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Αθήνα   20.07.2020 
 
 

 
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. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Α 
Στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (παράγραφος 2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα) και στα ελάχιστα προσόντα και επίπεδο σπουδών διαφόρων 
στελεχών που θα πρέπει να διαθέσει ο κάθε υποψήφιος στην Ομάδα Έργου αναφέρεται 
ότι πρέπει να έχουν τίτλους ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ κλπ  
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα εξής :  
1) Επειδή ο διαγωνισμός είναι διεθνής και το αντικείμενο του έργου έχει διεθνή 
προσανατολισμό, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ειδικότερα με βάση κάποιο 
διεθνές/ευρωπαϊκό σύστημα αντιστοίχισης (λχ μονάδες ECTS) το επίπεδο του τίτλου ΠΕ 
(πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) που ζητείται (είναι πχ αποδεκτός τίτλος σπουδών 
επιπέδου bachelor και υπό ποιες προϋποθέσεις ;)  
2) Επειδή η αναφορά σε ΠΕ Οικονομικού , Στατιστικής κλπ αποτελεί τυπική οργάνωση 
και ταξινόμηση που ακολουθείται στο Ελληνικό Κράτος, παρακαλούμε όπως 
προσδιοριστεί ειδικότερα ποιοι πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών είναι αποδεκτοί σε 
κάθε αναφερόμενη ομάδα ΠΕ  
3) Αν κάποιο από τα προτεινόμενα στην ομάδα έργου στελέχη διαθέτει και 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και μόνο ο μεταπτυχιακός τίτλος 
καλύπτει το πεδίο ΠΕ που ζητείται κατά περίπτωση, είναι αποδεκτό για να καλυφθεί η 
σχετική απαίτηση ;  
 
Απάντηση:  
Όσον αφορά το 1ο υποερώτημα,  απαιτείται ο τίτλος σπουδών να έχει εκδοθεί από νόμιμα 
αδειοδοτημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  
 
Αναφορικά  με το 2ο υποερώτημα στον κάτωθι σύνδεσμο 

https://www.asep.gr/guide/1K_2020/acceptedtitlespe.html    θα δείτε τους αποδεκτούς  τίτλους  

σπουδών.  

Στο 3ο υποερώτημα, σημειώνεται ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών , δεν υποκαθιστά τον 

πτυχιακό τίτλο σπουδών.  



 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β 
 Στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (παράγραφος 2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα) ζητείται οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει 
και ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον «2 έργα είτε αποκλειστικά είτε συνδυαστικά 
στo πεδίο της ψηφιακής επικοινωνίας/μάρκετινγκ με έμφαση στην παραγωγή 
περιεχομένου ιστοσελίδων με διεθνή προσανατολισμό».  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπεριλάβει έργα τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του.  
 
Απάντηση:  
Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς 
τουλάχιστον δύο έργα συναφή με το αντικείμενο της  διακήρυξης. .Είναι πρόδηλο ότι η 
εκτέλεση συμβάσεων με διαφορετικούς – εξωτερικούς πελάτες, διασφαλίζει 
πληρέστερα την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου, αφού αποδεικνύει την 
έντονη επιτυχημένη δραστηριότητα αυτού στην αγορά και ότι διαφορετικοί 
αντισυμβαλλόμενοι εμπιστεύθηκαν σε αυτόν τις αντίστοιχες συμβάσεις. Το γεγονός, δε, 
της συχνής παρουσίας και ανάληψης έργων στην αγορά καταδεικνύει σαφώς ποιοτική 
παροχή υπηρεσίας. 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Μέρος Α – Παρ 2.2.5.3 «Λογισμικό επιχειρηματικής 
ευφυΐας και δημιουργίας αναφορών» και Παρ 2.2.5.5 της διακήρυξης θα αξιοποιηθεί το 
σύστημα 2/2  
Επιχειρηματικής Ευφυΐας και το σύστημα Τηλε-εκπαίδευσης τα οποία θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών Υποστήριξης της 
λειτουργίας του Export Helpdesk» του Enterprise Greece.  
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το όνομα και την έκδοση των λογισμικών των 
εν λόγω συστημάτων ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε την απαιτούμενη 
ανθρωποπροσπάθεια ενσωμάτωσης τους στην προσφερόμενη λύση.  
 
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_HE
LPDESK_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%
CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%C
E%9F%CE%A3_SOFTWARE.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 



 

 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 
 Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Μέρος Α – Παρ 2.2.5.2 «Αναβάθμιση συστημάτων 
φορέων» θα πραγματοποιηθεί «λειτουργική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση των 
υφιστάμενων συστημάτων των φορέων διαχείρισης και λειτουργίας» Επίσης στην ίδια 
παράγραφο αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί «Ανάλυση, αξιολόγησή, ανάκτηση, 
οργάνωση σε κατάλληλα σχήματα και εισαγωγή των υφιστάμενων δεδομένων που ήδη 
υπάρχουν σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων τόσο στο Enterprise Greece 
όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών/ΓΓΔΟΣ (Β1 Δ/νσης), στο νέο DBMS της πύλης «ΕΠΣ-
ΔΠΠΕΕ».»  
Παρακαλούμε όπως μας αποσαφηνίσετε:  
α) αν η Κεντρική Πλατφόρμα, που αποτελεί αντικείμενο του Έργου, θα συμπεριλάβει τις 
εφαρμογές και το περιεχόμενο των υφιστάμενων συστημάτων ή  
β) αν τα υπάρχοντα συστήματα θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να λειτουργήσουν 
αυτόνομα από την Κεντρική Πλατφόρμα  
 
