
 

 

 
Αριθμ. Πρωτοκ. : 3125/20 

Αθήνα   13.07.2020 
 

 
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία 
Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», με αριθμό 
Διακήρυξης 03/2020 
 
 
Αναφορικά με την Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε τις παρακάτω 
απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα. 
 
Ερώτημα  1Ο :  
Σύμφωνα με τον όρο 2.2.5 της Διακήρυξης ορίζεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει  
«Να έχουν μέσο όρο ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων (ήτοι 
2017,2018, 2019), πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισμού, διαχειριστικών χρήσεων, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 
του και εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, ίσο ή 
μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσο με το 100% 
του προϋπολογισμού του Έργου».  
Αναφορικά με το ως άνω κριτήριο επιλογής και δεδομένου ότι υφίστανται εταιρείες των οποίων 
η διάρκεια κάθε διαχειριστικής χρήσης είναι από 1/09 έως 31/08 εκάστου έτους, παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε ότι επί τη βάσει του όρου 2.2.5 της Διακήρυξης θα ληφθεί υπόψη για την 
πλήρωση του κριτηρίου της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ο μέσος όρος 
ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός προκύπτει από τις τρείς τελευταίες 
διαχειριστικές χρήσεις, ήτοι από τις διαχειριστικές χρήσεις (α) 1.09.2016 – 31.08.2017 (β) 
1.09.2017 – 31.08.2018 και (γ) 1.09.2018 – 31.08.2019. 
 
Απάντηση:  
Σύμφωνα με τον όρο 2.2.5 της οικείας διακήρυξης, για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, κρίσιμος είναι ο μέσος όρος των τριών 
(3) τελευταίων πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισμού, διαχειριστικών χρήσεων. 
Επιβεβαιώνουμε ότι για εταιρείες των οποίων η διάρκεια κάθε διαχειριστικής χρήσης είναι από 
1/09 έως 31/08 εκάστου έτους, για την πλήρωση του κριτηρίου της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας ο μέσος όρος ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει από τις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, ήτοι από τις διαχειριστικές χρήσεις 
(α) 01.09.2016 – 31.08.2017,  (β)01.09.2017 – 31.08.2018 και (γ) 01.09.2018 – 31.08.2019. 
 



 

 

 
Ερώτημα 2ο : 
Στον όρο 2.2.9.1 της Διακήρυξης (προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών) 
ορίζεται ότι  
«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 
1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III».  
Ομοίως στο όρο 2.4.3.1 της Διακήρυξης (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά») ορίζεται ότι  
«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 
ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙΙ). Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλλουν σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ στο φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής ‐ Τεχνική Προσφορά». Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση».  
Παρά ταύτα από πολλά σημεία του όρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης (παράγραφοι Β1 – Β9) που 
ορίζει τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν προς απόδειξη του δικαιώματος και της 
πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό δημιουργείται σύγχυση καθώς - 
προφανώς εκ παραδρομής – γίνεται αναφορά σε «προσφέροντες οικονομικούς φορείς» ή σε 
«οικονομικούς φορείς» και όχι στον προσωρινό ανάδοχο, ως προς τον οποίο γεννάται η 
υποχρέωση προσκόμισης των εν λόγω εγγράφων [βλ. ιδίως πρώτο εδάφιο υποπαραγράφου Β1, 
τελευταίο εδάφιο υπαπαραγράφου β1(γ), τέταρτο εδάφιο υποπαραγράφου Β2, πρώτο εδάφιο 
υποπαραγράφου Β3, πρώτο εδάφιο υποπαραγράφου Β4, υποπαράγραφο Β5, πρώτο εδάφιο 
υποπαραγράφου Β6, πρώτο εδάφιο υποπαραγράφου Β7 και υποπαράγραφοι Β8 και Β9]. Κατ’ 
ακολουθία των ανωτέρω παρακαλώ επιβεβαιώστε τα εξής: (α) Ότι κάθε οικονομικός φορέας 
στον υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά οφείλει να καταθέσει 
αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής του και την πλήρωση των κριτηρίων συμμετοχής / μη 
συνδρομή λόγων αποκλεισμού μόνο το ΕΕΕΣ  
(β) Ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους Β1 - – Β9 του 
όρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης αφορούν αποκλειστικά και μόνον τον προσωρινό ανάδοχο  
(γ) Ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα υποβληθεί τόσο ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) όσο 
και σε hard copy εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 
 
