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Διευκρινίσεις Νο1 

Διαγωνισμός 512708 «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και 
συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ» 

 
 

 

1. Στην παράγραφο 2.2 αναφέρεται: «Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

διαδικτύου στην δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr/ του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ...». Επειδή δεν υπάρχει 

σχετική ανάρτηση στα ΕΣΗΔΗΣ, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι δεν ισχύει το 

ανωτέρω. 

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη 

δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ. Δεν διατίθεται σε hard copy. 

2. Να επιβεβαιωθεί ότι, για την ανώνυμη εταιρία, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 'Εγγραφο 

Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υπογράφεται μόνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όχι από τα υπόλοιπα εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

εκπροσώπηση αυτής. 

Επιβεβαιώνεται 

3. Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται ιδιοχείρως σε έντυπο. 

Επιβεβαιώνεται 

4. Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι για το Ε.Ε.Ε.Σ. δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής. 

Επιβεβαιώνεται 

5. Παρακαλούμε να παράσχετε σε μορφή WORD 

 (α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 'Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ώστε να είναι δυνατή η 

προσθήκη πληροφοριών και η επεξεργασία τους 

 (β) την διακήρυξη, ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση των πινάκων που αυτή 

περιέχει. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

   

Γενικά αποφεύγεται η δόση αρχείων σε ελεύθερα επεξεργάσιμη μορφή.  

Ειδικά για το ΕΕΕΣ, τονίζεται ότι η χρήση οποιασδήποτε, είτε από τις δύο 

προβλεπόμενες μορφές του από την Εταιρεία μας, είτε, καλύτερα, της διαθέσιμης στην 

ιστοσελίδα της ΕΕ μορφής του, είναι ισοδύναμη και αποδεκτή. Σχετικώς, διαθέσιμες 

οδηγίες της ΕΕ στον εξής υπερσύνδεσμο: 

 http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf   

6. Στην παράγραφο 13.7 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Αν το επάγγελμα που ασκεί ο 

προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται 

στο ΕΕΕΣ δεν είναι συναφές προς το αντικείμενο της συμβάσεως.» Σε περίπτωση 

Ένωσης Εταιρειών, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι αρκεί η απαίτηση να 

καλύπτεται αθροιστικά, δηλαδή από τουλάχιστον 1 μέλος της 'Ένωσης. 

Επιβεβαιώνεται 

7. Στην παράγραφο Δ.4 του Παραρτήματος 11 της Διακήρυξης αναφέρεται το εξής: 

«Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.» και στο μέρος 

ΙV: Κριτήρια επιλογής/Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια του Ε.Ε.Ε.Σ. 

αναφέρεται το εξής: «Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων. Το ασφαλισμένο 

ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι 

το εξής: ποσό» 

Με δεδομένο ότι στην ασφαλιστική αγορά δεν παρέχεται «ασφάλιση έναντι 

επαγγελματικών κινδύνων», παρακαλούμε επιβεβαιώστε: 

 (α) ότι απαιτείται ασφάλιση «επαγγελματικής ευθύνης μελέτης έργου» για τα 

παρόν έργο 

 (β) το έργο θα ασφαλιστεί με την συμβολαιοποίησή του 

 (γ) στο ΕΕΕΣ Θα αναφερθεί το ασφαλισμένο ποσό που αφορά το παρόν έργο 

πραγματικά, και όχι τον φορέα συνολικά, με δεδομένο ότι σε περίπτωση ασφάλισης 

του συνόλου των έργων ενός φορέα είναι δυνατόν το μέγιστο ποσό για το παρόν 

έργο να υπολείπεται σημαντικά του μεγίστου ασφαλιζόμενου ποσού για το σύνολο 

των έργων του φορέα. 

 (δ) Σε περίπτωση 'Ένωσης Εταιρειών, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι αρκεί η 

απαίτηση να καλύπτεται από τουλάχιστον 1 μέλος της 'Ένωσης που υλοποιεί το 

αντίστοιχο αντικείμενο. 

Πρόκειται να ενσωματωθεί Παράρτημα Ασφαλίσεων στο Τεύχος της Διακήρυξης με νέο 

Συμπλήρωμα. 

