
α/α Αναφορά Ερώτηση ενδιαφερόμενου Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1

«Part Α, General Technical & Functional 

Requirements», Section 5.1 «High Level

Architecture», σελ. 37

«The ECC in each Island will be fully redundant; 

i.e., each Island will maintain a main ECC and an 

identical backup ECC, preferably in a different 

location for maximum security.»

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το MMS σύστημα για το 

backup site στην Αθήνα θα

πρέπει να είναι identical με το κυρίως site της Αθήνας, 

καθώς αυτό δεν διευκρινίζεται

στην συγκεκριμένη παράγραφο (γίνεται αναφορά μόνο στα 

συστήματα Κρήτης – Ρόδου)

The Tender states in Section 5.1: "The Athens Central ECC will have 

MMS server (main and backup) to run the market functions, 

namely RDAS, DS and RTD."

 Yes, the main and backup MMS systems will be identical. 
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«Part Α, General Technical & Functional 

Requirements», Table 6.1 «List of NII IT Systems

and Equipment», σελ. 43

Στον συγκεκριμένο πίνακα φαίνεται ότι τα Display Walls θα 

είναι μοναδιαία για κάθε

νησί. Παρόλα αυτά, στην ενότητα 5.1 «High Level 

Architecture», σελ. 37, γίνεται

αναφορά ότι «The ECC in each Island will be fully 

redundant»

Θεωρούμε ότι με βάση τον πίνακα 6.1 δεν απαιτείται τα 

Display Walls να προσφερθούν

και στο backup site κάθε νησιού. Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε

We confirm.
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«Part E, Deliverables», Section 2.3 «General 

Hardware Requirements», σελ. 9

Στην συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται ότι «Hardware 

virtualization is not preferred,

only physical hardware is accepted;»

Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες Virtualization είναι πλέον 

ευρέως διαδεδομένες και

πλήρως αποδεκτές από ένα μεγάλο σύνολο 

κατασκευαστών, παρακαλούμε να γίνει

αποδεκτή η χρήση virtualization για τις εφαρμογές της 

ενότητας Corporate Systems

καθώς και για περιφερειακά συστήματα (εξαιρουμένων 

των εφαρμογών EMS / MMS),

υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι 

πιστοποιημένη από τον

εκάστοτε κατασκευαστή λογισμικού

It is true that hardware virtualization is becoming more accepted 

now around the world. However, HEDNO is taking a conservative 

view on this issue, especially for mission critical applications such as 

the SCADA/AGC function. Therefore, for the mission critical 

applications such as SCADA/AGC only physical hardware will be 

accepted. For other applications hardware virtualization will be 

evaluated equally as physical hardware based solutions.
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«Part E, Deliverables», Section 2.5.8 «Operator 

and Maintenance consoles», σελ. 18

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των 

Operator & Maintenance

consoles που θα πρέπει να προσφερθούν συνολικά στα 

πλαίσια του έργου

Επιπλέον, αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσφερθούν 3 

Monitors για κάθε Operator

Console. Αντίστοιχα, στο Part B – Energy Management 

System, Section 3.3.9 “Operator

Consoles”, σελ. 55, υπάρχει απαίτηση που αναφέρει 

«Cursor operations by pointing

device movements between the 4 Screens of a console», η 

οποία παραπέμπει σε 4

monitors ανά operator.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των 

Monitors ανά operator

Part B refers to a capability of a maximum of 4 screens. The number 

of monitors is as per Part E.

Number of workstations:

6 workstations in Crete, 4 workstations in Rhodes and 6 

workstations in Athens

For the Power Stations: 3 in Linoperamata, 2 in Chania , 2 in 

Rhodes.
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«Part E, Deliverables», Section 2.5.3 «Tape Library 

storage System», σελ. 13

Στην συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται ότι «Backups will 

be configured by the

Contractor according to the backup policy that will be 

communicated by the ΝΙΙ SMO.»

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί o τύπος (incremental, full) 

και η συχνότητα (daily,

Weekly, monthly) των backups ανά τύπο, καθώς και το 

Retention policy του

Οργανισμού, καθώς επηρεάζει την διαστασιολόγηση της 

συγκεκριμένης ενότητας

As mentioned in Part E, Deliverables, Section 2.5.3 “Tape Library 

Storage System”  “data will be provided by the Contractor for 

automatic daily backups”. Daily backups for all signal and 

configuration changes. Monthly backup for all systems. It will be 

certified that no change will be lost in any case of system failure. All 

data will be kept for 5 years.


