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ε συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης που έθεσε η Τπηρεσία σας σχετικά με 

την προκήρυξη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υστήματος 

(Ο.Π.) Μητρώου Εμπορικών ημάτων», είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις της εταιρείας μας προκειμένου να 

συνδράμουμε στην ομαλή διεξαγωγή του ανωτέρω έργου. 

 

11ηη  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ  

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α   Β΄ -  ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1.ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

Εδάφιο 1.4.4 
Ζητείται από τη διακήρυξη «Όια ηα θύιια ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, 

πιελ ηεο νηθνλνκηθήο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ   ησλ  εκπνξηθώλ   θπιιαδίσλ 

 (PROSPECTUS, θσηνγξαθηώλ, ηερληθώλ θπιιαδίσλ  θ.ι.π.),  ζα θέξνπλ  ζπλερή αξίζκεζε 

από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν.» 

 

Δεδομένου του όγκου της Σεχνικής Προσφοράς, παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε ότι δεν απαιτείται ενιαία αρίθμηση του φακέλου της Σεχνικής 

Προσφοράς αλλά επιθυμείτε κάθε ενότητα να είναι αριθμημένη συνεχόμενα 

(για παράδειγμα: Σμήμα 1 Μεθοδολογία Τλοποίησης Έργου σελίδες 1-20, 

Σμήμα 2 Ομάδα Έργου σελίδες 1-15 κ.ο.κ.) Επίσης τα «PROSPECTUS, 

φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια  κ.λ.π» τα οποία αποτελούν τεκμηρίωση του 

κατασκευαστή έχουν την αρίθμηση του κατασκευαστή και βρίσκονται σε μη 

επεξεργάσιμη μορφή με αποτέλεσμα  να μην είναι δυνατή η παρέμβαση με 

ηλεκτρονικά μέσα στην αρίθμηση. Οπότε για να πραγματοποιηθεί η συνεχής 

ενιαία αρίθμηση που αναφέρεται, θα πρέπει ο υποψήφιος να προχωρήσει στη 

χειρονακτική διαδικασία  σε όλες αυτές τις σελίδες των κατασκευαστών, 

γεγονός που είναι ιδιαίτερα επίπονο, χωρίς από την άλλη, η διαδικασία της 

ενιαίας αρίθμησης να παρέχει κάποια επιπλέον αξία και συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην προσφορά. 

 

 

 

22ηη  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ  

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α           Γ΄ 

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι        Ο Ρ Ο Ι 

 
1. Τα θαηαηηζέκελα ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, όηαλ απηά δεηνύληαη 

από ην Παξάξηεκα ΣΤ΄ ησλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο Δ/μεο, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι ζητείται να πιστοποιείται με την υπεύθυνη 

δήλωση που απαιτείται να υποβληθεί. 

 

 

33ηη  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ 

ΜΕΡΟ Γ. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
ΓΓ..99..22  ΔΔιιααμμόόρρφφωωςςθθ  ττοουυ  ΣΣυυγγκκρριιττιικκοοφφ  ΚΚόόςςττοουυσσ  ΠΠρροοςςφφοορράάσσ  

……… Το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ ΦΠΑ, για κάκε ζνα από τα ζτθ 
ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ, δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο 
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του 4% του κόςτουσ υλοποίθςθσ του ζργου, χωρίσ ΦΠΑ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν 
οικονομικι προςφορά του Αναδόχου………. 

 

Δεδομένου ότι το ποσοστό συντήρησης των επώνυμων κατασκευαστικών 

οίκων που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο είναι αρκετά υψηλό και 

ειδικά στις περιπτώσεις των εμπορικών πακέτων λογισμικού μπορεί να φθάνει 

και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, προτείνουμε το ζητούμενο ποσοστό για 

το συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης να μην υπάρχει περιορισμός και να 

δίνεται ελεύθερα από τον υποψήφιο ανάδοχο με δεδομένο ότι συνυπολογίζεται 

στην ανηγμένη τιμή του διαγωνισμού και επομένως διαμορφώνει αναλόγως το 

συγκριτικό λόγο Λ. Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι το ετήσιο κόστος 

συντήρησης αφορά και το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων από τον 

ανάδοχο υπηρεσιών. Σέλος εάν λάβουμε υπόψη ότι ο φορέας έχει την ευχέρεια 

να εντάξει σε ένα συμβόλαιο συντήρησης όποια από τα είδη – υπηρεσίες 

επιθυμεί και όχι το σύνολο του έργου, τότε αυτό θα επιφέρει σημαντική ζημιά 

στον ανάδοχο επειδή αρκετά από τα προϊόντα των κατασκευαστών θα έχουν 

κόστος συντήρησης πολλαπλάσιο από το 4%. 

