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1. Συμφωνία Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) 

Ο Ανάδοχος μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης πλατφόρμας θα παρέχει μία 

ολοκληρωμένη Managed Service λύση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες η 

οποία θα περιλαμβάνει: 

 Παροχή μηχανισμού «proactive monitoring» IP VPN συνδέσεων  

 Proactive εντοπισμό και διαχείριση βλαβών διακοπής υπηρεσίας IP VPN 

και ασφάλειας, μέσω της αποστολής (προς τον ΔΕΔΔΗΕ) proactive 

email alerts/notifications βλαβών διαθεσιμότητας σύνδεσης και 

περιστατικών ασφαλείας. Επιπρόσθετα δημιουργία δελτίων βλαβών 

(trouble tickets) αυτόματα στο σύστημα παρακολούθησης του 

Αναδόχου, χωρίς να απαιτείται διάγνωση και αναγγελία από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Διαχείριση βλαβών εξοπλισμού μέσω δημιουργίας δελτίων βλαβών 

(trouble tickets) στο σύστημα παρακολούθησης του Αναδόχου. 

 Αυτόματος υπολογισμός των τιμών των KPI (Key Performance 

Indicators) από τα συστήματα του Αναδόχου και σύγκριση με τα 

συμβατικά ορισμένα κατώφλια, με αποτέλεσμα τον υπολογισμό και την 

εφαρμογή των σχετικών ρητρών ή πιστώσεων σε μηνιαία βάση, τα 

οποία θα αποστέλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

1.1 Υπηρεσία Διαχείρισης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει μέσα από ένα σύνολο λειτουργιών και διαδικασιών 

να παρέχει βελτιστοποίηση της απόδοσης και διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας υπηρεσιών με Συμφωνία Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA-

Service Level Agreement) μέσω συγκεκριμένων Δεικτών Απόδοσης (KPI-

Key Performance Indicator). Το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών 

θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

 Νetwork trouble reporting & ticket handling 

 Δίκτυο (λογικοί και φυσικοί πόροι) 

 Διαχείριση Υπηρεσιών (Service Management) 

 SLA Management 

 Διαχείριση Απόδοσης (Performance Management) 

 

Στις επόμενες ενότητες αναφέρονται οι KPIs που χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών θα πρέπει να καλύπτονται από μία συμφωνία επιπέδου 
υπηρεσιών με τους ακόλουθους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI). Οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεχθούν αυτούς τους δείκτες όπως αυτοί 

περιγράφονται παρακάτω. 
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1.1.1 Μέγιστος Χρόνος αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού 

 
Είναι ο χρόνος μεταξύ της αναγνώρισης βλάβης, που έχει αναφερθεί στο 

Trouble Ticket, και της κοινοποίησης από τον Ανάδοχο στο ΔΕΔΔΗΕ για την 
αποκατάσταση των υπηρεσιών που έχουν σχέση με τη βλάβη. Ο μέγιστος 

χρόνος αποκατάστασης ανά κατηγορία σημείου και εξοπλισμού δίνεται από 
τον παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 1: Αποκατάσταση υπηρεσίας ανά κατηγορία σημείου 
εγκατάστασης 

Κατηγορία 
Σημείου 

Κλάση 1 Κλάση 2 Κλάση 3 

Data Center (7Α) 4 ώρες 4 ώρες 4 ώρες 

Μεγάλης 
Κρισιμότητας (5Α, 

6Α, 5Β, 6Β, ΥΣ1) 

4 ώρες 6 ώρες 8 ώρες 

Μέσης 

Κρισιμότητας 
(3Α, 4Α, 3Β, 4Β) 

1 εργάσιμη 

ημέρα 

2 εργάσιμες 

ημέρες 

 

Κανονικής 
Κρισιμότητας 

 (1Α, 2Α, 1Β, 2Β) 

1 εργάσιμη 
ημέρα 

  

 

Σε περίπτωση που η μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας προκαλείται από 
συσκευές μέσα στο χώρο εγκατάστασης και υπάρχει αδυναμία πρόσβασης 

στο χώρο, η μη διαθεσιμότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί "εν αναμονή" 
μέχρι το προσωπικό του Αναδόχου να έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο 
χώρο. 

