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Αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηεο σο άλσ πξάμεο (ή ππνέξγνπ)
ζπκκεηείραλ δχν εηαηξείεο.
Ρα ζρφιηα πνπ ειήθζεζαλ ηεξνχληαη ζην θάθειν ηεο πξάμεο, θαη επεμεξγάζηεθαλ
απφ ηνλ Φνξέα (Αλαζέηνπζα Αξρή).
Ππλεκκέλα.
1) Ξίλαθαο Απνηειεζκάησλ Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο
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Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Γεληθή Παξαηήξεζε:

1

Ρν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή είλαη πσο
επηηξέπεη
ηε
δεκηνπξγία
δηαθνξεηηθψλ
εθαξκνγψλ
πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε. Ρνλίδεη πσο νη εθαξκνγέο ζα
πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη αηζζεηηθά αιιά κπνξνχλ λα παξακέλνπλ 3
αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο 3 επηκέξνπο μερσξηζηά
ππνζπζηήκαηα.

ΝΑΙ

√

Ζ
αξρηηεθηνληθή
ηνπ
ζπζηήκαηνο
πεξηγξάθεη ηελ δεκηνπξγία 2
θχξησλ
ππνζπζηεκάησλ,
ηεο
δηαδηθηπαθήο
πνιηηηζκηθήο
πχιεο
θαη
ηνπ
ππνζπζηήκαηνο θηλεηψλ ηειεθψλσλ.
Ζ
Γηαδηθηπαθή
πνιηηηζκηθή
Ξχιε
ελζσκαηψλεη θαη νινθιεξψλεη πιήξσο
ηξεηο εθαξκνγέο:
Δθαξκνγή
ηεο
δαλεηζηηθήο
βηβιηνζήθεο
Δθαξκνγή
ειεθηξνληθψλ
Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο &
Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο
Δθαξκνγή
πνιπκεζηθήο
παξνπζίαζεο
Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί θαη λα
είλαη
νξζφηεξε
ε
πεξηγξαθή
ηεο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε
παξαθάησ ηξνπνπνίεζε:
Τξνπνπνηήζεηο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Παξ. 3.2, Σει. 28:
 Ζ Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε.
 Ρν πνζχζηεκα Ξνιπκεζηθήο
Ξαξνπζίαζεο.
 Ρν πνζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ
Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο &
Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο.
 Ρν πνζχζηεκα πνζηήξημεο
Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο
Βηβιηνζήθεο.
 Ρν
πνζχζηεκα
Θηλεηψλ
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Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

Ρειεθψλσλ,
ην
νπνίν
ζα
ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηα
άιια.
Αιιάδεη ζε
Α)
πνζχζηεκα
Ξνιηηηζκηθήο
Ξχιεο

Γηαδηθηπαθήο

ή
απιά
Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε, πνπ
πεξηιακβάλεη:
Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο
Ξαξνπζίαζεο.
 Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ
Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο &
Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο.
 Δθαξκνγή πνζηήξημεο
Ιεηηνπξγίαο Γαλεηζηηθήο
Βηβιηνζήθεο.
Β) πνζχζηεκα Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ, ην
νπνίν ζα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηα
άιια.


Θαηφπηλ ηνχηνπ ζε φια ηα επίκαρα ζεκεία
ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαθήξπμεο γίλνληαη νη
πξφζζεηεο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο:
1. Μεθαζαξίδεηαη ε αξρηηεθηνληθή
ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα ζεκεία
ηνπ θεηκέλνπ φπνπ πξνθαιείηαη
ζχγρπζε (π.ρ. Παξ. 3.9.1, Σει.
47: Ρν ζεκείν «Ξιήξε θαη
Θαζνιηθή
δηαρείξηζε
ηνπ
πεξηερνκέλνπ
(δεκηνπξγία/
δεκνζίεπζε/
ηξνπνπνίεζε/
δηαγξαθή) ηεο Ξχιεο θαη φισλ
ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ.»
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Απάληεζε
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Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

2.

3.

4.

5.

6.

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

αιιάδεη ζε: «Ξιήξε θαη Θαζνιηθή
δηαρείξηζε
ηνπ
πεξηερνκέλνπ
(δεκηνπξγία/
δεκνζίεπζε/
ηξνπνπνίεζε/
δηαγξαθή)
ηεο
Ξχιεο θαη φισλ ησλ επηκέξνπο
Δθαξκνγψλ, θαζψο θαη ηνπ
πνζπζηήκαηνο
Θηλεηψλ
Ρειεθψλσλ.» θνθ).
ε
θξάζε
«πνζχζηεκα
Ξνιπκεζηθήο
Ξαξνπζίαζεο»
αιιάδεη
ζε
«Δθαξκνγή
Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο»,
ε
θξάζε
πνζχζηεκα
Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ γηα
Ξνιηηηζηηθέο
θαη
Αζιεηηθέο
Δθδειψζεηο»
αιιάδεη
ζε
«Δθαξκνγή
Ζιεθηξνληθψλ
Θξαηήζεσλ γηα Ξνιηηηζηηθέο θαη
Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο»
ε
θξάζε
«πνζχζηεκα
πνζηήξημεο
Ιεηηνπξγίαο
Γαλεηζηηθήο
Βηβιηνζήθεο»,
αιιάδεη
ζε
«Δθαξκνγή
πνζηήξημεο
Ιεηηνπξγίαο
Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο»,
Όπνπ
κέζα
ζην
θείκελν
αλαθέξεηαη
ν
αξηζκφο
ησλ
ππνζπζηεκάησλ (π.ρ. Παξ. 3.5,
Σει. 40), απηφο αιιάδεη απφ
πέληε ζε δχν.
Κε
νδεγφ
ηηο
παξαπάλσ
δηεπθξηλίζεηο,
αιιαγέο
έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηαθήξπμε,
νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ
εληνπίδνληαη:
Παξ.
3.13,
(θπξίσο ζηηο Φάζεηο 2, 3, 4 θαη
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Απάληεζε
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Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

5 ηνπ Έξγνπ), Παξ. 4.1 - 4.6,
5.4, 9.1.1, 9.1.4.
Παξ. 3.2, Σει. 30:
Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηεο
Δθαξκνγήο Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ
γηα Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο,
ζηε ζει. 30, ε πξφηαζε: «Ζ δηαζχλδεζε
(ή αθφκα θαη ε ελζσκάησζε θαη
νινθιήξσζε)
ηνπ
ελ
ιφγσ
ππνζπζηήκαηνο κε ηα ππνζχζηεκα ηεο
Γηαδηθηπαθήο
Ξνιηηηζκηθήο
Ξχιεο
ζεσξείηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο,
φζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε
δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ
Ξαγθνζκίνπ Ηζηνχ» αιιάδεη ζε: «Ζ
πιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε ηεο
ελ ιφγσ Δθαξκνγήο κε ην ππνζχζηεκα
ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο
ζεσξείηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο,
φζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε
δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ
Ξαγθνζκίνπ Ηζηνχ».
ΟΦΙ
Παξ. Α.3.4.1. – «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» – Σει. 30:
ΝΑΙ
Πηε δηαθήξπμε πξνηείλεηαη ε ππνζηήξημε πεξηερνκέλνπ ζε 2 γιψζζεο,
Πην ζρεηηθφ Ρερληθφ Γειηίν ηνπ Έξγνπ
Διιεληθή θαη Αγγιηθή.
έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή Λπθνζηξάηε &
2
Δίλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 3
ΣΙΑ Ο.Δ.
ΟΦΙ
ηεο
Τεθηαθήο
Πχγθιηζεο
√
γιψζζεο (έλαληη 1 φπσο πξνηείλεηαη) εθηφο ηεο Διιεληθήο, ήηνη
πξνυπνινγηζκφο
πνπ
θαιχπηεη
ηε
Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη είηε Οψζηθα ή Γεξκαληθά. Έηζη ζα εληζρπζεί ε
κεηάθξαζε ζε κηα κφλν μέλε γιψζζα,
ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ Έιιελεο θαη άιινπο πνιίηεο ηνπ
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Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

