. 
 
Ερώτηση 18 
Κατά την βιβλιοδεσία των βιβλίων και των περιοδικών θα χρησιμοποιηθεί η ίδια 
ράχη; 
Απάντηση 18 
Όχι. Για τα τεκμήρια τύπου Α και Β θα δημιουργηθεί νέα ράχη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της §Α.3.2 «Ζητούμενες υπηρεσίες ψηφιοποίησης και 
καταλογογράφησης», εδάφιο 6. 
 
Ερώτηση 19 
Αναφέρεται στη προκήρυξη ότι θα υπάρχει προαίρεση για παραλαβή 50% επιπλέον 
υλικού προς ψηφιοποίηση. Ισχύει το ίδιο και για τη καταλογογράφηση; 
Απάντηση 19 
Τα δικαιώματα προαίρεσης αποτελούν δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής, 
ασκούνται εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη και περιγράφονται ως προς το φυσικό 
αντικείμενο και τον τρόπο εφαρμογής στην §Β.5.1 «Κατάρτιση, υπογραφή, 
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διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις». Ο μέγιστος προϋπολογισμός αυτών αναφέρεται 
στην §Β.1.2 «Προϋπολογισμός Έργου». 
 
Ερώτηση 20 
Υπάρχει προτεινόμενος από εσάς ρυθμός παράδοσης τεκμηρίων προς ψηφιοποίηση 
και παραλαβής τεκμηρίων από ψηφιοποίηση; 
Απάντηση 20 
Όχι δεν υπάρχει. Θα προκύψει από την πρόταση του Αναδόχου και τις 
δυνατότητες της Αναθέτουσας Αρχής καλύπτοντας παράλληλα τις απαιτήσεις της 
προκήρυξης, και θα οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης υλοποίησης 
του έργου. 
 
Ερώτηση 21 
Τα παραγόμενα PDF πρέπει να έχουν πίνακα περιεχομένων με υπερσυνδέσεις; Αν 
ναι σε ποιες περιπτώσεις ; 
Απάντηση 21 
Τα παραγόμενα Pdf πρέπει να έχουν ενεργό πίνακα περιεχομένων (π.χ. με Links ή 
bookmarks ή άλλο αντίστοιχο ή ισοδύναμο τρόπο). Διευκρινίζεται εδώ, ότι αυτό 
αφορά μόνον τα αρχεία των 1.200 τόμων περιοδικών και των 180 Βιβλίων.  
 
Ερώτηση 22 
Τα παραγόμενα PDF πρέπει να περιέχουν thumbnails ; Αν ναι διευκρινίστε ποιος 
θα τα βάζει και με ποια διαδικασία. 
Απάντηση 22 
Στα pdf δεν ζητούνται thumbnails. 

 
Ερώτηση 23 
Υπάρχουν Υπεύθυνες Δηλώσεις (της επιχείρησης ή των υπεργολάβων αυτής) που 
απαιτούν γνήσιο υπογραφής, και αν ναι, ποιες είναι αυτές; Ποια θα είναι η 
ημερομηνία των Υπευθύνων Δηλώσεων; 
Απάντηση 23 
Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης αποτυπώνονται στην παράγραφο Β.2.2 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής») εδάφιο 5. Επιβεβαιώνεται ότι οι υπεύθυνες 
δηλώσεις για τη συμμετοχή στην διαγωνισμό δεν χρειάζεται να είναι θεωρημένες. 
 
Ερώτηση 24 
Υπάρχουν έγγραφα (πέραν των καταστατικών) που απαιτείται να είναι επισήμως 
επικυρωμένα (π.χ. ISO 9001) και αν ναι, ποια είναι αυτά; 
Απάντηση 24 
Στην παράγραφο Β.3.2. της προκήρυξης αναφέρεται ποια πρέπει να είναι τα 
περιεχόμενα του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και διευκρινίζεται ότι 
όλα πρέπει να υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο (επισήμως επικυρωμένα έγγραφα) 
και ένα αντίγραφο. 
 