Οι κλάσεις του εξοπλισμού έχουν οριστεί ανά βαθμό κρισιμότητας και ανά 
κατηγορία σημείου, ως ακολούθως: 

Κατηγορία 7Α (Μηχανογραφικό Κέντρο/ Κτίριο Πληροφορικής) 

 Κλάση  1 : Δρομολογητές, κεντρικοί μεταγωγείς, εξοπλισμός 
ασφάλειας  

 Κλάση 2 : Μεταγωγείς ορόφων, Ελεγκτές ασύρματου δικτύου, 
Εξοπλισμός IP SLA 

 Κλάση  3 : Access Points, Υποδομή Προστασίας DDoS  

Κατηγορία 5Α & 6Α & 5Β & 6Β & ΥΣ1 

 Κλάση  1 : Δρομολογητής, Δρομολογητής ΥΣ1, Κεντρικός μεταγωγός 
 Κλάση  2 : Μεταγωγείς ορόφων 

 Κλάση  3 : Access Points, Firewall κατηγορίας 6Α 

 Κατηγορία 3Α & 4Α & 3Β & 4Β 
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 Κλάση  1 : Δρομολογητές, κεντρικός μεταγωγέας 

 Κλάση  2 : Μεταγωγείς ορόφων  

Κατηγορία 1Α & 2Α & 1Β & 2Β 

 Κλάση  1 : Δρομολογητής, μεταγωγέας 

Ωράριο εφαρμογής δείκτη: 

 Κατηγορία 1Β & 2Β & 3Β & 4Β & 5Α & 5Β & 6Α & 6Β & 7Α & ΥΣ1: 
24/7/365 (επί 24ώρου βάσης) 

 
 Κατηγορία 1Α & 2Α & 3Α & 4Α: 

8/5  (εργάσιμο ωράριο σημείου) 

 

Σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού στα σημεία κατηγορίας ΔΦ1 ο ανάδοχος 
οφείλει να ενημερώνει την ΔΕΔΔΗΕ ώστε να αναλάβει ο τελευταίος την 

άρση της βλάβης με αντικατάσταση του βεβλαμένου εξοπλισμού, 
χρησιμοποιώντας τα αποθέματα (spare) που προβλέπονται στην 

παράγραφο 4.9 του τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές. Υποχρέωση του 
Αναδόχου αποτελεί η παροχή εγγύησης με αντικατάσταση του 
βεβλαμένου εξοπλισμού  σε Κεντρική Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ εντός 3 

εργάσιμων ημερών.   
 

1.1.2 Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας MPLS IP VPN 
 

Η Διαθεσιμότητα σημείου ορίζεται ως η δυνατότητα του σημείου αυτού να 

έχει πρόσβαση στην υπηρεσία του Αναδόχου (δηλαδή να υπάρχει ενεργή 
διαδρομή IP έως το σημείο), είτε μέσω του πρωτεύοντος κυκλώματος, είτε 
μέσω του εφεδρικού αν απαιτείται. 

Επομένως ως «χρόνος μη διαθεσιμότητας» ορίζεται ο χρόνος που όλα τα 
κυκλώματα που διασυνδέουν κάποιο σημείο με το υπόλοιπο δίκτυο δεν 

είναι διαθέσιμα βάσει των μετρήσεων του συστήματος του Προσφέροντος, 
εξαιρουμένων των χρόνων downtime μη υπαιτιότητας του Ανάδοχου (της 
Παραγράφου Εξαιρέσεων). 

 
Μια περίοδος παρατήρησης ορίζεται ως μια βάση για τον υπολογισμό της 

διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Είναι Toss = 1 έτος. 
 