εμσηεξηθνχ,
εληζρχνληαο
παξάιιεια
θαη
ηελ
δηαδηθηπαθή
αλαγλσζηκφηεηα ηεο Ξχιεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ
αλαγλσξίδνπλ ζπρλά sites κε ιεθηηθφ έιεγρν ηεο Γιψζζαο αλάινγα κε
ηελ ρψξα ζηελ νπνία έλα ρξήζηεο αλαδεηεί πεξηερφκελν.
Παξ. 3.4.1. – «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» – Σει. 31-33:

3

νπσζδήπνηε θαη φρη πξναηξεηηθά λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλεο (φρη
απιή δηαζχλδεζε) κε ηε δηαδηθηπαθή πχιε θαη φρη κφλν αηζζεηηθά
παξφκνηεο μερσξηζηέο εθαξκνγέο.
Ζ πιήξεο ελζσκάησζε ζα επηηξέπεη:
Ξιήξε κείμε ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ηνπο π.ρ. ην
πεξηερφκελν, ηα λέα, θαη ηα άξζξα ζρεηηθά κε έλα Ηεξφ Λαφ ζα
ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ
λανχ, ηηο ηξηζδηάζηαηεο θσηνγξαθίεο αληηθεηκέλσλ θαη
θεηκειίσλ ηνπ Λανχ θηι.
Νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχλ ζην ίδην πξνθίι λα
έρνπλ ην ηζηνξηθφ ησλ εθδειψζεσλ ηνπο θαζψο θαη ην
ηζηνξηθφ ησλ δαλεηζκψλ ηνπο απφ ηε βηβιηνζήθε.
Ξιήξε κείμε ζηε πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ζηελ αξρηθή
ζειίδα ηεο πχιεο) ζα κπνξεί λα πξνβάιιεη ηα λέα άξζξα, ηηο
πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο, ην λέν πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν,
θαζψο θαη ηα λέα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο.
Ρα
ζηαηηζηηθά
επηζθεςηκφηεηαο
θαη
πξνβνιήο
ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζα επεθηείλνληαη θαη ζην πνιπκεζηθφ πιηθφ θαη
ζηε βηβιηνζήθε.
Ζ δηάδξαζε ηνπ επηζθέπηε κε ην πεξηερφκελν ζα είλαη
νκνηνγελήο (π.ρ. ζρνιηαζκφο, βαζκνινγία, θηι) φρη κφλν ζην
επίπεδν δηεπαθήο αιιά ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο ηνπ
εκπεηξίαο.
Ρα παξαπάλσ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ
πξνζθέξεη ε πιήξε ελζσκάησζε.
Ζ αηζζεηηθή ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ ρσξίο πιήξε
ελζσκάησζε ζαλ ππνζπζηήκαηα ηεο ίδηαο εθαξκνγήο ζα έρεη
πξνθαιέζεη απνζπαζκαηηθή εκπεηξία ζηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο θαη

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

ηελ Αγγιηθή.

Ζ πιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε
ησλ
Δθαξκνγψλ:
Ξνιπκεζηθήο
Δθαξκνγήο, Ζιεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ
γηα Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο
θαη
πνζηήξημεο
Ιεηηνπξγίαο
ηεο
Γαλεηζηηθήο
Βηβιηνζήθεο
απνηειεί
ελδεδεηγκέλε ιχζε ζε ζρέζε κε ηελ απιή
δηαζχλδεζε.
Υο εθ ηνχηνπ γίλνληαη νη ζρεηηθέο
αιιαγέο ζε φια ηα επίκαρα ζεκεία.

ΝΑΙ

√

Σει. 33: Ζ θξάζε «Γηαζχλδεζε κε ην
πνζχζηεκα
Ξνιπκεζηθήο
Ξαξνπζίαζεο…» αιιάδεη ζε: «Ξιήξε
ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ
Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο…».
Ζ θξάζε «Γηαζχλδεζε κε ην πνζχζηεκα
Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ…» αιιάδεη ζε:
«Ξιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε κε
ηελ
Δθαξκνγή
Ζιεθηξνληθψλ
Θξαηήζεσλ…».
Ρέινο
ε
θξάζε
«Γηαζχλδεζε
κε
ην
πνζχζηεκα
πνζηήξημεο
Ιεηηνπξγίαο
Γαλεηζηηθήο
Βηβιηνζήθεο…» αιιάδεη ζε: «Ξιήξε
ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ
Δθαξκνγή
πνζηήξημεο
Ιεηηνπξγίαο
Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο…»

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Σει. 36: Πην πξψην ζεκείν ησλ
πξνδηαγξαθψλ, ε θξάζε «Γπλαηφηεηα
δηαζχλδεζεο (ή, αθφκα θαη πιήξε

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)
κεγαιχηεξν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο απφ ηνλ θνξέα. Θεσξείηαη πσο απηή
ε αιιαγή είλαη απφιπηε πξνυπφζεζε γηα ηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
έξγνπ φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη.

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζή) κε ηε
Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε…» αιιάδεη
ζε: «Γπλαηφηεηα πιήξνπο ελζσκάησζεο
θαη νινθιήξσζεο κε ηε Γηαδηθηπαθή
Ξνιηηηζκηθή Ξχιε…»
Σει. 37, 166 (ζεκείν 2, πίλαθα), 169
(ζεκείν
2,
πίλαθα):
Ζ
θξάζε
«Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο (ή, αθφκα θαη
πιήξε ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζή) κε
ην
ππνζχζηεκα
ηεο
Γηαδηθηπαθήο
Ξνιηηηζκηθήο
Ξχιεο…»
αιιάδεη
ζε:
«Γπλαηφηεηα πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη
νινθιήξσζεο κε ην ππνζχζηεκα ηεο
Γηαδηθηπαθήο Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο…»
Σει. 43: Πηα ζεκεία 2 θαη 3 ηεο
νξηδφληηαο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
έρεη
αιιάμεη
ε
θξάζε
«Ξιήξε
Δλζσκάησζε/Νινθιήξσζε
ή
θαη’ειάρηζηνλ δηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ
ηνπ ππνζπζηήκαηνο…» ζε: «Ξιήξε
Δλζσκάησζε θαη Νινθιήξσζε κεηαμχ
ηεο Δθαξκνγήο…». Δπηπιένλ ην ζεκείν 1
(Σει.
42)
αιιάδεη
ζε:
«Ξιήξε
Δλζσκάησζε
θαη
νινθιήξσζε
ηεο
Δθαξκνγήο Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο κε
ηε Γηαδηθηπαθή Ξνιηηηζκηθή Ξχιε…».
Σει. 159: Ζ θξάζε «Γπλαηφηεηα
δηαζχλδεζεο κε ην πνζχζηεκα…» ζηα
ζεκεία 24, 25 θαη 26 ηνπ πίλαθα
ζπκκφξθσζεο αιιάδεη ζε: «Γπλαηφηεηα
πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη νινθιήξσζεο
κε ηελ Δθαξκνγή…»

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

Δπηπιένλ,
φζνλ
αθνξά
ζηηο
πξνδηαγξαθέο
ηεο
Γηαδηθηπαθήο
Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο (Παξ. 3.4.1 – Σει.
31-33 θαη παξ. 13.1 – Σει. 156-159)
πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζεκεία:
1. «Γηα
ηνπο
εγγεγξακκέλνπο
ρξήζηεο λα δηαηεξείηαη πξνθίι κε
ην ηζηνξηθφ ησλ δνζνιεςηψλ
ηνπο κε ην ζχζηεκα.»
2. «Ξαξνπζίαζε
ζηαηηζηηθψλ
επηζθεςηκφηεηαο θαη πξνβνιήο
ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ.»
ΟΦΙ

Παξ. 3.4.1. – «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» – Σει. 31-33 &
ζρεηηθή παξαπνκπή Σει. 43:
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Ζ Γηαδηθηπαθή Ξχιε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο γεσγξαθηθά
δεδνκέλα ζε φιν ην πεξηερφκελν θαη ην πνιπκεζηθφ πιηθφ θαηά ηελ
πξνβνιή παλνξακηθψλ θσηνγξαθηψλ (π.ρ. Ξαξνπζίαζε ζηίγκαηνο ζην
ράξηε θαηά ηελ πξνβνιή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε έλα Κνπζείν). Ρα
γεσγξαθηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην
κεραληζκφ αλαδήηεζεο π.ρ. ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη φια
ηα Ιανγξαθηθά Κνπζεία θαη λα απηά λα πξνβιεζνχλ κε ζηίγκαηα ζε
έλα δηαδξαζηηθφ ράξηε.

