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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΜΔ 

ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  

ΥΔΓΙΟΤ ΣΔΤΥΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 

κοινή ομάδα 
παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 

Γικαιούσος – 
Δνζωμαηώθηκε  

ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 

Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 

(Φοπέαρ, 
Οπγανιζμόρ, 

Δηαιπεία ) 

1 Ζ εηαηξεία θξίλεη 

ζθνπηκφηεξε ηελ 
παξνπζίαζε “reference 

letters” σο δηαδηθαζία 
ιηγφηεξν ππνθεηκεληθή απφ 

ηελ αζαθή ζπιινγή πνπ 

πξνηείλεηαη ζην Σεχρνο. 
(Β2.6 Διάρηζηεο 
Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο, 
ii «Σερληθή θαη 
Δπαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα», 
πεξίπησζε 1.2) 

ΝΑΙ   ΚΗΥΑΙΖ 

ΔΦΡΑΗΚΗΓΖ, 
ΑΛΣΗΠΡΟΩ-

ΠΟ ATDI 

ΟΧΙ X Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

(reference letters) δελ  
απνθιείνληαη σο 

εληζρπηηθά ζηνηρεία ησλ 

δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ 
ηεθκεξίσζεο ζηελ 

Παξάγξαθν Β2.6, 
ζηνηρείν ii, πεξίπησζε 

1.2, αιιά εθηηκάηαη φηη 
δελ επαξθνχλ απηνηειψο. 

2 Ζ εηαηξεία επηζπκεί λα 

δηεπθξηληζζεί ε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ηερληθήο 

ζπληεξήζεσο ηνπ έξγνπ. 

(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΚΗΥΑΙΖ 

ΔΦΡΑΗΚΗΓΖ, 
ΑΛΣΗΠΡΟΩ-

ΠΟ ATDI 

ΟΧΙ X ην Σεχρνο Γηαθήξπμεο 

νξίδεηαη ζαθψο φηη ε 

ζπληήξεζε απνηειεί 
δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη 

δελ απνηειεί αληηθείκελν 
ηεο χκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί κε ηνλ 

Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 
Δθφζνλ αζθεζεί ην 

δηθαίσκα πξναίξεζεο απφ 
ηελ ΔΔΣΣ, ζα ππνγξαθεί 

μερσξηζηή χκβαζε 
ζπληήξεζεο, κέγηζηεο 

δηάξθεηαο 5 εηψλ.    

3 Γελ αλαθέξεηαη φηη ε 
ηππνπνηεκέλε αίηεζε 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

θαηαβνιήο δηνηθεηηθψλ 
ηειψλ θαη ηειψλ ρξήζεο 

θάζκαηνο. 
(Α1.2.1.2 Αηηήζεηο 
Υνξήγεζεο Λέσλ 
Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ) 

ΝΑΙ Υ Δλζσκαηψζεθε ζηε 
ζρεηηθή παξάγξαθν. 

ΔΛΩΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΩΛ 

ΘΗΛΖΣΖ 

ΣΖΘΔΦΩΛΗΑ 
(ΔΔΘΣ) 

ΟΧΙ   

4 Πξνηείλεηαη λα δεηεζεί ε 
δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

ελεκέξσζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ 
απφ ζπγθεθξηκέλν format 

αξρείσλ (π.ρ. excel). 
(Α3.1 Ζιεθηξνληθέο 
Τπεξεζίεο) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ πξφηαζε απηή 

θαιχπηεηαη απφ ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Σεχρνπο Γηαθήξπμεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκν (π.ρ 
πξνδηαγξαθή Α-397). 

5 Αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε 
ζηελ εθαξκνγή, λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 
ζπκπιήξσζεο θάπνησλ 

ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρεία 
αηηνχληνο). 

(Α3.1 Ζιεθηξνληθέο 
Τπεξεζίεο) 

ΟΧΙ Υ Ζ πξφηαζε απηή 
θαιχπηεηαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο Α-374 θαη 
Α-423 ηνπ Σεχρνπο 

Γηαθήξπμεο. 

6 Θαζψο θάπνηεο αηηήζεηο 

ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ 

αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε 
αδεηψλ θαηαζθεπήο 

θεξαηψλ, πξνηείλεηαη λα 
ππάξρεη ζχλδεζε ησλ 

αηηεκάησλ απηψλ 
πξνθεηκέλνπ κε έγθξηζε ηεο 

αίηεζεο ρξήζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ λα 
ελεκεξψλεηαη άκεζα ην 

αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο 
θαηαζθεπήο θεξαηψλ. 

(Α3.1 Ζιεθηξνληθέο 
Τπεξεζίεο) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Οη δχν αηηήζεηο 
δηαζπλδένληαη έκκεζα 

κέζσ ηεο νληφηεηαο ηεο 
ζέζεο. 

7 Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή λα 

παξέρεη δεδνκέλα ψζηε ν 

ζρεδηαζκφο ησλ παξφρσλ 
λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηξφπν πνπ λα νδεγεί ζηελ 
αίηεζε εθρψξεζεο 

ζπρλνηήησλ ζε θαζκαηηθή 
πεξηνρή πνπ λα νδεγεί ζηε 

βέιηηζηε ρξήζε θάζκαηνο. 

