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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ) 

 
 
Κωδ ΟΠΣ (MIS) 355537 

Πράξη ΓΕΩΠΥΛΗ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» 

Υποέργο  Ανάπτυξη Γεωπύλης (1ο Υποέργο) 

∆ιάρκεια ∆ιαβούλευσης  Από 01/02/2012                               Έως 15/02/2012 
Φορέας (Αναθέτουσα 
Αρχή) 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

Όνοµατεπώνυµο 
Υπεύθυνου 
Επικοινωνίας για την 
Πράξη (όπως 
αναγράφεται στο 
εγκεκριµένο Τ∆Π) 

Παπαδοπούλου Κυριακή 

Τηλέφωνο 2310470200 
e-mail kpapa@egnatia.gr 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
διαβούλευσης (φορέα) 

http://www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2436 

 
 
Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση του άνω υποέργου συµµετείχαν έξι (6) φορείς ή εταιρείες.  
 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα 
(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.). 
 
 
 
Συνηµµένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

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

Απάντηση 
∆ικαιούχου – 
Ενσωµατώθηκε  
στη ∆ιακήρυξη : 

Τεκµηρίωση Απάντησης Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

1 «Υποδοχές USB στην πίσω 
όψη- να αλλάξει από 3 σε 2,»  
 
(Τεχνικό Αντικείµενο A6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης Α6.3 C3.3 
Εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου και 
Εφαρµογών –Server ) 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Θεωρείται αποδεκτή 
προδιαγραφή. 

 DELL ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε. 

2 «Για λόγους αυξηµένης 
ασφαλείας προτείνουµε να 
προστεθεί η παρακάτω 
προδιαγραφή στην κάρτα 
αποµακρυσµένης πρόσβασης 
 
“Να υποστηρίζεται υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια µε τη 
λειτουργία Two-Factor 
Authentication.”» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο A6 

ΝΑΙ ΟΧΙ Η κάρτα αποµακρυσµένης 
πρόσβασης αφορά µόνο την 
πρόσβαση σε εξειδικευµένο 
τεχνικό προσωπικό και η 
συγκεκριµένη προδιαγραφή 
δε θεωρείται απαραίτητη, 
καθώς δε γνωρίζουµε αν 
υποστηρίζεται από όλους 
τους κατασκευαστές 
Hardware. 

 

DELL ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε. 
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Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης Α6.3 C3.3 
Εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου και 
Εφαρµογών –Server ) 
 

ΝΑΙ  
 
 

 

ΟΧΙ για το 
(α) 

Η µονάδα DVD/RW δε 
θεωρείται απαραίτητη, 
καθώς δε γνωρίζουµε αν 
υποστηρίζεται από όλους 
τους κατασκευαστές 
Hardware. 

3 «Προτείνουµε να προστεθεί οι 
παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Ο εξυπηρετητής θα πρέπει 
να διαθέτει εσωτερικό DVD-
RW 
 

 
β)  Η εγγύηση θα πρέπει να 
αποδεικνύεται εγγράφως , µε 
παραποµπή σε επίσηµα 
πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) 
 έγγραφα του κατασκευαστή 
του υλικού.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο A6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης Α6.3 C3.3 
Εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου και 
Εφαρµογών –Server ) 
 

 
ΝΑΙ  

 
ΝΑΙ για το 
(β)  
(εν µέρει) 

 
Είναι σωστή η παρατήρηση 
και προστέθηκε ως εξής: 
«Η εγγύηση θα πρέπει να 
αποδεικνύεται εγγράφως, µε 
παραποµπή σε 
επίσηµα έγγραφα του 
κατασκευαστή του υλικού» 
(δεν είναι απαραίτητο να 
είναι πρωτότυπα). 

DELL ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε. 

4 «Η απαίτηση για 
δανειοληπτική ευχέρεια ύψους 
τουλάχιστον 50.000 €, 
κρίνουµε ότι είναι υπερβολική 
για το ύψος του έργου. Η 
απαίτηση για εγγυητική 
συµµετοχής είθισται να 
καλύπτει τις Αναθέτουσες 
Αρχές εκτός από τις 
περιπτώσεις των έργων που 
περιλαµβάνουν κατασκευές ή 
εργασίες πολιτικών µηχανικών 
κάτι που δεν ισχύει στο 
συγκεκριµένο έργο. 
Προτείνουµε να διαγραφεί η 
εν λόγω απαίτηση.» 
 
