
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.- Ν.Π.Δ.Δ. στη 

συνεδρίαση του με αριθμό 14/11-11-2017, με την οποία προκηρύσσεται ο παρών 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.). 

 Την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ.- Ν.Π.Δ.Δ., στη 

συνεδρίαση του, με αριθμό 14/11-11-2017, για τον προσδιορισμό των 

προδιαγραφών του παρόντος Π.Μ.Δ. 

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της 

παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει ηλεκτρονικά την ανοιχτή προσφορά (ppta@otenet.gr) 

για την επιλογή αναδόχου, για το έργο  «Ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών εγγραφής 

των μελών του» από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 μέχρι την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και 

έως ώρα 15:00.  

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου ορίζονται ως ακολούθως: 

 Εκπόνηση Μελέτης λειτουργικών απαιτήσεων του έργου.  

 Ψηφιοποίηση Εγγράφων σε 1/8 bit, 150-200 dpi, multipage pdf ( μεγέθους 200-

300Kb ). Οι ψηφιακές σελίδες θα είναι καταχωρημένες σειριακά, όπως ακριβώς 

υπάρχουν στα πρωτότυπα. 

 Παραγωγή ηλεκτρονικών αρχείων με κατάλληλα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης. 

 Τα αρχεία θα παραδοθούν και σε βάση δεδομένων για είναι δυνατή η 

μεταφόρτωσή τους και σε άλλες εφαρμογές. 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Ημερομηνία: 28/2/2018 

Αρ. Πρωτ.: 86/2018 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα   

Ταχ. Κώδικας :11473 

Τηλέφωνο :210-8213905/210-8213334 

FAX  :210-8213760 

E-mail  :ppta@otenet.gr 

Website :www.psf.org.gr 

     

ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

mailto:ppta@otenet.gr


 Απαιτείται παραλαβή των φακέλων από τον τόπο φύλαξης/διατήρησης των 

Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν πάνω από 150 μέλη –σύνολο 6.433: 

1. Π.Τ. Αττικής 3699 μέλη  

2. Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας 320 μέλη  

3. Π.Τ. Έβρου ,Ροδόπης και Ξάνθης 241 μέλη 

4. Π.Τ. Ηρακλείου και Λασιθίου 190 μέλη  

5. Π.Τ. Θεσσαλονίκης ,Κιλκίς και Χαλκιδικής 1095 μέλη 

6. Π.Τ. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας 170 μέλη 

7. Π.Τ. Κοζάνης Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών 153 μέλη 

8. Π.Τ. Λάρισας 198 μέλη  

9. Π.Τ. Φθιώτιδας ,Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας 193 μέλη  

10. Π.Τ. Χανίων και Ρεθύμνου 174 μέλη 

Για τα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα η παραλαβή των φακέλων θα πραγματοποιηθεί 

από τα γραφεία του Π.Σ.Φ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, Αθήνα). Το σύνολο των φακέλων για 

όλα τα Περιφερειακά Τμήματα ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 8.200. 

 Μεταφορά, επεξεργασία, κανονικοποίηση δεδομένων, επιστροφή των πρωτοτύπων 

φακέλων από τον τόπο παραλαβής, αρχική εγγραφή -κατηγοριοποίηση των 

φακέλων στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης, ονοματοθεσία αρχείου, 

μεταδεδομένα, ψηφιοποίηση – παράδοση σε μαγνητικό μέσο. 

 Ποιοτικός Έλεγχος, Αναφορές Προόδου. 

Παρατηρήσεις :  

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης. 

Διευκρινίζεται ότι το έργο θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Π.Σ.Φ., ενώ κατά το 

μέρος που το αρχείο που θα δημιουργηθεί αναγκαστικώς θα περιλαμβάνει προσωπικά 

δεδομένα των μελών, ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να προβαίνει εις οιανδήποτε επεξεργασία 

του ή σε διάδοση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η 

οποία πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου.  

Προϋπολογισμός του έργου: 6.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Κάθε προσφέρων πρέπει να: 

1. Έχει εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014 ,2015 και 2016) τουλάχιστον 3 

έργα, τα οποία περιλαμβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες εργασιών: α) ψηφιοποίησης 

αρχειακού υλικού  και β) παραγωγής - καταχώρησης δεδομένων τεκμηρίωσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ανωτέρω ζητούμενα έργα θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος  των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €). Ως τέτοια έργα 

θεωρούνται τα έργα που υλοποιήθηκαν για φορείς του δημοσίου ή/και του 



ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και εκπονήθηκαν είτε αυτόνομα είτε 

εντάσσονταν στο πλαίσιο επιμέρους δράσεων και παραδοτέων άλλων έργων. 

2. Διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001 σε αντικείμενο 

σχετικό με εργασίες ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης, καταχώρησης δεδομένων από 

διαπιστευμένο Φορέα ή σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων ισοδύναμο 

πιστοποιητικό από πιστοποιημένο φορέα της χώρας προέλευσής του. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν όλους τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν το έργο σε κατάλληλο 

επίπεδο ποιότητας. Καθοριστικό κρίνεται, επίσης, το ικανοποιητικό επίπεδο 

εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις -πρωτόκολλα 

καλής εκτέλεσης που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Διενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις προσφορές, 

ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βημάτων, που περιγράφεται στη συνέχεια: 

 Στο Βήμα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για όλες τις 

προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Οι άρτιες προσφορές προωθούνται για 

αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα. 

 Στο Βήμα 2, αξιολογείται κάθε προσφορά ως προς την ικανοποίηση των 

λειτουργικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τα 

προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Διενέργειας 

έχει το δικαίωμα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι 

προσφορές οι οποίες κρίνονται ως ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση 

στο επόμενο Βήμα. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) 

 Στο Βήμα 3, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, με τη 

σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιμήματος, όπως 

αυτό προκύπτει από την προσφορά τους. 

Η αξιολόγηση (Βήμα 2) θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά και η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω: 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) 

 Αξιολόγηση  των  Οικονομικών  Προσφορών  (διαμόρφωση  του  συγκριτικού  

κόστους  κάθε προσφοράς) για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

 Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο : 

 

Λi = 70% * ( Βi / Βmax ) + 30% * (Kmin/Ki) όπου: 

Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 



Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λi. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, 

επικρατέστερη είναι η Προσφορά με την καλύτερη τεχνική αξιολόγηση (μεγαλύτερο Βi), 

ενώ σε περίπτωση πλήρους  ισοβαθμίας (Λi,  Βi) διενεργείται  δημόσια  κλήρωση  παρουσία  

όλων  των ενδιαφερομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  

Κάλυψη τιθέμενων 

προδιαγραφών και απαιτήσεων 

Συντ. βαρύτητας (%) 
Σχετικές  

παράγραφοι 

1  
Συνολική Προσέγγιση - 

Κατανόηση του Έργου 
10  

1.1  Κατανόηση Έργου  10  

2  Υπηρεσίες 60  

2.1  

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης 

καθώς και του προσφερόμενου 

επιπέδου υπηρεσιών 

20  

2.2  

Αναλυτική περιγραφή των 

υπηρεσιών ψηφιοποίησης και 

αρχειοθέτησης, και του 

προσφερόμενου επιπέδου 

ποιότητας 

40  

3  Εξοπλισμός που θα αξιοποιηθεί 10  

3.1  Εξοπλισμός που θα αξιοποιηθεί 10  

4  
Οργάνωση και Διοίκηση Έργου, 

Χρονοδιάγραμμα 
20 

 

4.1  

Οργάνωση και Διοίκηση Έργου 

καθώς και προσφερόμενο 

χρονοδιάγραμμα – Φάσεις 

υλοποίησης 

20  

    

    

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 



Σημ.: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΑΦΕΙΣ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ. 

Ο μειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης να καταθέσει ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, 

προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

καλέσει τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, για την υπογραφή της 

Σύμβασης του Έργου. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον 

τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων, υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Π.Μ.Δ.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα προκύψει από τη διενέργεια του Π.Μ.Δ. και προκειμένου 

να του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, θα πρέπει να προσκομίσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών και να ελεγχθούν από 

την αρμόδια επιτροπή του Π.Μ.Δ. Αναλυτικά τα εξής:  

Α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

Δημόσια Αρχή.  

5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.  

Ο Π.Σ.Φ., μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός δεν 

τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν συμμορφώνεται προς αυτές ύστερα από 

σχετικές έγγραφες υποδείξεις του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ.  



Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. και είναι:  

Α. Επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους μέχρι το 10%  του ποσού κοστολόγησης του Έργου. 

Β. Κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου.  

Πέρα και ανεξάρτητα των προβλεπομένων ανωτέρω κυρώσεων ο Π.Σ.Φ., διατηρεί ακέραιο 

το δικαίωμα να επιδιώξει σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο την αποκατάσταση από τον 

Ανάδοχο κάθε ζημιάς που υπέστη ο Π.Σ.Φ. από υπαιτιότητά του.  