Ερώτηση 25 
Ποιες χρήσεις θεωρούνται τελευταίες όσον αφορά στην προσκόμιση Ισολογισμών; 
2009, 2010, 2011 ή 2010, 2011, 2012; 
Απάντηση 25 
Όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο Β.2.5. σημείο 4: «Ο υποψήφιος θα πρέπει 
να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2010, 2011, 2012)…». 

EPSETKD0301 Διευκρινιστικά Στοιχεία 5 



Ερώτηση 26 
Ο πίνακας 2.1 των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων του κεφαλαίου Β.2.5 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, περιέχει και πελάτες με ολοκληρωμένα έργα, 
αλλά συνεχίζουν να είναι εν ενεργεία πελάτες, και το τμήμα πωλήσεων ενίσταται 
στην διάθεση του πελατολογίου σε ενδεχόμενους ανταγωνιστές που μπορεί να 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Η γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων στους 
Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά μας. Ποιά η διαδικασία 
υποβολής στοιχείων και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα? 
Απάντηση 26 
Όπως διευκρινίζεται σαφώς στην παράγραφο Β.4.1.1. σημείο 11 της διαδικασίας 
αποσφράγισης 
«11. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
σημειώνει επʼ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να 
ενημερώνει την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.». 
 
Ερώτηση 27 
Σχετ. Α.2.1 (Σελ.23) 
Σημειώνεται ότι πέρα από τις αναλυτικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη 
συνέχεια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει στα αποτελέσματα του έργου 
ειδικές απαιτήσεις που τυχόν θα θέσει η Αναθέτουσα Αρχή και αφορούν την 
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων κ.α. 
Παρακαλούμε όπως μας παράσχετε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδικών 
απαιτήσεων. 
Απάντηση 27 
Η παράγραφος αυτή έχει παραμείνει στην προκήρυξη εκ παραδρομής. Παρακαλώ 
αγνοείστε την. 
 
Ερώτηση 28 
Σχετ. Α.2.3 (Σελ.23) 
Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει προετοιμασία των κατάλληλων υποδομών σε υλικό 
και λογισμικό πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης. 
Ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την επιλογή του 
αναδόχου έως την έναρξη του έργου? 
Απάντηση 28 
Το διάστημα που μεσολαβεί από την επιλογή του αναδόχου έως την έναρξη του 
έργου εξαρτάται από την περαίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών που ορίζει το 
υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
 
Ερώτηση 29 
Σχετ. Α.2.3 (Σελ.24) 
Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα των πρωτότυπων τεκμηρίων 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, το είδος χαρτιού, το χρωματισμό τους, διπλές 
όψεις, βιβλιοδεσίες κλπ. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν θα πρέπει να παραμένουν οι λευκές-κενές σελίδες, 
όπως και τι εννοείτε με τον όρο βιβλιοδεσίες. 
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Απάντηση 29 
Για τις περιπτώσεις τεκμηρίων του τμήματος Γ (διδακτορικές  διατριβές), στα 
ψηφιακά έγγραφα αγνοούνται οι λευκές σελίδες που δε φέρουν αρίθμηση. Για τα 
λοιπά τεκμήρια (τμήματα Α και Β), τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή 
αντίτυπα των πρωτότυπων τεκμηρίων.  
Με τον όρο βιβλιοδεσία στην ανωτέρω φράση εννοούμε ότι συμπεριλαμβάνεται το 
εξώφυλλο και οπισθόφυλλο στο ακριβές ψηφιακό αντίτυπο. 
 
Ερώτηση 30 
Σχετ. Α.3.1.1 (Σελ.24) 
Στον υπολογισμό των σελίδων έχουν συμπεριληφθεί τα εξώφυλλα, τα 
οπισθόφυλλα, και οι εσωτερικές σελίδες (εκτός από τις ράχες που δεν αποτελούν 
αντικείμενο προς ψηφιοποίηση). 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις από τις 
προϋπολογισμένες σελίδες (πχ λόγω διπλής όψης). 
Απάντηση 30 
Οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι σαφείς και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρίνιση. 
 
