
1 
 

υντάκτθσ : Ραφαιλ ανδαλτηόπουλοσ  

 

χόλιο:  

Αξιότιμοι κφριοι, 

 

είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ αποςτείλουμε τισ παρατθριςεισ μασ επί του 

χεδίου Διακιρυξθσ του Ζργου  «Δθμιουργία Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ 

υςτιματοσ (Ο.Π.) Μθτρϊου Εμπορικϊν θμάτων» ςτο πλαίςιο  τθσ ςχετικισ 

Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ που λιγει ςιμερα ςτισ 27/01/2011. Πρόκεςι μασ είναι να 

βοθκιςουμε δθμιουργικά τθν ΓΓΕ ςτο ζργο τθσ και υπό το πρίςμα αυτό οι 

παρατθριςεισ μασ είναι καλοπροαίρετεσ, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν βελτίωςθ των 

ςχετικϊν προδιαγραφϊν,  γεγονόσ που κα βοθκιςει ςτθν ομαλι διεξαγωγι του 

ςχετικοφ διαγωνιςμοφ, ςτθν ελαχιςτοποίθςθ πικανϊν ενςτάςεων και ςτθν επιτάχυνςθ 

του χρόνου αξιολόγθςθσ και κατακφρωςθσ. 

 

Ακολουκοφν αναλυτικά οι προτάςεισ/παρατθριςεισ μασ και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ 

για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία/διευκρίνιςθ. 

 

Α. Ακριβισ Αρικμόσ Εςωτερικϊν Χρθςτϊν  

 

Επειδι το μοντζλο αδειοδότθςθσ τθσ Microsoft ςχετικά με το λειτουργικό ςφςτθμα 

εξυπθρετθτϊν (Windows Server), του λογιςμικοφ WEB/Application Server &amp; του 

λογιςμικοφ διαχείριςθσ εγγράφων (SharePoint Server) για τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ 

(υπαλλιλουσ) ενόσ οργανιςμοφ λειτουργεί με άδειεσ χριςθσ βαςιςμζνεσ είτε ςτον 

αρικμό των χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, οπότε ονομάηονται User CALs 

(Client Access Licenses), είτε ςτον αρικμό των ςυςκευϊν πρόςβαςθσ ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα, οπότε ονομάηονται Device CALs (Client Access Licenses), 

προτείνεται να διευκρινιςτεί ςτο τελικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ 

των χρθςτϊν - υπαλλιλων τθσ ΓΓΕ που κα χρθςιμοποιοφν το νζο ςφςτθμα (ι 

εναλλακτικά ο αρικμόσ των PCs που κα χρθςιμοποιοφνται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ 

ΓΓΕ για τθν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα). Δεν ςτάκθκε δυνατό να βροφμε κάπου ςτο 

κείμενο τθσ διακιρυξθσ τον ακριβι αρικμό των υπαλλιλων τθσ ΓΓΕ εκτόσ από τθν 

ςελίδα 125 όπου αναφζρεται ότι κα εκπαιδευτοφν 50 ςτελζχθ τθσ ΓΓΕ. Καλό κα ιταν 

βζβαια να κακοριςκεί πιο επίςθμα μζςα ςτθν διακιρυξθ ο αρικμόσ των ςτελεχϊν τθσ 

ΓΓΕ που κα κάνουν χριςθ του ςυςτιματοσ.   

 

Όςον αφορά τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ (άλλοι Φορείσ, πολίτεσ, εταιρείεσ) που κα 

ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα από το Διαδίκτυο (Internet), αυτοί κεωροφνται 

ςφμφωνα με το μοντζλο αδειοδότθςθσ τθσ Microsoft ωσ εξωτερικοί χριςτεσ και 

καλφπτονται απόλυτα με τθν χριςθ τθσ ειδικισ άδειασ External Connector ςτα 

περιςςότερα προϊόντα (ι per CPU license ςε οριςμζνα από αυτά) και ςυνεπϊσ για το 

ςθμείο αυτό δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα. Η ειδικι άδεια External Connector 

επιτρζπει ουςιαςτικά τθν πρόςβαςθ απεριόριςτου αρικμοφ εξωτερικϊν χρθςτϊν ςε 

κάκε υπολογιςτικό ςφςτθμα που τθν διακζτει.  
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Β. Πρόβλθμα με τθν απαίτθςθ για απεριόριςτο αρικμό αδειϊν χριςθσ 

 

τθν ςελ. 104 αναφζρεται «Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ  λογιςμικοφ πρζπει να 

επιτρζπουν, χωρίσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ, ςτον φορζα τθν μελλοντικι 

αφξθςθ του αρικμοφ των χρθςτϊν, τθν τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο 

παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων.».  

 

Ομοίωσ ςτθν ςελ. 152, προδ, 7 του Πίνακα υμμόρφωςθσ «2. Αρχιτεκτονικι τθσ 

Προςφερόμενθσ Λφςθσ» αναφζρεται «Η δυνατότθτα επζκταςθσ του ςυςτιματοσ για 

απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν χωρίσ ουςιαςτικι αλλαγι των εφαρμογϊν και χωρίσ νζεσ 

άδειεσ χριςθσ.» 