Απάντηση:  
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήριες 



 

 

Οδηγίες 15  και 23 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
Και στην υπό κρίση διακήρυξη, τα αποδεικτικά μέσα της των υποπαραγράφων Β1 - – Β9 του 
όρου 2.2.9.2 της οικείας διακήρυξης προσκομίζονται στο φάκελο δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 
5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.. 
Επιβεβαιώνεται ότι η οικεία εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναρτάται ηλεκτρονικά και 
προσκομίζεται σε έγχαρτη μορφή εντός τριών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
 
Ερώτημα  3ο : 
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής 
Πύλης» στη σελίδα 87 και στη γραμμή 11. «Δυνατότητα επιλογής για απεικόνιση της κυριότητας 
της πληροφορίας όταν αυτή θα προβάλλεται στους εξωτερικούς χρήστες μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος» θα μπορούσατε να επεκταθείτε και να δώσετε διευκρινήσεις 
αναφορικά με την απαίτηση αυτή ίσως παρέχοντας και ένα παράδειγμα;  
 
Απάντηση : 
Αφορά το δημιουργό ή τον κάτοχο της συγκεκριμένης πληροφορίας, όπως για παράδειγμα, 
είναι ο Οργανισμός / Αρμόδια Διεύθυνση καταχώρησης της πληροφορίας (πχ Υπουργείο 
Εξωτερικών:  Β1 Διεύθυνση, γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτον  -
ΗΠΑ) ή Πηγή άντλησης πληροφορίας πχ World Trade Organization , συγκεκριμένες βάσεις 
δεδομένων  
 
 
Ερώτημα 4ο: 
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής 
Πύλης» στη σελίδα 88 και στη γραμμή 25. «Διαφοροποίηση δυνατοτήτων αναζήτησης στο ευρύ 
κοινό αλλά και στους πιστοποιημένους χρήστες»: Εννοείτε ότι θα πρέπει να ανακτούν 
διαφορετική πληροφορία οι πιστοποιημένοι (registered) χρήστες σε σχέση με όλους τους 
άλλους κάνοντας ακριβώς την ίδια αναζήτηση;  
 
Απάντηση:  
Ακριβώς. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι  οι πιστοποιημένοι /εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν 
να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών που παρέχονται από ειδικές Βάσεις Δεδομένων ενώ οι 
απλοί χρήστες όχι. Βλ. 2.2.5.9. Διαλειτουργικές Διεπαφές (Web Services)  
 



 

 

 
Ερώτημα 5ο: 
 Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής 
Πύλης» στη σελίδα 88 και στη γραμμή 32. «Υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης λογαριασμών 
κοινωνικής δικτύωσης φορέα εξαγωγών»: Παρακαλούμε όπως δοθούν περισσότερες 
λεπτομέρειες σε αυτή την απαίτηση καθώς δεν είναι κατανοητή ακριβώς η λειτουργικότητα που 
θα πρέπει να παραδοθεί  
 
Απάντηση: 
Μέσω της πλατφόρμας θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ΑΡΙ η διαχείριση των λογαριασμών 
κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται και διαθέτει η Enterprise Greece.  
 