Ερώτηση 31 
Σχετ. Α.3.1.3 (Σελ.25) 
Το προς καταλογογράφηση υλικό των διατριβών αφορά τον εμπλουτισμό της 
υπάρχουσας καταλογογράφησης με επιλεγμένη πρόσθετη καταλογογράφηση σε 
περίπου 16.200 διδακτορικές διατριβές (από το 2000 έως και το 2013) 
Παρακαλώ διευκρινίστε τον ακριβή αριθμό των διδακτορικών διατριβών που θα 
καταλογογραφηθούν (8.000, 16.000 ή 24.000). 
Απάντηση 31 
Ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που θα καταλογογραφηθούν ορίζεται στην 
§Α.3.1.3 «Τμήμα Γ: μέρος του Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών που συλλέγει και 
διατηρεί το ΕΚΤ» και είναι 16.200. Τα πεδία καταλογογράφησης ορίζονται στην 
§C.3.4 «Πεδία Καταλογογράφησης ανά Τμήμα Τεκμηρίων», εδάφιο (γ). 
 
Ερώτηση 32 
Σχετ. Α.3.2 (Σελ.25) παρ.1 
Παραλαβή των φυσικών τεκμηρίων από την Αναθέτουσα Αρχή 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του συνόλου του 
υλικού προς ψηφιοποίηση (αντί τμηματικά) με την προϋπόθεση της ασφαλούς 
φύλαξης. 
Απάντηση 32 
Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης. 
 
Ερώτηση 33 
Σχετ. Α.3.2 (Σελ.25) παρ. 2 
Απόδοση κωδικών ψηφιοποίησης στο κάθε ψηφιακό αρχείο. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν θα χρειαστεί να συμπληρώνονται δύο φορές τα 
ίδια δεδομένα (μία στην κωδικοποίηση και μία στην καταλογογράφηση) αλλά θα 
συμπληρώνονται τα πεδία αυτόματα από την κωδικοποίηση του αρχείου. 
Απάντηση 33 
Η διαδικασία περιγράφεται στη σχετική ενότητα της προκήρυξης, §Α.3.2 
«Ζητούμενες υπηρεσίες ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης» εδάφιο 7(γ). 
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Ερώτηση 34 
Σχετ. Α.3.2 (Σελ.25) παρ. 4 
Καταλογογράφηση του υλικού με εισαγωγή - καταχώρηση των μεταδεδομένων. Οι 
απαιτήσεις καταλογογράφησης παρατίθενται αναλυτικά στην § A.3.2.2. Η 
καταλογογράφηση αφορά …. 
Τμήμα Γ: σε επίπεδο ΔΔ (συνολικά περίπου 16.200 εγγραφές) 
Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο παράδοσης των πρόσθετων διατριβών προς 
καταλογογράφηση ή τον τρόπο πρόσβασης του αναδόχου στα ψηφιακά αρχεία. 
Απάντηση 34 
Για την καταλογογράφηση των πρόσθετων διατριβών θα δοθεί πρόσβαση στα 
ψηφιακά αρχεία μέσω web based εφαρμογής. 
 
Ερώτηση 35 
Σχετ. Α.3.2 (Σελ.26) παρ. 6 
Σε μορφή βιβλίου έτοιμου για χρήση και με τον τίτλο και τον αριθμό του 
περιοδικού αναγεγραμμένο στη ράχη. 
Κατά την συνάντηση και παρουσίαση του υλικού μας δείξατε το τελικό προϊόν σε 
αεροστεγή συσκευασία/πακέτο ανά τόμο, παρακαλώ διευκρινίστε τι ισχύει για κάθε 
τμήμα. 
Απάντηση 35 
Η αεροστεγής συσκευασία αφορά μόνον το τμήμα Γ (διδακτορικές διατριβές). Για 
τα λοιπά τμήματα θα γίνει βιβλιοδεσία ως περιγράφεται στη σχετική παράγραφο. 
 
Ερώτηση 36 
Σχετ. Α.3.2 (Σελ.26) παρ. 7 (β) 
Με αντιγραφή του υλικού σε rack mounted συστοιχία δίσκων, την οποία θα 
προσφέρει (χωρίς χρέωση) ο ανάδοχος στο ΕΚΤ και αποτελεί αντικείμενο του 
έργου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
Παρακαλώ διευκρινίστε αν η συστοιχία δίσκων θα παραδοθεί φυσικά στο ΕΚΤ στην 
αρχή ή στο τέλος του έργου. 
Απάντηση 36 
Στην ενότητα §Α.4.1 («Φάσεις υλοποίησης Έργου και Παραδοτέα») αναφέρεται 
πότε παραδίδονται τα παραδοτέα. 
 