 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παρατιρθςθ ςτο μοντζλο αδειοδότθςθσ τθσ 

Microsoft δεν υπάρχει δυνατότθτα αδειοδότθςθσ απεριόριςτου αρικμοφ εςωτερικϊν 

– χρθςτϊν υπαλλιλων ενόσ οργανιςμοφ. Αντίκετα για τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ 

υπάρχει τζτοια δυνατότθτα. 

 

Προτείνουμε να γίνει μια εκτίμθςθ από τθν ΓΓΕ του μζγιςτου αρικμοφ εςωτερικϊν 

χρθςτϊν (ςτελεχϊν τθσ ΓΓΕ) που μπορεί να χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα ςτο μζλλον και 

να αναγραφεί θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. Ο μζγιςτοσ αυτόσ αρικμόσ χρθςτϊν μπορεί 

να είναι τζτοιοσ που πρακτικά κα εξαςφαλίηει ότι δεν κα χρειαςτεί προμικεια αδειϊν 

ςτο μζλλον. Λ.χ. αν ο πραγματικόσ αρικμόσ υπαλλιλων ςιμερα είναι 50 κα μποροφςε 

να ηθτθκοφν άδειεσ για 200 εςωτερικοφσ χριςτεσ. 

 

Με βάςθ αυτό το παράδειγμα οι ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ κα μποροφςαν να 

αναδιατυπωκοφν ωσ εξισ: 

 

• τθν ςελ. 104 «Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ κα πρζπει να 

καλφπτουν χριςθ του ςυςτιματοσ από τουλάχιςτον 200 εςωτερικοφσ χριςτεσ τθσ ΓΓΕ 

&amp; απεριόριςτων αρικμό εξωτερικϊν χρθςτϊν μζςω του Διαδικτφου, ενϊ κα 

πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα, χωρίσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ, τθν 

μελλοντικι τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο εφαρμογϊν κακϊσ 

και τθν ανάπτυξθ νζων.» 

• τθν ςελ. 152 «Η δυνατότθτα επζκταςθσ του ςυςτιματοσ για απεριόριςτο αρικμό 

χρθςτϊν χωρίσ ουςιαςτικι αλλαγι των εφαρμογϊν». Ουςιαςτικά προτείνουμε τθν 

διαγραφι του ςθμείου «χωρίσ νζεσ άδειεσ χριςθσ». 

 

Σο παραπάνω πρόβλθμα υπάρχει και ςε άλλουσ καταςκευαςτζσ λογιςμικοφ και πικανι 

διατιρθςθ των ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν κα αποκλείςει τθν δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ ενόσ ευρφτατου ςυνόλου λφςεων, ςτερϊντασ από τον Φορζα τθν 

δυνατότθτα να επιλζξει τθν βζλτιςτθ οικονομοτεχνικά λφςθ από ζνα δυνθτικά 

μεγαλφτερο αρικμό υποψιφιων αναδόχων ςτα πλαίςια του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 
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Γ. φςτθμα Διαχείριςθσ χεςιακϊν Βάςθσ Δεδομζνων 

 

Ωσ γενικότερθ παρατιρθςθ, κα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι ςτουσ Πίνακεσ 

υμμόρφωςθσ του λογιςμικοφ Database Server («10. Λογιςμικό υςτθμάτων – 

φςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων», ςελ. 190 – 200) και του λογιςμικοφ 

Application Server («11. Λογιςμικό υςτθμάτων – Λογιςμικό Application Server»,ςελ. 

201 – 210), κακϊσ και ςτθν ςελ. 109 τθσ παραγράφου «Γ.3.3.1 φςτθμα Διαχείριςθσ 

Βάςθσ Δεδομζνων», υπάρχουν μια ςειρά από προδιαγραφζσ που αποκλείουν τα 

προϊόντα λογιςμικοφ τθσ Microsoft και κατά ςυνζπεια το ςφνολο των λφςεων 

λογιςμικοφ εφαρμογϊν που διακζτουν πολλοί Ζλλθνεσ αλλά και ξζνοι ςυνεργάτεσ. Οι 

λφςεισ των ςυνεργατϊν μασ ζχουν αναπτυχκεί με βάςθ τθν τεχνολογικι πλατφόρμα 

τθσ Microsoft και ο αποκλειςμόσ τουσ ςυρρικνϊνει το ςφνολο των πικανϊν λφςεων 

που κα μποροφςαν να προτακοφν ςτα πλαίςια του ζργου, μειϊνοντασ ζτςι τα 

περικϊρια του υγιι ανταγωνιςμοφ, τον αρικμό των υποψθφίων αναδόχων αλλά και 

τισ πικανότθτεσ επιλογισ τθσ βζλτιςτθσ οικονομοτεχνικισ προςφοράσ από ζνα 

ευρφτατο ςφνολο προμθκευτϊν.  

 

Αναλυτικότερα, ςτον Πίνακα υμμόρφωςθσ «10. Λογιςμικό υςτθμάτων – φςτθμα 

Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων», ςελ. 190 – 200, ο οποίοσ προδιαγράφει το λογιςμικό 

Database (RDBMS) υπάρχουν μια ςειρά από προδιαγραφζσ, οι οποίεσ δεν 

ςυνειςφζρουν ουςιαςτικά ςτον προςδιοριςμό τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ του 

Ζργου, ενϊ αντίκετα αποκλείουν τθν Microsoft και φωτογραφίηουν τθν τελευταία 

ζκδοςθ του λογιςμικοφ ενόσ και μόνο καταςκευαςτι λογιςμικοφ βάςεων δεδομζνων. 

