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Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συμμετείχαν [2- δύο] 
φορείς ή εταιρείες. 

Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα: 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

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
Στο  κεφάλαιο  Β2.6, 
παράγραφο 2.1 αναφέρεται ως 
απαραίτητη  προϋπόθεση 
συμμετοχής  η  ολοκλήρωση  1 
αντίστοιχου  έργου  με  το 
προκηρυσσόμενο.  Ως 
αντίστοιχο  έργο  ορίζει  το 
τεύχος  προκήρυξης  έργο  στο 
οποίο  εφαρμόζονται 
τεχνολογίες  χωρικών 
δεδομένων,  τεχνολογιών 

ΝΑΙ Χ Η  πρόσκληση  20.1  δίνει 
ιδιαίτερη  βαρύτητα  στις 
πολυκαναλικές επικοινωνίες. 
Επομένως,  κρίνεται 
αναγκαία  η  απαίτηση  για 
εκπλήρωση έργου το οποίο 
χρησιμοποιεί  συνδυαστικά 
τεχνολογίες  φωνής  και  GIS 
σε περιβάλλον web. Για την 
χρησιμότητα του έργου είναι 
απαραίτητος  ο  συνδυασμός 
GIS και τεχνολογιών φωνής. 

AV MAP 
Ψηφιακών 
Εφαρμογών 
Α.Ε.

ΟΧΙ
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φωνής,  web  και  είναι 
προϋπολογισμού  άνω  των 
1000.000 €. 
Είναι  γεγονός  ότι  ελάχιστα 
έργα, αν όχι ένα ή δυο, έχουν 
ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και 
περιλαμβάνουν  ταυτοχρόνως 
τεχνολογίες  χωρικών 
δεδομένων,  τεχνολογιών 
φωνής  και  web.  Η 
συγκεκριμένη  αναφορά  είναι 
επιζήμια  για  τον  υγιή 
ανταγωνισμό  που  οφείλει  να 
διέπει  τα  έργα  του  δημοσίου 
τομέα  και  ευνοεί  την  εταιρία 
που  έχει  υλοποιήσει  το 
αντίστοιχο έργο στο παρελθόν. 
Το  όφελος  του  έργου  και  η 
απρόσκοπτη  διεξαγωγή  του 
διασφαλίζεται  από  την 
εμπειρία  του  ανάδοχου  σε 
τεχνολογίες  χωρικών 
δεδομένων,  τεχνολογίες 
φωνής  και  τεχνολογίες 
διαδικτύου  ανεξαρτήτως  εάν 
τις έχει εφαρμόσει στα πλαίσια 
ενός έργου. 
Επιπλέον,  οι  τεχνολογίες 
φωνής  δεν  αναλογούν  ούτε 
στο 10% της συνολικής  αξίας 
του έργου. Επομένως, ο όρος 
της  συμφωνίας  του 
αντίστοιχου  έργου  με 
προϋπολογισμό  άνω  των 
100.000€  είναι  ανεδαφικός, 
ιδίως  εφόσον  το 
προκηρυσσόμενο  έργο  είναι 
προϋπολογισμού  κάτω  των 
100.000€. 
Παρακαλώ για την 
επανεξέταση των ελαχίστων 
προϋποθέσεων με σκοπό να 
επιτευχθούν οι απαιτούμενες 
συνθήκες για υγιή 
ανταγωνισμό.