(Α3.1 Ζιεθηξνληθέο 
Τπεξεζίεο) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ ρξήζε ηνπ θάζκαηνο 
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

Θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη 
ε ΔΔΣΣ, νη νπνίνη, κεηαμχ 

άιισλ, απνζθνπνχλ ζηε 
βέιηηζηε ρξήζε απηνχ. 

Γελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

εηζαγσγή ζρεηηθήο κε ηελ 
πξφηαζε πξνδηαγξαθήο 

ζην Σεχρνο Γηαθήξπμεο, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη 

ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο.  

8 Πξνηείλεηαη λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα αλαθνξψλ 

ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο 
λα παξαθνινπζεί αλά πάζα 

ζηηγκή. Παξάιιεια λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαθνξψλ κε ηερληθά 
ζηνηρεία 

i. Σν ζχλνιν ησλ 

εθρσξεκέλσλ 
ξαδηνζπρλνηήησλ θαζψο 

θαη ην εηήζην θφζηνο 
απηψλ. 

ii. Σν ζχλνιν ησλ 
αηηεκάησλ πνπ δελ 

έρνπλ εμεηαζζεί θαζψο 

θαη ην εηήζην θφζηνο 

ΝΑΙ Υ Αλαθνξηθά κε ηα ηερληθά 
ζηνηρεία, ε πξφηαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηηο 
πξνδηαγξαθέο Α-395, Α-

396. Αλαθνξηθά κε ηα 

ζηνηρεία ηειψλ ρξήζεο 
θάζκαηνο, ε πξφηαζε 

ελζσκαηψζεθε ζηελ 
πξνδηαγξαθή Α-388. 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ 
εγθξηζνχλ. 

iii. Σν ζχλνιν ησλ ηειψλ 
ρξήζεο κε βάζε ηα 

απεζηαικέλα εληφο ηνπ 
έηνπο ηηκνιφγηα. 

(Α3.1 Ζιεθηξνληθέο 
Τπεξεζίεο) 

9 Πξνηείλεηαη νη αλαθνξέο λα 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε 

δηαρεηξίζηκε κνξθή. 
(Α3.1 Ζιεθηξνληθέο 
Τπεξεζίεο) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ πξφηαζε θαιχπηεηαη 
απφ ηελ πξνδηαγξαθή Α-

396. 

10 Πξνηείλεηαη λα ππάξρεη 

επηβεβαίσζε φηη ε αίηεζε 

εθρψξεζεο/ηξνπνπνίεζεο/α
λάθιεζεο ξαδηνζπρλνηήησλ 

ππνβιήζεθε απφ ηνλ 
αηηνχληα. 

(Α3.4.3 Γηεπαθέο ρξήζηε) 

ΝΑΙ Υ Ζ πξφηαζε 

ελζσκαηψζεθε ζηελ 

πξνδηαγξαθή Α-386. 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   

11 Πξνηείλεηαη λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ε αλαδήηεζε 

λα γίλεηαη κε φια ηα 

ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη κε 
ζχλζεην ηξφπν. Σα 

απνηειέζκαηά ηεο λα 
κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε 

ειεθηξνληθή δηαρεηξίζηκε 
κνξθή (π.ρ. excel) 

(Α3.4.3.2 Γηαρείξηζε 
νληνηήησλ) 

ΝΑΙ Υ Ζ πξφηαζε 
ελζσκαηψζεθε ζηηο 

πξνδηαγξαθέο Α-392, Α-

396 θαη Α-441. 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   

12 Πξνηείλεηαη λα επηζεκαλζεί 

φηη γηα ηηο αηηήζεηο πνπ 

απαηηείηαη θάπνηα 
δηεπθξίληζε κεηά ηε 

δηεπθξηληζηηθή απάληεζε 
δελ ζα απνθηνχλ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα λέαο 
αίηεζεο αιιά ζα 

εμεηάδνληαη κε βάζε ηελ 

αξρηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα. 
(Α3.5.1.2.1  Αίηεζε 
Υνξήγεζεο Λέσλ 
Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ, 
πξνδηαγξαθή Α-107) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Σν ζρφιην αθνξά ην 
ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

(δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 
δηθαησκάησλ ρξήζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ) θαη φρη 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΓΦ.  

13 Πξνηείλεηαη λα ππάξρεη 

ζχλδεζε ηνπ κνλαδηθνχ 
εμαςήθηνπ αξηζκνχ πνπ 

ηαπηνπνηεί ηε δεχμε κε ηνλ 

κνλαδηθφ αξηζκφ (HOP Id) 
ηνπ παξφρνπ θαη ν νπνίνο 

ζα εηζάγεηαη απφ ηνλ 
πάξνρν κε ηελ αίηεζε. 

(Α3.5.1.2.1  Αίηεζε 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ο θσδηθφο δεχμεο 

ηαπηνπνηεί κνλαδηθά ηηο  

δεχμεηο ηνπ Δζληθνχ 
Κεηξψνπ 

Ραδηνζπρλνηήησλ. 
Οπνηαδήπνηε ζχλδεζε 

ηνπ θσδηθνχ δεχμεο κε 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

Υνξήγεζεο Λέσλ 
Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ, 
πξνδηαγξαθή Α-114) 

άιινπο θσδηθνχο πνπ 
ηεξνχλ νη πάξνρνη θαη γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 
θεληξηθή δηαρείξηζε 

κπνξεί λα γίλεηαη ζηα 
πιεξνθνξηθά  ζπζηήκαηα 

ησλ παξφρσλ.  

