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Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχε μια (1) εταιρεία.  
 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
 
 
 
Συνημμένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή ομάδα 
παρατηρήσεων) 
με παραπομπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε  
στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

1 Σχετικά με την απαίτηση 
χρήσης λογισμικού 
Ανοικτού Κώδικα για την 
κάλυψη των απαιτήσεων 
των πινάκων C.3.10 και 
C.3.11 (Λογισμικό 
Εξυπηρετητή Εφαρμογών 
και Λογισμικό Εξυπηρετητή 
Διαδικτύου),  θεωρούμε ότι 
για λόγους εξασφάλισης της 
ισότιμης αντιμετώπισης 

ΝΑΙ χ Απαλείφονται από τις 
απαιτήσεις των πινάκων 
C.3.10 και C.3.11 καθώς 
και από όλα τα σημεία 
των τευχών Α και Γ, ενώ 
παραμένει η απαίτηση για 
χρήση σε όλα τα στάδια 
της υλοποίησης, η 
αναγκαστική χρήση 
ανοικτών προτύπων και 
δεδομένων.  

 Oracle Hellas 
A.E.E 
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όλων των δυνατών λύσεων,  
η απαίτηση για προϊόντα 
«ανοικτού κώδικα» θα 
πρέπει να απαλειφθεί. 

ΟΧΙ  Για τον ίδιο λόγο και 
με αφορμή το σχετικό 
σχόλιο της Oracle 
πραγματοποιήθηκαν 
και οι εξής αλλαγές: 
 
C.3.8. Παραλήφθηκε η 
φράση: «Οι 
προτεινόμενες εφαρμογές 
θα βασίζονται πλήρως σε 
ελεύθερο λογισμικό και 
λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» 
 
Η φράση: «Όλα τα 
επιμέρους στάδια 
συλλογής και ανάλυσης 
περιεχομένου θα είναι 
υλοποιημένα με χρήση 
Java και με χρήση των 
ΕΛ/ΛΑΚ. Το γεγονός αυτό 
θα καθιστά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας δυνατή σε 
οποιοδήποτε λειτουργικό 
σύστημα» τροποποιήθηκε 
σε «Όλα τα επιμέρους 
στάδια συλλογής και 
ανάλυσης περιεχομένου 
θα είναι υλοποιημένα με 
εργαλεία ανάπτυξης 
λογισμικού που προάγουν 
τη διαλειτουργικότητα και 
τη συνεργασία μεταξύ 
συστημάτων» 
 
 
C.3.9 
Η φράση: «Υποστήριξη 
σε όλα τα περιβάλλοντα 
(Windows, Linux, Unix) 
και υποστήριξη σε όλους 
τους τύπους hardware 
ώστε να είναι 
προσαρμόσιμη σε 
οποιαδήποτε 
πληροφοριακή υποδομή» 
τροποποιήθηκε 
«Υποστήριξη σε όλα τα 
περιβάλλοντα» 
 
C.3.10  
Παραλήφθηκε η φράση: 
«Να είναι ανοιχτής 
αρχιτεκτονικής (open 
source)» 
 
Α.3.4.8 
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Παραλήφθηκε η φράση: 
«Οι προτεινόμενες 
εφαρμογές θα βασίζονται 
πλήρως σε ελεύθερο 
λογισμικό και λογισμικό 
ανοιχτού κώδικα 
(ΕΛ/ΛΑΚ). Όλα τα 
επιμέρους στάδια 
συλλογής και ανάλυσης 
περιεχομένου θα είναι 
υλοποιημένα με χρήση 
Java και με χρήση των 
ΕΛ/ΛΑΚ. Το γεγονός αυτό 
θα καθιστά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας δυνατή σε 
οποιοδήποτε λειτουργικό 
σύστημα» 
 
 
Α.3.4.9 
Παραλήφθηκε η φράση: 
«open source» στο 
Λογισμικό Εξυπηρετητή 
Εφαρμογών  και στο 
Λογισμικό Εξυπηρετητή 
Διαδικτύου του σχετικού 
πίνακα 
 
Α.3.10 
Η φράση: «Επίσης για 
την εξασφάλιση ανοικτής 
πρόσβασης θα ληφθεί 
μέριμνα με την ύπαρξη 
κατάλληλων όρων στη 
διακήρυξη της 
προτεινόμενης πράξης 
ώστε το παραγόμενο 
προϊόν του έργου 
(λογισμικό) να διέπεται 
από άδειες χρήσης που 
επιτρέπουν την ανοικτή 
πρόσβαση (GPL, LGPL, 
ΜΙΤ)» τροποποιήθηκε σε 
«Επίσης για την 
εξασφάλιση ανοικτής 
πρόσβασης από την 
Περιφέρεια το 
παραγόμενο προϊόν του 
έργου (λογισμικό) πρέπει 
να είναι πλήρως 
προσβάσιμο από τα 
στελέχη της 
Περιφέρειας».  
 