Οι ουςιαςτικζσ απαιτιςεισ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου ςτο επίπεδο 

αποκικευςθσ και διαχείριςθσ των δεδομζνων (RDBMS) μποροφν να καλυφκοφν από 

αντίςτοιχεσ τεχνολογίεσ και δυνατότθτεσ πολλϊν προϊόντων, ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του αντίςτοιχου τθσ Microsoft (SQL Server) με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι οι 

προδιαγραφζσ κα αφινουν το περικϊριο ςυμμετοχισ τουσ. Προτείνεται για όλουσ 

τουσ παραπάνω λόγουσ θ απαλοιφι των ακολοφκων προδιαγραφϊν του 

ςυγκεκριμζνου Πίνακα υμμόρφωςθσ:  

 

• 2, 8, 10, 13 (ο SQL server ζχει compression αλλά όχι όπωσ ηθτείται εδϊ), 14, 15, 16, 

17, 19, 22 (ο SQL Server υποςτθρίηει Online λειτουργίεσ αλλά όχι όπωσ ηθτείται εδϊ), 

23, 36 (ο SQL Server υποςτθρίηει ANSI 1992), 39 (ο SQL Server υποςτθρίηει triggers 

αλλά όχι όπωσ ηθτείται εδϊ), 41, 42, 43, 44, 47, 48, 53 (ο SQL Server υποςτθρίηει 

backup αλλά όχι όπωσ ηθτείται εδϊ), 55, 56, 58, 59, 64, 65, 67 (Ο SQL Server ζχει 

πιςτοποιθκεί κατά CC ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ και είναι ςτθν διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ τθσ νζασ ζκδοςθσ), 68 (ο SQL Server υποςτθρίηει κρυπτογράφθςθ αλλά 

όχι όπωσ ηθτείται εδϊ), 70 (ο SQL Server υποςτθρίηει Unicode αλλά όχι όπωσ ηθτείται 

εδϊ) 

 

Με δεδομζνθ τθν πίεςθ χρόνου και επειδι κατανοοφμε πλιρωσ τθν δυςκολία τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ για τθν αναδιατφπωςθ των πολλϊν αυτϊν προδιαγραφϊν του εν λόγω 

πίνακα ςυμμόρφωςθσ, προτείνουμε τθν χριςθ των ςχετικϊν προδιαγραφϊν RDBMS 
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που χρθςιμοποιεί θ ΚτΠ ΑΕ ςτουσ υπ’ ευκφνθ τθσ διαγωνιςμοφσ, οι οποίεσ και 

εξαςφαλίηουν ζνα ανοικτό περιβάλλον διεξαγωγισ διαγωνιςμϊν. 

 

Εκτόσ από τισ παραπάνω προδιαγραφζσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ που αποκλείουν το 

RDBMS τθσ Microsoft, υπάρχουν και οριςμζνεσ προδιαγραφζσ ςτθν ςελ. 109 τθσ 

παραγράφου «Γ.3.3.1 φςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων» που κάνουν ακριβϊσ 

το ίδιο. Οι προδιαγραφζσ αυτζσ είναι: 

 

• «Native compilation Java και PL/SQL κϊδικα εφαρμογϊν 

• Δυνατότθτεσ διαχείριςθσ ςυνόλων (summary management), 

• βελτιςτοποιθμζνο περιβάλλον Java ςυμβατό με τα ιςχφοντα πρότυπα,  

• caching ςτατικϊν και δυναμικϊν Web ςελίδων (pages) κακϊσ και page fragments 

που αποςτζλλονται προσ τουσ χριςτεσ,  

• caching Java objects κλπ 

 

Για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ αιτοφμαςτε τθν απομάκρυνςθ των 

ςυγκριμζνων προδιαγραφϊν από το τελικό κείμενο τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Δ. Λογιςμικό Application Server   

 

Όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν προθγοφμενθ παρατιρθςθ, τον Πίνακα υμμόρφωςθσ 

«11. Λογιςμικό υςτθμάτων – Λογιςμικό Application Server», ςελ. 201 – 210, ο οποίοσ 

προδιαγράφει το λογιςμικό Application Server υπάρχουν μια ςειρά από 

προδιαγραφζσ, οι οποίεσ δεν ςυνειςφζρουν ουςιαςτικά ςτον προςδιοριςμό τθσ 

απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ του Ζργου, ενϊ αντίκετα αποκλείουν τθν Microsoft 

και φωτογραφίηουν λογιςμικό Application Server ενόσ και μόνο καταςκευαςτι 

λογιςμικοφ. Οι ουςιαςτικζσ απαιτιςεισ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου ςτο 

επίπεδο εκτζλεςθσ εφαρμογϊν (Web/Application services) μποροφν να καλυφκοφν 

από αντίςτοιχεσ τεχνολογίεσ και δυνατότθτεσ πολλϊν προϊόντων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και αυτϊν τθσ Microsoft (χριςθ του κατανεμθμζνου πλαιςίου 