Η Διαθεσιμότητα του δικτύου αποτελείται από 2 μετρήσεις, που ορίζονται 

κατωτέρω: 
 Διαθεσιμότητα ανά σημείο για όλα τα σημεία παρουσίας του ΔΕΔΔΗΕ, 

κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης 
 Ελάχιστος χρόνος μεταξύ διαδοχικών downtimes (μη διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών) ανά σημείο. 

Παραβίαση μιας από τις μετρήσεις, αυτόματα σημαίνει παραβίαση του 
αντίστοιχου δείκτη διαθεσιμότητας KPI. 
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1.1.2.1 Συνολική διαθεσιμότητα σημείου  

 
Η διαθεσιμότητα του σημείου υπολογίζεται με τον τύπο: 

 

 















 





oss

i

T

iT

D 1100  

 
Η παράμετρος Toss υποδεικνύει το συνολικό χρόνο παρατήρησης σε λεπτά 
για τη διάρκεια ενός έτους (δηλαδή  1.440 λεπτά σε μια ημέρα 

πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των ημερών σε 1 έτος για την περίπτωση 
24/7/365 ή 480 λεπτά σε μία ημέρα πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των 

εργάσιμων ημερών του έτους για την περίπτωση 8/5). Ο δείκτης i είναι ο 
αριθμός των παρατηρούμενων απωλειών υπηρεσίας και η διάρκεια σε 
λεπτά είναι ΔΤ(i). 

Οι τιμές στόχου για τη διαθεσιμότητα των σημείων σύμφωνα με την 
κρισιμότητά τους ορίζονται ως εξής: 

 
 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Data 

Centers/Μηχανογραφικό  
Κέντρο (Κατηγορία 7Α): 99,99% για χρονικό πλαίσιο λειτουργίας 
24ώρες/7ημέρες/365ημέρες ανά έτος.  

 
 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Υψηλής Κρισιμότητας 

(Κατηγορία  
5Α): 99,7% για χρονικό πλαίσιο λειτουργίας 
24ώρες/7ημέρες/365ημέρες ανά έτος. 

 
 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Υψηλής Κρισιμότητας 

(Κατηγορία  
5Β & 6A & 6B): 99,99% για χρονικό πλαίσιο λειτουργίας 
24ώρες/7ημέρες/365ημέρες ανά έτος. 

 
 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Μέσης Κρισιμότητας 

(Κατηγορία  
3Α & 4Α):  99,7% για χρονικό πλαίσιο λειτουργίας 8ώρες/5ημέρες  
(εργάσιμο ωράριο σημείου). 

 
 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Μέσης Κρισιμότητας SCADA  

(Κατηγορία 3Β & 4Β ): 99,7% για χρονικό πλαίσιο λειτουργίας 
24ώρες/7ημέρες/365ημέρες ανά έτος. 

 

 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Κανονικής Κρισιμότητας  
(Κατηγορία 1Α & 2Α : 99,6% για χρονικό πλαίσιο λειτουργίας 

8ώρες/5ημέρες  (εργάσιμο ωράριο σημείου). 
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 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Κανονικής Κρισιμότητας 

SCADA  
(Κατηγορία 1Β & 2Β): 99,7% για χρονικό πλαίσιο λειτουργίας 

24ώρες/7ημέρες/365ημέρες ανά έτος. 
 
 Σημεία παρουσίας κατηγορίας ΥΣ1:  99,7% για χρονικό πλαίσιο 

λειτουργίας  
24ώρες/7ημέρες/365ημέρες ανά έτος. 

 
Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σημείου της κατηγορίας ΔΦ1 θα μετριέται 
μόνο για λόγους reporting. Σε περίπτωση αστοχίας της υπηρεσίας 

πρόσβασης σημείου ΔΦ1, και έπειτα από τον έλεγχο κατάστασης της 
κάρτας SIM από τον Ανάδοχο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

αποστολής SMS επανεκκίνησης του δρομολογητή (reset function).  
 

