
Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτήσεων  

 

1. Στην παράγραφο Β.2.1 Υποσύστημα διαχείρισης εποπτικών φακέλων, σελ. 40 της 

διακήρυξης αναφέρει σχετικά με τα στελέχη του οργανισμού: «Να έχουν εποπτική εικόνα 

των κατατεθειμένων φακέλων».  

Μπορείτε να εξηγήσετε αναλυτικότερα τι εννοείτε εποπτική εικόνα ώστε αυτή η εποπτική 

εικόνα να υλοποιηθεί σε πληροφοριακό σύστημα;  

 

Απάντηση: 

Η εποπτική εικόνα περιλαμβάνει οθόνη (view) στην οποία τα αρμόδια στελέχη του 

Οργανισμού θα μπορούν να βλέπουν όλες τις υποβολές φακέλων που έχουν γίνει και ποια 

η κατάστασή τους (πχ οριστική υποβολή, ελεγμένη, ανατεθειμένη σε σύμβουλο κλπ.). Στην 

οθόνη αυτή θα πρέπει να παρέχονται βασικά φίλτρα ταξινόμησης και αναζήτησης. 

 

 

2. Στην παράγραφο Β.2.1 Υποσύστημα διαχείρισης εποπτικών φακέλων, σελ. 41 της 

διακήρυξης αναφέρει σχετικά με τα στελέχη του οργανισμού: «Να επιβεβαιώνουν την 

ορθότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων».  

Η επιβεβαίωση της ορθότητας θα γίνεται μέσω απλής προβολής του εγγράφου και 

αξιολόγηση από τον εκάστοτε υπεύθυνο ή μέσω επεξεργασίας από το σύστημα του 

εγγράφου και προβολής των αποτελεσμάτων επεξεργασίας;  

 

Απάντηση: 

Η επιβεβαίωση ορθότητας θα γίνεται μέσω απλής προβολής των εγγράφων και αξιολόγηση 

από τον εκάστοτε υπεύθυνο. Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος, θα μπορεί να ορίσει παράμετρο 

του κατατεθειμένου φακέλου που θα δηλώνει ότι ελέγχθηκε και είναι σωστός (ή ότι έχει 

περιέχει κάποιο σφάλμα). 

 

 

3. Στην ενότητα B.2.2 Υποσύστημα διαχείρισης συμμετοχών σε δράσεις, στην σελίδα 43 της 

διακήρυξης, αναφέρεται ότι: «…Το σύστημα θα επιτρέπει στα στελέχη του οργανισμού: … 3. 

Να ορίζουν τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για 

την κάθε δράση. A. Το κάθε βήμα θα μπορεί να έχει μια σειρά από προδιαγεγραμμένες 

ενέργειες. b. Στο κάθε βήμα θα επιτρέπεται η προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα στελέχη 

του οργανισμού.»  

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν θα πρέπει να ορίζονται διαφορετικά βήματα ανά δράση ή αν 

γενικά θα υπάρχουν τα ίδια βήματα απλά με παραμετροποίηση των ενεργειών/πεδίων. Στο 

κάθε βήμα θα επιτρέπεται η προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα στελέχη του οργανισμού.  

Δεν είναι σαφές τι μπορεί να είναι οι «προδιαγεγραμμένες ενέργειες». Εν γένει θα 

αποτυπώνονται με πεδία φόρμας; Θα ήταν χρήσιμο να δοθούν κάποια παραδείγματα.  

 

Απάντηση: 

Η σειρά και ο αριθμός των βημάτων που θα πρέπει να ακολουθεί ο ενδιαφερόμενος θα 

είναι σταθερά και γνωστά εκ των προτέρων και αφορούν το σύνολο των δράσεων. Σε κάθε 



βήμα θα ορίζονται μια σειρά από σταθερά προεπιλεγμένα πεδία τα οποία θα είναι γνωστά 

εκ των προτέρων. 

Για κάθε δράση τα στελέχη του Οργανισμού θα πρέπει να μπορούν πέραν των σταθερών 

πεδίων να ορίζουν επιπλέον πεδία ανά βήμα, δηλαδή να προσθέτουν ένα η περισσότερα 

πεδία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος. 

Με τον όρο προδιαγεγραμμένες ενέργειες αναφερόμαστε στην συμπλήρωση απαραίτητων 

πεδίων (checkboxes, συμπλήρωση πεδίων, ανέβασμα αρχείων κλπ) από τον ενδιαφερόμενο 

όπως αυτά ορίζονται σε κάθε βήμα. 

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι τα Βήματα, τεχνικά, δεν αποτελούν μια ενιαία φόρμα αλλά 

διαφορετικές φόρμες τις οποίες καλείται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος. 

 

 

4. Στην ενότητα B.3 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας, στην σελίδα 43 της διακήρυξης 

αναφέρεται: «Το σύστημα θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω API με τα συστήματα CRM του 

Οργανισμού. Η επικοινωνία θα επιτυγχάνεται μέσω χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (REST, 

SOAP κλπ). Η επικοινωνία θα είναι αμφίδρομη: - Θα λαμβάνει από την καρτέλα του χρήστη 

στο CRM τα απαραίτητα στοιχεία για να προβάλλει στο προσωπικό του προφίλ (profile) στο 

προς υλοποίηση σύστημα. - Θα αποστέλλει στην καρτέλα του χρήστη στο CRM τυχόν 

αλλαγές που θα ορίσει στο προσωπικό του προφίλ (profile) στο προς υλοποίηση σύστημα.» 

Θα θέλαμε να αναφερθεί ποιο ή ποια είναι τα συστήματα CRM με τα οποία που θα πρέπει 

να διαλειτουργεί το προς υλοποίηση σύστημα (κατασκευαστής, τίτλος), ώστε να μπορεί να 

γίνει καλύτερη εκτίμηση του όγκου της σχετικής εργασίας. 

 

Απάντηση 

Το λογισμικό CRM είναι το Entersoft CRM της εταιρείας Entersoft. 