Ερώτηση 37 
Σχετ. Α.3.2 (Σελ.26) παρ. 7 (β) 
Serial Attached SCSI (SAS) διασύνδεση. Θα διατεθεί και κάρτα επέκτασης 
εξυπηρετητή SAS PCIe για διασύνδεση με εξυπηρετητή αρχείων του ΕΚΤ.  
Παρακαλώ διευκρινίστε κατασκευαστή και μοντέλο του εξυπηρετητή 
Απάντηση 37 
Θα γίνει διασύνδεση με εξυπηρετητή αρχιτεκτονικής x86 και λειτουργικό σύστημα 
τύπου Linux. 
 
Ερώτηση 38 
Σχετ. Σημειώσεις (Σελ. 27) 
Τα PDF αρχεία να είναι πλήρως δομημένα σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων 
του κάθε εντύπου και να έχει γίνει ηλεκτρονική σελιδοποίηση. Ο πίνακας 
περιεχομένων να είναι ενεργός στο PDF, δηλαδή πατώντας με το mouse πάνω σε 
ένα κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο να μας πηγαίνει απευθείας στη σωστή σελίδα. 
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Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι θα δημιουργηθούν Links στον πίνακα περιεχομένων 
και αν ναι σε ποιο επίπεδο θα φτάσουμε καθώς και αν ισχύει και για τους 3 τύπους 
τεκμηρίων. 
Απάντηση 38 
Τα παραγόμενα Pdf πρέπει να έχουν ενεργό πίνακα περιεχομένων (π.χ. με Links ή 
bookmarks ή άλλο αντίστοιχο ή ισοδύναμο τρόπο). Διευκρινίζεται εδώ, ότι αυτό 
αφορά μόνον τα αρχεία των 1.200 τόμων περιοδικών και των 180 Βιβλίων.  
 
Ερώτηση 39 
Σχετ. Διευκρινήσεις (Σελ. 27) παρ. 3 
Ο εξοπλισμός συστοιχίας δίσκων και ταινιών LTO4 που θα παραδοθεί το 
αποτέλεσμα του έργου αποτελεί παραδοτέο του έργου και περιέρχεται στην 
κυριότητα του ΕΚΤ. 
Άρα η συστοιχία δίσκων θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για την τμηματική 
αντιγραφή των δεδομένων και θα παραδοθεί στην τελική φάση του έργου ? 
Απάντηση 39 
Η συστοιχία δίσκων παραδίδεται στην 1η Φάση, και ο Ανάδοχος μεριμνά για τη 
μεταφορά και ορθή αντιγραφή  στη συστοιχία των τελικών ψηφιακών αρχείων από 
δικά του αποθηκευτικά μέσα.  
 
Ερώτηση 40 
Σχετ. Α.3.2.2 (Σελ.27) 
Θα γίνει μέσω διαδικτυακής πρόσβασης μέσω πλατφόρμας που θα παράσχει το ΕΚΤ  
Παρακαλώ διευκρινίστε αν θα χρειαστεί καταλογογράφηση και στις 5 γλώσσες που 
θα διενεργηθεί OCR και/ή αν θα χρειαστεί κάποια μετάφραση. 
Απάντηση 40 
Στην εν λόγω ενότητα δεν αναφέρεται πουθενά καταλογογράφηση σε 5 γλώσσες. 
Επίσης, Δεν ζητούνται υπηρεσίες μετάφρασης. 
 
Ερώτηση 41 
Σχετ. Α3.2.2 (Σελ.28) 
Τα πεδία αυτά διαφοροποιούνται σε αριθμό και είδος ανάλογα με την ιδιαίτερη 
φύση του τεκμηρίου και επομένως είναι διαφορετικά για τα επιμέρους τμήματα. Τα 
πεδία αυτά ανά είδος τεκμηρίου (τμήμα Α, Β, Γ) παρατίθενται στον Πίνακα C.3.4 
Παρακαλούμε να παρέχετε πληροφορίες όσον αφορά το interface, δηλαδή, θα 
υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης του ψηφιοποιημένου αρχείου και των 
πεδίων ? Η θα πρέπει να υπάρχουν ήδη έτοιμα τα πεδία ανά κωδικό αρχείου και 
στην πλατφόρμα να καταχωρούνται απλώς ?  
Απάντηση 41 
Οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι σαφείς και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρίνιση. 
 
