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Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν δύο (2) εταιρείες. 
 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα: 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  
 
 
Συνημμένα: 

Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

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

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε  
στη Διακήρυξη:

Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία) 

1 Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1251/2011 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30/11/2011, που 
αναφέρεται στην τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων, στο Άρθρο 2 αναφέρεται ότι "Η οδηγία 
2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: β) στο στοιχείο 
β), το ποσό «193.000 ευρώ» αντικαθίσταται από το 
ποσό «200.000 ευρώ»". 
Με βάση την ανωτέρω τροποποίηση, η Διακήρυξη 
Διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι 
Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 
αφορά σε Ανοικτό Διαγωνισμό και όχι Διεθνή 
Ανοικτό Διαγωνισμό. 
Προτείνουμε την τροποποίηση του χαρακτηρισμού 
του Διαγωνισμού από "Διεθνής Ανοικτός 
Διαγωνισμός" σε "Ανοικτός Διαγωνισμός". 
Με βάση το σχόλιο μας, προτείνουμε στο τεύχος 
διακήρυξης τις εξής τροποποιήσεις: 
α) Στο άρθρο 6. Νομικό, κανονιστικό & Θεσμικό 
Πλαίσιο Διαγωνισμού να προστεθεί ο ανωτέρω 
Κανονισμός (1251/2011 της ΕΕ). 
β) Να διορθώνουν οι κωδικοί CPV 
γ) Να αφαιρεθεί η απαίτηση αποστολής για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΝΑΙ √ Η παρατήρηση έγινε αποδεκτή. 
Η Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αφορά σε Ανοικτό Διαγωνισμό και 
όχι Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό. Τροποποιήθηκε ο χαρακτηρισμός του 
Διαγωνισμού από "Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός" σε "Ανοικτός 
Διαγωνισμός". 
Επίσης υλοποιήθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις α), β) και γ) στο 
τεύχος διαγωνισμού. 
 
 

Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ – Χ. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 
(OPTIONSNET) 
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2 Παράγραφος 12.3 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής», σελ.36, σχετική παραπομπή ΣΤ): Η 
δήλωση κατασκευαστή ή και εισαγωγέα του 
εξοπλισμού καθώς και η αποδοχή συνεργασίας στο 
υπό ανάθεση έργο είναι υπερβολική ως ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού, 
αφού ο εξοπλισμός αφορά ένα πολύ μικρό κομμάτι 
του έργου. Από τη στιγμή που ο υποψήφιος 
ανάδοχος προσφέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
μαζί με την απαραίτητη εγγύηση, προτείνουμε να 
απαλειφθεί η απαίτηση αυτή από τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής και να προστεθεί ως 
προαιρετική απαίτηση στους πίνακες 
συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ √ Η παρατήρηση έγινε αποδεκτή. 
Στην Ενότητα 12.3 «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» η παράγραφος 
ΣΤ) «Να καταθέσουν δήλωση του κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα του 
εξοπλισμού για την αποδοχή συνεργασίας στο υπό ανάθεση έργο.» 
απαλείφθηκε. 
Στο Παράρτημα 2 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» στους Πίνακες 1 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», 2 
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS)» και  3 «ΣΥΣΤΗΜΑ BACKUP 
(SAN - NAS)», προστέθηκε η προδιαγραφή «Να κατατεθεί δήλωση του 
κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα του εξοπλισμού για την αποδοχή 
συνεργασίας στο υπό ανάθεση έργο» αντίστοιχα στα σημεία 1.1.3, 
2.1.3 και 3.20 ως «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ». 