14 Πξνηείλεηαη ην εξγαιείν 
κεηαηξνπήο λα ππνζηεξίδεη 

θαη κεηαηξνπή 

ζπληεηαγκέλσλ θαη απφ 
ED50 ζε ΔΓΑ 87 

(Α3.5.1.2.1  Αίηεζε 
Υνξήγεζεο Λέσλ 
Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ, 
πξνδηαγξαθή Α-143) 

ΝΑΙ Υ Ζ πξφηαζε έγηλε δεθηή 
θαη ηξνπνπνηήζεθαλ νη 

πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε WGS84 
ψζηε λα αλαθέξνληαη ζε 

WGS84 θαη ED50. (Α-143, 
Α-231, A-233, Α-334 θαη 

Α-380) 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   

15 Ζ Παξάγξαθνο αλαθέξεη 
«Θαηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο 

αίηεζεο φια ηεο ηα ζηνηρεία 

ζα πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά 

κε δπλαηφηεηα 
επεμεξγαζίαο ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν έσο 

θαη ηελ νξηζηηθή ππνβνιή 
ηεο.» 

Πξνηείλεηαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο 

«είλαη επηζπκεηφ» απφ ηελ 
θξάζε «ζα πξέπεη» θαζψο 

επίζεο ε πξνζζήθε ηεο 

δηαηχπσζεο «ζην νπνίν ζα 
πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη 

φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
ηνπ αξρηθνχ αηηήκαηνο», 

κεηά ην ηέινο ηεο 

δηαηχπσζεο «Γηα ηελ 
ππνβνιή …….ππνβιεζέληνο 

αηηήκαηνο». Αθνινχζσο ε 
δηαηχπσζε ηεο 

παξαγξάθνπ 
δηακνξθψλεηαη σο εμήο : 

«Γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

αηηεκάησλ ζα πξέπεη λα 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο αληηγξάθνπ ήδε 
ππνβιεζέληνο αηηήκαηνο 

ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη θαη φια ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ 

αξρηθνχ αηηήκαηνο.» 
(Α3.5.6.5 Πξφζζεηεο 
Γπλαηφηεηεο, απάηηεζε Α-
331) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ X Ζ ελζσκάησζε ηεο 

πξφηαζεο αιιαγήο ηεο 
πξνδηαγξαθήο απφ 

ΔΠΗΘΤΚΖΣΖ ζε 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ δελ 

θξίλεηαη ζθφπηκε. 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

16 Ζ παξάγξαθνο αλαθέξεη 
«Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα απφξξηςεο 
αίηεζεο θαη δήισζεο θαζψο 

θαη αλάθιεζεο αίηεζεο 
απηεπάγγειηα απφ ηελ 

ΔΔΣΣ, ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί αίηεκα ηνπ 
θαηφρνπ ηεο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο» 
Πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο 

πξφβιεςεο «θαζψο θαη 

αλάθιεζεο αίηεζεο 
απηεπάγγειηα απφ ηελ 

ΔΔΣΣ, ρσξίο λα έρεη 
πξνεγεζεί αίηεκα ηνπ 

θαηφρνπ ηεο θαηαζθεπήο 
θεξαίαο», θαζφηη δελ 

ππάξρεη ιφγνο αλάθιεζεο 

εθφζνλ παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα απφξξηςεο, 

ελψ ην ΖΙΤΑ δελ επηηξέπεη 
λα ππνβιεζεί λα αίηεζε 

εθφζνλ εθθξεκεί άιιε 

αίηεζε.  
πλεπψο πξνηείλεηαη ε 

παξάγξαθνο λα 
ηξνπνπνηεζεί σο 

αθνινχζσο: «Θα πξέπεη λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
απφξξηςεο αίηεζεο θαη 

δήισζεο.» 
(Α3.5.6.7 Πξφζζεηεο 
Ιεηηνπξγίεο, πξνδηαγξαθή 
Α-341) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ δπλαηφηεηα απφξξηςεο 
αθνξά ππνβιεζείζα 

αίηεζε. Ζ δπλαηφηεηα 
αλάθιεζεο αθνξά 

ρνξεγεζείζα άδεηα. Θαηά 

ζπλέπεηα, δελ είλαη εθηθηή 
ε ελζσκάησζε ηεο 

πξφηαζεο. 

17 Ζ παξάγξαθνο αλαθέξεη 

«Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεη παξαγσγή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

δεκηνπξγία αλαθνξψλ 
αλαθνξηθά κε ηε 

δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ 
θαζψο θαη αλά ξφιν θαη αλά 

ρξήζηε πνπ εκπιέθεηαη ζε 
απηή» 

Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε 

«Θα πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεηαη δεκηνπξγία 

αλαθνξψλ κε νπνηαδήπνηε 
ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη 

ζην ζχζηεκα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εκεξνκεληψλ αηηήζεσλ / 

γλσκαηεχζεσλ / εγθξίζεσλ 
θαζψο θαη εκεξνκεληψλ 

ΝΑΙ X Έγηλε ζρεηηθή 

ηξνπνπνίεζε ηεο 
πξνδηαγξαθήο Α-348. 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

αλάξηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 
ηχπσλ εγγξάθσλ (πρ 

Πνιενδνκηθήο Έγθξηζεο).» 
(Α3.5.7 Παξαγσγή 
Αλαθνξψλ, πξνδηαγξαθή Α-
348) 