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η ποιοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται από ειδική επιτροπή που θα 

ορίσει το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., η οποία θα συντάξει ειδικό Πρακτικό κατά την ολοκλήρωση του 

Έργου, όπου θα αναφέρεται επακριβώς η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και με 

στόχο πάντοτε την ακριβή τήρηση του ισχύοντος κανονισμού.  

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή θα γίνει: α) μετά την υπογραφή  της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του 

Π.Σ.Φ.  και β) του σχετικού πρακτικού ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και 

την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, ενώ θα γίνεται και η νόμιμη παρακράτηση όλων των προβλεπόμενων από τη 

νομοθεσία κρατήσεων που προβλέπονται από τη λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ.  

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στην κεντρική σελίδα του Πανελληνίου 

Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών http://psf.org.gr/index.php και  αναρτάται στο πίνακα 

ανακοινώσεων του Π.Σ.Φ.  

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

           ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ         ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

http://psf.org.gr/index.php


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την επιλογή αναδόχου, για το έργο  «Ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών 

εγγραφής των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών» 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………… 

Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………. 

Α.Φ.Μ.:………………………………………………… 

 

Η Οικονομική Προσφορά που σας καταθέτω έχει στοιχειοθετηθεί σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (Α΄88 ) και περιλαμβάνει:  

 

Α) Το σύνολο της οικονομικής προσφοράς για το έργο μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ  

Β) Το σύνολο της οικονομικής προσφοράς για το έργο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού, να αναγράφει στην οικονομική 

προσφορά τα ως άνω στοιχεία από α έως β. (Ακολουθεί Υπόδειγμα Πίνακα).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Αριθμητικά  Ολογράφως 

Σύνολο οικονομικής 

προσφοράς για το έργο 

μη 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ  

 

  

Σύνολο οικονομικής 

προσφοράς για το έργο 

συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ  

 

  

 

…………………… 

(Ημερομηνία) 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 «Ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών εγγραφής των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών» 

 

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου ορίζονται ως ακολούθως: 

 Εκπόνηση Μελέτης λειτουργικών απαιτήσεων του έργου.  

 Ψηφιοποίηση Εγγράφων σε 1/8 bit, 150-200 dpi, multipage pdf ( μεγέθους 200-

300Kb ). Οι ψηφιακές σελίδες θα είναι καταχωρημένες σειριακά, όπως ακριβώς 

υπάρχουν στα πρωτότυπα. 

 Παραγωγή ηλεκτρονικών αρχείων με κατάλληλα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης. 

 Τα αρχεία θα παραδοθούν και σε βάση δεδομένων για είναι δυνατή η 

μεταφόρτωσή τους και σε άλλες εφαρμογές. 

 Απαιτείται παραλαβή των φακέλων από τον τόπο φύλαξης/διατήρησης των 

Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν πάνω από 150 μέλη –σύνολο 6.433: 

11. Π.Τ. Αττικής 3699 μέλη  

12. Π.Τ. Αχαΐας και Ηλείας 320 μέλη  

13. Π.Τ. Έβρου ,Ροδόπης και Ξάνθης 241 μέλη 

14. Π.Τ. Ηρακλείου και Λασιθίου 190 μέλη  

15. Π.Τ. Θεσσαλονίκης ,Κιλκίς και Χαλκιδικής 1095 μέλη 

16. Π.Τ. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας 170 μέλη 

17. Π.Τ. Κοζάνης Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών 153 μέλη 

18. Π.Τ. Λάρισας 198 μέλη  

19. Π.Τ. Φθιώτιδας ,Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας 193 μέλη  

20. Π.Τ. Χανίων και Ρεθύμνου 174 μέλη 

Για τα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα η παραλαβή των φακέλων θα πραγματοποιηθεί 

από τα γραφεία του Π.Σ.Φ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, Αθήνα). Το σύνολο των φακέλων για 

όλα τα Περιφερειακά Τμήματα ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 8.200. 

 Μεταφορά, επεξεργασία, κανονικοποίηση δεδομένων, επιστροφή των πρωτοτύπων 

φακέλων από τον τόπο παραλαβής, αρχική εγγραφή -κατηγοριοποίηση των 

φακέλων στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης, ονοματοθεσία αρχείου, 

μεταδεδομένα, ψηφιοποίηση – παράδοση σε μαγνητικό μέσο. 

 Ποιοτικός Έλεγχος, Αναφορές Προόδου. 

Παρατηρήσεις :  

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης. 

Διευκρινίζεται ότι το έργο θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Π.Σ.Φ., ενώ κατά το 

μέρος που το αρχείο που θα δημιουργηθεί αναγκαστικώς θα περιλαμβάνει προσωπικά 

δεδομένα των μελών, ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να προβαίνει εις οιανδήποτε επεξεργασία 

του ή σε διάδοση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους. 

 


