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Προς: Προεδρία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Γραφείο Πρωθυπουργού 
 Βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές όλων των κοµµάτων 
 Κεντρικά και περιφερειακά όργανα όλων των πολιτικών κοµµάτων 
 Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Γενικός Διεύθυντης)

 Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Διεύθυνση Πληροφορικής)
 Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

 

Κοιν: Κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ 
     Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ 
     

Θέµα:  Δηµόσια Παρέµβαση - Καταγγελία για τη “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΣΗΕ - 
02/2010” 

Αγαπητοί κύριοι, 

Η Ένωση Ελλήνων  Χρηστών  Ελεύθερου Λογισµικού & Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (www.greeklug.gr) είναι 
µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η οποία µάχεται καθηµερινά για την 
υιοθέτηση τον  ανοικτών  προτύπων  και του ανοικτού λογισµικού σε όλους τους τοµείς (Δηµόσιο, Εκπαίδευση, 
Ιδιωτικός τοµέας). 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε και παράλληλα να καταγγείλουµε πως η Δηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού Α.Ε., επιχείρηση Κοινής Ωφελείας η οποία ελέγχεται εξ' ολοκλήρου από το Ελληνικό κράτος, 
προχώρησε στην  διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες Προσφορές και κριτήριο την  πλέον 
συµφέρουσα (!) από οικονοµικής απόψεως προσφορά, µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ ΔΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ».

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη σκοπός του έργου για το οποίο διενεργείται ο διαγωνισµός είναι

α) δηµιουργία σχεσιακής βάσης δεδοµένων της ΔΣΗΕ µε ενσωµάτωση των παλαιών  υφιστάµενων 
δεδοµένων και λογισµικό εφαρµογών (application software)

β) προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού (υλικό, λειτουργικό, υλοποίηση δικτύου) για τη λειτουργία 
της βάσης δεδοµένων

γ) εκπαίδευση προσωπικού
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δ) διετή υποστήριξη της βάσης δεδοµένων αρχόµενη µετά το πέρας της εξαµηνιαίας περιόδου καλής 
λειτουργίας

Επίσης τονίζουµε πως ζητείται ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός του έργου του Αναδόχου ανέρχεται 
στο ποσό των  130.000 € (εκατόν  τριάντα χιλιάδες ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και πως η 
αποσφράγιση των  προσφορών  θα γίνει στα γραφεία της πιο πάνω ΔΣΗΕ, οδός Ναυαρίνου 10,  Γραφείο 404, 
4ος όροφος, Τηλ. 210 3673475, Fax 210 3640598, στις 30.06.2010.

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ

τον  συγκεκριµένο διαγωνισµό ως µεροληπτικό υπέρ του Ιδιόκτητου Λογισµικού και δη µιας 
συγκεκριµένης εταιρείας παραγωγής ιδιόκτητου λογισµικού και κατά  συνέπεια απαράδεκτο βάσει 
των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στις 04/11/2010 σχετικά µε την Ψηφιακή Στρατηγική της 
Κυβέρνησης και  προφανώς  - άσχετα  µε το ποια εταιρεία θα αναλάβει την υλοποιήσει του έργου - 
συνιστά εµµέσως απ’ ευθείας ανάθεση προς συγκεκριµένη εταιρεία  παραγωγής του λογισµικού και 
φυσικά παραβίαση των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού. Με τον  τρόπο που θα αναλυθεί παρακάτω, 
η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στην  προκήρυξη του διαγωνισµού ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στους υποψήφιους την 
αγορά για λογαριασµό της λογισµικού του οποίου οι άδειες χρήσεως είναι και ακριβές αλλά και απαιτούν 
αυξηµένη υπολογιστική ικανότητα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και το κόστος για το συνοδευόµενο υλικό.

Συγκεκριµένα λοιπόν, 

στη σελίδα 14:
η Δ.Ε.Η.  δηλώνει την  προτίµησή της προς τους διακοµιστές βάσεων  δεδοµένων  Microsoft SQL server 

και Oracle

στη σελίδα 41:
η Δ.Ε.Η. προσθέτει στις τεχνικές προδιαγραφές Λογισµικό Windows 7 Pro στα PCs

στη σελίδα 42:
η Δ.Ε.Η. προσθέτει στις τεχνικές προδιαγραφές Λογισµικό εφαρµογής αναπτυγµένο σε τεχνολογία 

.Net 3.5, Λογισµικό εφαρµογής µε UI αντίστοιχο
των Windows 7, MS Office 2007.

στη σελίδα 43:
η Δ.Ε.Η. προσθέτει στις τεχνικές προδιαγραφές προ-εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Microsoft 

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Προ-εγκατεστηµένο λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου MS OFFICE 
2007 Professional English

στη σελίδα 44:
η Δ.Ε.Η. προσθέτει στις τεχνικές προδιαγραφές προ-εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα MS 

WINDOWS 7 Professional Greek/English, προ-εγκατεστηµένο λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου τύπου MS 
OFFICE 2007 Professional Greek/English

Τα παραπάνω αναφέρονται ξανά στη συγκεντρωτική ανάλυση της τελικής τιµής της προσφοράς, στη 
σελίδα 62. 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισµού η οποία µπορεί να βρεθεί και στην  ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.: 
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=10731&nt=18&lang=1

Θεωρούµε απαράδεκτο αλλά και παράλογο µια κρατικά ελεγχόµενη Α.Ε.  να προτείνει στους πιθανούς 
µειοδότες του διαγωνισµού,  ιδιόκτητο λογισµικό, έχοντας µάλιστα την  φιλοδοξία η συνολική δαπάνη να 
φτάσει µόλις τα 130.000 ευρώ.

Θεωρούµε απαράδεκτο εν  έτει 2010, να µη κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα ενός ανοικτού 
διαγωνισµού, µη συµπεριλαµβάνοντας είτε εξίσου πρόταση του Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού 
Ανοικτού Κώδικα είτε µε µη αναφορά σε κανένα είδος λογισµικού παρά µόνο σε προδιαγραφές.
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Θεωρούµε απαράδεκτο η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισµού την  οποία πληρώνουν  οι φορολογούµενοι πολίτες 
για να απολαµβάνουν  του αγαθού του ηλεκτρικής ενέργειας να παραβιάζει την  Ψηφιακή Στρατηγική που 
εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στις 04/11/2010.

Είµαστε σε θέση να διαβεβαιώσουµε πως η δηµιουργία της σχεσιακής βάσης δεδοµένων  της Διεύθυνσης 
Συναλλαγών  Ηλεκτρικής Ενέργειας µπορεί να υλοποιηθεί εξ' ολοκλήρου µε Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό 
Ανοιχτού Κώδικα,  χωρίς τη χρησιµοποίηση ούτε µιας άδειας Ιδιόκτητου Λογισµικού, δηµιουργώντας τεράστιο 
κέρδος για το Δηµόσιο Τοµέα την δύσκολη αυτή περίοδο της Εθνικής Οικονοµικής Ανασυγκρότησης.

Με τιµή 

Για την Ένωση Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (GREEKLUG).

Το Διοικητικό Συµβούλιο

Ιωακείµ Τελλίδης

tellidis@greeklug.gr

Πρόεδρος
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