Ερώτηση 42 
Σχετ. Α.3.2.2 (Σελ.28) 
Ταυτόχρονα η πλατφόρμα θα στέλνει με αυτοματοποιημένο τρόπο, ημερήσια, στον 
ανάδοχο κατάλογο με το σύνολο των ημερησίως καταχωρούμενων μεταδεδομένων 
σε μορφή XML ώστε ο ανάδοχος να διαθέτει καταγραφή και τα πλήρη 
μεταδεδομένα καταλογογράφησης, στην δική του τοποθεσία και σε σύστημα 
ανεξάρτητο από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΚΤ.  
Θα περιέχονται και τυχόν αλλαγές/διορθώσεις ? Και αν ναι θα υπάρχει κάποιο 
αναγνωριστικό ότι η εγγραφή αφορά διόρθωση ? 
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Απάντηση 42 
Ταυτόχρονα η πλατφόρμα θα στέλνει με αυτοματοποιημένο τρόπο, ημερήσια, στον 
ανάδοχο κατάλογο με το σύνολο των ημερησίως καταχωρούμενων μεταδεδομένων 
σε μορφή XML (δεν παρέχεται αναγνωριστικό ότι η εγγραφή αφορά διόρθωση) 
ώστε ο ανάδοχος να διαθέτει καταγραφή και τα πλήρη μεταδεδομένα 
καταλογογράφησης, στην δική του τοποθεσία και σε σύστημα ανεξάρτητο από το 
Πληροφοριακό Σύστημα. του ΕΚΤ. 
 
Ερώτηση 43 
Σχετ. ΦΑΣΗ Α, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ (Σελ. 30) 
Επίσης, περιλαμβάνει την συστοιχία δίσκων στην οποία θα αποθηκευτούν σε τελική 
μορφή τα ψηφιακά τεκμήρια 
Θα παραδωθεί στο ΕΚΤ ? Η αντιγραφή δεν θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου? 
Απάντηση 43 
Η συστοιχία δίσκων παραδίδεται στην 1η Φάση, και ο Ανάδοχος μεριμνά για τη 
μεταφορά και ορθή αντιγραφή  στη συστοιχία των τελικών ψηφιακών αρχείων από 
δικά του αποθηκευτικά μέσα.  
 
Ερώτηση 44 
Σχετ. Α.4.2 (Σελ. 31) 
Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
Μειωμένος χρόνος παράδοσης θα προσμετρηθεί θετικά στην αξιολόγηση ? 
Απάντηση 44 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης σύμφωνα με 
την παρ. Β.4.1.4. της Προκήρυξης. 
 
Ερώτηση 45 
Σχετ. Α.4.4 (Σελ. 32) 
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των τεκμηρίων που σαρώθηκαν θα 
πραγματοποιούνται με οπτική αντιπαραβολή των πρωτότυπων τεκμηρίων και 
αυτών σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένων). Δειγματοληπτικά θα ελέγχεται και η 
σχετική καταλογογράφηση των τεκμηρίων (μεταδεδομένα) με ανάλογο τρόπο. 
Παρακαλώ διευκρινίστε αν κατά τον έλεγχο απαιτείται να έχει γίνει ήδη η 
βιβλιοδεσία, γιατί θα πρέπει να ξανακοπούν ράχες σε περίπτωση επανασάρωσης. 
Όπως επίσης και που θα λαμβάνουν χώρα (εγκαταστάσεις ΕΚΤ ή Αναδόχου) 
Απάντηση 45 
Τα τεκμήρια παραδίδονται, με την προβλεπόμενη στην παρούσα προκήρυξη 
μορφή, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Εκεί πραγματοποιούνται και οι σχετικοί 
έλεγχοι.  
 
