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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ) 

 
 
Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327774 
Πράξη Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και 

διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές 

Υποέργο   
∆ιάρκεια ∆ιαβούλευσης  Από  24/10/11  Έως 7/11/11 
Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) ∆ήµος Χανίων 
Όνοµατεπώνυµο Υπεύθυνου 
Επικοινωνίας για την Πράξη 
(όπως αναγράφεται στο 
εγκεκριµένο Τ∆Π) 

Πολυχρονάκη Σεβαστή , Κυδωνίας 29 
Τηλ. 28213 41705, sev@chania.gr 

Τηλέφωνο 28213 41705 
e-mail dimos@chania.gr 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
διαβούλευσης (φορέα) 

http://www.chania.gr 

 
 
Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συµµετείχαν δύο (2) εταιρείες η 

DOTSOFT S.A. TECHNOLOGY | PROJECTS | SOLUTIONS και η   Multimedia Systems 
Center S.A. 
 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα 
(Αναθέτουσα Αρχή). 
 
Συνηµµένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 
κοινή οµάδα 
παρατηρήσεων) 
µε παραποµπή στο σχέδιο 
της διακήρυξης (άρθρο, 
παραγρ.) 

Απάντη
ση 
∆ικαιού
χου – 
Ενσωµα
τώθηκε  
στη 
∆ιακήρυ
ξη : 

Τεκµηρίωση Απάντησης Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισµός, 
Εταιρεία ) 

1 Σχόλια για το Τεύχος Α , 
Α3.4.1 σελ.24 

ΝΑΙ Έγινε µία πιο αναλυτική περιγραφή της 
διαδικασίας συλλογής – τεκµηρίωσης και 
ψηφιοποίησης καθώς και των ποσοτήτων στα 
Α.3.4.1 και Α3.8 στα οποία καλύπτονται οι 
απορίες του υποβάλλων. 

 DOTSOFT S.A 

2 Σχόλια για το Τεύχος Α, 
Α3.4.2 σελ.28 

ΝΑΙ Το εν λόγω εδάφια που αναφέρει ο 
υποβάλλων είναι πολύ γενικό και άνευ 
σηµασίας γι’ αυτό και το διαγράψαµε 

DOTSOFT S.A 

3 Σχόλια για το Τεύχος Α, 
Α3.4.5 σελ.35 

ΝΑΙ Αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών των 
έξυπνων συσκευών καθώς και του τύπου των 
infokiosks που λειτουργούν στον ∆ήµο Χανίων 
δεν υπήρχε και ενσωµατώθηκε στους Πίνακες 
συµµόρφωσης τεύχος Γ, C3.4 

DOTSOFT S.A 



4 Σχόλια : 
για το Τεύχος Β, Β2.6/ii/1: 
Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα Πιστοποίηση 
διαδικασιών 
  

ΝΑΙ Στο το Τεύχος Β, Β2.6/ii/1: ενσωµατώθηκε 
διευκρίνηση για το είδος και το πεδίο 
εφαρµογής του πιστοποιητικού.  
 

DOTSOFT S.A 
 
 

5 Σχόλια : 
για το Τεύχος Β, Β2.6/ii/3: 
Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα εµπειρία µελών 
οµάδας έργου 

ΝΑΙ Στο Τεύχος Β, Β2.6/ii/3 διευκρινίστηκε ότι η 
διετής εµπειρία ζητείται από όλα τα µέλη της 
οµάδας έργου. 

DOTSOFT S.A 
 
 

6 Σχόλια: 
για το για Τεύχος Β, 
Β4.2/13 (υπερβολικά 
χαµηλή προσφορά) 

ΝΑΙ Στο Τεύχος  αντικαταστάθηκε η παρ.13 στο 
Β.2.4 µε προσδιορισµό της υπερβολικά 
χαµηλής προσφοράς και ορισµό ποσοστού επί 
των διαµέσου των αποδεκτών οικονοµικών 
προσφορών 

DOTSOFT S.A 

7 Σχόλια για το για Τεύχος C, 
C3.1  

ΝΑΙ Στο Α3.4.1 Βασικά βήµατα ψηφιοποίησης στο 
Τεύχος Α καθώς και στους πίνακες 
συµµόρφωσης C3.1 αναφέρεται µε σαφήνεια 
ότι ο εξοπλισµός ψηφιοποίησης δεν 
περιλαµβάνετε στο έργο καθώς και 
προτεινόµενη διαδικασία ψηφιοποίησης 
ανάλογα µε το µέγεθος του τεκµηρίου το 
οποίο δεν µπορεί να προσδιοριστεί εφόσον θα 
επιλεγεί από τον ανάδοχο. 

