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Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συμμετείχε 1 εταιρεία.  
 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 
 
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 Στην σελίδα 63 περιγράφεται 
στην ομάδα έργου η απαίτηση 
για «1 Industrial designer με 
πενταετή εμπειρία στο 
σχεδιασμό ψηφιακών 
εφαρμογών και εφαρμογών σε 
οθόνες αφή». Παρακαλούμε 
να προσδιοριστεί με σαφήνεια 
η απαίτηση για ενδεικτικά 
πτυχία από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
καθώς η εν λόγω απαίτηση 
είναι γενική. Προτείνεται η 
συγκεκριμένη θέση να μπορεί 
να καλυφθεί από Αρχιτέκτονες 
ή/και αποφοίτους σχολών 
Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ). 

ΝΑΙ   DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ Χ  
 
Αποσαφηνί
στηκε 
περαιτέρω  

Αφορά πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  
Βιομηχανικού σχεδιασμού 
είτε από Ελλάδα (π.χ. Παν. 
Αιγαίου,  ΑΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας) είτε από 
αντίστοιχα του εξωτερικού.  

2 Στην σελίδα 63 περιγράφεται 
στην ομάδα έργου η απαίτηση 
για «Ένα σχεδιαστή 
πολυμέσων με ειδικότητα στο 
3d animation και στις 
εφαρμογές επαυξημένης 
πραγματικότητας κατ’ 

ΝΑΙ Χ αποδεκτή  
εν μέρει  

 DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΟΧΙ  Η απαίτηση είναι πολύ 
συγκεκριμένη, καθώς οι 
εφαρμογές που ζητούνται 
από τη διακήρυξη είναι πολύ 
απαιτητικές και ως εκ 
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ελάχιστον με σπουδές στη 
σχεδίαση πολυμέσων και κατ’ 
ελάχιστον 5ετή εμπειρία. 
......». Παρακαλούμε να 
προσδιοριστεί με σαφήνεια η 
απαίτηση για ενδεικτικά πτυχία 
από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ καθώς η εν 
λόγω απαίτηση είναι γενική. 
Προτείνεται η συγκεκριμένη 
θέση να μπορεί να καλυφθεί 
από Αρχιτέκτονες ή/και 
αποφοίτους σχολών 
Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) 

τούτου απαιτούνται ανάλογα 
προσόντα. Παρόλα ταύτα 
κάνουμε αποδεκτή εν μέρει 
την παρατήρηση και 
αφαιρούμε το βιογραφικό 
από τα απαραίτητα της 
ομάδας έργου. Παρόλα 
ταύτα παραμένει η απαίτηση 
των 3 έργων όπως 
περιγράφονται συνολικά 
στην εταιρία και όχι σε ένα 
στέλεχος της ομάδας έργου.  
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

3 Στην σελίδα 63 περιγράφεται 
στην ομάδα έργου η απαίτηση 
«Δεδομένης της 
πολυπλοκότητας και τεχνικής 
συνθετότητας του έργου θα 
πρέπει να παρουσιαστούν 
αντίστοιχα έργα που έχει 
υλοποιήσει και που αφορούν 
εφαρμογές επαυξημένης 
πραγματικότητας (κατ’ 
ελάχιστον 3 με 
ποινήαποκλεισμού).» 
Παρακαλούμε όπως 
διευκρινιστεί αν επαρκεί η 
παράθεση του τίτλου του 
αντίστοιχου έργου που αφορά 
σε εφαρμογές επαυξημένης 
πραγματικότητας στο 
βιογραφικό σημείωμα του κάθε 
στελέχους. 

ΝΑΙ   DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ Χ Όχι δεν επαρκεί. Απαιτείται 
και η παρουσίαση του κάθε 
έργου με τουλάχιστον 1 
σελίδα, όπου θα 
παρουσιάζεται το κάθε  έργο 
και  θα τεκμηριώνεται η 
υλοποίησή του.  