 
Α.3.11 
Παραλήφθηκε η φράση: 
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«Εγκατάσταση σε 
ανοιχτού κώδικα (open 
source) σε διακομιστές 
εφαρμογών, όπως Apache 
Tomcat, Jboss» 
 
 
Α.3.16 
Παραλήφθηκε η φράση 
«open source» από τα 
τρία πρώτα παραδοτέα 
 

ΝΑΙ  2 Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, 
ii) Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, 
σημείο 2.1. Η διακήρυξη 
ζητά «Πίνακα των 
κυριότερων έργων που 
εκτέλεσε ή στα οποία 
συμμετείχε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος κατά τα τρία (3) 
τελευταία έτη (2009, 2010, 
2011) και είναι αντίστοιχα 
με το υπό ανάθεση Έργο.» 
Προτείνεται η επέκταση της 
τριετίας σε πενταετία για 
λόγους διεύρυνσης του 
ανταγωνισμού και με 
δεδομένο ότι υπήρξαν 
ελάχιστα έργα τα τελευταία 
3 χρόνια 

ΟΧΙ Χ 

Διεύρυνση του 
συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος, δίνει τη 
δυνατότητα χρήσης 
ολοκληρωμένων έργων 
με ξεπερασμένες 
τεχνολογίες. Σημειώνεται 
ότι η χρήση έξυπνων 
συσκευών δεν ήταν 
διαδεδομένη κατά την 
προηγούμενη πενταετία 

Dotsoft A.E. 

ΝΑΙ  3 Μέρος Β, Β4.1.2 Διαδικασία 
αξιολόγησης Προσφορών. 
Προτείνεται η τροποποίηση 
του τύπου από Λi = (80) * 
( Βi / Βmax ) + (20) * 
(Kmin/Ki) σε Λi = (60) * ( 
Βi / Βmax ) + (40) * 
(Kmin/Ki) όπως συμβαίνει 
στα περισσότερα έργα του 
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 

ΟΧΙ Χ 

Η πράξη παρουσιάζει εξαιρετικά 
μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας, 
ο οποίος, σε συνδυασμό με τις 
υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις 
που παρατηρούνται σε 
αντίστοιχα έργα τον τελευταίο 
καιρό, είναι δυνατό να θέσει σε 
κίνδυνο την υλοποίηση και 
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 
Για το λόγο αυτό δίνεται μεγάλη 
βαρύτητα (80%) στην τεχνική 
προσφορά έναντι της 
οικονομικής προσφοράς. 

Dotsoft A.E. 

ΝΑΙ  4 Μέρος Β, Β4.2 Απόρριψη 
Προσφορών, σημείο 13. Για 
την αξιολόγηση της 
Υπερβολικά χαμηλής 
Οικονομικής Προσφοράς 
προτείνεται να εφαρμοστεί 
ο μαθηματικός τύπος που 
αξιολογεί ως υπερβολικά 
χαμηλή την προσφορά που 
είναι κάτω από το 75% του 
median των αποδεκτών 
οικονομικών προσφορών. 

ΟΧΙ Χ 

Η παρατήρηση δεν γίνεται 
δεκτή. Ακολουθούνται όσα 
προβλέπονται στις σχετικές 
διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας 

Dotsoft A.E. 

ΝΑΙ χ 5 Μέρος Β, Β5.10 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – 
Διαιτησία. Προτείνεται 

ΟΧΙ  

Η παρατήρηση έγινε αποδεκτή Dotsoft A.E. 
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αρμόδια να είναι τα 
δικαστήρια Κομοτηνής και 
όχι Ρόδου 

 
                                                                                    
                                                                                  Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη 
 
 
 
 

Τρύφων Εξάρχου 