 
Ερώτημα 6ο: 
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής 
Πύλης» στη σελίδα 88 και στη γραμμή 34. «Στατιστικά χρήσης λογαριασμών κοινωνικής 
δικτύωσης φορέα εξαγωγών»: Παρακαλούμε όπως δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτή 
την απαίτηση αναφορικά με:  
α) ποια ακριβώς εννοείτε σαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μας δώσετε μία λίστα;  
β) λίστα με τα στατιστικά που σας ενδιαφέρουν (για παράδειγμα πόσοι είναι οι followers στο 
facebook account της Enterprise Greece, πόσα σχόλια έχουν γίνει ανά ανάρτηση-post κοκ)  
 
Απάντηση:  
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην τεχνική προσφορά του τα κατάλληλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook, twitter, linkedIn κλπ, που αρμόζουν στο προφίλ της 
Enterprise Greece, ως κομμάτι της στρατηγικής προώθησης του ψηφιακού περιεχομένου. H 
απάντηση στο σημείο α) της ερώτησης, αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης και βαθμολόγησης όπως 
φαίνεται στο κριτήριο Κ7 Μεθοδολογία/προσέγγιση ψηφιακού περιεχομένου και προώθηση σε 
διεθνείς αγορές. Σε ό,τι αφορά στα στατιστικά χρήσης, ο Ανάδοχος θα προτείνει μια σειρά από 
προτεινόμενα στατιστικά στοιχεία, δείκτες κλπ που θα συνάδουν και με την ψηφιακή προβολή 
που θα προτείνει και θα οριστικοποιηθούν από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή στη μελέτη 
εφαρμογής.   
 
 
Ερώτημα 7ο:  
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής 
Πύλης» στη σελίδα 89 και στη γραμμή 35. «Δυνατότητα διασύνδεσης με 4 επιλεγμένα 
κοινωνικά δίκτυα για την προβολή των δραστηριοτήτων της Enterprise Greece»: Η απαίτηση 
είναι να πραγματοποιείται ενημέρωση μέσω της CMS πλατφόρμας από το διαχειριστή και 
αυτόματα το περιεχόμενο αυτό να ανεβαίνει και στα επιλεγμένα κοινωνικά δίκτυα; 
 
Απάντηση: 
Ακριβώς, σε συνδυασμό πάντα με τις απαιτήσεις σε παραγωγή περιεχομένου όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο  2.2.5.10 Απαιτήσεις σε Παραγωγή/Επεξεργασία/Προώθηση 
Περιεχομένου 
 



 

 

 
Ερώτημα 8ο:  
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής 
Πύλης» στη σελίδα 89 και στη γραμμή 36. «Δυνατότητα άμεσης προβολής συγκεκριμένων 
ενεργειών των χρηστών στο προφίλ τους (πχ αν ο χρήστης έχει συνδέσει τα προφίλ του στα 
κοινωνικά δίκτυα στο προφίλ του στο πληροφοριακό σύστημα)»: Μπορείτε να μας παραθέσετε 
κάποια παραδείγματα αναφορικά με την "προβολή συγκεκριμένων ενεργειών των χρηστών";  
 
Απάντηση: 
Ενδεικτικά αναφέρονται, σχόλια, αντιδράσεις ( πχ likes), ή άλλες αντιδράσεις των χρηστών  (πχ 
share), στα μέσα δικτύωσης που είναι συνδεδεμένα με το πληροφορικό σύστημα.  
 
 
 
Ερώτημα 9ο: 
Στον Πίνακα «αξιοποίησης λογισμικού δημιουργίας Αναφορών» στη σελίδα 91 και στη γραμμή 
4. «Διαδικτυακό διαχειριστικό περιβάλλον χρήσης του λογισμικού Data Warehouse»:  
1. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν ζητείται το χτίσιμο νέου Data Warehouse αλλά 
θα πρέπει η νέα πλατφόρμα να επικοινωνεί με υφιστάμενο Data Warehouse  
2. Στην περίπτωση που το Data Warehouse αποτελεί υφιστάμενη εφαρμογή παρακαλούμε 
όπως μας παραθέσετε μια λίστα με τα διαθέσιμα APIs (ή αρχείων σε κάποιον FTP server) μέσω 
των οποίων θα πρέπει να επιτευχθεί τη διεπαφή με την εφαρμογή Data Warehouse για την 
επίτευξη διαχειριστικού περιβάλλοντος  
3. Παρακαλούμε να μας αναφέρετε αν το Data Warehouse ενημερώνεται με αρχεία (π.χ. μία 
φορά την ημέρα) ή με APIs  
 