1.1.2.2 Ελάχιστος χρόνος μεταξύ διαδοχικών Downtimes ανά 
σημείο 

 

Ο δείκτης αφορά των αριθμό των περιστατικών ανά έτος, όπου ο χρόνος 
μεταξύ δυο διαδοχικών downtimes, είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο 

ανά κατηγορία σημείου.  
To downtime υφίσταται όταν υπάρχει ταυτόχρονη πτώση κύριας και 
backup γραμμής για δέκα συνεχόμενα πεντάλεπτα μιας ώρας (fixed hour) 

 
Συγκεκριμένα οι στόχοι του δείκτη είναι οι κάτωθι: 

 
 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Data Centers/Μηχαν. 
Κέντρο  

(Κατηγορία 7Α) : 30 ημερολογιακές ημέρες. 
 

 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Υψηλής Κρισιμότητας 
(Κατηγορία  

5Α & 6Α & 5Β & 6Β): 15 ημερολογιακές ημέρες. 

 
 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Μέσης Κρισιμότητας 

(Κατηγορία  
3Α & 4Α & 3Β & 4Β): 10 ημερολογιακές ημέρες 

 

 Σημεία παρουσίας που ταξινομούνται ως Κανονικής Κρισιμότητας  
(Κατηγορία 1Α & 2Α & 1Β & 2Β) καθώς και ΥΣ1: 7 ημερολογιακές 

ημέρες 
 

 

1.1.3 Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας Παρακολούθησης Περιστατικών   
Ασφάλειας  
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Η Μηνιαία Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας Παρακολούθησης Περιστατικών 

Ασφάλειας ορίζεται ως η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να έχει πρόσβαση στην 

υπηρεσία Ασφάλειας του Αναδόχου, που περιλαμβάνει το portal και το 

Security Operation Center (SOC) του αναδόχου μέσω του οποίου 

προσφέρει την Υπηρεσία. 

Επομένως ως «χρόνος μη διαθεσιμότητας» ορίζεται ο χρόνος κατά τον 

οποίο δεν είναι διαθέσιμο μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας, δηλαδή δεν 

υπάρχει πρόσβαση στο portal μέσω Internet ή στο Security Operation 

Center του Aναδόχου.  

 

Για την υπηρεσία Ασφάλειας θα ισχύει: 

 

Στόχος Μηνιαίας Διαθεσιμότητας υπηρεσίας περιστατικών ασφάλειας του 

ΔΕΔΔΗΕ = 99,9%  

 

1.1.4  Μέγιστος χρόνος απόκρισης σε περιστατικό ασφάλειας        
 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης Υπηρεσίας Ασφάλειας ορίζεται ως ο χρόνος 

απόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών 

ασφάλειας υψηλού κινδύνου.  

Ένα περιστατικό υψηλού κινδύνου ορίζεται σαν ένα επιβεβαιωμένο 

περιστατικό ασφάλειας ή κακόβουλης δραστηριότητας με υψηλό ρίσκο για 

το περιβάλλον του ΔΕΔΔΗΕ. Περιστατικά τέτοιου είδους ενδέχεται να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και για 

το λόγο αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητη η άμεση ανταπόκριση και 

λήψη μέτρων.  

Για τον μέγιστο χρόνο απόκρισης Υπηρεσίας Ασφάλειας θα ισχύει: 

 

Στόχος Μέγιστου Χρόνου Απόκρισης υπηρεσίας Ασφάλειας του Αναδόχου 

από την εκδήλωση του περιστατικού = 15 λεπτά  

 

1.2 Εξαιρέσεις 

 

Οι εξαιρέσεις του συμβολαίου SLA ορίζονται ως εξής: 
1. Αστοχία κυκλώματος και για την αποκατάσταση του χρειάζεται 

επέμβαση στον χώρο του καταστήματος, και το κατάστημα δεν 
λειτουργεί και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης  από τα συνεργεία 

του Ανάδοχου. 
2. Σε περίπτωση που η μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας προκαλείται από 