ΝΑΙ

√

Όζνλ
αθνξά
ζηε
Γηαδηθηπαθή
Ξνιηηηζκηθή Ξχιε:
Παξ. 3.4.1 – Σει. 31-33:
1. Ξξνζηέζεθε ε απαίηεζε: «Ξιήξε
ππνζηήξημε
γεσγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ λα αθνξνχλ ην
πνιηηηζηηθφ
πεξηερφκελν
κε
πξνβνιή ζε ράξηε ησλ ζεκείσλ
ελδηαθέξνληνο θαη δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο θίιηξσλ αλά ηζηνξηθή
πεξίνδν θαη ζεκαηηθή ελφηεηα».
2. Πην
κεραληζκφ
αλαδήηεζεο
πξνζηέζεθε
ε
αθφινπζε
απαίηεζε «Πηα απνηειέζκαηα ηεο
αλαδήηεζεο λα πεξηιακβάλνληαη
γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζα
εκθαλίδνληαη ζε έλα δηαδξαζηηθφ
ράξηε».

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Νη παξαπάλσ απαηηήζεηο πξνζηέζεθαλ
επίζεο
θαη
ζην
ζρεηηθφ
πίλαθα
ζπκκφξθσζεο (παξ. 13.1 – Σει. 156Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

159).
Παξ. 3.7 – Σει.43: Πηε θάζεηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζην ζεκείν πνπ
αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην GIS
ηνπ δήκνπ πξνζηέζεθε ε πξφηαζε «…
Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα GIS ηνπ δήκνπ ζα
πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα
ηεο αλαδήηεζεο πνπ αθνξνχλ ζην
πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν.»
ΟΦΙ

√

Ξξνζηέζεθε ε αθφινπζε απαίηεζε ζηηο
πξνδηαγξαθέο
ηεο
Γηαδηθηπαθήο
Ξνιηηηζκηθήο Ξχιεο (Παξ. 3.4.1 – Σει.
31-33 θαη Παξ. 13.1 – Σει. 156-159):
«Ρν
ζχλνιν
ηνπ
πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ
πνπ
παξνπζηάδεηαη
δηακέζνπ ηεο Ξχιεο πξέπεη λα δηαηίζεηαη
κέζσ ηερλνινγίαο γηα Web Services ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
κε άιια ππάξρνληα ή κειινληηθά
ζπζηήκαηα.»

√

Όζνλ αθνξά ζηηο/α παξαηεξήζεηο/ζρφιηα
1 θαη 2, ζηελ Παξ. 3.4.2 – Σει. 34-35
θαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα ζπκκφξθσζεο
(Παξ. 13.2 – Σει. 163 – Σεκείν 2)
αλαθέξεηαη ξεηψο φηη ε Δθαξκνγή
Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο ζα πξέπεη λα
είλαη λα είλαη «πιήξσο ελζσκαησκέλε
θαη νινθιεξσκέλε κε ηε Γηαδηθηπαθή
Ξνιηηηζκηθή
Ξχιε».
Πε
παξαπάλσ
παξαηήξεζε δφζεθε ε εμήγεζε ηνπ

Παξ. 3.4.1. – «Γηαδηθηπαθή Πνιηηηζκηθή Πύιε» – Σει. 31-33:
5

Όιν ην πεξηερφκελν, ηα πνιπκέζα, νη εθδειψζεηο, ηα βηβιία ηεο
Γηθηπαθήο Ξχιεο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη κέζσ Web Services γηα ηε
δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε ππάξρνπζα θαη κειινληηθά ζπζηήκαηα.

ΝΑΙ

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

ΟΦΙ
Παξ. 3.4.2. – «Υπνζύζηεκα Πνιπκεζηθήο Παξνπζίαζεο» – Σει.
34-35:
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1. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή αλάδεημεο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ λα
πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε κε ην ππφινηπν ηκήκα ηεο πχιεο. Δίλαη
απαξαίηεηε ε πιήξε κείμε ζηε πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ζηελ
αξρηθή ζειίδα ηεο πχιεο ζα κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη ηα λέα άξζξα,
νη πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο θαζψο θαη ην λέν πνιπκεζηθφ
πεξηερφκελν).
2. Δπίζεο ηα ζηαηηζηηθά
πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα

επηζθεςηκφηεηαο θαη πξνβνιήο ηνπ
επεθηείλνληαη θαη ζην πνιπκεζηθφ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

πεξηερφκελν.

θαλφλα απηνχ θαη ιήθζεθαλ φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα αιιάμεη ε
δηαθήξπμε. Δπνκέλσο δελ απαηηείηαη θάηη
πξφζζεην ζην ζεκείν απηφ.

3. Ζ πνιπκεζηθή εθαξκνγή είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί ηα
ζχγρξνλα web standards (π.ρ. Javasript θαη HTML5) γηα λα είλαη
ζπκβαηή απφ φιεο ηηο ζπζθεπέο.

Παξ. 3.4.3. – «Δθαξκνγή Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ
Πνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο» – Σει. 36-37:

Όζνλ αθνξά ζηελ 3ε παξαηήξεζε, ζηελ
Παξ. 3.3.1 – Σει. 31 αλαθέξεηαη ξεηψο
φηη:
«Νη
ηερλνινγίεο
πνπ
ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ππνζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα είλαη
ζπκβαηέο κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα
πξφηππα
δηθηχσζεο
θαη
δηαθίλεζεο
δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (φπσο HTML,
XML, SOAP, Voice CXML, LDAP θιπ).».
Ρν
ππνζχζηεκα
πνιπκεζηθήο
παξνπζίαζεο
δελ
απνηειεί
θάπνηα
εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ.
Πρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο έρνπκε ηα
εμήο:

γηα

Παξαηήξεζε 1:
Πην Ρερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ δελ
πξνβιέπεηαη ε αγνξά εηζηηεξίσλ κε
ρξήζε
πηζησηηθήο
θάξηαο
θαη
πηζηνπνίεζε PCI-DSS.

1. Δίλαη απαξαίηεην νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζηελ εθαξκνγή
Δθδειψζεσλ λα αθνινπζνχλ ηελ πηζηνπνίεζε PCI-DSS φπσο
αλαγλσξίδεηαη απφ ηα δηεζλή πξφηππα e-commerce.
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2. Δίλαη απαξαίηεηε ε ελζσκάησζε εηδνπνηήζεσλ κε απνζηνιή SMS
ζην ρξήζηε ππελζπκίδνληαο ηελ θξάηεζε κία κέξα πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηεο εθδήισζεο.
3. Δπίζεο πξνηείλνπκε λα ελζσκαησζεί ε ιεηηνπξγία πξνψζεζεο
ζπλαθψλ εθδειψζεσλ, κε βάζε ην ηζηνξηθφ ζπκκεηνρήο πνιηηψλ ζε
πξνγελέζηεξα παξφκνηεο εθδειψζεηο γηα απηφκαηε ελεκέξσζε θαη
θαιχηεξε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε απηέο.
4. Δπηπιένλ απαηηείηαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα
επηηξέπεη αγνξά εηζηηεξίσλ γηα ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

ΝΑΙ

√

Παξαηήξεζε 2:
Πην Ρερληθφ Γειηίνπ ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ
δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα θφζηνο
ζρεηηθνχ
ζπκβνιαίνπ
γηα
αγνξά
κελπκάησλ SMS.