(∆ιακήρυξη, Άρθρο 20) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι µε σαφήνεια 
διατυπωµένο στο σχετικό 
άρθρο της ∆ιακήρυξης ότι η 
δανειοληπτική ευχέρεια 
µπορεί να αποδεικνύεται 
από τρία (3) κατ’ανώτατο 
πιστοληπτικά ιδρύµατα 
σύµφωνα µε το άρθρο 
22.1.3.1  της ∆ιακήρυξης. 
 
 
(H απαίτηση για 
δανειοληπτική ευχέρεια 
ύψους τουλάχιστον 50.000 
€, είναι απόφαση του ∆Σ της 
εταιρίας κι ως εκ τούτου δεν 
µπορεί να διαγραφεί.) 

∆ΡΑΞΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΝΑΙ ΟΧΙ Η συγκεκριµένη 
προδιαγραφή δε θεωρείται 
απαραίτητη, καθώς δε 
γνωρίζουµε αν 
υποστηρίζεται από όλους 
τους κατασκευαστές 
Hardware. 

5 «α) Προτείνουµε την 
προδιαγραφή µνήµης Cache 
στο σύστηµα χωρητικότητας 
τουλάχιστον 4GBs για τη 
διασφάλιση αστραπιαίων 
εγγραφών στους δίσκους, 
αλλά και γρήγορης 
αναζήτησης πληροφοριών. 
β) Προτείνουµε τα δύο 
συστήµατα να µπορούν να 
επικοινωνούν µεταξύ τους µε 
τρόπο σύγχρονο ή ασύγχρονο 
και ασφαλώς συνεπή 
(consistent) όσον αφορά τις 
εφαρµογές που θα 
υποστηρίζει.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο A6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης Α6.7 C3.7 
Αποθηκευτικό Σύστηµα) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι στην κρίση του 
προµηθευτή να επιλέξει το 
επιθυµητό σύστηµα, αρκεί 
αυτό να διασφαλίζει τις 
προδιαγραφές καλής 
λειτουργίας του συνόλου 
του εξοπλισµού. 
 

SPACE HELLAS 
AE 

6 «Στη στήλη ‘Στοιχεία 
αποτελέσµατος (δεδοµένα 
εξόδου) αναφέρονται 
για Α) και Β) ως στοιχεία 
εξόδου ‘Geoportal’. 
Παρακαλούµε διευκρινίστε.»  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Προστέθηκε στο Τεχνικό 
Αντικείµενο Α3.1 Πίνακας 3: 
Περιγραφή Υπηρεσιών 
Έργου 1ου Υποσυστήµατος  
α)Interface 1ου WebGIS 
υποσυστήµατος  
β)Interface 1ου WebGIS 

Άδωνις Κοντός & 
ΣΙΑ ΕΕ 
(Marathon Data 
Systems) 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  
           3/9  

(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.1 
Πίνακας 3: Περιγραφή 
Υπηρεσιών Έργου 1ου 
Υποσυστήµατος). 

υποσυστήµατος 

7 «Στο σηµείο 8 του πίνακα 5 
αναφέρεται το λογισµικό 
Oracle 9.2.0.7, ενώ στον 
πίνακα 6 αναφέρεται το 
λογισµικό Oracle 9.2.0.8. 
Παρακαλούµε διευκρινίστε την 
έκδοση του παραπάνω 
λογισµικού.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.3 
Πίνακας 5 υφιστάµενου 
λογισµικού, Πίνακας 6 
υφιστάµενου εξοπλισµού 
(Hardware)). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

βλέπε σχόλιο µε α/α 9 του 
παρόντος πίνακα 

Άδωνις Κοντός & 
ΣΙΑ ΕΕ 
(Marathon Data 
Systems) 

8 «Στον πίνακα 6 αναφέρεται 
εκτός του εξοπλισµού και 
λογισµικό (αν και 
τιτλοφορείται «Πίνακας 6 
υφιστάµενου εξοπλισµού 
(Hardware)». Παρακαλούµε 
διευκρινίστε τη σηµασία µη 
αναφοράς του παραπάνω 
λογισµικού στον Πίνακα 5, ο 
οποίος αναφέρει άλλη λίστα 
λογισµικού καθώς 
τιτλοφορείται «Πίνακας 5 
υφιστάµενου λογισµικού.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.3 
Πίνακας 5 υφιστάµενου 
λογισµικού, Πίνακας 6 
υφιστάµενου εξοπλισµού 
(Hardware)). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

∆ιορθώθηκαν οι αντίστοιχοι 
πίνακες 5 και 6 ώστε ο 
πρώτος να συµπεριλάβει 
µόνο τα λογισµικά και 
δεύτερος µόνο το υλικό 
(Hardware).  

