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Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2014 

 

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΌΨΙΝ : Κυρίου Άγγελου Αντωνιάδη 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του Διαγωνισμού για το Έργο: 

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα 

Επιχειρηματικής Ευφυίας Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης», Κωδικός ΟΠΣ 369394, με ημ/νία διενέργειας 1-4-2014.  

 

Αξιότιμε Κύριε Αντωνιάδη, 
 
Θα παρακαλούσαμε να μας παρέχετε τις παρακάτω διευκρινίσεις επί τη διακήρυξης του 
διαγωνισμού και συγκεκριμένα: 
 
A. 
Στο Μέρος Γ της διακήρυξης , Σελ. 53/82 αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης το παρακάτω: 
 
«Η υλοποίηση της παρούσας πράξης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 
_ Αξιοποίηση επικαιροποιημένου υπάρχοντος υλικού, (μητρώα και λίστες επιχειρήσεων και 
φορέων που υπόκεινται ή περιήλθαν προσφάτως στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας) 
αναφορικά με τους διενεργηθέντες ή διενεργούμενους ελέγχους. 
_ Συλλογή, οργάνωση και ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών των επιχειρήσεων και φορέων που υπόκεινται σε ελέγχους από την 
Περιφέρεια και που βρίσκονται αποθηκευμένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες.» 
 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για το πλήθος των φακέλων και τον 
ακριβή αριθμό σελίδων που απαιτείται να ψηφιοποιηθούν στο έργο, το μέγεθος 
των σελίδων, το είδος του χαρτιού και αν πρόκειται για σελίδες μίας ή διπλής 
εκτυπωμένης όψης προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τον όγκο και 
το κόστος των απαιτούμενων υπηρεσιών.    
 
Β. 
Στο Μέρος Γ της διακήρυξης , Σελ. 54/82 αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης το παρακάτω: 

 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των επιτόπιων ελέγχων (έξυπνες 
συσκευές και ειδικές συσκευές δειγματοληπτικών ελέγχων) και για την 
ψηφιοποίηση εγγράφων (σαρωτές).» 
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Στο Μέρος Α όμως, Σελ. 108/135 αναφέρεται όμως το: 
« Α3.7 Εξοπλισμός 
Στην παρούσα πράξη δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προμήθεια εξοπλισμού.», 
το οποίο έρχεται σε αντίφαση με το προηγούμενο σημείο. 
 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν απαιτείται οποιαδήποτε προμήθεια εξοπλισμού στο 
έργο και αν ναι , τι εξοπλισμός απαιτείται (είδος, ποσότητα, προδιαγραφές, κλπ). 
 
Γ.  
Στο Μέρος Β, σελ. 6/83 αναφέρεται, μάλλον εκ παραδρομής, στα Στοιχεία της Αναθέτουσας 
Αρχής η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ οπότε θα 
πρέπει να διορθωθεί. 
 
Παρακαλούμε για την παροχή των σχετικών διευκρινίσεων. 
 
Με τιμή, 
 
 
 
Αθανάσιος Σουλάκης 
G-cloud solutions, Business Unit Manager 
B.Open AE 