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Παξαηήξεζε 3:
Έρεη πξνζηεζεί κηα ζρεηηθή απαίηεζε ζηηο
πξνδηαγξαθέο
ηεο
Δθαξκνγήο
Ζιεθηξνληθψλ
Θξαηήζεσλ
γηα

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)
δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ή απνζηνιή απφδεημεο κε email απμάλνληαο
ηελ ακεζφηεηα. Σξήζε QR Codes ζπλνδεχεη ηελ ιεηηνπξγία απηή γηα
λα πηζηνπνηείηαη ην ηππσκέλν εηζηηήξην θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ πνιίηε
ζηνλ ρψξν ηεο εθδήισζε.
5. πνγξακκίδεηαη φηη ην ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαζέηεη θαη
άιινπ είδνπο αληηθείκελα ή εμνπιηζκφ εθηφο εγθαηαζηάζεσλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα έλα κπινπδάθη, ή έλα βηβιίν ζπλνδεπηηθφ πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη ζπλαθέο κε κηα εθδήισζε αιιά αθφκα θαη κία
δηαθεκηζηηθή ζέζε επηηξέπνληαο ηε δπλαηφηεηα ρνξεγηψλ θαη
ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα θαιχηεξε
πξνψζεζε απηψλ.
6. Ρέινο φιεο νη εθδειψζεηο κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν event
management system πξέπεη είλαη δεκηνπξγεκέλεο κε κνξθή web
services θαη λα πξνσζνχληαη ζε άιια sites πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ
επξεηήξηα θαη θαηάινγνη events ζε εζληθφ επίπεδν. Πηηο εθδειψζεηο
απηέο ζα κπνξεί λα επηζπλάπηεηαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν, φπσο
ζρφιηα
θαη
πξνζσπηθέο
θσηνγξαθίεο,
επηηξέπνληαο
ηελ
απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία “ξεπνξηάδ” απφ ρξήζηεο κεηά απφ θάζε
εθδήισζε
Πεκεηψλεηαη εδψ πσο φιεο νη παξνχζεο πξνηάζεηο δχλαηαη λα
ελζσκαησζνχλ ζην παξφλ ζρέδην ρσξίο αιιαγή πξνυπνινγηζκνχ ν
νπνίνο είλαη αξθεηφο γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο βειηηψζεηο.

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

Ξνιηηηζηηθέο & Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο
(Παξ. 3.4.3 – Σει. 36-37, Παξ. 13.3 –
Σει.
166-168):
«Γπλαηφηεηα
πξνψζεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε
επηθείκελεο
εθδειψζεηο
κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ρξήζηεο
πνπ
βάζεη
πξνθίι
έρνπλ
παξαθνινπζήζεη/ζπκκεηάζρεη παξφκνηεο
εθδειψζεηο ζην παξειζφλ.»
Παξαηήξεζε 4:
Πην Ρερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ δελ
πξνβιέπεηαη ειεθηξνληθή πιεξσκή θαη
έθδνζε εηζηηεξίσλ.
Παξαηήξεζε 5:
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνβνιή
θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ
Γήκνπ Ζξσηθήο Ξφιεσο Λάνπζαο, δελ
είλαη επηζπκεηή ε αλαδήηεζε ρνξεγψλ
κέζσ ηεο Δθαξκνγήο. Θεσξείηαη σο
δεδνκέλν φηη φινη νη ρνξεγνί ησλ
εθδειψζεσλ έρνπλ πξν-απνθαζηζηεί ζην
πξφηεξν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
νξγάλσζήο ηνπο.
Ξαξφια απηά έρνπλ πξνζηεζεί ζηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δθαξκνγήο
(Παξ. 3.4.3 – Σει. 36-37, Παξ. 13.3 –
Σει. 166-168) ηα εμήο:
1. «Γπλαηφηεηα
δεκνζίεπζεο
ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο
εθδειψζεηο (π.ρ. βηβιία ππφ
κνξθή PDF, θιπ.)»
2. «Αλάδεημε θαη δηαθήκηζε ησλ
ρνξεγψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα
κε ηα sites απηψλ.»

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

Παξαηήξεζε 6:
Γεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ Δθαξκνγή ζα
πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε
θαη νινθιεξσκέλε κε ηελ Γηαδηθηπαθή
Ξνιηηηζκηθή Ξχιε, ζην βαζκφ πνπ ε
παξαηήξεζε απηή αθνξά ηα Web
Services θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηηο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηε δηαθήξπμε κε βάζε ην γεληθφηεξν/ε
ζρφιην/παξαηήξεζε κε Α/Α 5.
Έρεη
πξνζηεζεί
ζηηο
ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο Δθαξκνγήο (Παξ.
3.4.3 – Σει. 36-37, Παξ. 13.3 – Σει.
166-168) ην εμήο ζεκείν: «Γπλαηφηεηα
επηζχλαςεο πεξηερνκέλνπ απφ ρξήζηεο,
φπσο
ζρφιηα
θαη
πξνζσπηθέο
θσηνγξαθίεο,
επηηξέπνληαο
ηελ
απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία ξεπνξηάδ
κεηά απφ θάζε εθδήισζε»
ΟΦΙ
Παξ.
3.4.4.
–
«Δθαξκνγή
Υπνζηήξημεο
Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο» – Σει. 37-40:
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Λεηηνπξγίαο

ΝΑΙ

Δλζσκάησζε εηδνπνηήζεσλ γηα απνζηνιή SMS ζην ρξήζηε γηα ηελ
επηζηξνθή ηνπ δαλεηζκέλνπ βηβιίνπ.

ΟΦΙ

Παξ. 3.9.1. – «Οκάδεο Φξεζηώλ» – Σει. 46-48:

ΝΑΙ

Απαηηείηαη ζην ηκήκα απηφ ε δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη ρξήζε
νξγαληθψλ νκάδσλ γηα πιήξε αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο
(organic groups). Ζ δηαρείξηζε απηψλ ζα είλαη θεληξνπνηεκέλε αιιά
ζα επηηξέπεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ (π.ρ. ζχιινγνη, κνπζεία
θηι) λα έρνπλ ην δηθή ηνπο ιίζηα κειψλ. Ρα πην πξφζθαηα λέα ησλ
νκάδσλ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Ξχιεο ηνπ

ΟΦΙ

√

Πην Ρερληθφ Γειηίν ηνπ ζρεηηθνχ Έξγνπ
δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα θφζηνο
ζρεηηθνχ
ζπκβνιαίνπ
γηα
αγνξά
κελπκάησλ SMS.

√

Πηελ Παξ. 3.9.1 – Σει. 46-48
πεξηγξάθνληαη
θάπνηεο
ειάρηζηεο
απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο
ρξεζηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ν
απφιπηνο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ
ην Γήκν. Γειαδή, δελ ππάξρεη θάπνηα
δέζκεπζε γηα ηξεηο νκάδεο ρξεζηψλ.