Άδωνις Κοντός & 
ΣΙΑ ΕΕ 
(Marathon Data 
Systems) 

9 «Στο σηµείο 1 του πίνακα 5 
αναφέρεται το λογισµικό 
«ArcInfo 9x floating» 
περιγράφοντας την 
υφιστάµενη υποδοµή. 
Παρακαλούµε διευκρινίστε τη 
πιθανότητα διαθεσιµότητας 
νεότερης έκδοσης του 
παραπάνω λογισµικού, το 
οποίο ενδέχεται να µην είναι 
αυτή τη στιγµή 
εγκατεστηµένο, αλλά θα είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθεί στα 
πλαίσια εξέλιξης του έργου.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.3 
Πίνακας 5 υφιστάµενου 
λογισµικού). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Στο Τεχνικό Αντικείµενο 
Α3.3 στον πίνακα 5 
αντικαταστάθηκαν οι παλιές 
εκδόσεις µε τις νέες που θα 
έχει το τµήµα GIS της ΕΟΑΕ 
µε την έναρξη του έργου 
της Γεωπύλης δηλαδή 
ArcInfo 10 floating µε 
ταυτόχρονη αναβάθµιση της 
έκδοσης της Oracle στην 
έκδοση 10.2.0.3. 
 

Άδωνις Κοντός & 
ΣΙΑ ΕΕ 
(Marathon Data 
Systems) 

10 «Αναφέρεται στον τρόπο 
αλληλεπίδρασης του WebGIS 
µε τους εγγεγραµµένους 
χρήστες η δυνατότητα του 
SMS. 
Η Εγνατία Οδός Α.Ε διαθέτει 
υποδοµή SMS Server – 
Gateway; 
Εάν διαθέτει παρακαλώ 
αναφέρατε σχετικές 
πληροφορίες του 
υποσυστήµατος αυτού. 
Εάν δεν διαθέτει παρακαλώ 
αναφέρατε εάν αντικείµενο 
του παρόντος έργου είναι η 
υλοποίηση αυτής της 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Προστέθηκε στο Τεχνικό 
Αντικείµενο Α6 Παράρτηµα 
Α-Πίνακες Συµµόρφωσης 
Α6.21 η σχετική 
προδιαγραφή της υποδοµής 
SMS Server Gateway την 
οποία θα παρέχει ο 
Ανάδοχος στα πλαίσια του 
έργου.  
 

Άδωνις Κοντός & 
ΣΙΑ ΕΕ 
(Marathon Data 
Systems) 
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υποδοµής.  
Σχετικοί πίνακες 
συµµόρφωσης δεν παρέχονται 
στο παρόν κείµενο της 
διαβούλευσης.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.8 
Πολυκαναλική προσέγγιση) 

11 «Λόγω του περιορισµένου 
προϋπολογισµού του έργου 
και της απαίτησης για native 
εφαρµογές σε κινητά 
τηλέφωνα, προτείνεται να 
αναφερθεί ως απαίτηση η 
ανάπτυξη των εφαρµογών 
αυτών σε ΜΟΝΟ ΜΙΑ 
πλατφόρµα καταρχήν και όχι 
σε όλες τις διαθέσιµες.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.4 
Προδιαγραφές Λειτουργικών 
Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων-
Εφαρµογών)). 

ΝΑΙ ΟΧΙ Οι πλατφόρµες που 
αναφέρονται είναι 
ενδεικτικές και θα πρέπει 
κατ’ελάχιστων να 
ακολουθηθούν καθώς το 
έργο θα υλοποιηθεί σ’ένα 
µεγάλο εύρος χρόνου στο 
οποίο θα υπάρξουν επιπλέον 
νέες σχετικές τεχνολογικές 
εξελίξεις. Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του έργου 
θα οριστικοποιηθούν στη 
µελέτη εφαρµογής. 
 
 

Gaiocorp Ε.Ε. 

