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Θέμα: Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του υποέργου 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια 
εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών 
εμπειριών» 
 
Σε συνέχεια ερωτημάτων που υπεβλήθησαν από την εταιρεία σας στον ΕΟΤ και αφορούν σε παροχή 
διευκρινίσεων από τον Οργανισμό, σας γνωρίζουμε ότι: 
 
Ερώτηση 1:  
Στο αρχείο Υ2_Α, στην παράγραφο Α3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος (σελίδα 22 της 
προκήρυξης) αναφέρεται: «Για την ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να προτείνει: α) τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS), β) το σύστημα διαχείρισης 
αρχείων / εγγράφων και γ) ανοιχτές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών (open application development 
platforms) εξασφαλίζοντας την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα 
δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος, την ευρεία & 
εύκολη συνεργασία με τρίτα συστήματα καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με 
χρήση υπηρεσιών καταλόγου. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το περιβάλλον ανάπτυξης του συστήματος 
θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα 
συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ανοικτό περιβάλλον 
ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα.» 
Αν δεν προταθεί ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών (open application development platforms) 
είναι λόγος απόρριψης; 
 
Απάντηση 1:  
Ο χαρακτηρισμός: "ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών" όπως εμφανίζεται στο αρχείο Υ2_Α, στην 
παράγραφο Α3.1, αναφέρεται στο ότι το περιβάλλον ανάπτυξης θα πρέπει να διασφαλίζει ευρεία και 
εύκολη συνεργασία με τρίτα συστήματα. 
Η προτεινόμενη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών γίνεται αποδεκτή, αν οι εφαρμογές που θα 
αναπτυχθούν, καλύπτονται από άδειες χρήσης που επιτρέπουν μελλοντική επέκταση/παραμετροποίηση 
/τροποποίηση των ενσωματωμένων εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων χωρίς επιπλέον κόστος. 
 
Ερώτηση 2:  
Στο αρχείο Υ2_Β, στην παράγραφο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής και συγκεκριμένα στην 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελίδα 30) απαιτείται: 
“Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός να έχει ολοκληρώσει ο υποψήφιος Ανάδοχος την 
υλοποίηση σε 2 (δύο) αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργα τα τελευταία 5 έτη, με επιτυχία. Αντίστοιχο 
Έργο ορίζεται ένα Έργο που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό 
αντικείμενο σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και 
αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις 
φάσεις του κύκλου ζωής του. Στη συγκεκριμένη διακήρυξη αντίστοιχο Έργο θεωρείται ένα Έργο όταν 
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παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Ανάπτυξη Πύλης με μεγάλη επισκεψιμότητα. 2. Προμήθεια 
εξοπλισμού και εγκατάσταση δικτύου servers και workstations ικανά να ανταποκριθούν σε υψηλό φόρτο 
εργασίας. 3. Ανάπτυξη υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω κινητών 4. Οργάνωση και διαχείριση 
πολιτιστικού ή τουριστικού περιεχομένου” 
Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει υλοποιήσει επιτυχώς αντίστοιχα έργα, αλλά όχι με την χρήση ανοιχτής 
πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών (open application development platforms), είναι αποδεκτή αυτή η 
εμπειρία και καλύπτει την προϋπόθεση συμμετοχής που απαιτεί ο ΕΟΤ ή είναι λόγος απόρριψης; 
 
Απάντηση 2: 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον 2 (δύο) έργα αντίστοιχα με το 
προκηρυσσόμενο έργο τα τελευταία 5 έτη, με την πλατφόρμα την οποία προτείνει στην τεχνική του 
προσφορά. 
 
Ερώτηση 3:  
Στο αρχείο Υ2_Β, στην σελίδα 31 υπάρχει η απαίτηση  
“Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις 
απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 
Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον:  
Σχεδιαστής ιστοτόπων (Web designer) με γνώσεις προγραμματισμού σε επίπεδο τόσο server όσο και client 
(Python, PHP, Perl, CGI, MySQL, XML, HTML/CSS, JavaScript, Flash κτλ.) και γνώση ανάπτυξης και 
διαχείρισης περιεχομένου σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα CMS (Joomla, Wordpress, Drupal κτλ.) με 
εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπων και έμφαση στη δημιουργία τουριστικών (ή γενικότερα 
διαφημιστικών) portals.”  

 Παρακαλούμε διευκρινίστε τις απαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού. Αν για παράδειγμα ο 
web designer διαθέτει γνώσεις προγραμματισμού Python και όχι PHP είναι λόγος απόρριψης; Αν η 
εμπειρία είναι σε τεχνολογία .NET είναι αποδεκτή;  

 Γίνεται διαρκώς αναφορά στις συγκεκριμένες τεχνολογίες καθώς και η αναφορά σε ανοικτά CMS 
περιορίζεται στα Joomla, Drupal, Wordpress. Άλλα open source CMS επιτρέπονται; Π.χ. Dot Net 
Nuke, Umbraco κτλ.;  

 
Απάντηση 3: 
Ο web designer οφείλει να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις προγραμματισμού για να υλοποιήσει το έργο 
με την πλατφόρμα που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική του προσφορά. Αν για την 
ανάπτυξη χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία .NET τότε γίνεται αποδεκτή και η σχετική εμπειρία. 
Η αναφορά στα συγκεκριμένα CMS είναι ενδεικτική καθότι αποτελούν τα τρία πιο δημοφιλή CMS διεθνώς. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε αντίστοιχα δημοφιλές open source CMS 
επιθυμεί. 
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