 

8. Στο μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής/Α: Καταλληλότητα του Ε.Ε.Ε.Σ. αναφέρεται το εξής: 

«Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί ο 

οικονομικός φορέας να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής 

του;». 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf


 

   

 (α) Παρακαλούμε να περιγράψετε ποιες ειδικές εγκρίσεις απαιτούνται να διαθέτει 

ο οικονομικός φορέας για το παρόν έργο. 

 (β) Σε περίπτωση 'Ένωσης Εταιρειών, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι αρκεί η 

απαίτηση να καλύπτεται από τουλάχιστον 1 μέλος της 'Ένωσης που υλοποιεί το 

αντίστοιχο αντικείμενο 

α) Στην Ελλάδα, κατά νόμον, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος 

υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 

σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις περιπτώσεις που 

προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που 

αναφέρεται στο παράρτημα I, ενώ τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο 

Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών».  

β) Η απάντηση στο δεύτερο υπο-ερώτημα είναι θετική.  

 

9. Στο μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής/Α: Καταλληλότητα του Ε.Ε.Ε.Σ. αναφέρεται το εξής: 

«Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: απαιτείται η ιδιότητα μέλους συγκεκριμένου 

οργανισμού. Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορεί να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασή 

ς του;» Παρακαλούμε να περιγράψετε τους φορείς στους οποίους απαιτείται να είναι 

μέλος ο οικονομικός φορέας για το παρόν έργο. 

Στην Ελλάδα, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί 

να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την 

άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα 

εθνική νομοθεσία, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που αναφέρεται στο παράρτημα 

I, ενώ τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο 

Γραφείων Μελετών». 

 

10. Στην Παράγραφο 7.1.2.1.2 αναφέρεται: «Να μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό επιτυχούς εκτέλεσης /ολοκλήρωσης των αναφερόμενων έργων από 

τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω. Τα εν λόγω έργα 

δεν μπορεί να είναι έργα που έχει υλοποιήσει για δική του χρήση ο οικονομικός 

φορέας ή εφόσον πρόκειται για οικονομικούς φορείς κοινοπραξίας ή ένωσης 

εταιρειών, το μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης για λογαριασμό του ιδίου. Το ίδιο 

ισχύει και για τον προσφέροντα την δάνεια εμπειρία.» Παρακαλούμε επιβεβαιώστε 

ότι γίνεται αποδεκτή Δάνεια Εμπειρία προς Ένωση Εταιριών από εταιρία που 

εκτέλεσε στο παρελθόν έργο που της ανετέθη από μέλος της 'Ένωσης. 

Επιβεβαιώνεται 

11. Υποκεφάλαιο 12.2 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ — ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Β. Τεχνική Προσφορά 12.2.9, σελίδα 20: «Τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5, στην οποία θα 

περιλαμβάνεται πλήρης τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα 



 

   

με την τεχνική προδιαγραφή που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 12.» Παρακαλούμε 

διευκρινίστε πως θα συμπληρωθεί το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 5 ή 

παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι μπορεί να απαλειφθεί. 

Επιβεβαιώνεται πως το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 5 μπορεί να απαλειφθεί. 

12. Παράρτημα 12 Τεχνικές Προδιαγραφές 3.1 — Αντικείμενο του 'Έργου, σελίδα 59. 

'...Το έργο αφορά στην παροχή των ζητούμενων υποδομών μέσω Υπηρεσίας 

Διαχείρισης (Managed Services). Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση 

είναι κυριότητας του αναδόχου και μεταπίπτει στο ΔΕΔΔΗΕ όλη η υποδομή μετά το 

πέρας της σύμβασης... " Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η παραπάνω απαίτηση 

αφορά μόνο τον προσφερόμενο εξοπλισμό (HW & SW) του ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης, 

παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται παραπάνω δεν 

περιλαμβάνει τον τερματικό εξοπλισμό που θα παρέχει ο Ανάδοχος για τον 

τερματισμό των φυσικών κυκλωμάτων πρόσβασης (πχ L2 switches, μικροκυματικό 

εξοπλισμό), καθώς και τις φυσικές υποδομές για τα κυκλώματα πρόσβασης (π.χ. 