12 «∆εν είναι ξεκάθαρο στο 
κείµενο και θα πρέπει να 
αναφερθεί η ύπαρξη 
πολλαπλών γραµµικών 
συστηµάτων αναφοράς - ΓΣΑ 
(multiple LRS) τα οποία ήδη 
υπάρχουν και διαχειρίζονται 
από το RMMS της ΕΟΑΕ. 
(ενιαία χιλιοµέτρηση, τµήµατα 
συντήρησης, τµήµατα 
εργολαβιών).» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.4.1-
Πίνακας 7, 1η Λειτουργική 
Ενότητα «1ο WebGIS 
Υποσύστηµα») 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Προστέθηκε στην 
παράγραφο Α3.4 
Προδιαγραφές Λειτουργικών 
Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, 
Εφαρµογών) του Τεχνικού 
Αντικειµένου η παρακάτω 
σχετική παράγραφος: «Η 
Εγνατία Οδός ΑΕ 
διαχειρίζεται τρία συστήµατα 
χιλιοµέτρησης: 
Α)Βάση των γεωγραφικών 
τµηµάτων των µητρώων 
των έργων 
Β)Βάση των τµηµάτων 
µεταξύ Α/Κ  
Γ)Βάση ενιαίας 
χιλιοµέτρησης µε αφετηρία 
το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. 
Ο Ανάδοχος θα λάβει από 
την ΕΟΑΕ τα σχετικά 
γεωχωρικά δεδοµένα για τον 
ορισµό του κάθε 
συστήµατος και στη 
συνέχεια θα συσχετίσει τις 
γεωχωρικές οντότητες της 
Β∆ και ως προς τα τρία 
συστήµατα χιλιοµέτρησης». 

Gaiocorp Ε.Ε. 

13 «∆εν αναφέρεται πως ορίζεται 
η θέση των οντοτήτων αυτών, 
αν ορίζονται στο ενιαίο 
σύστηµα χιλιοµέτρησης ή σε 
αυτόνοµο (π.χ. χιλιοµέτρηση 
µε βάση τις εργολαβίες 
κατασκευής). 
Προτείνεται να αναφερθεί ως 
απαίτηση του έργου η 
δυνατότητα εύρεσης 
χιλιοµετρικής θέσης αυτών 
των οντοτήτων σε όλα τα 
χρησιµοποιούµενα γραµµικά 
συστήµατα αναφοράς (βλ.και 
προηγούµενο σχόλιο).» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.4.2-
Πίνακες 18-30, 2η Λειτουργική 
Ενότητα «1ο WebGIS 
Υποσύστηµα») 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Βλέπε τεκµηρίωση 
απάντησης µε α/α 12.  

Gaiocorp Ε.Ε. 
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14 «1. Η ΕΟΑΕ, όπως φαίνεται και 
από την διακήρυξη διαθέτει 
ArcGIS Server Enterprize 
Edition. Στο διαγωνισµό αυτό 
αν κάποιος συµµετέχει µε 
λύσεις ESRI µπορεί να 
προσφέρει µόνον τη 
συντήρηση του λογισµικού 
αυτού και την επικαιροποίηση 
του, δεδοµένου από τα τεύχη 
ότι οι εκδόσεις είναι 
παλαιότερες.» 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3.3 
πίνακας 5) 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Εξαιτίας παρανόησης 
προστέθηκε στο Τεχνικό 
Αντικείµενο κεφάλαιο Α3.3 
κάτω από τον πίνακα 5 η 
σχετική παράγραφο:  
«Ο Ανάδοχος της Γεωπύλης 
δεν είναι υποχρεωµένος να 
αναβαθµίσει τα λογισµικά 
GIS που χρησιµοποιεί η 
ΕΟΑΕ και αναφέρονται στον 
πίνακα 5, ενώ είναι 
υποχρεωµένος στα πλαίσια 
του παρόντος έργου να 
προµηθεύσει τα λογισµικά 
GIS (WebGIS, Portal) και 
3D που προδιαγράφονται 
στο παράρτηµα Α –Πίνακες 
συµµόρφωσης Α6.9, Α6.10, 
Α6.11».  

Terra Maping 
The Globe Ε.Π.Ε. 