18 Ζ παξάγξαθνο αλαθέξεη 

«Δίλαη επηζπκεηφ λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο 

θαη αλάθηεζεο ηππηθψλ 
πξνθίι δηνηθεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ρξεζηψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απηφκαηε ζπκπιήξσζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ ζηνηρείσλ 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

ππνβαιιφκελεο αίηεζεο» 
 

Πξνηείλεηαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο 

«είλαη επηζπκεηφ» απφ ηε 

θξάζε «Θα πξέπεη» λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο, ...... αίηεζεο» 
(Α3.5.9.2.1 Τπνβνιή 
Αηηήκαηνο, πξνδηαγξαθή Α-
423) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ ελζσκάησζε ηεο 

πξφηαζεο αιιαγήο ηεο 

πξνδηαγξαθήο απφ 
ΔΠΗΘΤΚΖΣΖ ζε 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ δελ 
θξίλεηαη ζθφπηκε. 

19 Ζ παξάγξαθνο αλαθέξεη 

«Δίλαη επηζπκεηφ λα 
παξέρνληαη επθνιίεο ζηνπο 

ρξήζηεο θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεψλ 
ηνπο, φπσο: (i)...........» 

 
Πξνηείλεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο 

«είλαη επηζπκεηφ» απφ ηε 
θξάζε «Θα πξέπεη» λα 

παξέρνληαη επθνιίεο ζηνπο 
ρξήζηεο θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεψλ 
ηνπο, φπσο: (i) .........» 

(Α3.5.9.2.1 Τπνβνιή 
Αηηήκαηνο, πξνδηαγξαθή Α-
425) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ ελζσκάησζε ηεο 

πξφηαζεο αιιαγήο ηεο 

πξνδηαγξαθήο απφ 
ΔΠΗΘΤΚΖΣΖ ζε 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ δελ 
θξίλεηαη ζθφπηκε. 

20 Ζ παξάγξαθνο αλαθέξεη «Ζ 

δηαδηθηπαθή πχιε ζα πξέπεη 
λα παξάγεη απηφκαηα 

θαηάιιειεο εηδνπνηήζεηο θαη 
εθθξεκφηεηεο πξνο ηελ 

ΔΔΣΣ εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο ή 

πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ πξφηαζε θαιχπηεηαη 

απφ ηελ πξνδηαγξαθή Α-
437. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
έθδνζε άδεηαο ή 

πηζηνπνηεηηθνχ 

πιεξφηεηαο ή γηα ηελ 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

ή γηα ηελ απφξξηςε ηεο 
αίηεζεο» 

Πξνηείλεηαη ηξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ σο 

αθνινχζσο: «Ζ δηαδηθηπαθή 
πχιε ζα πξέπεη λα παξάγεη 

απηφκαηα θαηάιιειεο 

εηδνπνηήζεηο θαη 
εθθξεκφηεηεο πξνο ηελ 

ΔΔΣΣ θαη ηνπο αηηνχληεο 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο ή 
πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο 

ή γηα ηελ απφξξηςε ηεο 
αίηεζεο.» 

(Α3.5.9.2.2 Δμέηαζε 
Αηηήκαηνο, πξνδηαγξαθή A-
435) 

απφξξηςε ηεο αίηεζεο 
δελ ππάξρεη θάπνηα 

εθθξεκφηεηα γηα ηνλ 
αηηνχληα. 

  

21 Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε 
λέαο παξαγξάθνπ κε 

αξίζκεζε Α-435.5 σο εμήο:  

«Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα 
πξέπεη λα παξάγεη 

απηφκαηα θαηάιιειεο 
εηδνπνηήζεηο πξνο ηνπο 

αηηνχληεο εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο γηα λα 

εηδνπνηεζεί ε ΔΔΣΣ ψζηε λα 
εμεηάζεη ηελ αίηεζε γηα λα 

ρνξεγήζεη Άδεηα 
Θαηαζθεπήο Θεξαίαο (θη φρη 

Πηζηνπνηεηηθφ 

Πιεξφηεηαο).» 
(Α3.5.9.2.2 Δμέηαζε 

Αηηήκαηνο) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ πξφηαζε θαιχπηεηαη 

απφ ηελ πξνδηαγξαθή Α-
437. 

22 Ζ παξάγξαθνο αλαθέξεη «Ο 
αηηψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί 

λα εμάγεη απφ ην ζχζηεκα 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνξεία αδεηνδφηεζεο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ αηηήζεψλ 

ηνπ» 

Πξνηείλεηαη ηξνπνπνίεζε 
ηεο παξαγξάθνπ σο 

αθνινχζσο: «Ο αηηψλ ζα 
πξέπεη λα κπνξεί λα εμάγεη 

απφ ην ζχζηεκα δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία 
αδεηνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αηηήζεψλ ηνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εκεξνκεληψλ εγθξίζεσλ / 

γλσκαηεχζεσλ απφ ηνπο 

ΝΑΙ x Έγηλε ζρεηηθή 
ηξνπνπνίεζε ηεο 

πξνδηαγξαθήο Α-438. 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

εκπιεθφκελνπο θνξείο.» 
(Α3.5.9.2.2 Δμέηαζε 
Αηηήκαηνο, απαίηεζε A-438) 