4 Στην σελίδα 66 αναφέρεται: 
«....Καλά τεκμηριωμένες 
διεπαφές λογισμικού: Θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμες οι 
κατάλληλες διεπαφές (APIs) 
για διασύνδεση με τρίτα 
συστήματα.». Παρακαλούμε 
όπως προσδιορίσετε τα πιθανά 
τρίτα συστήματα 

ΝΑΙ Χ Αφορά τρίτα συστήματα δλδ 
υποδομές που δύναται να 
φιλοξενηθεί το 
ψηφιοποιημένο υλικό. 
Δεδομένου του μεγάλου 
όγκου πληροφορίας που θα 
ενσωματώνεται στο σύστημα 
αλλά και της ανάγκης για 
μέγιστη προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων 
του περιεχομένου του 
συστήματος, για τη 
φιλοξενία του διαδικτυακού 
κόμβου μπορεί να 
αξιοποιηθεί το  δημόσιο 
Κέντρο Δεδομένων 
(Government– Cloud ή G-
Cloud) 
(http://www.gcloud.ktpae.g
r),  καθώς βασίζεται σε 
υπερσύγχρονες υποδομές 
υπολογιστικού νέφους και 
εικονικοποίησης και παρέχει 
ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου και 
προκαθορισμένης ποιότητας 
(SLA) και  η οποία 
προσφέρει εφαρμογές ως 
υπηρεσία (software as a 
service) 

DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ  

5 Στην σελίδα 85 αναφέρεται: 
«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν (επί ποινή 
αποκλεισμού) να 
παρουσιάσουν στην τεχνική 
τους προσφορά ένα Mockup με 
την αρχική οθόνη της 
εφαρμογής, καθώς και να 

ΝΑΙ  Τα κριτήρια αξιολόγησής δεν 
μπορούν γραφούν 
περαιτέρω από αυτά που 
ήδη παρουσιάζονται στην 
προκήρυξη και εκτιμούμε ότι 
είναι πολύ σαφή. Δεδομένου 
ότι δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθεί η 

DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ Χ 
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παρουσιάσουν ένα αναλυτικό 
σενάριο (από 2-5 σελ.) αυτής. 
Αυτή η παρουσίαση θα 
αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί ανάλογα». 
Παρακαλούμε όπως 
περιγράψετε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του Mockup 
καθώς και του αναλυτικού 
σεναρίου καθώς αναφέρετε ότι 
θα αξιολογηθεί. Θα πρέπει να 
υπάρχουν σαφώς οριζόμενα 
κριτήρια αξιολόγησης με 
ξεκάθαρη κλίματα αξιολόγησης 
προκειμένου να 
είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση. Επιπλέον, 
παρακαλούμε όπως περιγραφεί 
η απαίτηση για την δομή του 
αναλυτικού σεναρίου ώστε 
επίσης να είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση. 

αξιολόγηση με μετρήσιμα 
κριτήρια, καθώς το έργο 
αφορά κυρίως υπηρεσίες,  
εκ των πραγμάτων η 
βαθμολόγηση θα στηριχθεί 
στην αξιολογική κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
Επιπλέον  η δομή του 
σεναρίου θα είναι 
αντικείμενο της αξιολόγησής 
και αναμένουμε από τους 
υποψηφίους αναδόχους να 
μας παρουσιάζουν τη δική 
τους πρόταση ώστε να 
αξιολογηθεί ανάλογα.   

6 Στην Σελίδα 88 παρακαλούμε 
όπως περιγράψετε τον τύπο 
και κατασκευαστή του 
υφιστάμενου λογισμικού 
καθώς και τις τεχνολογίες 
υλοποίησή του. Η 
παραμετροποίηση του 
υφιστάμενου λογισμικού 
προϋποθέτει την ύπαρξη 
αναλυτικού εγχειριδίου χρήσης 
το οποίο θα πρέπει να είναι 
στην διάθεση του υποψηφίου 
αναδόχου. Παρακαλούμε 
προσδιορίστε αν υπάρχει κάτι 
τέτοιο. 