15 «2. Επειδή δεν αναφέρεται 
σαφώς στη διακήρυξη οι 
γραµµές επικοινωνίας µε το 
Internet για τις εφαρµογές 
που είναι για το κοινό 
διατίθενται από την υποδοµή 
της ΕΟΑΕ και αν ναι ποια είναι 
η χωρητικότητα τους.» 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Προστέθηκε στο Τεχνικό 
Αντικείµενο Α1.2.3 η 
σχετική παράγραφος: 
«Οι εξωτερικοί χρήστες 
αποκτούν πρόσβαση στο 
Internet µέσω του δικτύου 
«ΣΥΖΕΥΞIΣ» χωρητικότητας 
8Mbps». 

Terra Maping 
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16 «3. Καλό θα ήταν να είναι 
σαφέστερο το περιεχόµενο της 
τεχνικής προσφοράς για να 
µην υπάρχει σπατάλη 
δυνάµεων και από τους 
προσφέροντας και από την 
επιτροπή αξιολόγησης. Επειδή 
µάλιστα ο διαγωνισµός είναι µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη 
προσφορά η τεχνική 
προσφορά του αναδόχου να 
απαντά µόνο στον πίνακα 
συµµόρφωσης και µε 
παραποµπές σε τεχνικά 
φυλλάδια, αν απαιτείται.» 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Εξαιτίας παρανόησης για τη 
συµπλήρωση ή µη των 
πινάκων συµµόρφωσης στη 
φάση του διαγωνισµού 
αντικαταστάθηκε η πρώτη 
παράγραφος Α6 Παράρτηµα 
Α-Πίνακες Συµµόρφωσης, 
του Τεχνικού Αντικειµένου 
µε τη σχετική αναφορά:  
«Οι πίνακες συµµόρφωσης 
αποτελούν τις ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές του 
συστήµατος της Γεωπύλης 
και η ανάλυση τους αποτελεί 
µέρος της µελέτης 
εφαρµογής. Αποτελούν 
επίσης και τις ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές των 
έργων παρόµοιας φύσης  
που έχει αναπτύξει ο 
Ανάδοχος και αποδεικνύουν 
τη σχετική τεχνική του 
εµπειρία ως προς το έργο 
της Γεωπύλης. Το 
Προσάρτηµα  ΙΙ της 
∆ιακήρυξης (Υπόδειγµα 1 
και 2) παραπέµπει στις 
τεχνικές προδιαγραφές των 
πινάκων Α6.9, Α6.10,  
Α6.11 και A6.12. Οι Πίνακες 
συµµόρφωσης δε 
συµπληρώνονται στη φάση 
του διαγωνισµού». 
 
(στα τελικά τεύχη 

δηµοπράτησης η σχετική 
αναφορά στην πρώτη 
παράγραφος Α6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης, του 
Τεχνικού Αντικειµένου 
αντικαταστάθηκε µε την 

Terra Maping 
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παρακάτω: «οι πίνακες 
συµµόρφωσης αποτελούν 
τις τεχνικές 
προδιαγραφές του 
συστήµατος της 
Γεωπύλης». Επιπλέον το 
Προσάρτηµα  ΙΙ της 
∆ιακήρυξης (Υπόδειγµα 1 
και 2) δεν παραπέµπει 
στις τεχνικές 
προδιαγραφές των 
πινάκων Α6.9, Α6.10,  
Α6.11 και A6.12.) 

 

17 «4. Καλό θα ήταν να υπήρχε 
παρουσίαση του αναδόχου 
στην επιτροπή της λύσης που 
προσφέρει και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις που θα υποβληθούν 
από την επιτροπή 
αξιολόγησης.» 

ΝΑΙ ΟΧΙ Εφόσον ο διαγωνισµός δεν 
έχει βαθµολόγηση τεχνικής 
λύσης του αναδόχου η 
παρουσίαση δεν µπορεί να 
αποτελέσει κριτήριο 
αξιολόγησης. 
Σύµφωνα µε το τεύχος της 
∆ιακήρυξης Άρθρο 5.5 η 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της 
∆ιαδικασίας έχει την 
ευχέρεια να ζητήσει 
πληροφορίες τόσο από τους 
υποψηφίους αναδόχους όσο 
και από τους 
αναφερόµενους στα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά 
εργοδότες των 
προσφερόντων. 

Terra Maping 
The Globe Ε.Π.Ε. 

