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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 για την Επιλογή Βιβλιοθηκονόμου για την υλοποίηση του Έργου 

«ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών 

Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» έργο 

συγχρηματοδοτούμενο από: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με κωδικό 

Ο.Π.Σ. 485436. 

 Περιγραφή Έργου : 

 Βιβλιοθηκονόμος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. στα θέματα που αφορούν το παραπάνω 

Έργο και συμμετοχή στα ακόλουθα παραδοτέα : 

 Παραδοτέο 1 : Αποτύπωση υλικού Βιβλιοθήκης και καταγραφή. 

 Παραδοτέο 2 : Μελέτη/αξιολόγηση βιβλιοθήκης και περιεχομένου της. 

 Παραδοτέο 3: Μελέτη χρήσης της βιβλιοθήκης. 

 Θέσεις : μία (1) 

 Τύπος σύμβασης : Σύμβαση Ανάθεσης Έργου 

 Τόπος παροχής Έργου : Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20 Αθήνα 

 Χρόνος παράδοσης Έργου : 1-5-2015 έως 31-10-2015 

 Συνολικό ποσό σύμβασης : 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.). 

1.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ 

Ο υποψήφιος αποκλειστικά φυσικό πρόσωπο πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον 
πτυχίο Βιβλιοθηκονόμου Τ.Ε.Ι., καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 



αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ψηφιοποίηση, οργάνωση και 
λειτουργία βιβλιοθήκης.  

2.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ 

Η επιλογή του Βιβλιοθηκονόμου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά εφόσον ικανοποιεί τα επί ποινή αποκλεισμού κριτήρια της 
παραγράφου 1. Στην Προσφορά, που θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο 
φάκελο στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Γραμματεία) στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, 
αρ. 20, 5

ος
 όροφος έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00 θα 

πρέπει να περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα : 

α. Αίτηση του υποψηφίου. 

β. Βιογραφικό σημείωμα. 

γ. Αντίγραφο πτυχίου και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, απόδειξη 
εμπειρίας σε ψηφιοποίηση βιβλιοθήκης, απόδειξη εμπειρίας σε οργάνωση 
και λειτουργία βιβλιοθήκης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά 
την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της 
προσφοράς του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

δ. Φορολογική ενημερότητα. 

   Η αποσφράγιση των φακέλων και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει την Δευτέρα 
27-4-2015 και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση των προσόντων του 
υποψήφιου έχει συντελεστή βαρύτητας 90%. Τα κριτήρια που θα ληφθούν 
υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στον 
παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές 
βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.  

 

Κριτήριο αξιολόγησης υποψηφίου Συντελεστής Βαρύτητας 

Πτυχίο 30 % 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 20 % 

Προηγούμενη Εμπειρία 50 % 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100 % 

 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τους υποψηφίους. Κάθε μέλος 
της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο αριθμό, από το 0 έως το 10 
κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία κριτηρίων. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε 
επίπεδο επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της 
επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο 
βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των 
βαθμών όλων των κριτήριων δίνει τον Απόλυτο βαθμό προσόντων υποψηφίου 
(Α.Β.Π.Υ.). Τα προσόντα του κάθε υποψηφίου αξιολογούνται με τον Τελικό 
Βαθμό Προσόντων Υποψηφίου (Τ.Β.Π.Υ.), που είναι η σχετική βαθμολογία ως 
προς τον αξιολογηθέντα ως καλύτερο υποψήφιο και υπολογίζεται από τον τύπο: 



Τ.Β.Π.Υ.=(Α.Β.Π.Υ./Α.Β.Π.Υ. max) x 10  

Όπου Α.Β.Π.Υ. max είναι η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου υποψηφίου. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος 
του 10 (ο υποψήφιος με τα καλύτερα προσόντα, θα έχει Τ.Β.Π.Υ.=10). 

Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων είναι σχετική. 
Για κάθε υποψήφιο θα υπολογισθεί ο Τελικός βαθμός της Οικονομικής 
Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.). ως εξής:  

Τ.Β.Ο.Π.= (Οικονομική προσφορά Μειοδότη/Οικονομική προσφορά 
Προσφέροντος)x10 όπου οικονομική προσφορά υποψήφιου ορίζεται το 
συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος 
το έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οικονομική προσφορά μειοδότη 
είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι μικρότερος ή ίσος του 10 (ο 
μειοδότης, δηλαδή ο υποψήφιος με την μικρότερη συνολική οικονομική 
προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.=10). Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά 
ενός υποψήφιου είναι ιδιαίτερα χαμηλή ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 
διενέργειας Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητα χαμηλή, η ΕΣΗΕΑ υποχρεούται 
να καλέσει τον υποψήφιο να την αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει 
επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Το κριτήριο που αφορά 
στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 10%. 

Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία 
των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με 
βάση τον παρακάτω τύπο:  

ΤΒΣΠ=(0,10xΤ.Β.Ο.Π.) + (0,80xΤ.Β.Π.Υ.)  

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο Τελικό 
Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).  

    Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό 
Προσόντων Υποψηφίου. 

3.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και της 
ΕΣΗΕΑ ορίζεται από 1-5-2015 έως 31-10-2015. Η αμοιβή του Αναδόχου θα 
καταβληθεί ως εξής: 

Το 40 % του ποσού έως 30/5/2015, το 30 % του ποσού έως 31/7/2015 και το 
υπόλοιπο 30 % έως 31/10/2015. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα 
συμβαδίζει με την υποβολή των παραδοτέων του έργου. 

 

 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΣΗΕΑ (www.esiea.gr) 
και θα δημοσιευθεί σε μια καθημερινή πολιτική και μια καθημερινή οικονομική 
εφημερίδα. 

 



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ 

                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ 

 
 


