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Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 672/25-06-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού 
Διαγωνισμού. 

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ 688/30-06-2020 έγγραφο της εταιρείας ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΚΑΡΤΕΡΗΣ 
ΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε. 

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 672/25-06-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου 
για την Υπηρεσία «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών (WEB based-GIS) της 
προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα» (ΑΔΑΜ: 
20PROC006923842), υποβλήθηκαν σχετικά ερωτήματα επί του διαγωνισμού, και σας παραθέτουμε τα 
ακόλουθα: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Αναφέρετε στη σελ. 42: «Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση του εγκατεστημένου Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) της Αναθέτουσας Αρχής και στην υλοποίηση ενός Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών (ΓΣΠ) με τη χρήση της ArcGIS Πλατφόρμας». 

• Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αναλυτικά για το είδος και την ποσότητα αδειών που αναμένει η 
αναθέτουσα αρχή (ArcGIS desktop, επεκτάσεις, ArcGIS server?). 

• Επίσης, κατά πόσο η χρησιμοποίηση λογισμικών ArcGIS είναι δεσμευτική (ειδικά στην περίπτωση που 
απαιτείται ArcGIS server). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας) διαθέτει τις εξής 
άδειες: 

• Δύο (2) άδειες χρήσης λογισμικού ArcGIS ArcView 10 desktop concurrent use (Basic) 
• Μία (1) άδεια για την επέκταση ArcGIS Spatial Analyst 
• Μία (1) άδεια για την επέκταση ArcGIS 3D Analyst. 

Η αναβάθμιση και επέκταση του εγκατεστημένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) της 
Αναθέτουσας Αρχής, αφορά στην ανανέωση των ανωτέρω αδειών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια αλλά και 
στην: 

• Αναβάθμιση κατ’ ελάχιστον μίας (1) άδειας από τις δύο (2) άδειες χρήσης λογισμικού ArcGIS ArcView 
10 concurrent use, από Basic σε Standard.  

Η χρησιμοποίηση λογισμικών ArcGIS είναι, όντως, δεσμευτική, καθώς το έργο αφορά στην αναβάθμιση του 
υφιστάμενου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) της Αναθέτουσας Αρχής, δεδομένου ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη επενδύσει στην εν λόγω τεχνολογία και πάνω στην οποία έχει υλοποιηθεί όλη η 
βάση δεδομένων, ενώ παράλληλα υπάρχει σχετική τεχνογνωσία. Η χρήση της υπηρεσίας ArcGIS server, δεν 
είναι απαραίτητα δεσμευτική, καθώς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία  ArcGIS Online (cloud 
υπηρεσίες της Esri) το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται με την αναβάθμιση και συντήρηση των desktop αδειών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Αναφέρετε στη σελ. 40: «Τα δεδομένα θα καταγράφονται στο πεδίο με τη χρήση φορητών υπολογιστών ή 
tablets που θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δέκτη συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS)». 

• Παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν η παροχή φορητών υπολογιστών ή tablets είναι στις υποχρεώσεις 
του Αναδόχου 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Οι αναφερόμενοι φορητοί υπολογιστές ή tablets είναι εξοπλισμός της Αναθέτουσας Αρχής και δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Με εκτίμηση 
 

Μήλιος Δημήτριος 
Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 
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