ανάπτυξθσ εφαρμογϊν πολλαπλϊν επίπεδων .ΝΕΣ, ιςοδφναμου του πλαιςίου J2EE) με 

τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι οι προδιαγραφζσ κα αφινουν το περικϊριο ςυμμετοχισ 

τουσ. Προτείνεται για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ θ απαλοιφι των ακολοφκων 

προδιαγραφϊν του ςυγκεκριμζνου Πίνακα υμμόρφωςθσ:  

 

• 2, 11, 17, 18, 25 (οι τεχνολογίεσ τθσ Microsoft υποςτθρίηουν υψθλι διακεςιμότθτα 

αλλά με τον τρόπο που ηθτείται εδϊ), 31, 32, 34 (οι τεχνολογίεσ τθσ Microsoft 

υποςτθρίηουν υψθλι διακεςιμότθτα αλλά με τον τρόπο που ηθτείται εδϊ), 37 (οι 

τεχνολογίεσ τθσ Microsoft υποςτθρίηουν pooling αλλά με τον τρόπο που ηθτείται εδϊ), 

38, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 50 (υποςτθρίηεται πλιρθσ γραφικι διαχείριςθ αλλά όχι με 

Web περιβάλλον), 51 (υποςτθρίηεται διαχείριςθ αλλά όχι όπωσ ηθτείται εδϊ), 52, 53, 

54 

 

Με δεδομζνθ τθν πίεςθ χρόνου και επειδι κατανοοφμε πλιρωσ τθν δυςκολία τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ για τθν αναδιατφπωςθ των πολλϊν αυτϊν προδιαγραφϊν του εν λόγω 
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πίνακα ςυμμόρφωςθσ, προτείνουμε τθν χριςθ των ςχετικϊν προδιαγραφϊν 

Web/Application Server που χρθςιμοποιεί θ ΚτΠ ΑΕ ςτουσ υπ’ ευκφνθ τθσ 

διαγωνιςμοφσ, οι οποίεσ και εξαςφαλίηουν ζνα ανοικτό περιβάλλον διεξαγωγισ 

διαγωνιςμϊν. 

 

 

Ε. Ηλεκτρονικι Σιρθςθ Βιβλίων και Πρωτοκόλλων 

 

 

(1) τθν προδ. 1, ςελ. 212 ηθτείται «Οι προςφερόμενεσ άδειεσ του υποςυςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Εγγράφων &amp; Ψθφιοποίθςθσ να καλφπτουν απεριόριςτο αρικμό 

χρθςτϊνω(τιμολόγθςθ βάςει αρικμοφ CPUs)». Όπωσ αναφζρκθκε και ςτισ 

παρατθριςεισ Α και Β προθγουμζνωσ, το μοντζλο αδειοδότθςθσ του προϊόντοσ 

SharePoint Server 2010 που αποτελεί τθν λφςθ διαχείριςθσ εγγράφων τθσ Microsoft 

για τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ (υπαλλιλουσ) ενόσ οργανιςμοφ, λειτουργεί με άδειεσ 

χριςθσ βαςιςμζνεσ είτε ςτον αρικμό των χρθςτϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, 

οπότε ονομάηονται User CALs (Client Access Licenses), είτε ςτον αρικμό των ςυςκευϊν 

πρόςβαςθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα, οπότε ονομάηονται Device CALs (Client 

Access Licenses) και δεν υπάρχει δυνατότθτα αδειοδότθςθσ απεριόριςτου αρικμοφ 

εςωτερικϊν χρθςτϊν - υπαλλιλων ενόσ οργανιςμοφ όπωσ ηθτείται ςτθν εν λόγω 

προδιαγραφι. (αντίκετα για τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ υπάρχει τζτοια δυνατότθτα). 

Προτείνουμε να γίνει μια εκτίμθςθ από τθν ΓΓΕ του μζγιςτου αρικμοφ εςωτερικϊν 

χρθςτϊν (ςτελεχϊν τθσ ΓΓΕ) που μπορεί να χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα ςτο μζλλον και 

να αναγραφεί θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. Ο μζγιςτοσ αυτόσ αρικμόσ χρθςτϊν μπορεί 

να είναι τζτοιοσ που πρακτικά κα εξαςφαλίηει ότι δεν κα χρειαςτεί προμικεια αδειϊν 

ςτο μζλλον. Λ.χ. αν ο πραγματικόσ αρικμόσ υπαλλιλων ςιμερα είναι 50 κα μποροφςε 

να ηθτθκοφν άδειεσ για 200 εςωτερικοφσ χριςτεσ. Με βάςθ αυτό το παράδειγμα θ 

ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι κα μποροφςε να αναδιατυπωκεί ωσ εξισ: «Οι 

προςφερόμενεσ άδειεσ του υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Εγγράφων &amp; 

Ψθφιοποίθςθσ να καλφπτουν χριςθ από 200 εςωτερικοφσ χριςτεσ τθσ ΓΓΕ και  να 

είναι ανεξάρτθτεσ του αρικμοφ ςελίδων προσ ψθφιοποίθςθ και του τφπου του 

χρθςιμοποιοφμενου ςαρωτι.». Πιςτεφουμε ότι με τθν αλλαγι αυτι κα επιτευχτεί και 

ςθμαντικι οικονομία ςτο ζργο, κακϊσ απεριόριςτεσ άδειεσ χριςτεσ ςθμαίνει πολφ 

υψθλό κόςτοσ ςτα γνωςτά ςυςτιματα διαχείριςθσ εγγράφων. 