18 «Το έργο, σύµφωνα µε το 
σχέδιο διακήρυξης είναι 
µελέτη-υλοποίηση και είναι 
αρκετά περίπλοκο. Το κόστος 
υλοποίησης εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την µελέτη. 
Την µελέτη όµως την υποβάλει 
ο Ανάδοχος στα πρώτα στάδια 
του έργου, µε επίβλεψη της 
ΕΟΑΕ καθορίζοντας σε µεγάλο 
βαθµό και το τελικό κόστος. 
Μήπως θα ήταν για το 
συµφέρον της ΕΟΑΕ να 
ζητήσει από τους υποψηφίους 
αναδόχους µία προµελέτη και 
ανάπτυξη προτύπου 
εφαρµογής για κάποιο 
αντιπροσωπευτικό µέρος του 
έργου (benchmark) που θα 
την αξιολογήσει µε µετρήσιµα 
κριτήρια και θα καταλήξει στην 
συµφερότερη προσφορά αντί 
της χαµηλότερης. Συνήθως σε 
τέτοιους διαγωνισµούς δίνεται 
ένα set δεδοµένων στους 
υποψηφίους που έχουν 
περάσει από τη φάση των 
δικαιολογητικών και από µία 
πρώτη φάση τεχνικής 
αξιολόγησης. Τα δεδοµένα 
δίνονται την ίδια µέρα σε 
όλους τους εναποµείναντες 
υποψηφίους και µε σαφές και 
σύντοµο χρονοδιάγραµµα τους 
ζητείται να οργανώσουν τα 
δεδοµένα, να αναπτύξουν µία 
αντιπροσωπευτική εφαρµογή 
και να την παρουσιάσουν. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(εν µέρει) 

Η τεχνική εµπειρία του 
υποψηφίου κρίνεται από τα 
δικαιολογητικά που θα 
προσκοµίσει από 
αναθέτουσες αρχές  (Άρθρο 
22.1.4 της ∆ιακήρυξης) και 
από τον κατάλογο των 
παρόµοιων έργων του 
(Προσάρτηµα  ΙΙ- Υπόδειγµα 
1 και 2 της ∆ιακήρυξης).  
 
Στα δικαιολογητικά του 
Προσαρτήµατος ΙΙ 
προστέθηκαν οι παραποµπές 
στους σχετικούς πίνακες 
συµµόρφωσης καθώς και το 
URL των παρόµοιων έργων.  
Με τον τρόπο αυτό θα 
αποδείξει την εµπειρία του 
σε έργα παρόµοια µε αυτό 
της Γεωπύλης.  
Επιπλέον προστέθηκε, στις 
δηλώσεις των µελών της 
οµάδας του έργου του 
προσφέροντα στο άρθρο 
22.1.4 δ της ∆ιακήρυξης, ότι 
αποδέχονται τα τεύχη που 
συνοδεύουν τη διακήρυξη. 
Συνεπώς οι συµµετέχοντας 
στο διαγωνισµό αποδέχονται 
τους Πίνακες Συµµόρφωσης 
του Τεχνικού Αντικείµενου 
που προδιαγράφουν τις 
ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές της 
Γεωπύλης. 
  
Το επιχείρηµα ότι επειδή δεν 

Terra Maping 
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Αυτό θα σας γλυτώσει από 
υποψηφίους που απλώς 
διακινούν λογισµικά (box 
movers) υπόσχονται ότι τα 
πάντα γίνονται και δεν έχουν 
καµία εµπειρία στην ανάπτυξη 
γεωπληροφοριακών 
συστηµάτων τέτοιας έκτασης 
και πολυπλοκότητας. Η 
διαδικασία που προαναφέραµε 
(benchmark) µπορεί να γίνει 
και στη µορφή της 
χαµηλότερης προσφοράς. 
Απλώς το benchmark θα είναι 
κριτήριο αποδοχής ή 
απόρριψης της προσφοράς για 
τους υποψηφίους που δεν θα 
ανταποκριθούν». 
 

υπάρχει τεχνική αξιολόγηση 
θα έρθουν στο διαγωνισµό 
υποψήφιοι που απλώς 
διακινούν λογισµικά δεν 
ευσταθεί διότι το έργο της 
Γεωπύλης δεν αφορά µόνο 
προµήθεια πληροφοριακού 
εξοπλισµού αλλά  και 
προµήθεια υπηρεσιών. 
 
(στα τελικά τεύχη 
δηµοπράτησης από τα 
δικαιολογητικά του 
Προσαρτήµατος ΙΙ 
Υπόδειγµα 1 και 2 της 
∆ιακήρυξης αφαιρέθηκαν οι 
παραποµπές στους 
σχετικούς πίνακες 
συµµόρφωσης.)  
 

