
 
 

 

 

 
 

Διεθνήσ Διαγωνιςμόσ του ΚΕ.Α.ΕΠ. 
 
Το Κζντρο Ανάπτυξησ και Επιχειρηματικότητασ ςτο πλαίςιο του ζργου «Ψηφιοποίηςη και Ανάδειξη 
του Αρχείου τησ Ζνωςησ Κζντρου » με κωδικό με κωδικό ΟΠΣ: 0374103 που υλοποιείται ςτο πλαίςιο 
του Ε.Π. «Ψηφιακή Σφγκλιςη» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνιςμό, με κριτήριο 
κατακφρωςησ την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά, για την ανάδειξη αναδόχου. Ο 
προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 203.252,03 ευρϊ,  μη ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 23%.Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικοφσ Πορουσ. 

  
Αντικείμενο του ζργου είναι η ψηφιοποίηςη περιεχομζνου του αρχείου τησ Ζνωςησ Κζντρου 
(Ε.ΔΗ.Κ), η τεκμηρίωςή του, με ςκοπό την διάςωςη και διάθεςη του ςημαντικοφ αυτοφ πολιτιςτικοφ 
πλοφτου. Η τεκμηρίωςη θα ςυνοδευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιϊν και τεχνολογιϊν ανοικτϊν 
διαςυνδεδεμζνων δεδομζνων (open linked data), την ζνταξη των μεταδεδομζνων και εικονιδίων 
προεπιςκόπηςησ ςτη Europeana, την ανάπτυξη εφαρμογήσ τεκμηρίωςησ και ςφνδεςησ του υλικοφ με 
οντολογίεσ, την ανάπτυξη μιασ ςφγχρονησ, διαδραςτικήσ και πολυκαναλικήσ πφλησ καθϊσ και την 
ανάπτυξη ςειράσ εκπαιδευτικϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν οι οποίεσ θα προςφζρονται ςε 
πολλαπλζσ εκδόςεισ για εκτζλεςη μζςω διαδικτφου και μζςω ζξυπνων ςυςκευϊν 
 
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ υλοποίηςησ του Ζργου είναι δϊδεκα (12) μήνεσ από την ημερομηνία υπογραφήσ 
τησ Σφμβαςησ. 
 
Αρ. Διακήρυξησ:43/23.09.2013 
 
Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί ςτα γραφεία του Κζντρου Ανάπτυξησ και Επιχειρηματικότητασ 
(ΚΥΨΕΛΗ 16,  11361)  ςτισ 19/11/2013, ημζρα Tρίτη και ϊρα 12:00πμ. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ το αργότερο μζχρι τισ 
19/11/2013, ημζρα Τρίτη και ϊρα 12:00πμ. 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Προςφζροντεσ για ζξι (6) μήνεσ από την επομζνη τησ 
ημζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Περίληψη τησ διακήρυξησ ζχει ςταλεί ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ςτισ 
24/9/2013 και ζλαβε κωδικό καταχϊρηςησ (ID): 2013-129481. 
 

TEYXH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Μζροσ Α(Link ςτο αρχείο EDHK_part_A) 

Μζροσ Β(Link ςτο αρχείο EDHK_part_A) 

Μζροσ Γ(Link ςτο αρχείο EDHK_part_B) 

 

 
Οι παραλήπτεσ τησ Διακήρυξησ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου θα πρζπει να ςυμπληρϊςουν το 

ςχετικό ηλεκτρονικό ζντυπο(Link ςτο αρχείο τοιχεία του Παραλήπτη) με τα ςτοιχεία τουσ 

(επωνυμία, διεφθυνςη, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλζφωνο, φαξ, διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου). Με τον τρόπο αυτό η Αναθζτουςα Αρχή θα ζχει ςτη διάθεςη τησ πλήρη κατάλογο 

όςων παρζλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωςη που θα ήθελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

ςυμπληρωματικά ζγγραφα ή διευκρινίςεισ επ’ αυτήσ. 



 