 

(2) τθν προδ. 2, ςελ. 212 αναφζρεται «Σο ςφςτθμα πρζπει να είναι διακζςιμο ςε μία 

ςειρά από λειτουργικά ςυςτιματα όπωσ Windows, Linux and Unix.». Σο προϊόν τθσ 

Microsoft SharePoint Server 2010 λειτουργεί ςτθν οικογζνεια λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων Windows Server και θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι αποκλείει τθν 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςτο ζργο. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τθν διαγραφι 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ από το τελικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ. 

 

(3) τθν προδ. 3, ςελ. 212 αναφζρεται «Σο ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει τθ χριςθ 

ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων όπωσ Oracle, DB2, SQL Server. ε κακε περίπτωςθ θ ΒΔ 

κα χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ όλθσ τθσ πλθροφορίασ, δθλαδι περιεχόμενο, 
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μεταδεδομζνα και δείκτεσ περιεχομζνου ταυτόχρονα. Επιπλζον να υποςτθρίηεται 

διαφανισ λει-τουργικότθτα ςυμπίεςθσ όλων των δεδομζνων ςε επίπεδο βάςθσ για τθν 

κα-λφτερθ, αςφαλζςτερθ &amp; αποδοτικότερθ δομι καταχϊρθςθσ τθσ δεξαμενισ 

περιεχομζνου.». Σο προϊόν τθσ Microsoft SharePoint Server 2010 λειτουργεί με τθν 

χριςθ του RDBMS τθσ SQL Server τθσ Microsoft και θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι 

αποκλείει τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςτο ζργο. Προτείνεται θ αναδιατφπωςθ τθσ 

προδιαγραφισ ωσ εξισ «Σο ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει τθ χριςθ ςχεςιακισ βάςθσ 

δεδομζνων. ε κακε περίπτωςθ θ ΒΔ κα χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ όλθσ τθσ 

πλθροφορίασ, δθλαδι περιεχόμενο, μεταδεδομζνα και δείκτεσ περιεχομζνου 

ταυτόχρονα. Επιπλζον να υποςτθρίηεται διαφανισ λειτουργικότθτα ςυμπίεςθσ όλων 

των δεδομζνων ςε επίπεδο βάςθσ για τθν καλφτερθ, αςφαλζςτερθ &amp; 

αποδοτικότερθ δομι καταχϊρθςθσ τθσ δεξαμενισ περιεχομζνου.». 

 

(4) τθν προδ. 7, ςελ. 213 αναφζρεται «Να παρζχεται πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα μζςα 

από Thick Client. Σα υποςτθριηόμενα λειτουργικά ςυςτιματα για αυτι τθ λειτουργία 

πρζπει να είναι Microsoft Windows XP, 2000 &amp; 2003, 2007». Θα κζλαμε να 

παρατθριςουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι αφορά απαρχαιωμζνα ςυςτιματα 

Διαχείριςθσ Εγγράφων. Η διατιρθςθ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ λειτουργεί 

υποςτθρικτικά ςε ςυγκεκριμζνουσ γνωςτοφσ παραδοςιακοφσ καταςκευαςτζσ και 

αποκλείει πολλζσ άλλεσ ςφγχρονεσ και πιο ελαφριζσ ανταγωνιςτικζσ λφςεισ που 

χρθςιμοποιοφν μόνο thin clients (Web Browser), όπωσ και το πρoιόν τθσ Microsoft 

SharePoint Server 2010. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ προτείνουμε είτε τθν άρςθ τθν 

προδιαγραφισ είτε τθν αλλαγι τθσ ςε προαιρετικι. 

 

(5) τθν προδ. 10, ςελ. 213 αναφζρεται «Σο ςφςτθμα πρζπει να ςυνεργάηεται με 

ευρζωσ διαδεδομζνουσ Web Servers όπωσ Apache 2.0+, Oracle HTTP Server, Sun One 

6.1, IIS 5.0 &amp; 6.0». Σο προϊόν τθσ Microsoft SharePoint Server 2010 λειτουργεί 

ςτον Web/Application Server IIS τθσ Microsoft και θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι 

αποκλείει τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςτο ζργο. Για το λόγο αυτό προτείνουμε 

τθν διαγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ από το τελικό κείμενο τθσ 

διακιρυξθσ. 