19 Ζητείται από τους αναδόχους 
να καταβάλουν τα έξοδα 
δηµοσίευσης. Και σε άλλους 
διαγωνισµούς γινόταν αυτό µε 
αποτέλεσµα τα παραστατικά να 
βγαίνουν για την υπηρεσία 
ανάθεσης και ο Ανάδοχος να 
πληρώνει χωρίς να έχει 
παραστατικό. Καµία ∆ΟΥ δεν 
µπορεί να το καταλάβει και 
επιβάλει πρόστιµα. Αφαιρέστε 
από το ποσό της διακήρυξης 
το ποσό των ∆ηµοσιεύσεων 
και µε τα χρήµατα αυτά να 
πληρώσει η ΕΟΑΕ την 
δηµοσίευση.  
 
(∆ιακήρυξη Άρθρο 11) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Για τα έξοδα δηµοσίευσης 
που πληρώνει ο Ανάδοχος, η 
ΕΟΑΕ εκδίδει σχετικό 
τιµολόγιο στο όνοµα του 
Αναδόχου. 

Terra Maping 
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20 Ο περιορισµός για την µη 
συµµετοχή σε άλλες οµάδες 
ισχύει και για τους 
προµηθευτές λογισµικού και 
υλικού (hardware); 
 
(∆ιακήρυξη Άρθρο 18) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Στο σχετικό άρθρο 18 της 
∆ιακήρυξης αναφέρεται ότι 
«Κάθε επιχείρηση µπορεί να 
συµµετέχει σ’ένα µόνο 
διαγωνιζόµενο σχήµα 
αυτοτελώς είτε σε µία ένωση 
ή κοινοπραξία» 
έτσι εάν ο προµηθευτής 
λογισµικού συµµετέχει σ’ένα 
διαγωνιζόµενο σχήµα δεν 
µπορεί να συµµετέχει σε 
δεύτερο µπορεί όµως να 
προµηθεύσει πληροφοριακό 
εξοπλισµό σε άλλα 
διαγωνιζόµενα σχήµατα.  

Terra Maping 
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21 Καλό θα ήταν να ζητείται και η 
συµµετοχή ATM καθώς ή/και 
συγκοινωνιολόγου  µε 
εµπειρία σε γραµµικά 
συστήµατα αναφοράς (LRS). 
 
(∆ιακήρυξη Άρθρο 21) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σύµφωνα µε το σχετικό 
άρθρο απαιτείται:  
-πτυχιούχος µηχανικός µε 
ειδίκευση σε πληροφοριακά 
συστήµατα ή γεωγραφικά 
πληροφοριακά συστήµατα 
µε εµπειρία άνω των 8 ετών 
στην ανάπτυξη και 
διαχείριση εφαρµογών GIS 
και   
-πτυχιούχος µηχανικός µε 
εµπειρία άνω των 5 ετών 
στην επεξεργασία 
γεωχωρικών πληροφοριών 
και στην ανάπτυξη και 
διαχείριση εφαρµογών GIS. 
 
Στην υλοποίηση των 
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γραµµικών συστηµάτων 
αναφοράς βοηθά κυρίως η 
ειδίκευση του µηχανικού στη 
συγκεκριµένη εργασία αλλά 
και η δυνατότητα του 
λογισµικού να ανταποκριθεί 
σ’αυτήν. 

22 Γιατί δεν επαρκεί ένα 
τραπεζικό ίδρυµα. Πολλές 
εταιρείες συνεργάζονται µε µία 
ή δύο τράπεζες. 
 
(∆ιακήρυξη Άρθρο 22.1.3.1) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι µε σαφήνεια 
διατυπωµένο στο σχετικό 
άρθρο της ∆ιακήρυξης όπου 
η δανειοληπτική ευχέρεια 
µπορεί να αποδεικνύεται 
από τρία (3) κατ’ανώτατο 
πιστοληπτικά ιδρύµατα 
σύµφωνα µε το άρθρο 
22.1.3.1  της ∆ιακήρυξης. 

Terra Maping 
The Globe Ε.Π.Ε. 

23 Καλό είναι τα αντικείµενα του 
πίνακα συµµόρφωσης να είναι 
αριθµηµένα ώστε να υπάρχουν 
και οι αντίστοιχες παραποµπές. 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Προστέθηκε η σχετική 
αρίθµηση. 