23 Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο 

Παξφρνπο δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 
ε ζσζηή επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε, ζεκαίλεη 

επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο 
ησλ δηθηχσλ ηνπο, ελψ νη 

Πάξνρνη αλακέλνπλ ηα λέα 
ζπζηήκαηα λα κεηψζνπλ 

ηελ πνιππινθφηεηα θαη λα 
επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο αδεηψλ 

θαηαζθεπψλ θεξαηψλ κέζσ 
εληαίνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη λα 
δηεπθνιχλεη ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ 

ΔΔΣΣ πνιίηεο θαη 
επηρεηξήζεηο, ζηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο αηηεκάησλ θαη λα 
ηνπο παξέρεη ελεκέξσζε 

γηα ηελ πνξεία 

δηεθπεξαίσζήο ηνπο θαη γηα 
ηελ απάληεζε ηεο ΔΔΣΣ, 

ζπληειψληαο ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

ηαρχηεξε εμππεξέηεζή 
ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα 

απφ ηελ ΔΔΣΣ, ψζηε ηα λέα 
ζπζηήκαηα λα απνθξίλνληαη 

άκεζα θαη αμηφπηζηα ζηα 
αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Σν ζρφιην είλαη γεληθφ θαη 
ζχκθσλν κε ηνπο 

ζηφρνπο  ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 
Έξγν. Θξίλεηαη φηη δελ 

απαηηείηαη θάπνηα 

πξνζζήθε / αιιαγή ζην 
Σεχρνο Γηαθήξπμεο βάζεη 

απηνχ.  

24 Ζ ΔΔΘΣ έρεη επηθπιάμεηο σο 

πξνο ηελ δεκνζηνπνίεζε 
ηεο ζέζεο ησλ θεξαηψλ 

κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ζηνπο πνιίηεο. 
Αλαγλσξίδεη φηη ν λφκνο ην 

πξνβιέπεη αιιά επηζεκαίλεη 
φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

κέξηκλα ηεο πνιηηείαο γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο 
λνκηκφηεηαο θαη ηδηαίηεξα 

ηελ πξνζηαζία ηφζν ησλ 
πνιηηψλ πνπ εθκηζζψλνπλ 

ηνπο ρψξνπο φζν θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Σν ζρφιην αθνξά ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη 

φρη ην παξφλ Έξγν. 
Θξίλεηαη φηη δελ 

απαηηείηαη θάπνηα 
πξνζζήθε / αιιαγή ζην 

Σεχρνο Γηαθήξπμεο βάζεη 

απηνχ. 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ 
εηαηξεηψλ. 

(Γεληθφ ρφιην) 

25 ηελ πεξίπησζε 

δεκνζηνπνίεζεο, απηή ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 
ζχλνιν ησλ θεξαηψλ πνπ 

αδεηνδνηεί ε ΔΔΣΣ, δειαδή 
θαη εθείλεο πνπ δελ είλαη 

ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

(ΘΣ), ψζηε λα κελ 
ζηνρνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα νη θεξαίεο ΘΣ. 
(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ πξφβιεςε ηεο παξ. 17 
ηνπ άξζξν 30 ηνπ λ. 

4070/2012 θαη ε ζρεηηθή 
πξφβιεςε ζην Σεχρνο 

Γηαθήξπμεο αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ 
αδεηνδνηεκέλσλ θεξαηψλ. 

26 Γελ απαηηείηαη, πέξαλ ηεο 

ήδε ζεζκνζεηεκέλεο, 
δεκνζηνπνίεζε γηα 

θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ 
εμαηξνχληαη Αδεηνδφηεζεο 

(κηθξνθπςέιεο, ΔΘΘΥΟ θ.α.) 

(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ X Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο 

ηεο εθαξκνγήο θξίλεηαη 
ζθφπηκν λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα απεηθφληζεο 
ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηαζθεπψλ θεξαηψλ. H 

πξνδηαγξαθή Α-460 
ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε επηινγή 
ησλ θαηεγνξηψλ 

θαηαζθεπψλ θεξαηψλ πνπ 

ζα δεκνζηεχνληαη. 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   

27 Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

έρεη θηιηθφ θαη εχρξεζην 

interface ζην ρξήζηε 
παξέρνληαο ηνπ παξάιιεια 

αλαθνξέο πνπ ζα βνεζνχλ 
ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο 

κε ηηο εθαξκνγέο ησλ 
Παξφρσλ.  

(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ X ην Σεχρνο Γηαθήξπμεο 
ππάξρεη πξνδηαγξαθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε 
άιια ζπζηήκαηα, Α-85. 

ην πιαίζην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο 
Έξγνπ θξίλεηαη σο κε 

εθηθηή ε πινπνίεζε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

κε ηηο εθαξκνγέο ησλ 

παξφρσλ. 

28 Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα 

πξέπεη λα βειηηψλεη κε 

κεηξήζηκν ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία, ην ρξφλν, ηελ 

πνιππινθφηεηα, ηελ 
επειημία ηφζν απφ πιεπξάο 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 
ΔΔΣΣ φζν θαη απφ πιεπξάο 

αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ 

Παξφρνπ. 
(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ X Τπάξρεη ζρεηηθή 
πξφβιεςε ζηνλ Πίλαθα 7 

«Πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
ηφρσλ ηνπ Έξγνπ» φπνπ 

νξίδνληαη κεηξήζηκνη 
δείθηεο. 