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)
Γήκνπ Λάνπζαο.
Ζ χπαξμε ησλ νξγαληθψλ νκάδσλ ζα επηηξέςεη ηε ζπρλή θαη κφληκε
δεκηνπξγία λέσλ /εθδειψζεσλ απφ πεξηζζφηεξα άηνκα (κέιε ηεο
θάζε νκάδαο) κε απνηέιεζκα ηελ ζπρλφηεξε αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ
ζηελ πχιε θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο
πνιηηψλ ζε απηά.
Ζ ρξήζε νξγαληθψλ νκάδσλ ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζε πεξηζζφηεξν
ζπεηξνεηδή θαη πην εχθνια νξγαλσκέλε δηαδηθαζία δηαβάζκηζεο ξφισλ
πξφζβαζεο
θαη
ιεηηνπξγίαο
ρξεζηψλ.
Κε ηε απηή ηελ πξνηεηλφκελε ελζσκάησζε, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ
επηζθέπηε κε ην πεξηερφκελν ζα είλαη νκνηνγελήο (π.ρ. ζρνιηαζκφο,
βαζκνινγία, θηι) φρη κφλν ζην επίπεδν δηεπαθήο αιιά ζην επίπεδν
ηεο ζπλνιηθήο ηνπ εκπεηξίαο.
Παξ. 7.6. – «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο» – Σει. 112 – Σεκείν 2.1
& ζρεηηθέο παξαπνκπέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκπεηξία
αληίζηνηρνπ έξγνπ:

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο
Όπσο ηνλίδεηαη ζε έληνλε πιάγηα γξαθή
(Σει. 48) ν πνςήθηνο Αλάδνρνο
θαιείηαη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά λα
πξνηείλεη κηα δηθή ηνπ νξγάλσζε απφ
νκάδεο ρξεζηψλ πνπ ζεσξεί φηη πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην ζχζηεκα,
ψζηε απηφ λα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθφ.
Όκσο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη απφιπηα
φηη δελ ζα ππάξρνπλ θελά αζθαιείαο πνπ
ζα επηηξέπνπλ απζαηξεζίεο απφ νκάδεο
κε κεησκέλεο αξκνδηφηεηεο.

ΝΑΙ

Πηελ παξφλ δηαθήξπμε απαηηείηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη
νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) αληίζηνηρν κε ην
πξνθεξπζζφκελν έξγν ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα.
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Πηελ παξφλ δηαθήξπμε σο αληίζηνηρν Έξγν νξίδεηαη έλα Έξγν φηαλ
πεξηιακβάλεη ςεθηνπνίεζε θαη πξνβνιή πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ηειηθή πξνβνιή ηνπ.
ζεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε απνηειεί θαζνξηζκφ
ππεξβνιηθά εμεηδηθεπκέλεο πεξηγξαθήο
θαη πξνζδνθίαο πνπ
απνζαξξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη πηζαλψο λα επλνεί αζέκηηα
ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα.

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

ΟΦΙ

√

Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε δελ απνηειεί
θαζνξηζκφ ππεξβνιηθά εμεηδηθεπκέλεο
πεξηγξαθήο θαη πξνζδνθίαο, δεδνκέλνπ
φηη ζην πιαίζην ηνπ Γ’ ΘΞΠ πινπνηήζεθαλ
εθαηνληάδεο
έξγα
αληίζηνηρνπ
αληηθεηκέλνπ κε ην ππφ πξνθήξπμε έξγν,
ηα νπνία είραλ σο ζηφρν ηελ αλάδεημε,
πξνβνιή θαη ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ
πιηθνχ φπσο π.ρ. νη Ξξνζθιήζεηο 65, 78,
91 ηνπ ΔΞ ΘηΞ θιπ.

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Ξξνηείλνπκε ε παξαπάλσ απαίηεζε ζην ζχλνιφ ηεο λα αληηθαηαζηαζεί
κε ηελ παξαθάησ πεξηγξαθή:

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

O ππνςήθηνο Αλάδνρνο Έξγνπ λα έρεη ηεθκεξησκέλε θαηά πεξίπησζε
εκπεηξία δηαρείξηζεο έξγσλ ηελ ηειεπηαία 5εηία ζε αληίζηνηρν έξγν
πνιππινθφηεηαο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θαη
ςεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ, ή λα κπνξεί λα απνδείμεη ζπιινγηθά ζε
ζχλνιν έξγσλ δηαρεηξηζηηθή εκπεηξία ζρεηηθή θαη ηζφβαζκε κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ππφ δηαβνχιεπζε.
Παξ. 7.6. – «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο» – Σει. 113 – Σεκείν 3 &
ζρεηηθέο παξαπνκπέο πνπ αθνξνύλ ζε Υπεύζπλν έξγνπ,
Αλαπιεξσηή Υπεύζπλν Έξγνπ, Οκάδα Έξγνπ:
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1. Θξίλνπκε πσο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο εμαζθαιίδνπλ
κνλνκεξψο ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη δελ ζπλάδνπλ κε πςειφ
επίπεδν αληαγσληζκνχ ιφγσ έιιεηςεο δηαβάζκηζεο απαηηήζεσλ. Νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ πεπζχλνπ Έξγνπ (project manager) πξέπεη λα
είλαη απζηεξέο αιιά θαη επέιηθηεο γηα ηελ πξνψζεζε πγηνχο
αληαγσληζκνχ, θαη ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή πςεινχ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ ρσξίο απηφ λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ παξερφκελε
ηερληθή πνηφηεηα αιιά εμαζθαιίδνληαο αληίζεηα πςειή ηερληθή
ηθαλφηεηα.
Ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ,
πξνηείλνπκε ν πεχζπλνο Έξγνπ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 5εηή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ Ξιεξνθνξηαθψλ ή
Γηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, ή λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ θαη 4εηή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ή λα είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ ζην
αληηθείκελν θαη κε ηνπιάρηζηνλ 2-3 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο
ζηελ
δηαρείξηζε
έξγσλ
Ξιεξνθνξηαθψλ
ή
Γηαδηθηπαθψλ
ζπζηεκάησλ.

ΝΑΙ

ΟΦΙ

√

Ζ ΑΑ εθηηκάεη, φηη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο
πνπ ηίζεληαη ζην ηεχρνο πξνθήξπμεο, γηα
ηα πξνζφληα ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ θαη
ηνπ
Αλαπιεξσηή
πεχζπλνπ
αληαπνθξίλνληαη
πιήξσο
ζηηο
πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο
θαη
ζηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ ππφ πξνθήξπμε
έξγνπ, ρσξίο απηφ λα άξεη ην δηθαίσκα
ζε θάπνηνλ ππνςήθην, εθφζνλ ην ζεσξεί
ζθφπηκν, λα πξνηείλεη Δ θαη ΑΔ κε
πεξηζζφηεξα έηε εκπεηξίαο θαη πξνζφληα
γεληθφηεξα.

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

Θξίλνπκε πσο δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί δηθαίσο ε ηζφηηκε απαίηεζε
5 εηψλ εκπεηξίαο απφ θάπνηνλ πνπ έρεη κφλν πηπρίν θαη ηα ίδηα 5 έηε
απφ θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη αλψηαηε αθαδεκατθή θαη ηερληθή γλψζε
Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)
κε 7 έηε επηπιένλ ζπνπδψλ
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ καδί.