 

(6) τθν προδ. 35, ςελ. 217 αναφζρεται «Δυνατότθτα out of the box διεπαφισ με email 

υπθρεςίεσ και clients για τθν διαχείριςθ email μθνυμάτων (ειςερχομζνων-

εξερχόμενων) και ςυνδζςεισ(attachment) αυτϊν. υγκεκριμζνα να υποςτθρίηει 

διαχείριςθ Exchange/Outlook/Lotus ι Novel GroupWise μθνυμάτων. Περιγράψτε τον 

τφπο των μθνυμάτων, πωσ διαχειρίηονται τα attachments, πωσ 

ςυλλαμβάνονται/ειςάγονται τα μθνφματα και τα μεταδεδομζνα τουσ (κείμενο, 

ςυγγρα-φζασ μυν’θματοσ κ.α.);» Η ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι φωτογραφίηει 

ςυγκεκριμζνο ανταγωνιςτικό προϊόν αποκλείοντασ τθν ςυμμετοχι του προϊόντοσ τθσ 

Microsoft SharePoint Server 2010 και προτείνεται είτε να γίνει προαιρετικι είτε να 

αναδιατυπωκεί ωσ εξισ: «Δυνατότθτα διεπαφισ με email υπθρεςίεσ και clients για τθν 

διαχείριςθ email μθνυμάτων (ειςερχομζνων-εξερχόμενων) και ςυνδζςεισ (attachment) 

αυτϊν όπωσ για παράδειγμα διαχείριςθ Exchange/Outlook/Lotus ι Novel GroupWise 

μθνυμάτων. Περιγράψτε τον τφπο των μθνυμάτων, πωσ διαχειρίηονται τα attachments, 
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πωσ ςυλλαμβάνονται/ειςάγονται τα μθνφματα και τα μεταδεδομζνα τουσ (κείμενο, 

ςυγγρα-φζασ μυν’θματοσ κ.α.» 

 

(7) τθν προδ. 45, ςελ. 219 αναφζρεται «Να δίνεται θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με 

ςφςτθμα ςφλλθψθσ εγγράφων το οποίο υποςτθρίηει OCR λειτουργικότθτα για 

Ελλθνικά και Αγγλικά και επίςθσ είναι ςυμβατό με ςαρωτζσ και αντίςτοιχα TWAIN 

&amp; ISIS οδθγοφσ αυτϊν. Επίςθσ να είναι δυνατι θ χριςθ του Capturing module ςε 

desktop &amp; web μορφι». Η δυνατότθτα capturing ςε Web μορφι δεν δίνει κάποιο 

πλεονζκτθμα ςτθν λφςθ αφοφ ζτςι κι αλλιϊσ ο χριςτθσ πρζπει να βρίςκεται φυςικά 

ςτον ςτακμό εργαςίασ που είναι ςυνδεδεμζνο ο scanner, ενϊ επιπλζον αυξάνει χωρίσ 

λόγο το κόςτοσ του ζργου. Προτείνεται θ αναδιατφπωςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

«Να δίνεται θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με ςφςτθμα ςφλλθψθσ εγγράφων το οποίο 

υποςτθρίηει OCR λειτουργικότθτα για Ελλθνικά και Αγγλικά και επίςθσ είναι ςυμβατό 

με ςαρωτζσ και αντίςτοιχα TWAIN &amp; ISIS οδθγοφσ αυτϊν. Επίςθσ να είναι δυνατι 

θ χριςθ του Capturing module ςε desktop μορφι  και προαιρετικά ςε web μορφι» 

 

(8) τθν προδ. 63, ςελ. 223 αναφζρεται «Ολοκλθρωμζνο και καταγεγραμμζνο 

J2EE/Java API το οποίο δίνει τθ δυνα-τότθτα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ι 

διαςυνδεςιμότθτασ με άλλεσ εφαρμογζσ ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα διαχείριςθσ 

εγγράφων». Η ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι αποκλείει τθν ςυμμετοχι όλων των 

δυνατϊν λφςεων που δεν βαςίηονται ςτο μοντζλο J2EE, ςυμπεριλαμβανόμενου του 

προϊόντοσ τθσ Microsoft SharePoint Server 2010, που βαςίηεται ςτο ιςοδφναμο 

μοντζλο ανάπτυξθσ κατανεμθμζνων εφαρμογϊν πολλαπλϊν επιπζδων (n-tier) .ΝΕΣ. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται θ αναδιατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ ωσ 

εξισ: «Ολοκλθρωμζνο και καταγεγραμμζνο API το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ι διαςυνδεςιμότθτασ με άλλεσ εφαρμογζσ ςε ζνα ενιαίο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ εγγράφων». 

 

(9) τθν προδ. 65, ςελ. 223 αναφζρεται: «Δυνατότθτα χριςθσ Business Process 

Management μθχανισ θ οποία βαςίηεται ςτο ανοιχτό πρότυπο BPEL4WS για τθν 

δθμιουργία custom ροϊν εργαςίασ οι οποίεσ κα διαςυνδζουν πολλά ςυςτιματα μαηί 

και ταυτόχρονα κα ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Εγγράφων ςε ςενάρια διαλειτουργικότθτασ.». H ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι αποκλείει 

πολλά ςυςτιματα διαχείριςθσ εγγράφων με εξελιγμζνεσ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ 

ςεναρίων ροϊν εργαςιϊν, τα οποία δεν ςυμμορφϊνονται με το ηθτοφμενο πρότυπο 

BPEL4WS, ςυμπεριλαμβανομζνου του προϊόντοσ SharePoint Server 2010 τθσ 

Microsoft. Για το λόγο αυτό προτείνεται θ αναδιατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προδιαγραφισ ωσ εξισ: «Δυνατότθτα χριςθσ μθχανισ Workflow για τθν δθμιουργία 

custom ροϊν εργαςίασ οι οποίεσ κα διαςυνδζουν πολλά ςυςτιματα μαηί και 

ταυτόχρονα κα ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Εγγράφων ςε ςενάρια διαλειτουργικότθτασ». 