συσκευές μέσα στο χώρο εγκατάστασης και υπάρχει αδυναμία 

πρόσβασης στο χώρο, η μη διαθεσιμότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί 
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"εν αναμονή" μέχρι το προσωπικό του Αναδόχου να έχει τη 

δυνατότητα να εισέλθει στο χώρο. 
3. Εσφαλμένη ή κακή χρήση του εξοπλισμού ή διακοπή της υπηρεσίας 

που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και βλάβη 
που δεν ανήκει στη διαχειριστική αρμοδιότητα του αναδόχου  

4. Καλωδιακό πρόβλημα του εσωτερικού δικτύου μέσα στο κατάστημα  

5. Διακοπή ρεύματος στον χώρο του καταστήματος που έχει ως 
αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία των συστημάτων. 

6. Πτώσης τάσης ρεύματος, προβλημάτων στο UPS 
7. Προβλημάτων εσωτερικού δικτύου  
8. Ζημιά που προκλήθηκε από εργασίες τρίτων όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ. 

9. Ανωτέρα βία. Αποτελούν ενδεικτικούς λόγους ανωτέρας βίας:  
πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις 

δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις 
Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες. 

10.Προγραμματισμένες εργασίες με σύμφωνη γνώμη Αναδόχου και 
ΔΕΔΔΗΕ. 

11.Προγραμματισμένες εργασίες αναβαθμίσεων/ υποβαθμίσεων και 

μεταβολών της υπηρεσίας 
12.Η υπηρεσία Internet πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο 

SLA, αλλά ακολουθεί τους χρόνους αποκατάστασης βλάβης που 
ορίζονται από την ΕΕΤΤ. 

13.Η αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών που προέρχονται από τη μη 

κανονική και καλή χρήση των ΣΥΣΚΕΥΩΝ, με βάση την  καλή πίστη, 
από εσφαλμένο χειρισμό, μη εξασφάλιση των κανονικών συνθηκών 

λειτουργίας, τροφοδοσίας, κλιματισμού και περιβάλλοντος των 
συσκευών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή, από 
σύνδεση των ΣΥΣΚΕΥΩΝ με άλλες ΣΥΣΚΕΥΕΣ ή συστήματα χωρίς τη 

γραπτή συναίνεση του Αναδόχου, καθώς και από την κακή λειτουργία 
των υπολογιστικών συστημάτων ή των τερματικών σταθμών άλλων 

κατασκευαστών που είναι συνδεδεμένα με τις ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ιδιαίτερα 
κατά την περίπτωση της μη αναγνώρισης από τα ανωτέρω συστήματα 
ή σταθμούς, οποιασδήποτε ημερομηνίας. 

14.Η αποκατάσταση βλαβών που προήλθαν από μεταφορά, πυρκαγιά, 
πλημμύρα, ατύχημα, βροχή, κεραυνό, τροποποιήσεις στο μηχανικό, 

ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σχεδιασμό των ΣΥΣΚΕΥΩΝ χωρίς την 
έγκριση του Αναδόχου, εκτεταμένο βραχυκύκλωμα που οφείλεται σε 
εξωγενείς, των συσκευών, παράγοντες, τρομοκρατικές ενέργειες και 

γενικότερα από περιστατικά ανωτέρας βίας.  Το ίδιο ισχύει και για την 
αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από επισκευές και 

επεμβάσεις στις ΣΥΣΚΕΥΕΣ από πρόσωπα που δεν είναι 
εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο. 

15.Στις ανωτέρω, περιπτώσεις ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις 

υπηρεσίες συντήρησης μόνον εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης 
είναι αντικειμενικά εφικτή.  Η αμοιβή του Αναδόχου για κάθε 

επέμβαση θα υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα 
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τιμοκατάλογό του, τόσο για τα ανταλλακτικά, όσο και για την παροχή 

τεχνικών υπηρεσιών. 
 