οπτικές ίνες). 

Ο εξοπλισμός που μεταπίπτει στο ΔΕΔΔΗΕ με τη λήξη της σύμβασης αποτελείται από όλα 

τα στοιχεία του δικτύου (ενεργός και παθητικός εξοπλισμός) που βρίσκονται μετά τους 

κεντρικούς δρομολογητές, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού  

αναφέρεται  στους Πίνακες Συμμόρφωσης, καθώς και από τα λογισμικά με τους 

αντίστοιχους servers που θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 

13. Παράρτημα 12 Τεχνικές Προδιαγραφές, §3.3 — Αρχιτεκτονική Διασύνδεσης, σελίδα 

61: «...Σχήμα 1 Αρχιτεκτονική Δικτύου IΡ/MPLS ΔΕΔΔΗΕ...» Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι το Σχήμα 1 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τις τεχνικές 

απαιτήσεις της διακήρυξης καθώς σημεία από το εν λόγω σχήμα δεν συμβαδίζουν με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ σε άλλα υποδεικνύεται συγκεκριμένος 

κατασκευαστής (ARBOR). 

Το Σχήμα 1 είναι εντελώς ενδεικτικό. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι τεχνικές  

προδιαγραφές 

14. Παράρτημα 12 Τεχνικές Προδιαγραφές § 3.5.4 - Ειδικού Τύπου Ενεργός Εξοπλισμός 

στα σημεία ΔΦ1 (Συστήματα `SCADA/DMS'), σελίδα 73: «4. Δεν θα υπάρχει 

δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi στην κατηγορία ΔΦ1»Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι 

είναι αποδεκτός εξοπλισμός που διαθέτει WiFi αλλά είναι απενεργοποιημένο. 

Θα γίνει αποδεκτός εξοπλισμός που διαθέτει WiFi με την προϋπόθεση ότι   θα είναι 

απενεργοποιημένο και δε θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη.  

15. Παράρτημα 12 Τεχνικές Προδιαγραφές, §3.4 & §3.5, σελίδες 62-72: Με βάση τα 

λεγόμενα των εν λόγω παραγράφων, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι: 



 

   

α. Τα σημεία παρουσίας των Κατηγοριών Α (1Α-7Α), καθώς και το 1 εκ των 2 

κυκλωμάτων (φυσικό ή λογικό) των Κατηγοριών Β (1Β-6Β) θα αποτελούν μέλη του 

ίδιου VΡΝ που θα δημιουργηθεί παρέχοντας any-to-any connectivity. 

β. Για τα σημεία παρουσίας που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες (ΥΣ1 και ΔΦ1), 

καθώς και για το 2° κύκλωμα (φυσικό ή λογικό) των Κατηγοριών Β (1Β-6Β) θα 

δημιουργηθούν τα απαιτούμενα VΡΝ, για τη λειτουργία των συστημάτων SCADA, 

σύμφωνα με την τοπολογία που θα δοθεί από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την υλοποίηση. 

Επιβεβαιώνονται τα αναφερόμενα σχετικά με την αρχιτεκτονική των VPN.  

16. Παράρτημα 12 — Τεχνικές Προδιαγραφές §4.4 Wireless LΑΝ, σελίδα 106: «...Κατά 

τη φάση της υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιτόπια 

επίσκεψη στους χώρους από τον ανάδοχο για να εξακριβωθούν οι ακριβείς ανάγκες 

του χώρου σε ασύρματες συσκευές Access Points. Η μελέτη για την αρχιτεκτονική 

του ασύρματου δικτύου πρόσβασης, η επιλογή και το πλήθος του κατάλληλου 

εξοπλισμού και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του θα γίνει σε συνεργασία 

του αναδόχου με τους μηχανικούς του ΔΕΔΔΗΕ και ύστερα από έγκριση και 

σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ... » 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού θα γίνει 

με βάση τον ελάχιστο αριθμό ζητούμενων Wireless Access Points όπως αναφέρεται 

στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης 1.6.1. 

Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Το σχετικό κόστος για την υλοποίηση του WLAN θα το εκτιμήσει και θα το 

συνυπολογίσει ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του για τα σημεία κατηγορίας 

5Α,5Β, 6Α, 6Β και 7Α στα οποία θα γίνει η σχετική υλοποίηση. Ο αριθμός των Access 

Points που αναγράφεται στους πίνακες συμμόρφωσης είναι ο ελάχιστος που εκτιμάται 

ότι θα απαιτηθούν για την υλοποίηση. 

  

17. Παράρτημα 12 — Τεχνικές Προδιαγραφές §4.8.3 BYOD — Bring Υουr Οwn Device, 

σελίδα 118: «... Οι χρήστες BYOD θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις 

συσκευές τους εφόσον ανήκουν στη λίστα προεπιλεyμένων και συμβατών συσκευών 

(Wίndows Laptops, iOS, Androίd), και να αποκτήσουν πρόσβαση στις επιτρεπόμενες 

υπηρεσίες και εφαρμογές (π.χ. lnternet)...» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε το πλήθος των συσκευών και των χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ 

που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας BYOD. 

 

Το εκτιμώμενο πλήθος των συσκευών/ χρηστών BYOD εκτιμάται στο 30% των χρηστών  

του Πίνακα 5, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  12. 

 

 



 

   

18. Παράρτημα 12, Τεχνικές προδιαγραφές § 5.8 - Υποχρεώσεις Αναδόχου, σελίδα 134: 

Περιγραφή  Υπευθυνότητα/Διαχείριση 

Υποδομή Δικτύου WLAN 

Η υποδομή αυτή θα παρέχει 

ασύρματη πρόσβαση στους 

χρήστες και επισκέπτες του 

Οργανισμού σε συγκεκριμένα  

σημεία/κτίρια 

Ανάδοχος 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το πεδίο ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ θα πρέπει να 

αλλάξει από «Ανάδοχος» σε «ΔΕΔΔΗΕ». 

 

Το σχετικό πεδίο στον πίνακα της παραγράφου 5.8 παραμένει ως έχει. Υπεύθυνος για τη 

υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη του WLAN είναι ο ανάδοχος. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει   

δυνατότητα monitoring και διαχείρισης χρηστών. 

 

 

19. Αναφέρεται ότι στο Μ/Κ θα χρησιμοποιηθούν τα 2 χ Checkpoint 12200 FWs για την 

πρόσβαση στο lnternet. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, για τα εν λόγω firewalls ο 

ανάδοχος είναι υπεύθυνος μόνο για την παροχή του κυκλώματος, για την πρόσβαση 

στο Internet όπως απαιτείται από τον διαγωνισμό, ενώ κάθε άλλη απαιτούμενη 

ενέργεια σε αυτά στα πλαίσια αυτού του έργου (όπως για παράδειγμα 

παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη) είναι υπευθυνότητα του ΔΕΔΔΗΕ.  

Επιβεβαιώνεται ότι η υποστήριξη και διαχείριση των εν λόγω firewalls είναι αρμοδιότητα 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

20. Παράρτημα 14 - Πίνακες συμμόρφωσης, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.1) σελίδα 147, προδ. 16.: "...Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει 

πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών συσκευών — υποδομών όπως προδιαγράφεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές..." Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει Πίνακας 

Συμμόρφωσης για το ζητούμενο Σύστημα Διαχείρισης. 

Η πλατφόρμα διαχείρισης δικτυακών συσκευών περιγράφεται επαρκώς στην τεχνική 

περιγραφή. 

21. Παράρτημα 14 - Πίνακες συμμόρφωσης, πίνακας    συμμόρφωσης 1.2.16, 

προδιαγραφή 19. Η κατανάλωση δεδομένων μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια στο 

mobίle core και να αναζητηθούν αναφορές κατανάλωσης (reports) από την 



 

   

πλατφόρμα διαχείρισης της τηλεπικοινωνιακής (IοΤ) σύνδεσης. Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτό η δυνατότητα ενημέρωσης για τον όγκο δεδομένων 

που διακινεί η κάθε κάρτα/modem και ελέγχου όγκου δεδομένων να υλοποιείται 

από το ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΦ1- 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.15. 