Ερώτηση 46 
Σχετ. Κανόνες Ελέγχων (Σελ. 35) παρ. IV 
Η διάρκεια οποιασδήποτε επανεκτέλεσης ψηφιοποίησης ή/και καταλογογράφησης 
(περίπτωση ii ανωτέρω) μιας παρτίδας (μέρος ή συνόλου) εκ μέρους του Αναδόχου 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2 εβδομάδες (10 εργάσιμες). 
Αυτός ο χρόνος ενδέχεται να προστεθεί στο συνολικό χρόνο του έργου 
μετακυλώντας την ολοκλήρωση του έως ένα μέγιστο χρονικό όριο? Ή θα πρέπει να 
υπολογισθεί η επανεκτέλεση μέσα στο αρχικό χρονικό πλαίσιο του έργου? 
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Απάντηση 46 
Τυχόν επανεκτελέσεις ψηφιοποίησης ή/και καταλογογράφησης παρτίδων λόγω 
λαθών δεν επιτρέπεται να επιμηκύνουν το συνολικό χρόνο υλοποίησης. Ο μέγιστος 
χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται στην §Α.4.2 («Χρονοδιάγραμμα Έργου») 
και δε δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες. 
 
Ερώτηση 47 
Σχετ. Α.5.4 (Σελ. 37) 
Είναι επιθυμητή η παροχή οργανωμένου ηλεκτρονικού helpdesk, με δυνατότητα 
ticketing και παρακολούθησης πορείας αιτήματος από τον Ανάδοχο. 
Παρακαλώ διευκρινίστε τη φύση των αιτημάτων 
Απάντηση 47 
Στην επιθυμητή αυτή απαίτηση, ο υποψήφιος (εφόσον την προσφέρει) θα πρέπει 
να περιγράψει τους τυχόν περιορισμούς. 
 
Ερώτηση 48 
Σχετ. C.4.1 (Σελ. 96) 
Ανθρωπομήνες 
Παρακαλώ διευκρινίστε αν μπορεί η τιμή μονάδας να είναι ανά σελίδα, ανά τμήμα. 
Απάντηση 48 
Η ζητούμενη μονάδα μέτρησης στον εν λόγω πίνακα είναι ο α/μ, η οποία 
περιγράφει την προσφερόμενη ανθρωποπροσπάθεια που αντιστοιχεί και καλύπτει 
τις συγκεκριμένες απαιτήσεις (ποιοτικές και ποσοτικές) των ζητούμενων στη 
προκήρυξη υπηρεσιών. 
 
Ερώτηση 49 
Συμπληρωματική ερώτηση αναφορικά με τα δικαιολογητικά νομικών προσώπων 
(Σελίδα 45): 
«5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών» 
Έχουμε καταθέσει αίτηση για έκδοση του εν λόγω δικαιολογητικού και έχουμε τον 
αριθμό πρωτοκόλλου. Η αρμόδια υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι θα εκδοθεί σε 30 
ημέρες. Προτιθέμεθα να καταθέσουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου – ενημερώστε μας 
αν είμαστε εντός των όρων του διαγωνισμού. 
Απάντηση 49 
Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να έχει εκδοθεί και μέχρι τρείς (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Όμως πρέπει να εμπεριέχεται 
στον φάκελο δικαιολογητικών το ίδιο και όχι το πρωτόκολλο αίτησης του 
εγγράφου. 
 
Ερώτηση 50 
Β.2.5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΑΡ 3. ΣΕΛ 61 
Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 
έργου. 
Συγκεκριμένα απαιτείται………….. 
Η Ομάδα έργου θα πρέπει να απαιτείται από τουλάχιστον 10 άτομα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις. Ήτοι : 
Υπεύθυνος έργου  

• Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου  
• Έμπειρο στέλεχος καταλογογράφησης  
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• Έμπειρο στέλεχος ψηφιοποίησης  
• 6 Τεχνικά στελέχη  

Σύνολο 10 άτομα 
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν ο ανωτέρω αριθμός ατόμων είναι δεσμευτικός και αν 
μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τον σχεδιασμό του έργου κατά την φάση της 
ανάλυσης. 
Απάντηση 50 
Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης είναι σαφείς και δεσμευτικές. 
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