Απάντηση:   
Αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης,  στην ενότητα/παράγραφο 
2.2.5.3.Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας και δημιουργίας αναφορών, το οποίο όμως  θα 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών Υποστήριξης της 
λειτουργίας του Export Helpdesk» του Enterprise Greece». 
(https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK
_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%9
4%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWA
RE.pdf ) 
Σημειώνεται, ότι οι λεπτομέρειες διαλειτουργικότητας – διεπαφών θα καθοριστούν μετά την 
ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών Υποστήριξης της λειτουργίας 
του Export Helpdesk» του Enterprise Greece»  κατά τις φάσεις 1-3 υλοποίησης του παρόντος 
έργου 



 

 

 
Ερώτημα 10ο:  
Στον Πίνακα «αξιοποίησης λογισμικού δημιουργίας Αναφορών» στη σελίδα 91 και στη γραμμή 
7. «Καθοδήγησης των χρηστών & παράδοσης της πληροφορίας σε διάφορα κανάλια (π.χ. e-
mail, κινητές συσκευές κ.λπ.)»: Το ζητούμενο είναι ο ορθός τρόπος απεικόνισης των αναφορών 
ανά κανάλι (π.χ. e-mail, κινητές συσκευές κ.λπ.);  
 
Απάντηση:  
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τα κανάλια και τη μορφή παράδοσης 
της παραχθείσας αναφοράς.  
 
 
Ερώτημα 11ο:  
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Συστήματος Γεωαπεικόνισης με Χάρτες και Χαρτογραφικά 
Υπόβαθρα» στη σελίδα 92 και στη γραμμή 7. «Δυνατότητα διαδραστικών αναζητήσεων πάνω σε 
γεωγραφικά δεδομένα»: Μπορούμε να έχουμε ένα παράδειγμα ώστε να κατανοήσουμε τη 
συγκεκριμένη απαίτηση;  
 
Απάντηση:  
Ως ενδεικτικό παράδειγμα μπορεί να σημειωθεί  η δυνατότητα, του χρήστη, να επιλέξει και να 
μεγεθύνει συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, επάνω σε απεικονιζόμενο χάρη που αφορούν 
μια συγκεκριμένη αναζήτησή του.  
 
 
 
Ερώτημα 12ο:  
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Συστήματος Γεωαπεικόνισης με Χάρτες και Χαρτογραφικά 
Υπόβαθρα» στη σελίδα 92 και στη γραμμή 3. «Εισαγωγή πληροφοριών στο σύστημα μέσω 
διαδικτυακού διαχειριστικού περιβάλλοντος» και στη γραμμή 11. «Εισαγωγή και διαχείρισης 
γεωχωρικών δεδομένων πληροφορίας που αφορούν πληροφορίες που 5 αποτυπώνονται στον 
χάρτη»: Σχετικά με τις 2 αυτές παραπομπές στο έγγραφο, παρακαλούμε όπως μας καταστεί 
κατανοητή η διαφορά μεταξύ των 2 απαιτήσεων  
 
Απάντηση:  
Η «Εισαγωγή πληροφοριών στο σύστημα μέσω διαδικτυακού διαχειριστικού περιβάλλοντος» 
αφορά το ίδιο διαχειριστικό περιβάλλον και εάν αυτό είναι διαδικτυακή (web based) εφαρμογή.  
Η «Εισαγωγή και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων πληροφορίας που αφορούν πληροφορίες 
που  αποτυπώνονται στον χάρτη», αφορά τη δυνατότητα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων – 
πληροφοριών.  
 