 

 

44ηη  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ 
ΓΓ..33..22..1100    ΛΛοογγιικκόό  ΥΥπποοςςφφςςττθθμμαα  ΑΑννααηηιιττθθςςθθσσ  κκααιι  ΑΑννάάκκττθθςςθθσσ  ΛΛοογγόόττυυπποουυ  ((ΑΑππεειικκόόννιιςςθθσσ)) 
«Τν Εξγαιείν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα: 

 

1. Επεξεπγασία εικόνων και αςτόματη εξαγωγή σαπακτηπιστικών 

To Εξγαιείν ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο θαη εμαγσγή 

ραξαθηεξηζηηθώλ ρακεινύ επηπέδνπ. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα πεξηιακβάλνπλ: 

o Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην ζρήκα θαη ην πεξίγξακκα ηεο εηθόλαο. 

o Χαξαθηεξηζηηθά πθήο (texture). 

Θα πξέπεη λα απνζεθεύεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηε κνξθή πεξηγξαθέσλ ρακεινύ 

επηπέδνπ. Θα πξέπεη ηα εμαγόκελα ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα ζε 

πιήζνο, ώζηε λα κελ θαηαιακβάλνπλ κεγάιν όγθν απνζήθεπζεο, αιιά θαη λα επηηξέπνπλ 

ηελ ηαρύηαηε ζύγθξηζή ηνπο κε ηνπο πεξηγξαθείο άιισλ ινγόηππσλ. Θα πξέπεη λα έρεη 

κεγάιε ηαρύηεηα εμαγσγήο πεξηγξαθέσλ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππόςε πιεξνθνξία πςεινύ επηπέδνπ (π.ρ. όλνκα αξρείνπ, θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθεη ε εηθόλα, θηι.). 

 

2. Σύγκπιση ομοιότηταρ απεικονίσεων 

Ωο είζνδνο ηεο κεζόδνπ ζύγθξηζεο ζα πξέπεη λα δίλνληαη νη πεξηγξαθείο ρακεινύ 

επηπέδνπ ηεο ππό εμέηαζε απεηθόληζεο θαη νη πεξηγξαθείο όισλ ησλ απεηθνλίζεσλ ηεο 

βάζεο. Η κέζνδνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ζύγθξηζε νκνηόηεηαο ησλ πεξηγξαθέσλ 

θαη ζα επηζηξέθεη κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη εηθόλεο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ, μεθηλώληαο από ηελ πεξηζζόηεξν όκνηα, θαζώο θαη ην πνζνζηό 

νκνηόηεηαο ηεο κε ηελ ππό εμέηαζε απεηθόληζε. 
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Δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα βάζε δεδνκέλσλ κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απεηθνλίζεηο, 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο κεζόδνπ πνπ ζα πινπνηεζεί είλαη ε ηαρύηεηα ηόζν εμαγσγήο 

πεξηγξαθέσλ όζν θαη ζύγθξηζεο κε ηνπο πεξηγξαθείο πνπ έρνπλ ήδε εμαρζεί θαη 

απνζεθεπηεί ζε βάζε δεδνκέλσλ. 

Επηπιένλ, είλαη ζεκαληηθό γηα ηε κέζνδν ζύγθξηζεο λα είλαη αλεμάξηεηε γεσκεηξηθώλ 

κεηαζρεκαηηζκώλ, θαζώο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη παξόκνηεο, κε ηελ ππό εμέηαζε 

απεηθνλίζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηζηξεκκέλεο, θιηκαθνύκελεο θαη κεηαηνπηζκέλεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ππό εμέηαζε απεηθόληζε.» 

 

 

Προτείνεται το ανωτέρω λεκτικό της παραγράφου Γ.3.2.10 για το Λογικό 

Τποσύστημα Αναζήτησης και Ανάκτησης Λογότυπου (Απεικόνισης), στο 

οποίο ζητείται ένα υποσύστημα  (εφαρμογή) ικανό να διαχωρίσει και να 

συσχετίσει λογότυπα απεικόνισης, να αφαιρεθούν οι παράγραφοι όπου 

περιορίζουν την υλοποίηση του αλγορίθμου σε ένα υποσύνολο των 

διαθέσιμων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή επιλογή για τις 

απαιτήσεις του συστήματος..  

Σο συγκεκριμένο θέμα είναι αντικείμενο έρευνας τα τελευταία 15 χρονιά και νέες 

ανακαλύψεις, μεθοδολογίες και τεχνικές για την εξαγωγή και σύγκριση εικόνων 

παρουσιάζοντα κάθε ημέρα σε συνέδρια καθώς και από εταιρίες 

πληροφορικής. Οι τεχνικές αυτές μπορεί να μην βασίζονται αποκλειστικά και 

μόνο στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (γεωμετρικά και χαρακτηριστικά υφής) 

αλλά και να εμπεριέχουν μια πληθώρα άλλων τα οποία μπορούν να 

οδηγήσουν σε ένα ποιο αποτελεσματικό, ή και ταχύτερο τρόπο ταύτισης των 

λογοτύπων. 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία 

απαιτηθεί. 

 

Με εκτίμηση, 

 
Αυγουστίνος Κονδύλης 

 