DOTSOFT S.A 

8 Σχόλια για το για Τεύχος C, 
C3.3 

ΝΑΙ Στην σελ. 35 του µέρους Α στο Α.3.4.4 καθώς 
και στον C3.3 πίνακα συµµόρφωσης του 
τεύχους Γ , ενσωµατώσαµε αναλυτικά την 
ελάχιστη διάρκεια των παιχνιδιών  

DOTSOFT S.A 

9 Σχόλιο για τις έξυπνες 
συσκευές στο C.3.4  

ΝΑΙ Αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών των 
έξυπνων συσκευών ενσωµατώθηκε στους 
Πίνακες συµµόρφωσης τεύχος Γ, C3.4 

DOTSOFT S.A 

10 Σχόλιο για το C.3.5 ΝΑΙ Τα σχόλια του αναδόχου ενσωµατωθήκαν ως 
επεξηγήσεις στους Πίνακες συµµόρφωσης 
τεύχος Γ, C3.5 

DOTSOFT S.A 

11 Σχόλιο σχετικά µε τη 
διαδικασία ψηφιοποίησης 
του αρχειακού υλικού 

ΝΑΙ Τα σχόλια του αναδόχου ενσωµατωθήκαν και 
έγιναν οι σχετικές διορθώσεις στα Α1.2.2 και 
Α3.4.1 όπου περιγράφετε µε µεγαλύτερη 
ανάλυση όλη η διαδικασία. 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

12 Σχόλιο σχετικά µε το χώρο 
ψηφιοποίησης 

ΝΑΙ 
Οι σχετικές διευκρινήσεις για το χώρο 
ψηφιοποίησης ενσωµατώθηκαν στο Α3.4.1 
(Βασικά Βήµατα Ψηφιοποίησης)  

 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

13 Σχόλιο σχετικά µε τον όγκο 
του προς ψηφιοποίηση 
υλικού 

ΝΑΙ Οι σχετικές διευκρινήσεις για τον όγκο του 
προς ψηφιοποίηση υλικού ενσωµατώθηκαν 
στο  
A3.8 Ανοιχτά δεδοµένα 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

14 Σχόλιο σχετικά µε τις 
συσκευές που θα 
υποστηρίζονται από τις 
Web εφαρµογές. 

ΝΑΙ Αναλυτικές προδιαγραφές για τα smart 
phones και τα infokiosks του ∆ήµου 
ενσωµατώθηκαν στους σχετικούς Πίνακες 
συµµόρφωσης  τεύχος Γ, C3.4 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

15 Σχόλιο σχετικά µε τα 
«Ανοικτά Πρότυπα» 

ΝΑΙ Σχετική διευκρίνιση ενσωµατώθηκε στο 
Α3.8 Ανοικτά δεδοµένα 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

16 Σχόλιο σχετικά µε τη χρήση 
προϋπάρχουσας 
πληροφορίας 

ΝΑΙ Σχετική διευκρίνιση ενσωµατώθηκε στο 

A3.6 ∆ιαλειτουργικότητα 

 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

17 Σχόλιο σχετικά µε την NAI Σχετική διευκρίνιση για το WAI Multimedia 



υλοποίηση WAI ενσωµατώθηκε στο 
A3.4.2 (Ο Κόµβος Παροχής Υπηρεσιών …) 
 

Systems 
Center S.A. 

18 Σχόλιο σχετικά µε την 
διαθεσιµότητα συστήµατος 

ΝΑΙ Το ποσοστό διαθεσιµότητας διορθώθηκε στο 
λιγότερα αυστηρό 90% που καλύπτει τις 
ανάγκες του έργου στο Α4.6 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

19 Σχόλιο σχετικά µε την 
ασφάλεια πρόσβασης 

ΝΑΙ Σχετική διευκρίνιση ενσωµατώθηκε στο  A3.9 
και A3.5 

Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

20 Σχόλια σχετικά µε τη 
συντήρηση 

ΝΑΙ Σχετική διευκρίνιση ενσωµατώθηκε στο  A4.5 Multimedia 
Systems 
Center S.A. 

21 Σχόλια σχετικά µε τη 
προτεινόµενη βάση 
δεδοµένων 

ΝΑΙ 
Σχετική διευκρίνιση για την προτεινόµενη 
βάση δεδοµένων ενσωµατώθηκε στο 

A3.6 ∆ιαλειτουργικότητα. 

Πουθενά στην διακήρυξη δεν  αποκλείεται 
άλλη βάση δεδοµένων απλά για την 
συγκεκριµένη ο ∆ήµος διαθέτει ήδη άδεια 
χρήσης. 
 

Multimedia 
Systems 
Center S.A 

22 Σχόλια : 
για το Τεύχος Β, Β2.6/ii/1: 
Τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα - Πιστοποίηση 
διαδικασιών. 
 

ΟΧΙ Η πιστοποίηση των διαδικασιών θεωρείται 
απαραίτητη.  ∆ιευκρινίστηκε το είδος και το 
πεδίο εφαρµογής του πιστοποιητικού.  
 

MULTIMEDIA 
SYSTEMS 
CENTER A.E. 
 

23 Σχόλια : 
για το Τεύχος Β, 
Β2.6/ii/2.1: υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων 
 

ΝΑΙ Τροποποιούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σε 
υλοποίηση 2 αντίστοιχων µε το 
προκηρυσσόµενο, έργα, τα τελευταία 5 έτη.  

MULTIMEDIA 
SYSTEMS 
CENTER A.E. 
 

24 Σχόλια : 
για το Τεύχος Β, Β2.6/i : 
οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα 
 

ΟΧΙ ∆εν γίνεται δεκτή η παρατήρηση.  Ο κύκλος 
εργασιών δεν εξαρτάται µόνο από την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.  

MULTIMEDIA 
SYSTEMS 
CENTER A.E. 
 

 
                                                                                    

                                                                     Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη 
 
 
 

Σεβαστή Πολυχρονάκη 
MSc Πληροφορικής 
Προϊσταµένη Τµήµατος Πληροφορικής  
και Νέων Τεχνολογιών ∆ήµου Χναίων 