 

 

Ερώτημα 13ο:  
Στον Πίνακα «Προδιαγραφών Εφαρμογής αυτό-αξιολόγησης εξαγωγικής ωριμότητας (Self-
Assesment Tool)» στη σελίδα 96 και στη γραμμή 27. «Επιμέλεια κειμένων και μορφοποίηση»: 
Μπορείτε να διευκρινίσετε τη συγκεκριμένη απαίτηση παρέχοντας ενδεχομένως και κάποια 
παραδείγματα;  
 
Απάντηση : 
Αναφέρεται στη διαμόρφωση κειμένου σε θεματικές ενότητες, υποενότητες, παραγράφους και 
στη χρήση απλού, κατανοητού και στοχευμένου κειμένου ανά συγκεκριμένη ενότητα/ 
συγκεκριμένο θέμα προς αξιολόγηση του υποψηφίου αναδόχου.  
 
 
 
Ερώτημα 14ο: 
 Στην παράγραφο 2.2.5.1 στη σελίδα 62 αναφέρετε σαν βασική αρχή τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και ανανέωσης του υλικού. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τί εννοείτε 
με τον όρο "επαναχρησιμοποίηση";  
 
Απάντηση:  
Η πληροφορία θα καταχωρείται γενικά, μόνο μία φορά, την πρώτη φορά, και στη συνέχεια θα 
επαναχρησιμοποιείται. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα στοιχεία του χρήστη, που 
καταχωρίζονται κατά την εγγραφή του. Τα στοιχεία της καρτέλας του συμπληρώνονται μόνο μια 
φορά και «επαναχρησιμοποιούνται», σε κάθε  δήλωση συμμετοχής του σε μία δράση.    
 
 
Ερώτημα 15ο: 
 Στην παράγραφο 2.2.5.1.α στη σελίδα 62 αναφέρετε ότι «Τα υφιστάμενα δεδομένα που ήδη 
υπάρχουν σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων τόσο στο Enterprise Greece όσο και 
Υπουργείο Εξωτερικών (αρμοδιότητας Β1 Δ/νσης) μετά από εξέταση, ανάλυση και αξιολόγησή 
τους, θα πρέπει να ανακτηθούν, να οργανωθούν σε κατάλληλα σχήματα και να εγκατασταθούν 
στο DBMS της πύλης «ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ». Τα αναφερόμενα υφιστάμενα συστήματα διαθέτουν APIs 
από τα οποία μπορούν να αντληθούν τα επιθυμητά δεδομένα ή πρέπει να θεωρήσουμε ότι η 
εισαγωγή των δεδομένων στο νέο σύστημα θα πρέπει να επιτευθεί μέσω migration ETL 
διαδικασίας;  
 
Απάντηση: 
Τα δύο υφιστάμενα συστήματα έχουν αναπτυχθεί σε περιβάλλον CMS Drupal με backend DBMS 
(MySQL). Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο τρόπο ανάκτησης 
μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα παραπάνω συστήματα. 



 

 

 
Ερώτημα 16ο:  
Στην παράγραφο 2.2.5.1.β στη σελίδα 63 αναφέρετε ότι «Θα υπάρχει πλήρης δυνατότητα 
διασύνδεσης με κεντρικό εξυπηρετητή καταλόγου και αυθεντικοποίησης (π.χ. LDAP), ώστε να 
γίνει η πλήρης μετάπτωση του υφιστάμενου σχήματος (schema) που αφορούν τους 
εμπλεκόμενους φορείς». Οι υφιστάμενοι φορείς θα αντληθούν από τα υφιστάμενα συστήματα 
μέσω APIs ή η μετάπτωσή τους στη νέα πλατφόρμα θα επιτευχθεί με ETL migration διαδικασίας;  
 
Απάντηση : 
Τα δύο υφιστάμενα συστήματα έχουν αναπτυχθεί σε περιβάλλον CMS Drupal με backend DBMS 
(MySQL). Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο τρόπο ανάκτησης 
μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα παραπάνω συστήματα 
 