θαη

θαηνρή

κεηαπηπρηαθνχ

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

θαη

2. Νκνίσο γηα ηνλ Αλαπιεξσηή πεχζπλνπ Έξγνπ πξνηείλνπκε ηελ
απαίηεζε 2 εηψλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.
3. Γηα ηελ νκάδα έξγνπ ζεσξνχκε ηελ ζπιινγηθή θαη ηεθκεξησκέλε
εκπεηξία 2 εηψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη
νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ή δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ ηθαλή
αξθεηά ρσξίο λα απνζαξξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ.
Νη παξαπάλσ καο πξνηάζεηο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ηεζεί θάησ απφ ηελ
λνκνινγία ίζεο κεηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηα
πιαίζηα ηεο πνρξέσζεο Γηαθάλεηαο φπσο έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Παξ. 7.6 – «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο – Σει. 111 Σεκείν 1.2 (Πίλαθα):

12

Εεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο λα έρνπλ: «Πχζηεκα
πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο (ηχπνπ ISO ή ηζνδχλακνπ) κε πεδίν
εθαξκνγήο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο
πξνβνιήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πξνο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ
ηνκέα,
παξνρή
ππνζηεξηθηηθψλ
θαη
κειεηεηηθψλ
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη
πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Πχζηεκα πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο
(ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ΔΙΝΡ 1435 «πεξεζίεο επηθνηλσλίαο –
Απαηηήζεηο γηα παξφρνπο») κε πεδίν εθαξκνγήο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
νξγάλσζεο, πξνπαξαζθεπήο θαη ε θαζ’ νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν
αλαθνίλσζε πξνο ην θνηλφ ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνπλ νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
θαζψο θαη ε πξνβνιή ησλ ελ γέλεη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο». Ρν έξγν
πεξηιακβάλεη κφλν δχν παξαδνηέα δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ηα νπνία
αθνξνχλ πάξα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Ζ απαίηεζε

Ζ παξαηήξεζε γίλεηαη απνδεθηή θαη σο
εθ ηνχηνπ ε απαίηεζε ηεο παξ. 7.6.
δηαγξάθεηαη δεδνκέλνπ φηη ε πξνο

ΝΑΙ

√

αλάζεζε ζχκβαζε ζπληζηά, φζνλ
αθνξά ην αληηθείκελφ ηεο, κηα κηθηή
ζχκβαζε, εκπεξηέρνληαο δηάθνξεο
θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δελ
εκπίπηνπλ ζηελ εηδηθά λνκνζεηηθά
πξνζδηνξηδφκελε
έλλνηα
ησλ
«δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ», θαηά ην
άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ π.δ. 261/1997
(ΦΔΘ Α'186 23.9.1997) θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.

DOTSOFT A.E.

ΟΦΙ

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

γηα πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνζηφηεηαο θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ
ΔΙΝΡ 1435 πνπ αθνξνχλ δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο δεκηνπξγεί
ζηξέβισζε ηεο αγνξάο πιεξνθνξηθήο θαη ζαθψο απνθιείεη ην ζχλνιν
ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
έλα ηέηνην έξγν. Ξξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
απαηηήζεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε πηζηνπνηεηηθά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν Ξιεξνθνξηθήο ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Παξ. 7.6 – «Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο – Σει. 113 –
Σεκείν 3 (Πίλαθα):

13

14

Εεηείηαη γηα ηνλ ππεχζπλν έξγνπ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ
απνθηήζεθε ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε, ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ ζηνλ
ηνκέα ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Ππζηεκάησλ. Πηελ
παξάγξαθν 5.2.1 Υπεύζπλνο Έξγνπ θαη Αλαπιεξσηήο, ζειίδα
78 δεηείηαη: «Ν πεχζπλνο ηνπ Έξγνπ θαη ν Αλαπιεξσηήο πεχζπλνο
Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) θαη ηξηεηή
(3) εκπεηξία, αληίζηνηρα, ζε ζέκαηα δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο έξγσλ
πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκφζηνπ, επξχηεξνπ δεκφζηνπ, αιιά θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν έξγα ΡΞΔ (σο πεχζπλνη νκάδαο
έξγνπ) πνπ πινπνηήζεθαλ γηα θνξείο είηε ηνπ δεκφζηνπ, είηε ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα». Απηέο νη παξάγξαθνη δεηνχλ αληηθαηηθέο απαηηήζεηο
γηα ηνλ Δ. Ξαξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε πνηεο είλαη νη ζσζηέο
απαηηήζεηο γηα ηνλ Δ θαη ηνλ Αλαπιεξσηή.
Παξ. 9.1.1 – «Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ» – Σει. 127-128 – Σεκείν 7:
Ζ πξνθήξπμε αλαθέξεηαη φηη ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ε
επηηξνπή ζα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο λα παξνπζηάζνπλ
ηα αληίζηνηρα έξγα πνπ έρνπλ πινπνηήζεη κε ρξήζε demo θαη
ζπλαθείο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο (παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο,
ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο,
εηθνληθή
ηξηζδηάζηαηε
απεηθφληζε
αληηθεηκέλσλ,
δηαδξαζηηθή,
εζσηεξηθή
θαη
εμσηεξηθή
πινήγεζε
ζεκείσλ
πνιηηηζηηθνχ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

√

Απφ ηηο παξαγξάθνπο ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ πεχζπλνπ
θαη Αλαπιεξσηή ππεχζπλνπ Έξγνπ
πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη νη αλαθεξφκελεο
πξνυπνζέζεηο
–
απαηηήζεηο
πεξί
πεληαεηνχο θαη ηξηεηνχο επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θιπ θαη
δηεηνχο εκπεηξίαο σο ππεχζπλνη έξγνπ
πξέπεη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά. Υο εθ
ηνχηνπ
δελ
δηαπηζηψλεηαη
θακία
αληίθαζε κεηαμχ ησλ δχν απαηηήζεσλ –
πξνυπνζέζεσλ.

√

Ζ απαίηεζε πεξί demo ελζσκαηψζεθε σο
απαίηεζε ζηελ Ξαξ 7.6. «Διάρηζηεο
Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο» ζεκείν
2.2.

DOTSOFT A.E.

DOTSOFT A.E.
ΟΦΙ

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

ελδηαθέξνληνο) θαη ησλ ζπλαθψλ εθαξκνγψλ – ππνζπζηεκάησλ κε
ην ππφ πξνθήξπμε έξγν (Δθαξκνγή Ξνιπκεζηθήο Ξαξνπζίαζεο,
εθαξκνγή Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ, εθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Θξαηήζεσλ)
θηι. Κε δεδνκέλν φηη ζην 1ν ζηάδην ειέγρνπ ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο
ησλ ππνςεθίσλ έρνπλ ειεγρζεί ηα αληίζηνηρα έξγα θαζψο θαη νη
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε επαλέξρεηαη ζε
πξνεγνχκελν ζηάδην θαη απνηειεί εζθαικέλε δηαδηθαζία. Ξξνηείλεηαη
ε αθαίξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο ή ε ελζσκάησζή ηεο σο
on/off θξηηήξην ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο.
Παξ. 9.1.2 – «Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ» – Σει.
130:
15

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζε απφ Ιi =80 * ( Βi
/ Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) ζε Ιi =70 * ( Βi / Βmax ) + 30 *
(Kmin/Ki) έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ
ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ
Παξ. 9.1.4 – «Οκάδεο θαη ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ ηερληθήο
αμηνιόγεζεο» – Σει. 131:

16

17

Γηα ην θξηηήξην Α4 - Δπίδεημε ζπλαθψλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη
εθαξκνγψλ – ππνζπζηεκάησλ κε ην ππφ πξνθήξπμε έξγν ζα πξέπεη
λα δηεπθξηληζηεί ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ νη ππνςήθηνη
αλάδνρνη, ηη αθξηβψο αμηνινγείηαη κηαο θαη ε επίδεημε ζπλήζσο
επηβεβαηψλεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο κε βάζε θάπνηεο
πξνδηαγξαθέο θαη δελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ θξηηήξην αμηνιφγεζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ
πνζνζηνχ αμηνιφγεζεο ζην θξηηήξην Α2.
Παξ. 9.2 – «Απόξξηςε Πξνζθνξώλ» – Σει. 134:
Κε δεδνκέλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ πνιππινθφηεηά
ηνπ, πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηνπ φξνπ ζην ζεκείν 12 απφ
«πεξβνιηθά ρακειή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά. Κηα νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ζα ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή, εάλ πξνζθέξεη
ηηκή κηθξφηεξε απφ ην 90% ηεο δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ

Ν αληαγσληζκφο ηφζν ζε ηερληθφ, φζν θαη
ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν εμαζθαιίδεηαη κε
ηνπο
ππάξρνληεο
ζπληειεζηέο
βαξχηεηαο.