Όσα αναγράφονται είναι αποδεκτά. Γενικότερα οι λειτουργίες που περιγράφονται στις 

παραγράφους 3.5.5 και 3.5.6 και αποτυπώνονται στους πίνακες συμμόρφωσης 1.2.15 

και 1.2.16, θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται και από μια ενιαία πλατφόρμα.  

 

22. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα ακόλουθα σημεία σχετικά με τον Πίνακα 

Συμμόρφωσης 1.7.1  

1. Ποιός είναι ο αριθμός των συσκευών που θα κληθεί να διαχειριστεί το σύστημα 

διαχείρισης χρηστών;  

2. Παρακαλούμε να δωθεί αναλυτικά η λίστα με τα λειτουργικά συστήματα των 

συσκευών που πρέπει να διαχειριστεί το σύστημα διαχείρισης χρηστών.  

3. Παρακαλούμε όπως παρέξετε έστω και κατά προσέγγιση τον αριθμό των 

συσκευών ανά λειτουργικό σύστημα. 

Ο εκτιμώμενος αριθμός συσκευών του συστήματος διαχείρισης χρηστών ανέρχεται στις 

10.000 και κατανέμεται ως εξής:  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

WINDOWS 5700 

ANDROID 2400 

iOS 300 

LINUX 50 

macOS 50 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 1500 

 

 

23. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποδομών security, NMS που ζητούνται από τη 

Διακήρυξη, με βάση τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην 4.8, προκύπτει η 

απαίτηση προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων εξυπηρετητών όπως και 

συστημάτων αποθήκευσης (servers & storage systems). Παρακαλούμε όπως 

διευκρινίσατε εάν η παροχή των εν λόγω συστημάτων καθώς και η συντήρηση – 

υποστήριξή τους στη διάρκεια του έργου, αποτελεί αρμοδιότητα του Αναδόχου. 



 

   

Διευκρινίζεται για τις υποδομές security και NMS, ότι η προμήθεια, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη των απαιτούμενων συστημάτων 

εξυπηρετητών (Servers) και αποθήκευσης (Storage), καθώς και του λογισμικού και των 

λειτουργικών συστημάτων αυτών, αποτελεί αρμοδιότητα του αναδόχου, καθόλη τη 

διάρκεια της σύμβασης.  

 

 

24. [Σελ 14. (άρθρο 7.1.2.1.4 παρ. 3 και 4)] 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η απαίτηση κατοχής πτυχίου πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης ή πτυχίου ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης 

ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής καλύπτεται και με κατοχή σχετικού 

πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου ή/και διδακτορικού. 

Η απαίτηση καλύπτεται και με κατοχή σχετικού πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου ή/και 

διδακτορικού. 

25. [Σελ. 66 ως 71: 3.5 Δίκτυο Πρόσβασης Σημείων Ειδικής Κατηγορίας (Συστήματα 

SCADA) της διακήρυξης]. 

Ως προς τους όρους αυτούς, παρακαλούμε να παρασχεθούν οι ακόλουθες 

διευκρινίσεις: 

- Τα κτίρια των Διευθύνσεων Περιφερειών που αναφέρονται στη σελ. 66 σε ποιες 

κατηγορίες 1Β ως 6Β ανήκουν; 

- Τα σημεία ΥΣ και ΔΦ θα διαχωριστούν σε ομάδες όπου κάθε ομάδα θα έχει ως 

κεντρικό σημείο ένα γραφείο Περιφέρειας; Θα πρέπει να δημιουργηθούν 

ανεξάρτητα VPN ανά ομάδα; 

- Υπάρχει απαίτηση σε οποιοδήποτε από τα σημεία του δικτύου να περάσει κίνηση 

που δεν είναι IP πάνω από το δίκτυο; Υπάρχει ανάγκη για οποιοδήποτε non 

Ethernet Interface (πχ Serial); 