 

(10) τθν προδ. 67, ςελ. 224 αναφζρεται «Σο ςφςτθμα ενορχιςτρωςθσ διαδικα-ςιϊν 

πρζπει να καταχωρεί τισ ροζσ δια-δικαςίασ χρθςιμοποιϊντασ ανοιχτά πρότυπα όπωσ 

XML.».  Η προδιαγραφι αυτι προχποκζτει τθν χριςθ του προτφπου BPEL4WS που 
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αναφζρκθκε προθγουμζνωσ και όπωσ ειπϊκθκε πολλά ςυςτιματα διαχείριςθσ 

εγγράφων με εξελιγμζνεσ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ ςεναρίων ροϊν εργαςιϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του προϊόντοσ SharePoint Server 2010 τθσ Microsoft δεν 

ςυμμορφϊνονται με αυτό. Για το λόγο αυτό προτείνεται είτε θ άρςθ τθσ εν λόγω 

προδιαγραφισ είτε να γίνει αυτι προαιρετικι. 

 

Σ. Web Content Management 

 

Οι προδιαγραφζσ 5 &amp; 6, ςελ. 227 όπωσ είναι διατυπωμζνεσ δεν επιτρζπουν τθν 

ςυμμετοχι του προϊόντοσ SharePoint Server τθσ Microsoft το οποίο ζχει εντελϊσ άλλθ 

λογικι ςτθν διαχείριςθ του υλικοφ. Προτείνεται θ ενοποίθςθ των προδιαγραφϊν ςτθν 

εξισ «Σο ςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει τθν δθμιουργία και ςυντιρθςθ βιβλιοκικθσ με 

τμιματα περιεχομζνου που μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν (reusable content)» 

 

Z. Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου - Μεταφερςιμότθτα άδειϊν &amp; άλλα 

πλεονεκτιματα των προγραμμάτων μαηικισ αδειοδότθςθσ (Volume Licensing) τθσ 

Microsoft 

 

ε περίπτωςθ που μζςα από τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία τελικά προκρικεί ωσ 

λογιςμικό αυτοματιςμοφ γραφείου το προϊόν MS Office 2010, οι προδιαγραφζσ (προδ. 

43, ςελ. 183) του λογιςμικοφ αυτοματιςμοφ γραφείου όπωσ είναι αυτι τθν ςτιγμι 

διατυπωμζνεσ δεν προςτατεφουν τον φορζα να προμθκευτεί τθν πιο κατάλλθλθ 

ζκδοςθ του MS Office για Κυβερνθτικοφσ φορείσ. Όπωσ είναι τϊρα οι προδιαγραφζσ 

επιτρζπουν τθν προςφορά λογιςμικοφ MS Office τφπου OEM (προεγκατεςτθμζνο) το 

οποίο απευκφνεται ςε οικιακοφσ χριςτεσ όταν αγοράηουν ζνα νζο PC με το λογιςμικό 

αυτοματιςμοφ γραφείου προεγκατεςτθμζνο. Οι άδειεσ τφπου OEM ςτεροφνται 

πολλαπλϊν πλεονεκτθμάτων ζναντι αυτϊν που είναι διακζςιμα από τα κατάλλθλα 

προγράμματα μαηικισ αδειοδότθςθσ (Volume Licensing) τθσ Microsoft που είναι 

εξειδικευμζνα για μαηικι προμικεια &amp; κεντρικι διαχείριςθ από τουσ 

Κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Σα πλεονεκτιματα αυτά που παρζχονται από τα 

εξειδικευμζνα κυβερνθτικά προγράμματα μαηικισ αδειοδότθςθσ και δεν παρζχονται 

από τισ άδειεσ τφπου ΟΕΜ είναι τα εξισ: 

- Ενιαία διαχείριςθ αδειϊν με τθν χριςθ ενόσ και μόνο ςειριακοφ αρικμοφ. Με τον 

ίδιο ςειριακό αρικμό μπορεί να γίνει εγκατάςταςθ ςε οποιαδιποτε υπολογιςτικό 

ςφςτθμα του Φορζα, μζχρι τον αρικμό των αδειϊν που αυτόσ ζχει προμθκευτεί. ε 

αντίκεςθ, ςτισ άδειεσ τφπου OEM ο Φορζασ ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου 

διαγωνιςμοφ κα προμθκευτεί 700 μεμονωμζνεσ άδειεσ θ κάκε μια με το δικό τθσ 

ςειριακό αρικμό και κα πρζπει να διαχειρίηεται 700 διαφορετικοφσ ςειριακοφσ 

αρικμοφσ. 