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

DOTSOFT A.E.

√
√

Ζ απαίηεζε πεξί demo ελζσκαηψζεθε σο
απαίηεζε ζηελ Ξαξ 7.6. «Διάρηζηεο
Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο» ζεκείν
2.2.
DOTSOFT A.E.

ΟΦΙ

ΝΑΙ

Ζ ΑΑ εθηηκάεη φηη ην πνζνζηφ 90% επί
ηνπ
δηακέζνπ
ησλ
απνδεθηψλ
νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ
ζπκβαδίδεη
πιήξσο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ
θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ. Ζ ΑΑ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη
ελδειερή
έξεπλα
αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ θνζηνιφγεζε

DOTSOFT A.E.

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.» ζε «πεξβνιηθά ρακειή Νηθνλνκηθή
Ξξνζθνξά. Κηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ραξαθηεξίδεηαη σο
αζπλήζηζηα ρακειή, εάλ πξνζθέξεη ηηκή κηθξφηεξε απφ ην 80% ηεο
δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.»

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππφ πξνθήξπμε
έξγνπ θαη εθηηκάεη φηη ρακειφηεξεο
πξνζθνξέο απφ ην 90% ηνπ δηακέζνπ
ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
δελ ζα εμαζθαιίδνπλ θαηά 100% ηελ
πνηφηεηα ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ.
Δμάιινπ ζην ππφδεηγκα ηεο ΔΓ ΤΠ
αλαθέξεη
ηε
δπλαηφηεηα
νξηζκνχ
πνζνζηνχ επί ηεο δηακέζνπ (median) ησλ
νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ
ρσξίο
λα
ππάξρεη
αλαθνξά
ζε
ζπγθεθξηκέλν
πνζνζηφ:
«Εναλλακηικά, η ΑΑ δύναηαι να οπίζει
ποζοζηό επί ηηρ διαμέζος (median) ηων
οικονομικών πποζθοπών (ποηέ όμωρ επί
ηος πποϋπολογιζμού) κάηω από ηο οποίο
σαπακηηπίζεηαι
μία
πποζθοπά
ωρ
αζςνήθιζηα σαμηλή»
ΟΦΙ

√

ΝΑΙ

√

Ζ παξνπζίαζε απφ ηνλ ππνςήθην
αλάδνρν ηεο έθδνζεο επίδεημεο (demo)
ζπλαθψλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη
εθαξκνγψλ – ππνζπζηεκάησλ απνηειεί
αλαπφζπαζην
θνκκάηη
ηνπ
ηεχρνπο
πξνθήξπμεο (ελζσκαηψζεθε ζηελ παξ
7.6. ζεκείν 2.2 σο ειάρηζηε πξνυπφζεζε
ζπκκεηνρήο (πνηνηηθφ θξηηήξην) νπφηε ε
κε παξνπζίαζε είλαη εχινγν φηη ζα
απνηειεί αηηία απφξξηςεο πξνζθνξψλ.

√

Κεηά απφ δηεπθξηληζηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο
πεξηγξαθήο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ
ζπζηήκαηνο, (παξ. 3.2) ην πνζχζηεκα

Παξ. 9.2 – «Απόξξηςε Πξνζθνξώλ» – Σει. 134:
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Αλαθέξεηαη «Κε παξνπζίαζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ηεο έθδνζεο
επίδεημεο (demo) ζπλαθψλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ –
ππνζπζηεκάησλ κε ην ππφ πξνθήξπμε έξγν ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. Β.4.1.1.7». Κε βάζε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο
καο πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο.

ΟΦΙ

Παξ. 13.5 – «Υπνζύζηεκα Κηλεηώλ Τειεθώλσλ» – Σει. 172:

ΝΑΙ

Ξαξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ε δεηνχκελε εθαξκνγή ζα πξέπεη
λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ browser δηαδηθηχνπ.

ΟΦΙ

DOTSOFT A.E.

DOTSOFT A.E.

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

Θηλεηψλ Ρειεθψλσλ απνηειεί μερσξηζηή
εθαξκνγή. Δθόζνλ πιεξνύληαη νη
Πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζην ζρεηηθό πίλαθα ζπκκόξθσζεο,
είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
Αλαδφρνπ λα επηιέμεη θαη λα πεξηγξάςεη
ζηελ Ρερληθή ηνπ Ξξνζθνξά ηνλ ηξφπν
πξφζβαζεο ζην πνζχζηεκα απηφ.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν
Αλάδνρνο δεκηνπξγήζεη θάπνην πξφζζεην
module (δει. plug-in, Add-on) γηα
Browser ζα πξέπεη λα ην παξαδψζεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, φπσο επηηάζζεη ην
ζεκείν 4 ηνπ πίλαθα ζηελ παξάγξαθν
13.5.
Γηα
λα
μεθαζαξηζηνχλ
ηα
ζεκεία
ελδηαθέξνληνο
θαη
ν
φγθνο
ησλ
δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη
νη
αθφινπζεο αιιαγέο:

Παξ. 13.5 – «Υπνζύζηεκα Κηλεηώλ Τειεθώλσλ» – Σει. 172 –
Γξακκή 8 (Πίλαθα):
20

Ξαξαθαινχκε φπσο δηεπθξηλίζεηε αλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζα
πξνζθεξζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ αλάδνρν ή ζα ηα
ζπγθεληξψζεη ν ηειεπηαίνο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Πηελ 2ε πεξίπησζε
παξαθαινχκε φπσο πξνζδηνξίζεηε ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ.

ΝΑΙ

√

Παξ. 3.4.5 – Σει. 40: Ζ πξφηαζε «Νη
ηειηθέο
θαηεγνξίεο
ζα
πξνθχςνπλ
χζηεξα
απφ
ζπλελλφεζε
κε
ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.» δηαγξάθεηαη, ψζηε
λα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη θαηεγνξίεο θαη λα
κελ πξνθαιείηαη ζχγρπζε.


DOTSOFT A.E.

Παξ. 3.13 – Σει. 58 (Φάζε 3):
Ξξαγκαηνπνηείηαη ε αθφινπζε
αλαδηαηχπσζε φζνλ αθνξά ζην
πνζχζηεκα
Θηλεηψλ
Ρειεθψλσλ: «…Πην ππνζχζηεκα
απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ζα εληαρζνχλ θαη
ζα θαηαρσξεζνχλ:

Ένηυπο : “ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ “ Για ηο έπγο «Ανάπηυξη – Ανάδειξη & Πποβολή Πολιηιζηικού Χηθιακού Πεπιεχομένου με ηη Φπήζη Σύγχπονων Δθαπμογών
και Δπγαλείων ΤΠΔ»- ΓΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

o

Αμηνζέαηα (θαη’ειάρηζηνλ
φζα αλαθέξνληαη απφ ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε),

o

Πεκεία Δζηίαζεο πνπ ζα
έρνπλ πξνηαζεί, χζηεξα
απφ ηε κειέηε ηεο θάζεο
1,
ζηελ
Αλαζέηνπζα
Αξρή, ε νπνία ζα ηα
εγθξίλεη
(ηνπιάρηζηνλ
έλα
ζεκείν
αλά
αμηνζέαην), θαη

o

Πεκεία Γηακνλήο πνπ ζα
έρνπλ, επίζεο, πξνηαζεί,
χζηεξα απφ ηε κειέηε
ηεο
θάζεο
1,
ζηελ
Αλαζέηνπζα
Αξρή,
ε
νπνία ζα ηα εγθξίλεη
(ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν
αλά αμηνζέαην).»