- Τα σημεία SCADA DMS ανήκουν σε κάποια κατηγορία από τις 1Β ως 6Β; 

- Τα σημεία SCADA EMS ανήκουν σε κάποια κατηγορία από τις 1Β ως 6Β; 

 

Τα κτίρια των Διευθύνσεων Περιφερειών ανήκουν στις κατηγορίες 5Β και 6Β. Τα σημεία ΥΣ1 

και ΔΦ1 θα διαχωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα θα έχει ως κεντρικό σημείο ένα γραφείο 

Περιφέρειας καθώς και τα γραφεία κατηγορίας Β που ανήκουν στην κάθε Περιφέρεια. Θα 

δημιουργηθούν ανεξάρτητα VPN ανά ομάδα. Τα  σημεία κατηγορίας Β των νησιών θα 

ενταχθούν σε δύο VPN,  ένα για το SCADA/DMS  και ένα για το SCADA/EMS. Η ακριβής 

τοπολογία των VPN θα δοθεί από το ΔΕΔΔΗΕ στη φάση της υλοποίησης. 



 

   

Στα σημεία που υπάρχει εξοπλισμός του ΔΕΔΔΗΕ που δεν υποστηρίζει IP λειτουργίες, είναι 

ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ να εγκαταστήσει το απαιτούμενο Ethernet Interface. Υποχρέωση του 

αναδόχου είναι μόνο η διασύνδεση μέσω Ethernet. 

Στα σημεία SCADA DMS ανήκουν όλα τα σημεία 1Β έως 6Β, τα σημεία ΥΣ1 και τα σημεία 

ΔΦ1. Τα σημεία SCADA EMS είναι υποσύνολο των παραπάνω  σημείων  και δεν 

περιλαμβάνουν καθόλου σημεία ΔΦ1.  

 

 

26. Υποστήριξη Υπηρεσίας sandboxing  

Η υπηρεσία sandboxing δεν αφορά σύστημα παρακολούθησης αλλά σύστημα 

ελέγχου και επιρροής πραγματικής δικτυακής κίνησης. Δεν μπορεί να προσφέρεται 

από υπηρεσία «Παρακολούθησης και ενημέρωσης για περιστατικά ασφάλειας». 

Προτείνεται να μεταφερθεί στο 1.4.2 ή 1.7.3. 

Η υπηρεσία sandboxing απαιτείται να παρασχεθεί από τον ανάδοχο για το σύνολο του 

δικτύου έστω και αν δεν έπρεπε να περιγράφεται στον συγκεκριμένο πίνακα 

συμμόρφωσης.  

 
 

27. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα ζητούμενα στην Παράγραφο 7, σελ. 12 της 

διακήρυξης (Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής) δεν απαιτείται να προσκομισθούν με τη 

μορφή δικαιολογητικών στο Φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά, αλλά αρκεί να υπάρχει σχετική αναφορά στην Τεχνική Πρόταση. 

Απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την επιβεβαίωση των ζητούμενων στα 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 

28. Στους Πίνακες συμμόρφωσης των κυρίως δρομολογητών και πιο συγκεκριμένα, 

στους Πίνακες, προδιαγραφές (Α/Α) : 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.1) 

Α/Α 62 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.2) 

Α/Α 55 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.3) 

Α/Α 55 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.4) 

Α/Α 54 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.5) 

Α/Α 59 



 

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.6) 

Α/Α 59 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.7) 

Α/Α 64 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.8) 

Α/Α 55 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.9) 

Α/Α 55 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.10) 

Α/Α 54 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.11) 

Α/Α 56 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.12) 

Α/Α 56 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ WAN AGGREGATION (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.3.1) Α/Α 

60 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MPLS KEY SERVER (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.3.2) Α/Α 66 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1.4.1) Α/Α 46 

είναι απαιτούμενο το πρότυπο ΕΝ50082-1. 