Terra Maping 
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24 Στα format χαρτοσύνθεσης 
πρέπει να υποστηρίζονται και 
τα PDF (είναι το συνηθέστερο 
format αρχείων εκτύπωσης) 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α3 
Λειτουργικές και τεχνικές 
Προδιαγραφές του έργου) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Προστέθηκε το 
συγκεκριµένο format σε 
όλες τις σχετικές αναφορές 
επειδή είναι κοινότοπο και 
διαδεδοµένο. 
 
 

Terra Maping 
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25 Σε πολλές απαιτήσεις πρέπει 
να υπάρχει εύρος τιµών (πχ 
από 13.5’’ µέχρι 14.5’’) για 
την οθόνη του φορητού αντί 
14’’. Αν ο προσφερόµενος 
υπολογιστής είναι 14.1’’ αντί 
14’’ αποκλείεται ο 
προµηθευτής; 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης) 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(πλήρως) 

Το σχόλιο έγινε αποδεκτό 
και στους πίνακες 
συµµόρφωσης η στήλη 
Απαίτηση αντικαταστάθηκε 
από τη στήλη Ελάχιστη 
Απαίτηση. 
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26 Το παραπάνω ισχύει για 
πολλές περιπτώσεις πχ Ο 
δίσκος του φορητού πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 350G αντί 
ακριβώς 350G. Οι 
προδιαγραφές αυτές µπορεί, 
έτσι όπως είναι γραµµένες να 
οδηγήσουν σε ενστάσεις 
προσφυγές που θα 
καθυστερήσουν το έργο. 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης) 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Βλέπε απάντηση σχολίου 
α/α 25. 

Terra Maping 
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27 Στο τίτλο αναφέρεται 
τουλάχιστον 2 τεµάχια. Κατά 
την άποψη µας η ποσότητα 
πρέπει να είναι σαφής.  
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης Α6.3) 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ Βλέπε απάντηση σχολίου 
α/α 25 καθώς ο αριθµός των 
servers αποτελεί την 
ελάχιστη απαίτηση και η 
ακριβής ποσότητα θα 
καθοριστεί στη Μελέτη 
Εφαρµογής. 
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28 ∆εν είναι πολύ σαφές τι είναι 
το λογισµικό αυτό.  Είναι 

ΝΑΙ ΝΑΙ Τροποποιήθηκε ο σχετικός 
πίνακας συµµόρφωσης 
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εφαρµογή; Αν ναι τότε γιατί 
ζητείται κατασκευαστής και 
µοντέλο; 
 
(Τεχνικό Αντικείµενο Α6 
Παράρτηµα Α-Πίνακες 
Συµµόρφωσης Α6.10) 

Α6.10 του Τεχνικού 
Αντικείµενου Α6-Παράρτηµα 
Α, ώστε να γίνεται αναφορά 
µόνο στον όρο λογισµικό και 
προστέθηκαν επιπλέον 
τεχνικές προδιαγραφές ώστε 
να οριστεί µε σαφήνεια ο 
ρόλος του στην ανάπτυξη 
του συστήµατος της 
Γεωπύλης. 
 

29 Κατά την γνώµη µας καλό θα 
ήταν η οικονοµική προσφορά 
να έχει τα αντικείµενα του 
έργου (hardware, software, 
υπηρεσίες και ο ανάδοχος να 
συµπληρώνει στο καθένα από 
αυτά τα µοντέλα (όπου είναι 
εφικτό) και τις τιµές της 
προσφοράς του. Ο ίδιος 
πίνακας συµπληρωµένος χωρίς 
τιµές πρέπει να είναι και στην 
τεχνική λύση ώστε η επιτροπή 
να µπορεί να αναζητήσει από 
το διαδίκτυο περισσότερες 
πληροφορίες. 

ΝΑΙ ΟΧΙ Βλέπε σχόλιο µε α/α 16  Terra Maping 
The Globe Ε.Π.Ε. 

30 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
µπορούν σε κάποιες φάσεις 
του διαγωνισµού να δουν τις 
προσφορές των άλλων 
υποψηφίων και να υποβάλουν 
ενστάσεις ή αντιρρήσεις; 

ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι ανοικτή διαδικασία κι ο 
κάθε διαγωνιζόµενος έχει 
αυτή τη δυνατότητα. 
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