1.3 Ποινικές Ρήτρες 

 

Οι τιμές KPIs θα υπολογίζονται και θα συγκρίνονται με τα συμβατικά 

ορισμένα κατώφλια, με αποτέλεσμα τον υπολογισμό και την εφαρμογή των 
σχετικών ρητρών ή πιστώσεων.  

Οι Ποινικές Ρήτρες κατά την περίοδο της σύμβασης  θα επιβάλλονται 
αθροιστικά στο τέλος κάθε έτους, και δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 
30% του συνολικού ετήσιου μισθώματος του σημείου. 

Εφόσον η αθροιστική  ποινική ρήτρα εξαμήνου ανέλθει σε ποσοστό 10% 
επί του εξαμηνιαίου συμβατικού τιμήματος του σημείου και υπό την 

προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι 
επιβολής αυτής, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προσκαλέσει τον Ανάδοχο, με 
συστημένη επιστολή να συμμορφωθεί προς τους όρους της Σύμβασης 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 
Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την ανωτέρω αξίωση του ΔΕΔΔΗΕ 

περί τηρήσεως των συμβατικών όρων, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει 
τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των Όρων περί καταγγελίας αυτής, με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

1.3.1 Ποινική Ρήτρα Παραβίασης Χρόνου Αποκατάστασης 
Βλάβης Εξοπλισμού (1.1.1) 

 

Ορίζεται ίση με 5% του μηνιαίου τιμήματος του άκρου στο οποίο 

παρουσιάστηκε η παραβίαση χρόνου αποκατάστασης βλάβης, για κάθε ώρα 

απόκλισης από τον στόχο. Το ποσό της παραπάνω ρήτρας διπλασιάζεται για 

τα σημεία κατηγορίας 5Β, 6Β και 7. 

 

 

1.3.2 Ποινική Ρήτρα  μη διαθεσιμότητα  σημείου Υπηρεσίας IP 
VPN (1.1.2.1) 

 

Εάν διαπιστωθεί, κατά την διάρκεια της σύμβασης, μείωση της επιθυμητής 
διαθεσιμότητας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,5% του ετήσιου 
μισθώματος του συγκεκριμένου σημείου για κάθε 0,3% μείωση της 

διαθεσιμότητας κάτω από το επιθυμητό όριο. Η διαθεσιμότητα θα μετριέται 
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.1.2.1 στην πλήρη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. Το ποσό της παραπάνω ρήτρας διπλασιάζεται για τα 
σημεία κατηγορίας 5Β, 6Β και 7.  
 

1.3.3 Ποινική Ρήτρα Παραβίασης Ελάχιστου χρόνου μεταξύ 
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διαδοχικών downtimes ανά σημείο (1.1.2.2) 

 
Εάν διαπιστωθεί, κατά την διάρκεια της σύμβασης υπάρχει παραβίαση του 

δείκτη  που αφορά των αριθμό των περιστατικών ανά έτος, όπου ο χρόνος 
μεταξύ δυο διαδοχικών downtimes ανά σημείο είναι μικρότερος από τον 
απαιτούμενο, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 1.1.2.2, θα 

επιβάλλεται για κάθε περιστατικό ποινική ρήτρα ίση με το 2% του ετήσιου 
μισθώματος του συγκεκριμένου σημείου. 

Το ποσό της παραπάνω ρήτρας διπλασιάζεται για τα σημεία κατηγορίας 5Β, 
6Β και 7.  
 

1.3.4 Ποινική Ρήτρα Παραβίασης Διαθεσιμότητας Υπηρεσίας 
Παρακολούθησης Περιστατικών  Ασφάλειας  (1.1.3) 

 

Σε περίπτωση παραβίασης, 2% επί του μηνιαίου τιμήματος του σημείου 

DataCenter, για κάθε 0,5% απόκλισης από το μηνιαίο στόχο. 
 