29 Παξάιιεια θαηά ηε θάζε ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

ηεο πινπνίεζεο θαη 
παξαιαβήο ηεο εθαξκνγήο 

πξνηείλεηαη λα ππάξρεη 
ζπκκεηνρή ησλ παξφρσλ, 

ψζηε λα γίλνπλ νη 
απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

(Γεληθφ ρφιην) 

ΟΧΙ X Σππηθά δελ είλαη δπλαηή ε 
ζπκκεηνρή ησλ παξφρσλ 

ζηε δηαδηθαζία 
παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

Παξφια απηά ε ΔΔΣΣ ζα 
θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα 

ζπιιέμεη ηηο παξαηεξήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  

30 Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

είλαη επέιηθηε ψζηε λα 
ελζσκαηψλεη ηηο φπνηεο 

αηηνχκελεο αιιαγέο ή λα 
παξέρεη αλαθνξέο αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ 
ρξεζηψλ. 

(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Ζ παξαηήξεζε είλαη 

γεληθή. Τπάξρνπλ 
ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ζην 

Σεχρνο Γηαθήξπμεο. 

31 Οη Πάξνρνη ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνηείλνπλ βειηηψζεηο θαηά 

ηελ δνθηκαζηηθή πεξίνδν 
Ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πζηήκαηνο θαη απηφ λα 
πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε. 

(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Γελ θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα ελζσκαησζεί ζρεηηθφο 
φξνο ζην Σεχρνο 

Γηαθήξπμεο. Θα 
επηδησρζεί ε ζπκκεηνρή 

ησλ παξφρσλ θαηά ηε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

32 Δπίζεο, νη Πάξνρνη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ 

βειηηψζεηο κεηά ηελ 

απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο 

ζπληήξεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο απφ ηνλ 

αλάδνρν, θαη απηφ λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε. 
(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Γελ θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα ελζσκαησζεί ζρεηηθφο 

φξνο ζην Σεχρνο 
Γηαθήξπμεο. Ζ ΔΔΣΣ ζα 

ιάβεη ππφςε ηα ζρφιηα 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

πζηήκαηνο ζηα πιαίζηα 

πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.  

33 Πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ 
ην «δηθαίσκα ζπκκεηνρήο» 

νη επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
θαη ηαρπδξνκηθψλ 

επηθνηλσληψλ, θαη νη 
ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο 

θαζψο ν Αλάδνρνο ζα έρεη 

πξφζβαζε ζε πιεζψξα 
ζηνηρείσλ, πνιιά απφ ηα 

νπνία είλαη απφξξεηα, φισλ 
ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. Σν γεγνλφο 
απηφ θαζηζηά απφ κφλν ηνπ 

έλαλ ηζρπξφ ιφγν 

απνθιεηζκνχ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ, ζην Έξγν, 

επηρεηξήζεσλ θαη δε, γηα 

ΝΑΙ X Ζ πξφηαζε 
ελζσκαηψζεθε ζην 

ΚΔΡΟ Β ηνπ Σεχρνπο 

Γηαθήξπμεο παξάγξαθνο 
Β.2.2. 

ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ   



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

ηελ πξνζηαζία ηνπ 
αληαγσληζκνχ. Θεσξνχκε 

φηη πξνθεηκέλνπ λα 
δηαηεξεζεί ε αμηνπηζηία, ε 

δηαθάλεηα θαη ε 
αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

„Έξγνπ, ζα πξέπεη λα κελ 

αλαηεζεί ζε εηαηξεία πνπ 
έρεη ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα. 
(Γεληθφ ρφιην) 

34 Οη Πάξνρνη πξέπεη λα 

ιάβνπλ Αληίγξαθν ησλ 
Παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ, 

φηαλ νινθιεξσζεί  ν 
δηαγσληζκφο θαη λα έρνπλ 

ην δηθαίσκα ζρνιηαζκνχ θαη 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 
(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   ΔΔΘΣ 

ΟΧΙ Υ Σππηθά δελ είλαη δπλαηή ε 

ζπκκεηνρή ησλ παξφρσλ 
ζηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

Ηζρχνπλ νη απαληήζεηο 
ζηα ζρφιηα 29 θαη 31. 

35 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

Έξγνπ είλαη ππνηηκεκέλνο 
θαη ζέηεη ζε ζεκαληηθφ 

θίλδπλν ην Έξγν. 
(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   LS telcom AG 

ΟΧΙ X ηα πιαίζην ηνπ παξφληνο 

έξγνπ ην θπζηθφ 
αληηθείκελν, ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη ε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο είλαη 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλα.  

36 Γηα λα κεηξηαζηεί ν 
νηθνλνκηθφο θίλδπλνο 

πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ζε θάζεηο θαη ε 
εθ λένπ πξνηεξαηνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ. Αθνινχζσο, 

νη πξνδηαγξαθέο ρακειήο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη νη 
πξναηξεηηθέο απαηηήζεηο λα 

πινπνηεζνχλ ζε μερσξηζηή 
θάζε αλαβάζκηζεο ζην 

κέιινλ. 
(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   LS telcom AG 

ΟΧΙ X ηα πιαίζην ηνπ παξφληνο 

έξγνπ ην θπζηθφ 
αληηθείκελν, ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη ε 
δηάξθεηα πινπνίεζεο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλα. Οη 

ππνςήθηνη Αλάδνρνη 
θαινχληαη λα ππνβάιινπλ 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 
έξγνπ (ΚΔΡΟ Α ελφηεηα 

Α.5), έηζη ψζηε λα 
δηακνξθψζνπλ ηνλ 

πξνηεηλφκελν ηξφπν 

πινπνίεζεο. Οη 
ππνςήθηνη Αλάδνρνη 

αλαιακβάλνπλ λα 
αμηνινγήζνπλ ηελ 

θάιπςε ησλ επηζπκεηψλ 

απαηηήζεσλ θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ 

ηνπο. Βιέπε επίζεο θαη 
ζρφιην 37. 