Η απαίτηση όλο το σύστημα 
να  λειτουργεί  στο  Internet 
είναι αυτονόητη για σύστημα 
που απευθύνεται σε πολίτες. 
Η  συμμετοχή  κάθε 
τεχνολογίας  στην 
σπουδαιότητα  του  έργου 
κρίνεται  και  από  το  κόστος 
αλλά  κυρίως  από  τις 
ζητούμενες  λειτουργίες  . 
Στην  Ελλάδα  έχουν 
ολοκληρωθεί  αρκετά  έργα 
που  συνδυάζουν  τις 
τεχνολογίες  αυτές.  Ωστόσο 
και  προκειμένου  για  την 
προώθηση  του  υγιή 
ανταγωνισμού, 
τροποποιείται  η  εν  λόγω 
παράγραφος ως εξής: 
Αντίστοιχο  Έργο  ορίζεται 
ένα  Έργο,  που  αφορά  σε 
όμοιο  ή  ισοδύναμο  από 
πλευράς  απαιτήσεων 
υλοποίησης  φυσικό 
αντικείμενο,  σε  όρους 
εφαρμοσθέντων 
τεχνολογιών,  οικονομικού 
μεγέθους,  μεθοδολογιών 
ή/και  αρχιτεκτονικής 
υλοποίησης,  κλίμακας  και 
τεχνολογικής  και 
επιχειρησιακής 
πολυπλοκότητας, σε όλες τις 
φάσεις του κύκλου ζωής του. 
Σε  κάθε  περίπτωση 
θεωρείται ισοδύναμο έργο: 
α)  είτε  ένα  έργο  στο  οποίο 
εφαρμόζονται  τεχνολογίες 
Χωρικών  Δεδομένων, 
Τεχνολογιών  Φωνής 
(TTS,ASR) και Web και είναι 
προϋπολογισμού πλέον των 
80.000,00€. 
β)είτε δύο τουλάχιστον 
διαφορετικά έργα στα οποία 
να έχουν εφαρμοστεί στο 
μεν πρώτο συνδυασμός 
Χωρικών Δεδομένων με 
Web και στο δε δεύτερο 
συνδυασμός Τεχνολογιών 
Φωνής (TTS,ASR) με Web, 
και να είναι 
προϋπολογισμού πλέον των 
50.000,00€ έκαστο.

2 Μέρος Α, Α4.3 Υπηρεσίες 
Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 
Παραγωγικής Λειτουργίας, 
σελ.41. Παρακαλούμε 
διευκρινίστε αν η διάρκεια της 
πιλοτικής και δοκιμαστικής 
παραγωγικής λειτουργίας είναι 
2 ή 3 μήνες (έχει διαφορά το 
αριθμητικώς από το 
ολογράφως). 

ΝΑΙ χ
Η σχετική παράγραφος 
διορθώθηκε. 

Το σωστό είναι δύο 
μήνες

DOTSOFT Α.Ε.

ΟΧΙ

3 Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες ΝΑΙ χ Η  πρόσκληση  20.1  δίνει DOTSOFT Α.Ε.
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής, 
σημείο ii) Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, 
σημείο 2, σελίδα 34. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν 
θα πρέπει στο ίδιο αντίστοιχο 
έργο να υπάρχει τεχνολογία 
Χωρικών Δεδομένων και 
Τεχνολογιών Φωνής (TTS, 
ASR) και Web. Προτείνεται για 
την εκπλήρωση της εν λόγω 
απαίτησης να μπορεί να 
καλυφθεί η εμπειρία με 
παραπάνω από ένα έργο (π.χ. 
ένα έργο σε Χωρικά Δεδομένα 
και Web και άλλο έργο σε 
τεχνολογίες φωνής). 