Με δεδομένα ότι : 

- Το πρότυπο ΕΝ50082-1 έχει αντικατασταθεί από το ΕΝ6100-6-1 

- Τα ανωτέρω αφορούν πρότυπα EMC (Electromagnetic Compatibility) για 

οικιακά, βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα 

- Το πρότυπο ΕΝ55024 που αφορά εξοπλισμό πληροφορικής (ITE, Information  

Technology Equipment) προσφέρει μερικό τεκμήριο συμμόρφωσης προς την  

ευρωπαϊκή οδηγία EMC, 2004/108/EC. 

Παρακαλούμε όπως μετατρέψετε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις (Α/Α) ως 

«…ΕΝ50082-1 ή ΕΝ6100-6-1 ή ΕΝ55024» 

Στους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης και στον αντίστοιχο Α/Α απαίτησης: 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.1) Α/Α 62  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.2) Α/Α 55 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.3) Α/Α 55  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.4) Α/Α 54  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.5) Α/Α 59  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6A (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.6) Α/Α 59 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.7) Α/Α 64  



 

   

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.8) Α/Α 55  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.9) Α/Α 55 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.10) Α/Α 54  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.11) Α/Α 56  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6Β (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.12) Α/Α 56  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ WAN AGGREGATION (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.3.1) Α/Α 60 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MPLS KEY SERVER (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.3.2) Α/Α 66 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.4.1) Α/Α 

46 

όπου αναγράφεται ως απαίτηση το πρότυπο EN50082-1, θα γίνεται αποδεκτή η 

συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα πρότυπα EN50082-1, EN6100-6-1 ή EN55024. 

 

29. Στον Πίνακα συμμόρφωσης ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΦ1 

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.14) ζητείται στην απαίτηση 29: 

29.  Η κάρτα SIM να έχει το ίδιο εύρος 

θερμοκρασίας λειτουργίας με το δρομολογητή 

ΝΑΙ 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η απαίτηση αυτή δεν σχετίζεται με τον εξοπλισμό του 

ζητούμενου δρομολογητή αλλά με τον πάροχο της κάρτας SIM, οπότε και θα πρέπει 

να μεταφερθεί στον πίνακα συμμόρφωσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΦ1 (ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2.15) 

Επιβεβαιώνεται ότι η απαίτηση αυτή δεν σχετίζεται με τον εξοπλισμό του ζητούμενου 

δρομολογητή αλλά με τον πάροχο της κάρτας SIM. Παρόλα αυτά η απάντηση ως προς 

την απαίτηση  να δοθεί στον πίνακα 1.2.14. 

30. Στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς της σελίδας 41 του κειμένου του διαγωνισμού 

λείπει ο αριθμός Α/Α 14. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για τυπογραφικό 

λάθος 

            ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Κατηγορία 

Σημείου 

Πλήθος Εφάπαξ 

Τίμημα 

Σημείου 

Μηνιαίο 

Τίμημα 

Σημείου 

Συνολικό 

Συμβατικό 

Τίμημα 

    Α Β Γ Δ 

1 Κατηγορία 1A 30    

2 Κατηγορία 2A 63    

3 Κατηγορία 3A 5    

4 Κατηγορία 4A 5    



 

   

5 Κατηγορία 5A 11    

6 Κατηγορία 6A 3    

7 Κατηγορία 7A 1    

8 Κατηγορία 1Β 11    

9 Κατηγορία 2Β 9    

10 Κατηγορία 3Β 9    

11 Κατηγορία 4Β 38    

12 Κατηγορία 5Β 8    

13 Κατηγορία 6Β 2    

15 Κατηγορία ΥΣ1 301    

16 Κατηγορία ΔΦ1 3000    

 

Εκ παραδρομής έχει παραληφθεί στην αρίθμηση ο αριθμός 14, χωρίς όμως να  έχει 

παραληφθεί κάποια γραμμή από τον πίνακα. Η αρίθμηση να παραμένει ως έχει, για να 

μη δημιουργηθεί σύγχυση με τις παραπομπές που υπάρχουν στην παραπάνω αρίθμηση.  

 

Τυχόν ερωτήματα ενδιαφερόμενων Οίκων που δεν απαντώνται στο παρόν, θα 

απαντηθούν σε επόμενο συμπλήρωμα. 

 
    

 