37 Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαίλεηαη λα απνηειεί 
κεγάιε πξφθιεζε κε βάζε 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
απηνχ, ηδίσο ζε ζρέζε κε 

ΝΑΙ   LS telcom AG 

ΟΧΙ X Δθηηκάηαη φηη είλαη εθηθηή 

ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
εληφο ηνπ ρξνληθνχ 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

ηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη ηε 
θάζε παξακεηξνπνίεζεο 

θαη πξνζαξκνγήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνηείλεηαη ε 
παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

θαηά ηέζζεξηο έσο έμη 
κήλεο. 

(Α5. Υξνλνδηάγξακκα 
θαη Φάζεηο Έξγνπ) 

πιαηζίνπ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη 
ππνςήθηνη Αλάδνρνη 

δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία 
νινθιήξσζεο φκνησλ 

έξγσλ θαη ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ 
πινπνίεζή ηνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί θαη νη 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο (ΚΔΡΟ Β, 
ελφηεηα Β.2.6). 

38 Λα ππάξμεη ζηε χκβαζε 
πξφβιεςε γηα φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο αδεηψλ 

ρξήζεο ινγηζκηθνχ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 

ηππνπνηεκέλσλ εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ. 

(Γ4.5.1 ρέδην χκβαζεο) 

ΝΑΙ Υ Ζ πξφηαζε 
ελζσκαηψζεθε ζηελ 

πξνδηαγξαθή Α-11. Σν 

ηειηθφ πεξηερφκελν ηεο 
χκβαζεο ζα 

δηακνξθσζεί βάζεη ηεο 
επηζπλαπηφκελεο ζην 

Σεχρνο Γηαθήξπμεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 
θαη ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζε ζπλεξγία 
κε ηνλ Αλάδνρν. ρεηηθέο 

πξνβιέςεηο ππάξρνπλ 

ζην Άξζξν 13 παξ. 13.2 
ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ.  

LS telcom AG 

ΟΧΙ   

39 Πεξηνξηζκφο ηεο ξήηξαο 
επζχλεο θαη‟ αλαινγία ησλ 

ηζρπφλησλ γηα ζπλήζε 
βηνκεραληθά πξντφληα. 

(Γ4.5.1 ρέδην χκβαζεο) 

ΝΑΙ   LS telcom AG 

ΟΧΙ X Σν ηειηθφ πεξηερφκελν 
ηεο χκβαζεο ζα 

δηακνξθσζεί βάζεη ηεο 

επηζπλαπηφκελεο ζην 
Σεχρνο Γηαθήξπμεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 
θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζε ζπλεξγία 
κε ηνλ Αλάδνρν. Ζ 

πξφηαζε θαιχπηεηαη απφ 

ην Άξζξν 12 ηεο 
πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ.  

40 Ζ απαίηεζε γηα ηαρχηεηα 
επεμεξγαζηή 3.0 GHz 

απνθιείεη ηνπο λεφηεξνπο 
επεμεξγαζηέο Ηntel Xeon 

E5-2600 αληίζηνηρσλ 
ππξήλσλ, νη νπνίνη 

ζχκθσλα κε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλεο κεηξήζεηο 
είλαη αξθεηά πην γξήγνξνη 

ΝΑΙ X Ζ πξφηαζε 
ελζσκαηψζεθε ζηελ 

πξνδηαγξαθή Α-562. 

IBM Διιάο ΑΔ 

ΟΧΙ   



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

απφ ηνπο επεμεξγαζηέο 
παιαηφηεξεο γεληάο Ηntel 

Xeon 5600, αλ θαη 
δηαζέηνπλ ρακειφηεξε 

ηαρχηεηα επεμεξγαζηή. 
Πξνηείλεηαη ε πξνδηαγξαθή 

λα αιιάμεη ζε "ηαρχηεηα 

επεμεξγαζηή ηνπιάρηζηνλ 
2.5GHz " ή αληί ηεο 

απαίηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε 
ηαρχηεηα επεμεξγαζηή λα 

πξνζηεζεί ε απαίηεζε: "Λα 

θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 
απνηειέζκαηα benchmarks 

SPECint-rate2006, ε 
επίδνζε SPECint_rate2006 

ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 410" 

(Α3.7.6 Δμνπιηζκφο 

πιεξνθνξηθήο, 
πξνδηαγξαθή A-562) 

41 Πξνηείλεηαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εμππεξεηεηψλ ηα θάησζη: 
- Πξφγλσζε Βιαβψλ , ε 

νπνία λα παξαθνινπζεί ηα 

θξίζηκα κέξε ηνπ 
ζπζηήκαηνο (επεμεξγαζηέο 

, VRMs, κλήκε , δίζθνη ,  
αλεκηζηήξεο θαη 

ηξνθνδνηηθά)  
-Οπηηθή δηάγλσζε βιαβψλ.   