1.3.5 Ποινική Ρήτρα Παραβίασης Μέγιστου χρόνου απόκρισης σε 

περιστατικό ασφάλειας (1.1.4)    
 

Σε περίπτωση παραβίασης, 5% επί του μηνιαίου τιμήματος του σημείου 
DataCenter, για κάθε 30 λεπτά απόκλισης από το στόχο. 

 
    
1.4 Μηνιαίες Αναφορές  

 

Με το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
επίδοση μηνιαίων αναφορών προς το ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες θα περιέχουν 
αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας SLA και 

θα παρουσιάζουν τις ρήτρες ανά σημείο του πελάτη αν και όταν αυτές 
υφίστανται. 

Οι offline αναφορές, όπως θα προκύπτουν από τα συστήματα του 
Αναδόχου, μπορούν να αποστέλλονται στο ΔΕΔΔΗΕ μέσω email και να 
εμφανίζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο portal στο οποίο το ΔΕΔΔΗΕ θα 

έχει πρόσβαση (view). 
 

1.5  Management Console 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτός των αναφορών που θα παραλαμβάνει σε σταθερή βάση 
από τον Ανάδοχο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της εικόνας του 
δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

δώσει πρόσβαση σε κονσόλα διαχείρισης των υποδομών στον υπεύθυνο 
του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. 
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1.6  SLA Service Portal 
 

Επιπλέων ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει σε εξουσιοδοτημένους 
χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ ειδικά διαμορφωμένο «SLA portal» ως κεντρικό 

σημείο αναφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα κάτωθι πεδία: 

 Web πρόσβαση (view access) στο Trouble Ticketing σύστημα του 

Αναδόχου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των 
trouble tickets (βλαβών δικτύου και συνδεσιμότητας τερματικού 
εξοπλισμού) που καταγράφονται στο Helpdesk προς διεκπεραίωση και 

που αφορούν το συγκεκριμένο συμβόλαιο, καθώς και η προβολή 
αναφορών βλαβών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης 

(χρονικά ή ανά site) 

 Πρόσβαση στις μηνιαίες Offline Αναφορές (μηνιαίες αναφορές SLA, 

περιστατικών ασφαλείας και βλαβών) που θα παράγονται από τα 
συστήματα και θα συγκεντρώνονται στο portal σε μηνιαία βάση 

 User management δυνατότητες   

 Πρόσβαση view στο customer inventory του δικτύου πρόσβασης 
 

Επιπλέον θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέσει στον πελάτη πρόσβαση (web 
access) στα ακόλουθα εργαλεία: 
 

 Εργαλείο Διαχείρισης των προσφερόμενων 2G/3G/4G SIM καρτών της 
κατηγορίας ΔΦ1 και ΥΣ1. O Aνάδοχος θα πρέπει να παρέχει στο 

ΔΕΔΔΗΕ εργαλείο διαχείρισης των 2G/3G/4G SIM καρτών μέσω 
εύχρηστου, ασφαλούς και λειτουργικού web application το οποίο να 
υποστηρίζει την διαχείριση και παροχή αναφορών των SIM καρτών 

(status και έλεγχο κατάστασης λειτουργίας σύνδεσης, ειδοποιήσεις, 
όγκος δεδομένων και κλήσεων, κόστος λειτουργίας SIM, εξαγωγή 

reports κ.λ.π). Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει 
αντίστοιχο portal διαχείρισης και για τις προσφερόμενες «global- cross 
platform” SIM cards (οι οποίες θα υποστηρίζουν flawless failover σε 

mobile network εναλλακτικού provider στην Ελλάδα σε περίπτωση 
χαμηλής στάθμης σήματος του αναδόχου) 

 
 Πρόσβαση στο monitoring tool  για την παρακολούθηση περιστατικών 

ασφάλειας προσφερόμενης υποδομής  

 Πρόσβαση (Web view access) σε εργαλεία διαχείρισης και 
χαρτογράφησης του δικτύου (network topology map) το οποίο θα 

περιλαμβάνει τις δικτυακές συσκευές καθώς και τις γραμμές 
διασύνδεσής τους.  

 
 