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

Παξ. 13.5 – Σει 172 - Γξακκή 8
(πίλαθα):
«Δλεκέξσζε
ηεο
βάζεο
δεδνκέλσλ ηεο Δθαξκνγήο κε ζεκεία
ελδηαθέξνληνο πνπ ζα απνθαζηζηνχλ
χζηεξα απφ ζρεηηθή κειέηε απφ ηνλ
Αλάδνρν θαηά ηε θάζε 1 ηνπ Έξγνπ θαη
ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή.»
Παξ. 13.5 – Σει 172: Ξξνζηίζεηαη κηα
επηπιένλ γξακκή ζηνλ πίλαθα ε νπνία
θαζνξίδεη ηνλ ειάρηζην φγθν δεδνκέλσλ:
«Πηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ φια ηα
αμηνζέαηα
πνπ
αλαθέξνληαη
ζηελ
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Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

παξνχζα δηαθήξπμε. Γηα θάζε πνιηηηζηηθφ
αμηνζέαην ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί
έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν δηακνλήο θαη έλα
ηνπιάρηζηνλ ζεκείν εζηίαζεο.»
Θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνξίδεηαη
πιήξσο φηη:
1. Ζ επηινγή ησλ ζεκείσλ δηακνλήο
θαη εζηίαζεο ζα γίλεη χζηεξα απφ
ζρεηηθή κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ ε
νπνία ζα βαζηζηεί ζηα πνιηηηζηηθά
αμηνζέαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε,
π.ρ.
βάζεη
ηεο
εγγχηεηάο ηνπο πξνο απηά. Ρα
πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα αλαιχνληαη
πιήξσο ηφζν ζην αληηθείκελν ηνπ
Έξγνπ (Παξ. 2.1 – Σει. 1823), φζν θαη ζηε θάζε 3 απηνχ
(Παξ. 3.13 – Σει. 54-59).
2. Ν
ειάρηζηνο
φγθνο
ησλ
δεδνκέλσλ ζα πξνζδηνξηζηεί κε
βάζε
ησλ
αξηζκφ
ησλ
αλαθεξφκελσλ αμηνζέαησλ ζηε
δηαθήξπμε.
ΟΦΙ
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
απαίηεζεο έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηεο
θάκεξαο
ηνπ
θηλεηνχ
σο
κέζν
Παξ. 13.5 – «Υπνζύζηεκα Κηλεηώλ Τειεθώλσλ» – Σει. 172 –
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πξνβνιήο ησλ
Γξακκή 11 (Πίλαθα):
πιεξνθνξηψλ γηα ην θάζε ζεκείν
21
ΝΑΙ
√ ελδηαθέξνληνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηνλ DOTSOFT A.E.
Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε δελ πξνζθέξεη
θάπνηα ρξήζηκε
ζρεηηθφ πίλαθα ζπκκφξθσζεο (ζει.
ιεηηνπξγηθφηεηα. Ξξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο.
173, πίλ. 13.5) ην ζεκείν απηφ
αλαδηαηππψλεηαη σο «Ξξνβνιή ησλ
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηελ θηλεηή
ζπζθεπή αλάινγα κε ηνλ γεσγξαθηθφ
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Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο φηαλ ηνπνζεηείηαη
θάζεηα ζην νξηδφληην επίπεδν κε ηε
ρξήζε ηεο θάκεξαο ηνπ θηλεηνχ» γηα
θαιχηεξε ηεθκεξίσζή ηνπ.
ΟΦΙ
Παξ. 3.4.5. – «Δθαξκνγή Κηλεηώλ Τειεθώλσλ» – Σει. 40:
1. Όιεο νη εθαξκνγέο ηεο πνιηηηζηηθήο πχιεο ζην ζχλνιν ηνπο είλαη
αλαγθαίν λα ρηηζηνχλ κε ηερληθέο adaptive θαη responsive theming γηα
πιήξε ζπκβαηφηεηα κε θηλεηέο ζπζθεπέο. Θάζε εηθφλα θαη ζειίδα ηεο
πχιεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζηηο δηαζηάζεηο θαη
δπλαηφηεηεο θάζε δηαθνξεηηθήο νζφλεο απφ δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο
γηα θαιχηεξε ρξήζε ηεο πχιεο.
Ππλνιηθά ε απηφκαηε πξνζαξκνγή ηεο ζεκαηηθήο παξαιιαγήο ηεο
Ξχιεο ζηηο δηαζηάζεηο θαη δπλαηφηεηεο ηεο ζπζθεπήο είλαη απαξαίηεηε
γηα λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε εκπεηξία ηνπ επηζθέπηε.
22

ΝΑΙ

√

Παξαηεξήζεηο 1, 2 θαη 4
Γηεπθξηλίδεηαη
φηη
αληηθείκελν
ηεο
εθαξκνγήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ΓΔΛ
απνηειεί ε πξνβνιή ηεο πχιεο κέζσ
θηλεηνχ
αιιά
απνηειεί
αλεμάξηεηε
εθαξκνγή
ζπκπιεξσκαηηθή
ηεο
πξνβνιήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο πφιεο Λάνπζαο,
κέζσ Γηαδηθηχνπ.
Γηα ην ιφγν απηφ νη παξαηεξήζεηο 1, 2
θαη 4 δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε
γηα
ην
πεξηερφκελν
ηεο
ζρεηηθήο
εθαξκνγήο.
Παξαηήξεζε 3:
Ξξνζηέζεθε ζηνλ πίλ. 13.5, ζει. 172, ην
παξαθάησ
«Ζ
εθαξκνγή
θηλεηψλ
ηειεθψλσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ
φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ App Store θαη
λα έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε».

2. Δπίζεο απαηηνχληαη επίζεο ηνπιάρηζηνλ 3 πνιπθαλαιηθέο
πξνζαξκνγέο γηα Desktop, Tablet, θαη Phone. Ρν πνιπκεζηθφ
πεξηερφκελν (θσηνγξαθίεο, βίληεν θηι) ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη
κε ηνλ ίδην ηξφπν.

Λπθνζηξάηε &
ΣΙΑ Ο.Δ.

3. Νη native εθαξκνγέο (p.x. iOS γηα iPad ή iPhone) ζα πξέπεη λα
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Apple θαη λα ιάβνπλ επηηπρψο
ην App Store Certification (App store Approval), φπσο ζα είλαη
απαξαίηεην θαη γηα παξφκνηεο ζπζθεπέο.
4. Ζ εθαξκνγέο iOS θαη Android α) ζα πξέπεη λα αληινχλ επηιεθηηθά
ην πεξηερφκελν γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ησλ πξναλαθεξζέλησλ
ζπζθεπψλ, β) λα επηηξέπνπλ δπλακηθή αλαλέσζε απφ ηα ήδε
ππάξρνλ πεξηερφκελα θαη πνιπκέζα ηεο πχιεο, θαη γ) λα δηαηεξνχλ

ΟΦΙ
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Α/Α

Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ)
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.)

Απάληεζε
Γηθαηνύρνπ –
Δλζσκαηώζεθε
ζηε Γηαθήξπμε:

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο

Υπνβάιισλ
(Φνξέαο,
Οξγαληζκόο,
Δηαηξεία)

πιήξσο ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπζθεπήο φπσο
είλαη θαηαρσξεκέλα θαη ζην ππφινηπν έξγν.

Ο Υπεύθςνορ Επικοινωνίαρ για την Ππάξη
Οικονόμος Δημήτπηρ
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