ιδιαίτερη  βαρύτητα  στις 
πολυκαναλικές επικοινωνίες. 
Επομένως,  κρίνεται 
αναγκαία  η  απαίτηση  για 
εκπλήρωση έργου το οποίο 
χρησιμοποιεί  συνδυαστικά 
τεχνολογίες  φωνής  και  GIS 
σε περιβάλλον web. Για την 
χρησιμότητα του έργου είναι 
απαραίτητος  ο  συνδυασμός 
GIS και τεχνολογιών φωνής. 
Η απαίτηση όλο το σύστημα 
να  λειτουργεί  στο  Internet 
είναι αυτονόητη για σύστημα 
που απευθύνεται σε πολίτες. 
Η  συμμετοχή  κάθε 
τεχνολογίας  στην 
σπουδαιότητα  του  έργου 
κρίνεται  και  από  το  κόστος 
αλλά  κυρίως  από  τις 
ζητούμενες  λειτουργίες  . 
Στην  Ελλάδα  έχουν 
ολοκληρωθεί  αρκετά  έργα 
που  συνδυάζουν  τις 
τεχνολογίες  αυτές.  Ωστόσο 
και  προκειμένου  για  την 
προώθηση  του  υγιή 
ανταγωνισμού, 
τροποποιείται  η  εν  λόγω 
παράγραφος ως εξής: 
Αντίστοιχο  Έργο  ορίζεται 
ένα  Έργο,  που  αφορά  σε 
όμοιο  ή  ισοδύναμο  από 
πλευράς  απαιτήσεων 
υλοποίησης  φυσικό 
αντικείμενο,  σε  όρους 
εφαρμοσθέντων 
τεχνολογιών,  οικονομικού 
μεγέθους,  μεθοδολογιών 
ή/και  αρχιτεκτονικής 
υλοποίησης,  κλίμακας  και 
τεχνολογικής  και 
επιχειρησιακής 
πολυπλοκότητας, σε όλες τις 
φάσεις του κύκλου ζωής του. 
Σε  κάθε  περίπτωση 
θεωρείται ισοδύναμο έργο: 
α)  είτε  ένα  έργο  στο  οποίο 
εφαρμόζονται  τεχνολογίες 
Χωρικών  Δεδομένων, 
Τεχνολογιών  Φωνής 
(TTS,ASR) και Web και είναι 
προϋπολογισμού πλέον των 
80.000,00€. 
β)είτε δύο τουλάχιστον 
διαφορετικά έργα στα οποία 
να έχουν εφαρμοστεί στο 
μεν πρώτο συνδυασμός 
Χωρικών Δεδομένων με 
Web και στο δε δεύτερο 
συνδυασμός Τεχνολογιών 
Φωνής (TTS,ASR) με Web, 
και να είναι 
προϋπολογισμού πλέον των 
50.000,00€ έκαστο.

ΟΧΙ

4 Μέρος Β, Β4.1.2 Διαδικασία ΝΑΙ Το έργο απαιτεί τεχνολογικά DOTSOFT Α.Ε.
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αξιολόγησης Προσφορών, 
σελίδα 52. Με δεδομένο τον 
μικρό προϋπολογισμό του 
έργου προτείνεται για λόγους 
ευρύτερου ανταγωνισμού η 
κατάταξη των Προσφορών για 
την τελική επιλογή της 
συμφερότερης προσφοράς να 
γίνει με βάση τον ακόλουθο 
τύπο: Λi = (70) * ( Bi / Bmax) + 
(30) * (Kmin/Ki) 

προηγμένες λύσεις. Παρόλο 
που η διακήρυξη περιγράφει 
με σαφήνεια τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, ο καθορισμός 
των συντελεστών βαρύτητας 
υπέρ της ποιότητας έναντι 
της τιμής θα πιέσει για 
παροχή ανώτερων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

ΟΧΙ Χ

5 Μέρος Β, Β4.2 Απόρριψη 
Προσφορών, σημείο 13, 
σελίδα 58. Το προτεινόμενο 
τεύχος διακήρυξης αναφέρει 
«Προσφορά μικρότερη του 
90% της διαμέσου των 
οικονομικών προσφορών 
χαρακτηρίζεται σαν 
Υπερβολικά χαμηλή». Για 
λόγους ευρύτερου 
ανταγωνισμού προτείνεται να 
αναδιατυπωθεί η παραπάνω 
φράση ως εξής: «Προσφορά 
μικρότερη του 80% της 
διαμέσου των οικονομικών 
προσφορών χαρακτηρίζεται  
σαν Υπερβολικά χαμηλή» 

ΝΑΙ
Τα κριτήρια αξιολόγησης 
μένουν ως έχουν. 

DOTSOFT Α.Ε.
ΟΧΙ Χ

6 Μέρος C, C3.1 Γενικά στοιχεία 
λύσης, σελίδα 17. Στην 
γραμμή 5, υπάρχει η απαίτηση 
«Συμβατότητα με τα πρότυπα  
ΧΧΧ». Παρακαλούμε 
διευκρινίστε αν υπάρχει 
κάποια παράλειψη ή θα 
πρέπει να διαγραφεί η εν λόγω 
απαίτηση μιας και δεν 
προσδιορίζονται τα πρότυπα. 

ΝΑΙ Χ
Η σχετική παράγραφος 
διορθώθηκε ως εξής:
Συμβατότητα με τα πρότυπα 
W3C για εφαρμογές ιστού 
και αρχιτεκτονική
διαδικτυακών εφαρμογών.

DOTSOFT Α.Ε.
ΟΧΙ

7 …

                                                                                   
                                                                                  Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “ 