- Μεταφερςιμότθτα των αδειϊν χριςθσ ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ. ε 

περίπτωςθ απόςυρςθσ εξοπλιςμοφ, οι άδειεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

εγκατάςταςθ ςε νζα υπολογιςτικά ςυςτιματα. ε αντίκεςθ, οι άδειεσ τφπου ΟΕΜ δεν 

μποροφν να επανεγκαταςτακοφν ςε άλλο υπολογιςτικό ςφςτθμα του Φορζα. Μια 

άδεια λογιςμικοφ ΟΕΜ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςτο αρχικό ςφςτθμα με το 

οποίο αγοράςτθκε (προεγκατεςτθμζνο). 
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- υνολικι άδεια ςτο όνομα του Φορζα (1 ςφμβαςθ για όλεσ τισ άδειεσ χριςθσ 

λογιςμικοφ των προϊόντων Microsoft). 

- Εξειδικευμζνο site ςτο Διαδίκτυο για τθν κεντρικι θλεκτρονικι διαχείριςθ των 

αδειϊν, των ςειριακϊν αρικμϊν και των υπολοίπων πλεονεκτθμάτων, με αποτζλεςμα 

ο Φορζασ να μπορεί να ζχει ςυγκεντρωτικι διαχείριςθ των αδειϊν του και να ζχει 

πρόςβαςθ ςτουσ ςειριακοφσ αρικμοφσ ανά πάςα ςτιγμι. 

- Διάκεςθ ςειριακϊν αρικμϊν &amp; δικαίωμα εγκατάςταςθσ προθγουμζνων 

εκδόςεων (Downgrade Rights). Ζτςι για παράδειγμα με τθν προμικεια αδειϊν για το 

λογιςμικό αυτοματιςμοφ γραφείου Office  2010, διατίκενται αυτόματα ςτον Φορζα 

μζςω του εξειδικευμζνου site μαηικισ αδειοδότθςθσ ενιαίοι ςειριακοί αρικμοί για 

εγκατάςταςθ και χριςθ των προθγουμζνων εκδόςεων, όπωσ Office 2007 και Office 

2003. 

- Διάκεςθ των προγραμμάτων εγκατάςταςθσ τόςο των τρεχουςϊν εκδόςεων όςο και 

των προθγουμζνων. Ο Φορζασ ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να κατεβάςει από το 

διαδίκτυο το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ που τον ενδιαφζρει. Για παράδειγμα ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο Φορζασ μπορεί να βρει το εκτελζςιμο τόςο για τθν 

εγκατάςταςθ τθσ ζκδοςθσ Office 2010 όςο και τθσ ζκδοςθσ Office 2003. Ζτςι ο Φορζασ 

δεν χρειάηεται να προβαίνει ςε αγορά μζςων εγκατάςταςθσ, ενϊ επιπλζον ζχει ανά 

πάςα ςτιγμι πρόςβαςθ και ςε μζςα εγκατάςταςθσ προθγουμζνων εκδόςεων τα οποία 

επιπλζον δεν διατίκενται με άλλον τρόπο. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ προτείνουμε τθν προςκικθ τθσ παρακάτω απαίτθςθσ ςτισ 

προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ: 

Σο λογιςμικό αυτοματιςμοφ γραφείου κα πρζπει να προςφερκεί ςε μορφι ςυνολικισ 

κυβερνθτικισ άδειασ ςτο όνομα του Φορζα με δυνατότθτα μεταφοράσ του ςε 

οποιοδιποτε παλαιό ι νζο υπολογιςτικό ςφςτθμα του Φορζα και με δυνατότθτα 

εγκατάςταςθσ και χριςθσ προθγοφμενων εκδόςεϊν του. 

 

 

Κακϊσ κεωροφμε δεδομζνθ τθν αμερολθψία του Τπουργείου και τθν καλι κζλθςι του 

για τθν υλοποίθςθ ενόσ επιτυχθμζνου και αξιόπιςτου πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ, 

προςβλζπουμε ςε ενζργειζσ ςασ ςχετικά με τθν αναδιατφπωςθ των προδιαγραφϊν 

του διαγωνιςμοφ προκειμζνου αυτζσ να επιτρζπουν τθ ςυμμετοχι λφςεων με 

αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ και τεχνολογίεσ που μποροφν να προςφζρουν περιςςότεροι 

του ενόσ προμθκευτζσ λογιςμικοφ. Με τον τρόπο αυτό ενιςχφεται ουςιαςτικά θ 

«ανοικτότθτα» του διαγωνιςμοφ και εξαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι περιςςότερων 

λφςεων &amp; θ αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ, γεγονόσ που αποτελεί και βαςικό ςκοπό 

κάκε διαδικαςίασ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ. Με τον τρόπο αυξάνεται ςθμαντικά ο 

δυνθτικόσ αρικμόσ των υποψθφίων αναδόχων και τα περικϊρια του ανταγωνιςμοφ, 

με προφανι πλεονεκτιματα &amp; οφζλθ για τον φορζα, ο οποίοσ κα μπορεί να 

επιλζξει τθν βζλτιςτθ τεχνοοικονομικά λφςθ από ζνα ευρφτερο ςφνολο προτάςεων 

προμθκευτϊν. 

 

 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία ι διευκρίνιςθ. 
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Με εκτίμθςθ, 

 

 

 

Ραφαιλ ανδαλτηόπουλοσ 