ΝΑΙ X – εν 
μέρει  

Υφιστάμενο λογισμικό 
τεκμηρίωσης και 
αρχειοθέτησης συλλογών 
Libsolution. Αναλυτικό 
εγχειρίδιο χρήσης θα είναι 
στη διάθεση των 
υποψήφιων αναδόχων.  
 
 
 

DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ  

7 Στην σελίδα 90 αναφέρεται: 
«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν (επί ποινή 
αποκλεισμού) να 
παρουσιάσουν στην τεχνική 
τους προσφορά ένα Mockup με 
την αρχική οθόνη της 
εφαρμογής, καθώς και να 
παρουσιάσουν ένα αναλυτικό 
(2-5 σελ.) σενάριο αυτής. 
Αυτή η παρουσίαση θα 
αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί ανάλογα.» 
Παρακαλούμε όπως 
περιγράψετε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του Mockup 
καθώς και του αναλυτικού 
σεναρίου καθώς αναφέρετε ότι 
θα αξιολογηθεί. Θα πρέπει να 
υπάρχουν σαφώς οριζόμενα 
κριτήρια αξιολόγησης με 
ξεκάθαρη κλίματα αξιολόγησης 
προκειμένου να είναι 
αντικειμενική η αξιολόγηση. 
Επιπλέον, παρακαλούμε όπως 
περιγραφεί η απαίτηση για την 
δομή του αναλυτικού σεναρίου 
ώστε επίσης να είναι 
αντικειμενική η αξιολόγηση. 

ΝΑΙ  Ομοίως με το σημείο 5.  DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ Χ 

8 Στην σελίδα 93 αναφέρεται: 
«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν (επί ποινή 
αποκλεισμού) να 
παρουσιάσουν στην τεχνική 

ΝΑΙ  Το demo θα είναι σε μορφή 
αρχείων screenshots, τα 
οποία όμως θα έχουν μία 
λογική αλληλουχία μεταξύ 
τους και θα παρουσιάζουν 

DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 

ΟΧΙ Χ – 
αποσαφηνί
στηκε 
περαιτέρω 
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τους προσφορά ένα Mock up 
με την αρχική οθόνη της 
εφαρμογής, καθώς και 
τουλάχιστον πέντε (5) οθόνες, 
όπου θα παρουσιάζουν πέντε 
(5) από τα δέκα (10) βασικά 
εκθέματα που θα 
προβάλλονται μέσω της 
εφαρμογής περιήγησης σε 
μορφή επαυξημένης 
πραγματικότητας σε μορφή 
demo. Τα εκθέματα θα 
ανεβούν σαν συνοδευτικό 
αρχείο σε μορφή jpeg στο 
ΕΣΗΔΗΣ. Αυτή η παρουσίαση 
θα αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί ανάλογα.». 
Παρακαλούμε προσδιορίστε σε 
τι μορφή επιθυμείτε το demo. 
Επιπλέον είναι απαραίτητο να 
προσδιορίσετε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του Mockup 
καθώς και του αναλυτικού 
σεναρίου καθώς αναφέρετε ότι 
θα αξιολογηθεί. Θα πρέπει να 
υπάρχουν σαφώς οριζόμενα 
κριτήρια αξιολόγησης με 
ξεκάθαρη κλίματα αξιολόγησης 
(100-120) προκειμένου να 
είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση. Επιπλέον, 
παρακαλούμε όπως περιγραφεί 
η απαίτηση για την δομή του 
αναλυτικού σεναρίου ώστε 
επίσης να είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση. 

την άποψη των υποψηφίων 
αναδόχων σχετικά με το πως 
προτείνουν να στηθεί η 
εφαρμογή αισθητικά και 
λειτουργικά.  
Για το θέμα της 
αξιολόγησης, βλ. απάντηση 
στο σημείο 5.  