 
Ερώτημα 17ο: 
 Στην παράγραφο 2.2.3 στη σελίδα 57 αναφέρετε ότι «Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί και θα 
φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud που έχει 
υλοποιήσει και λειτουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». Θα θέλαμε περισσότερες 
λεπτομέρειες αναφορικά με το G-Cloud και πιο συγκεκριμένα:  
α) υπάρχει κάποια κονσόλα (διαχειριστικό εργαλείο) μέσω της οποίας μπορούν να 
διαχειριστούν οι πόροι του συστήματος (database, security groups, routings, certificates, 
domain names, VMs);  
β) αν δεν υπάρχει κάποια κονσόλα, μπορείτε να μας περιγράψετε πώς γίνεται η διαχείρηση των 
cloud resources;  
 
Απάντηση :  
Η βασική ανάπτυξη μπορεί να γίνει σε εικονική μηχανή του αναδόχου (eSXI 6.0 ή νεότερο) 
hypervisor). Oι εικονικές μηχανές (VMs) που δύναται να διατεθούν στον Ανάδοχο από το 
Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. για την υλοποίηση και παραγωγική 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος έχουν τα κάτωθι μέγιστα τεχνικά χαρακτηριστικά 
ανά εικονική μηχανή: 
• 24 εικονικοί πυρήνες (Virtual Cores/VM) 
• 48GB μνήμη ανά εικονική μηχανή (Ram/VM) 
• 120GB αποθηκευτικό χώρο ανά εικονική μηχανή (storage/VM) για λειτουργικό σύστημα 
και εφαρμογές 
Οι λεπτομέρειες  μεταφοράς – διαχείρισης στο G-Cloud θα καθοριστούν σε συνεργασία του 
αναδόχου με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του έργου 
(Σχέδιο Virtualization), ενώ στην 3η φάση υλοποίησης του έργου θα γίνει η εγκατάστασή του 
στο G-Cloud. 



 

 

 
Ερώτημα 18ο:  
Στην παράγραφο 2.2.3 στη σελίδα 58 αναφέρετε ότι «Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να 
περιγράψει και να τεκμηριώσει στην Τεχνική του Προσφορά την προτεινόμενη από αυτόν 
Αρχιτεκτονική του «ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ», σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υποδομής του 
G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση του Συστήματος και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που εγγυώνται την μέγιστη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ». Για να μπορέσουμε να προβούμε σε μια εκτίμηση  
σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υποδομής του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ που θα 
απαιτηθεί, θα θέλαμε να μας παρέχετε τα στατιστικά αναφορικά με την εκτιμώμενη χρήση του 
portal. Συγκεκριμένα θα θέλαμε:  
α) τον εκτιμώμενο μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών (concurrent users) του portal που 
ανάγεται σε Εξαγωγείς Ελληνικών προϊόντων, ενδιαφερόμενους αγοράς προϊόντων από Έλληνες 
εξαγωγείς, διαπιστευμένους χρήστες απομακρυσμένων συστημάτων για ανάκτηση δεδομένων 
μέσω διεπαφών  
β) τον εκτιμώμενο μέγιστο αριθμό Συνδρομητών περιεχομένου (Newsletters, email alerts, κλπ.)  
γ) τον εκτιμώμενο μέγιστο αριθμό εσωτερικών υπαλλήλων του Enterprise Greece και του 
Υπουργείου Εξωτερικών  
δ) Τον εκτιμώμενο ρυθμό αύξησης των παραπάνω χρηστών σε βάθος χρόνου 
 
Απάντηση:  
Ακολούθως ανά ερώτημα θα δείτε ενδεικτικές αλλά μη δεσμευτικές προσεγγίσεις για 
ταυτόχρονους χρήστες: 

α) 500 Εξαγωγείς Ελληνικών προϊόντων, 1500 ενδιαφερόμενοι αγοράς προϊόντων από 
Έλληνες εξαγωγείς, 100 διαπιστευμένοι χρήστες απομακρυσμένων συστημάτων 

β) 5000  Συνδρομητές  
γ) 300 υπάλληλοι  
δ) εκτιμώμενος  ρυθμό αύξησης των παραπάνω χρηστών 15-20%  ετησίως, με εκτίμηση 

διπλασιασμού των χρηστών στη πενταετία  
Υπογραμμίζεται ότι η ως άνω προσέγγιση ουδόλως δεσμεύει την Enterprise Greece και ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει οιαδήποτε αξίωση από την ενδεχόμενη αυξομείωση των ως 
άνω στοιχείων. 