BYTE COMPUTER 
AEBEE 

3 Παράρτημα 2, Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
και Συμμόρφωσης, σελ.74, σχετική παραπομπή 
«1.4.5 Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές)»: Να 
αφαιρεθεί η απαίτηση 1x HDMI, διότι πρόκειται για 
θύρα που προσφέρεται μέσω ανεξάρτητης κάρτας 
γραφικών η οποία όμως δεν απαιτείται από τον 
πίνακα συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ √ Η παρατήρηση έγινε αποδεκτή. 
Στον Πίνακα 1 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» η προδιαγραφή 1.4.5 «Θύρες 
Επικοινωνίας (Εξωτερικές)» τροποποιείται από: 
«1 x θύρα γραφικών D-SUB ή DVI συμβατό με την προσφερόμενη 
οθόνη, 1 x HDMI, 1 x LAN(RJ45), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 3 x Audio 
Jacks (mic, speaker, line-in)» 
σε: 
«1 x θύρα γραφικών D-SUB ή DVI συμβατό με την προσφερόμενη 
οθόνη, 1 x LAN(RJ45), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 3 x Audio Jacks (mic, 
speaker, line-in)» 
 

BYTE COMPUTER 
AEBEE 

4 Παράρτημα 2, Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
και Συμμόρφωσης, σελ.75, σχετική παραπομπή 
«1.5.2 Σύνδεση»: Να αφαιρεθεί η απαίτηση PCIe 
x1 , SATA x 4 όσον αφορά το τροφοδοτικό, διότι 
πρόκειται για χαρακτηριστικά που δεν 
τεκμηριώνονται από τους κατασκευαστές 
επώνυμων σταθμών εργασίας. 
Εξάλλου η υποστήριξη των εν λόγων συνδέσεων 
υπάρχει ως απαίτηση στην παράγραφο "1.4" των 
χαρακτηριστικών της Μητρικής. 

ΝΑΙ √ Η παρατήρηση έγινε αποδεκτή. 
Στον Πίνακα 1 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» η προδιαγραφή 1.5.2 «Σύνδεση» 
απαλείφθηκε. 

BYTE COMPUTER 
AEBEE 
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5 Παράρτημα 2, Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
και Συμμόρφωσης, σελ.79, σχετική παραπομπή 
«2.5.3 Εξωτερικές θύρες I/O»: Να αφαιρεθεί η 
απαίτηση για SD Slot, διότι πρόκειται για θύρα που 
δεν συναντάται σε εξυπηρετητές.  
Άρα η απαίτηση να αντικατασταθεί με: 
Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Keyboard - 
1; VGA - 2 (1 front, 1 back); Network RJ-45 - 2; 
remote management port - 1; USB 2.0 ports - 5 
total (2 front, 2 back, 1 internal) 

ΝΑΙ √ Η παρατήρηση έγινε αποδεκτή. 
Στον Πίνακα 2 «ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS)» η 
προδιαγραφή 2.5.3 «Εξωτερικές θύρες I/O» τροποποιείται από: 
«Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 
front, 1 back); Network RJ-45 - 2; remote management port - 1; SD 
slot - 1; USB 2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal)» 
σε: 
«Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1; Keyboard - 1; VGA - 2 (1 
front, 1 back); Network RJ-45 - 2; remote management port - 1; USB 
2.0 ports - 5 total (2 front, 2 back, 1 internal)» 

BYTE COMPUTER 
AEBEE 

6 Παράρτημα 2, Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 
και Συμμόρφωσης, σελ.81, σχετική παραπομπή 
«3.11 Δυνατότητα authentication με Active 
Directory/Windows Domain και SSL»: Να 
παραμείνει προαιρετικό και όχι απαιτούμενο, όπως 
ήταν στην αρχική προκήρυξη, διότι πρόκειται για 
χαρακτηριστικό που διαθέτουν ορισμένοι μόνο 
κατασκευαστές. 

ΝΑΙ √ Η παρατήρηση έγινε αποδεκτή. 
Στον Πίνακα 3 «ΣΥΣΤΗΜΑ BACKUP (SAN - NAS)» η υποχρέωση της 
προδιαγραφής 3.11 «Δυνατότητα authentication με Active 
Directory/Windows Domain και SSL» τροποποιείται από: 
«ΝΑΙ» 
σε: 
«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ»  

BYTE COMPUTER 
AEBEE 

 
 
 
 Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη 
 
 
 
 
 Δημήτριος Καραβίδας 
 
 
 


