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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη 

αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και 

ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης από τις 22/06/2012 

μέχρι και τις 07/07/2012 που διενεργείται από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. H υποβολή των σχετικών προτάσεων / παρατηρήσεων θα πρέπει 

να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το παρόν έντυπο με e-mail στη 

διεύθυνση: datawarehouse@pde.gov.gr 

 
 

Επωνυμία 
Επιχείρησης  

ή Φυσικού 
Προσώπου: 

ΣΑΪΜΠΕΡΣΤΡΗΜ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ (CYBERSTREAM LTD) 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 19 – ΙΛΙΣΙΑ 

ΑΘΗΝΑ 11528 

 

Υπεύθυνος σύνταξης: ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ph.D. 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας: 

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ph.D. 

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 

210-7295770 

Fax επικοινωνίας: 210-7295769 

E-mail: andreas.maniatis@cyberstream.gr 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΡΟΣ Α : Αντικείμενο και 
Προδιαγραφές Έργου 

 

Παράγραφος 
αναφοράς 
(π.χ. 2.1) 

Τίτλος Παραγράφου 
Σελίδα / -

ες 
αναφοράς 

Άλλες 
σχετικές 

παραπομπές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΡΟΣ Β  : Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

Παράγραφος 
αναφοράς 

(π.χ. 5) 
Τίτλος Άρθρου 

Σελίδα / -
ες 

αναφοράς 

Άλλες 
σχετικές 

παραπομπές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

B2.3 Δικαιολογητικά 
συμμετοχής 

16 - 17  Η απαίτηση για υπογραφή και 
θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής την ημέρα 
κατάθεσης της προσφοράς 
δημιουργεί σημαντικό 
πρόβλημα συμμετοχής σε 
εταιρίες που δεν έχουν έδρα 
στην Πάτρα, εις βάρος του 
ανταγωνισμού και των ίσων 
δικαιωμάτων συμμετοχής των 
υποψηφίων. 

Προτείνουμε την απαλοιφή του 
όρου, ή άλλως την 
τροποποίησή του, σε συμφωνία 
και με σχετικές αποφάσεις του 
ΣτΕ (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 
317/2007, ΣτΕ 1337/2008, ΕΑ 
ΣτΕ 204/2009, ΕΑ 
ΣτΕ560/2009, ΕΑ ΣτΕ 
1142/2009). 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

43 – 46  Δεδομένου ότι πρόκειται για 
σύνθετο έργο, που 
περιλαμβάνει πολλά διακριτά 
και αυτόνομα υποσυστήματα, 
όπως εξοπλισμός, DW – BI, 
Ψηφιακή Σήμανση, Διαχείριση 
και Παρακολούθηση Έργων, 
Υλοποίηση Mobile εφαρμογών, 
Ενέργειες Δημοσιότητας κλπ., 
να επιτραπεί η κάλυψη της 
απαίτησης για ύπαρξη δύο (2) 
τουλάχιστον έργων αντίστοιχων 
σε οικονομικό επίπεδο, να 
προκύπτει από σύνθεση 
περισσότερων του ενός 
εκπονηθέντων έργων από 
κάποιον υποψήφιο ανάδοχο. 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

45  Να απαλοιφθεί ο περιορισμός τα 
συναφή έργα να αφορούν 
υλοποιήσεις μόνο σε δημόσιο ή 
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ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Η απαίτηση αυτή περιορίζει 
αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό 
και αποκλείει τη συμμετοχή 
πολλών εταιριών. 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

47  Να απαλοιφθεί ο περιορισμός ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Έργου (ΕΥΕ) για ένα έργο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ να διαθέτει 
αποκλειστικά τίτλο σπουδών 
οικονομικών σχολών και να έχει 
συμμετάσχει σε έργο 
επιχειρηματικής ευφυΐας του 
Δημοσίου τομέα. 

Η απαίτηση αυτή περιορίζει 
αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό 
και αποκλείει τη συμμετοχή 
πολλών εταιριών. 
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4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΡΟΣ Γ : Υποδείγματα και Πίνακες 
Συμμόρφωσης 

 

Πίνακας 
αναφοράς 

(π.χ. 
Πίνακας 

2.1) 

Παράγραφος αναφοράς 
Σελίδα / -

ες 
αναφοράς 

Άλλες 
σχετικές 

παραπομπές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ 
/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

C3.4 Πίνακας Διαδικτυακής 
Πύλης 

Απαίτηση 1.4 

28  Η υποχρεωτική και επιπλέον 
βαθμολογούμενη απαίτηση η 
πλατφόρμα διαδικτυακής 
πύλης να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή με αυτόν του 
προσφερόμενου RDBMS, 
περιορίζει το αριθμό 
επιλογών σε έναν ή το πολύ 
δύο προμηθευτών, 
αφαιρώντας από την ΠΔΕ τη 
δυνατότητα επιλογής της 
βέλτιστης μεταξύ ικανού 
αριθμού λύσεων. 

Οι αιτιάσεις που δίνονται για 
τη συγκεκριμένη απαίτηση 
δεν τεκμηριώνονται ούτε 
τεχνολογικά ούτε πρακτικά, 
ιδιαίτερα αν διερευνηθεί ο 
τεράστιος αριθμός των 
επιτυχημένων παγκοσμίως 
εγκαταστάσεων που δεν 
ακολουθεί τον εν λόγω 
περιορισμό. 

C3.4 Πίνακας Διαδικτυακής 
Πύλης 

Απαίτηση 1.6 

28  Η υποχρεωτική και επιπλέον 
βαθμολογούμενη απαίτηση 
όλες οι λειτουργικές 
απαιτήσεις του συστήματος 
δικτυακής πύλης να 
υποστηρίζονται εγγενώς (out 
of the box) από την 
παρεχόμενη λειτουργικότητα 
του προσφερόμενου 
λογισμικού και να μην 
απαιτείται χρήση υπηρεσιών 
ανάπτυξης λογισμικού για 
την υλοποίησή τους 
περιορίζει το αριθμό 
επιλογών σε έναν ή το πολύ 
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δύο προμηθευτών, 
αφαιρώντας από την ΠΔΕ τη 
δυνατότητα επιλογής της 
βέλτιστης μεταξύ ικανού 
αριθμού λύσεων. 

Οι αιτιάσεις που δίνονται για 
τη συγκεκριμένη απαίτηση 
δεν τεκμηριώνονται ούτε 
τεχνολογικά ούτε πρακτικά, 
ιδιαίτερα αν διερευνηθεί ο 
τεράστιος αριθμός των 
επιτυχημένων παγκοσμίως 
εγκαταστάσεων που δεν 
ακολουθεί τον εν λόγω 
περιορισμό. 

 