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

9 Στην σελίδα 94 για το ΠΕ 8 
αναφέρεται: «Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι οφείλουν (επί ποινή 
αποκλεισμού) να 
παρουσιάσουν στην τεχνική 
τους προσφορά ένα Mock up 
με την αρχική οθόνη της 
εφαρμογής, καθώς και να 
παρουσιάσουν ένα αναλυτικό 
(από 2-5 σελ.) σενάριο αυτής. 
Αυτή η παρουσίαση θα 
αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί ανάλογα». 
Παρακαλούμε όπως 
περιγράψετε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του Mockup 
καθώς και του αναλυτικού 
σεναρίου καθώς αναφέρετε ότι 
θα αξιολογηθεί. Θα πρέπει να 
υπάρχουν σαφώς οριζόμενα 
κριτήρια αξιολόγησης με 
ξεκάθαρη κλίματα αξιολόγησης 
(100-120) προκειμένου να 
είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση. Επιπλέον, 
παρακαλούμε όπως περιγραφεί 
η απαίτηση για την δομή του 
αναλυτικού σεναρίου ώστε 
επίσης να είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση. 

ΝΑΙ  Ομοίως με το σημείο 5.  DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ Χ 

10 Στην σελίδα 94 για το ΠΕ 9 
αναφέρεται: «Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι οφείλουν (επί ποινή 
αποκλεισμού) να 
παρουσιάσουν στην τεχνική 

ΝΑΙ  Ομοίως με το σημείο 5. DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 

ΟΧΙ Χ 
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τους προσφορά ένα Mock up 
με την αρχική οθόνη της 
εφαρμογής, 
καθώς και ένα αναλυτικό 
σενάριο (από 2-5 σελ.) αυτής. 
Αυτή η παρουσίαση θα 
αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί ανάλογα.». 
Παρακαλούμε όπως 
περιγράψετε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του Mockup 
καθώς και του αναλυτικού 
σεναρίου καθώς αναφέρετε ότι 
θα αξιολογηθεί. Θα πρέπει να 
υπάρχουν σαφώς οριζόμενα 
κριτήρια αξιολόγησης με 
ξεκάθαρη κλίματα αξιολόγησης 
(100-120) προκειμένου να 
είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση. Επιπλέον, 
παρακαλούμε όπως περιγραφεί 
η απαίτηση για την δομή του 
αναλυτικού σεναρίου ώστε 
επίσης να είναι αντικειμενική η 
αξιολόγηση 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

11 Στην σελίδα 98 (Πακέτο 
εργασίας 12: Μεταφράσεις) 
παρακαλούμε όπως 
προσδιοριστεί ο αριθμός 
λέξεων προς μετάφραση 

ΝΑΙ  Είναι προφανές ότι δεν  
μπορεί να προσδιοριστεί 
στην παρούσα φάση αριθμός 
λέξεων, καθώς δεν είναι 
διαθέσιμα τα τελικά αρχεία 
τεκμηρίωσης, τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού (και 
τα οποία θα μεταφραστούν). 

DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ Χ 

12 Στην σελίδα 132 στους 
Πίνακες Συμμόρφωσης και πιο 
συγκεκριμένα στην απαίτηση 
με Α/Α 29 (Να διατηρεί ένα 
σχετικά μικρό μέγεθος, έτσι 
ώστε να μην προκαλεί 
καθυστερήσεις στη 
συσκευή και γενικότερα να 
μην την επιβαρύνει σε χρήση 
CPU και RAM) παρακαλούμε 
όπως προσδιορίσετε το 
ελάχιστον αποδεκτό μέγεθος 
καθώς ο όρος ‘σχετικά μικρό 
μέγεθος’ είναι αόριστος. 
Ομοίως στην σελίδα 139 (Α/Α 
15). 

ΝΑΙ Χ Κάτω από 50 MB θα ήταν 
επιθυμητό αλλά όχι 
δεσμευτικό. Ομοίως και για 
τη σελ. 139.  

DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
Σ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΧΙ  

                                                                                  Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας για την Πράξη 
Αργυρώ Βατσάκη 

 