 

 

 
 

Ερώτημα 19ο : 
 Στον παρόντα Διαγωνισμό ζητείται η υποβολή με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης των 
Δικαιολογητικών Ονομαστικοποίησης Μετοχών, παρόλο που ο Διαγωνισμός δεν είναι άνω του 
ορίου του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., γεγονός που δεν 
συμφωνεί με το Άρθρο 8 Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.  
Θα χρειαστεί να γίνει στην Διακήρυξη η σχετική αφαίρεση της απαίτησης αυτής.  
 
Απάντηση:  
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3310/2005: « 1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που 
συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής 
οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, με 
οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των 
λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με 
τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, 
συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές 
στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής 
μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες 
εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι 
μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.». 
Ως εκ τούτου, στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία δεν απαιτείται η προσκόμιση 
Δικαιολογητικών Ονομαστικοποίησης Μετοχών σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεδομένου 
ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 526.000,00 ευρώ, ήτοι δεν 
υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ. 
 
 



 

 

 
Ερώτημα 20ο : 
 Φάση 6. (9ος μήνας – 11ος μήνας). Εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών  
Παρακαλούμε όπως δοθούν στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευομένων ανά κατηγορία 
(χρήστες - διαχειριστές), τον αριθμό των τμημάτων εκπαίδευσης ανά κατηγορία (χρήστες - 
διαχειριστές), τον ελάχιστο αριθμό ωρών εκπαιδευτή για κάθε τμήμα εκπαίδευσης, καθώς και 
τον ημερήσιο αριθμό ωρών εκπαιδευτή. 
 
Απάντηση: 
Μια ενδεικτική αλλά μη δεσμευτική προσέγγιση είναι η ακόλουθη: 

αριθμός των εκπαιδευομένων – χρήστες: 24 
αριθμός των εκπαιδευομένων – διαχειριστές: 15 
αριθμός τμημάτων εκπαίδευσης – χρήστες: 2 
αριθμός τμημάτων εκπαίδευσης – διαχειριστές: 1 
ελάχιστος αριθμός ωρών εκπαιδευτή για κάθε τμήμα εκπαίδευσης: 120 
ημερήσιος αριθμός ωρών εκπαιδευτή: 6 

Υπογραμμίζεται ότι η ως άνω προσέγγιση ουδόλως δεσμεύει την Enterprise Greece  και ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει οιαδήποτε αξίωση από την ενδεχόμενη αυξομείωση των ως 
άνω στοιχείων. 
 
 
 
Ερώτημα   21ο : 
 Στην παράγραφο 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής της σελίδας 13 της διακήρυξης αναφέρεται 
διαφορετικό ποσό ολογράφως και αριθμητικώς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ως 
ακολούθως ‘’δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και € 10.520,00’’.  
Παρακαλούμε πολύ να διευκρινίσετε ποιο ποσό θεωρείται αποδεκτό. 
 
Απάντηση: 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Το ορθό ποσό είναι δέκα χιλιάδες 
πεντακόσια είκοσι ευρώ (€ 10.520,00). Δεδομένης της παρούσας διευκρινήσεως, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικείας διακήρυξης, για την παραδεκτή συμμετοχή στη 
διαγωνιστική διαδικασία, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ποσού δέκα χιλιάδων 
πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€ 10.520,00). 
 
 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 
 
 
 
 
 