 
Απάντηση:  
Η λειτουργική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων των 
φορέων διαχείρισης και λειτουργίας αφορά την υλοποίηση ολόκληρου του έργου της 
Πύλης Εξωστρέφειας «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών» όπως αναφέρεται στο 
Τεύχος Διακήρυξης και τις ειδικότερες λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές 
περιγράφονται ειδικότερα στο Παράρτημα Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» και αφορούν τόσο την Κεντρική Πλατφόρμα 
όσο και τα λοιπά διαλειτουργούντα υποσυστήματα. 
Ειδικότερα, η λειτουργική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση των υφιστάμενων 
συστημάτων των φορέων διαχείρισης και λειτουργίας θα οριστικοποιηθεί κατά την 
μελέτη εφαρμογής του έργου όπου θα εξετασθούν με την μέγιστη λεπτομέρεια τα 
οριστικά υφιστάμενα υποσυστήματα των φορέων που θα αποφασιστεί ότι πρέπει να 
συμβάλλουν για την κάλυψη των σκοπών του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στο Μέρος 
Α – Παρ 2.2.5.2. Επομένως, κατά τη φάση αυτή θα οριστικοποιηθεί επίσης και ο τρόπος 
αξιοποίησης και λειτουργικής ενσωμάτωσης των εν λόγω υφισταμένων συστημάτων 
καθώς και των δεδομένων τους σε υπάρχουσες δομές, σχήματα και βάσεις δεδομένων. 
 



 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ε 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Μέρος Α – Παρ 2.2.5.10 «Απαιτήσεις σε Παραγωγή 
/Επεξεργασία/ Προώθηση Περιεχομένου» ο Ανάδοχος «θα μεριμνήσει για την 
παραγωγή περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, θα μεριμνήσει ώστε όλα τα 
παραγόμενα κείμενα (όσα παράγονται πρωτογενώς στο πλαίσιο του παρόντος έργου 
όπως αναφέρονται ανωτέρω ή είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας/επιμέλειας) να είναι στα 
ελληνικά και στα αγγλικά.»  
Παρακαλούμε όπως μια δοθεί μια εκτίμηση του όγκου κειμένων ο οποίος απαιτείται να 
παραχθεί ή / και να μεταφραστεί από τον Ανάδοχο.  
 
Απάντηση:  
Σημειώνεται ότι η προσέγγιση παραγωγής του περιεχομένου και ο προτεινόμενος όγκος 
του αποτελεί και στοιχείο αξιολόγησης της πρότασης του υποψηφίου αναδόχου στη 
λογική της βελτιστοποίησης του portal στις μηχανές αναζήτησης. Συνεπώς, αναμένεται 
από τον υποψήφιο ανάδοχο να αξιολογήσει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στα 
υφιστάμενα συστήματα (Agora και Enterprise Greece), να εκτιμήσει τις καινούριες 
απαιτήσεις σε περιεχόμενο όπως ορίζεται στην σχετική παράγραφο του τεύχους και να 
προτείνει πως αυτό το περιεχόμενο είναι πιο αποτελεσματικό να αποτυπωθεί για την 
προώθηση τoυ στις διεθνείς αγορές (Πχ ενίσχυση με φωτογραφικό υλικό, άρθρα, όγκος 
κειμένου σε σχέση με φωτογραφικό υλικό αν κρίνεται απαραίτητο κλπ). Βλ. κριτήριο Κ7 
Μεθοδολογία/προσέγγιση ψηφιακού περιεχομένου και προώθηση σε διεθνείς αγορές. 
  
Μια ενδεικτική αλλά μη δεσμευτική προσέγγιση ως ελάχιστο περιεχόμενο ορίζεται το 
περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στα υφιστάμενα συστήματα (Agora και Enterprise 
Greece). 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. Αν ο υποψήφιος ανάδοχος 
τεκμηρίωση στη στρατηγική προβολής του περιεχομένου ότι για λόγους πιο 
αποτελεσματικής προβολής κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει λιγότερο περιεχόμενο 
προφανώς και θα αξιολογηθεί και δεν συνιστά λόγο απόρριψης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤ 
Παρακαλούμε όπως μια δοθεί μια εκτίμηση του αριθμού των εκπαιδευομένων ανά 
κατηγορία που θα εκπαιδευτούν στη Φάση 6 «Εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών» του 
Έργου ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε την απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια.   
 
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. 
 
 
 
 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ 1  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 15 & 16 
 
Διευκρινίζουμε ότι στην απάντηση της ερώτησης 15 εκ παραδρομής αναφέρθηκε το περιβάλλον 

“Drupal”  αντί του ορθού που είναι “Joomla”, όπως εξ’ άλλου ρητά αναφέρεται και στα δυο 

υφιστάμενα συστήματα «Διαδικτυακή Πύλη “AGORA” Υπουργείου Εξωτερικών» και στην 

«Διαδικτυακή Πύλη “Enterprise Greece”»  στην παρ.  2.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του Τεύχους Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύει η απάντηση που δόθηκε. Το αυτό 

ισχύει και για την απάντηση της ερώτησης 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 