- Τπνζηήξημε ΣPM 1.2 

(Α3.7.6 Δμνπιηζκφο 
πιεξνθνξηθήο) 

ΝΑΙ X Ζ πξφηαζε 

ελζσκαηψζεθε ζηελ 
πξνδηαγξαθή Α-562. 

IBM Διιάο ΑΔ 

ΟΧΙ   

42 Πξνηείλεηαη γηα ην 

απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα λα 
δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 4GB 

cache αλά controller. 
(Α3.7.6 Δμνπιηζκφο 

πιεξνθνξηθήο, 
πξνδηαγξαθή A-562) 

ΝΑΙ   IBM Διιάο ΑΔ 

ΟΧΙ X Tα 2GB cache αλά 

controller θξίλνληαη 
ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ 

δεηνχκελε πινπνίεζε. Οη 
ππνςήθηνη αλάδνρνη 

κπνξνχλ λα 

ππεξθαιχςνπλ ηελ 
ζπγθεθξηκέλε 

πξνδηαγξαθή. 

43 H απαίηεζε γηα δίζθνπο 
3.5" πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 
Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ 

δεθηέο θαη πξνζθνξέο 
δίζθσλ 2.5" θαη ε απαίηεζε 

γηα δίζθνπο ζπγθεθξηκέλεο 

ρσξεηηθφηεηαο λα 

ΝΑΙ X Ζ πξφηαζε 
ελζσκαηψζεθε ζηελ 

πξνδηαγξαθή Α-562. 

IBM Διιάο ΑΔ 

ΟΧΙ   



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

ηξνπνπνηεζεί ζε απαίηεζε 
γηα ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

ηνπ απνζεθεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. 

(Α3.7.6 Δμνπιηζκφο 
πιεξνθνξηθήο, 

πξνδηαγξαθή A-562) 

44 Ζ εηαηξεία επηζεκαίλεη φηη ε 
αξρηηεθηνληθή ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Φάζκαηνο πξέπεη λα 
βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία 

ησλ Γεσγξαθηθψλ 
πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

(ΓΠ). ηελ απάληεζή ηεο 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε 

αξρηηεθηνληθή νη 

εθαξκνγέο, νη ξνέο 
εξγαζίαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ΓΠ. 
Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ε 

αξρηηεθηνληθή θαη νη 

επηκέξνπο εθαξκνγέο ελφο 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Φάζκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε 
ηερλνινγία ΓΠ. 

(Γεληθφ ρφιην) 

ΝΑΙ   MARATHON 
DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ Υ Σν ΓΦ δελ 

πξνθεξχζζεηαη σο έλα 
Γεσγξαθηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
παξφιν πνπ ε 

γεσγξαθηθή απεηθφληζε 
θξίλεηαη σο αλαγθαία. Οη 

ππνςήθηνη Αλάδνρνη 

θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ 
ηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ΓΦ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο 

ελφηεηαο Α3.4 (ΚΔΡΟ 

Α). 

45 ρφιηα ζρεηηθά κε ηελ 
θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

(Α3.4.1 Πξνηεηλφκελε 
αξρηηεθηνληθή, 

πξνδηαγξαθή A-22) 

ΝΑΙ   MARATHON 
DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ Υ Οη πξνηάζεηο αλαθνξηθά 
κε ηελ θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ΓΦ 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 
Γηαθήξπμεο 

46 ρφιηα ζρεηηθά κε ηα 

Γεσγξαθηθά Γεδνκέλα 
(A3.5.2.5 Γεσγξαθηθέο 

Πιεξνθνξίεο / Υάξηεο) 

ΝΑΙ   MARATHON 

DATA SYSTEMS 
ΟΧΙ Υ Οη  βαζηθέο πξνηάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ 
θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ΓΦ  

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 
Γηαθήξπμεο. Αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνηεηλφκελε 

αλάιπζε ηεο ηάμεο ηνπ 
ελφο κέηξνπ (1 m) θαηά 

ηηο ηερληθέο κειέηεο, απηή 
θξίλεηαη σο ππεξβνιηθή 

πξνδηαγξαθή πνπ δελ 
κπνξεί λα επεξεάζεη 

νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ.  ε 
θάζε πεξίπησζε νη 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

Πξνζθνξέο ησλ 
ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ 

κπνξνχλ λα 
ππεξθαιχςνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 
Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο δεκφζησλ online 

ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ 
ραξηψλ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 
ελφηεηα A3.5.9.4 

(Παξνρή πιεξνθφξεζεο 

γηα θαηαζθεπέο θεξαηψλ, 
πξνδηαγξαθή Α-461). 

47 ρφιηα ζρεηηθά κε ηα 
Δπαγγεικαηηθά εξγαιεία (ή 

επαγγεικαηηθήο) αλάιπζεο 

(Α3.5.2 Σερληθά Δξγαιεία, 
Α3.5.3 Γηαρείξηζε 

Θαηαλνκήο Εσλψλ 
Ραδηνζπρλνηήησλ θαη 

Γηαπινπνηήζεσλ, Α3.5.5 

Γηαρείξηζε Σερληθνχ 
Δμνπιηζκνχ Αλαθνξάο) 

ΝΑΙ   MARATHON 
DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ Υ Ζ πξνηεηλφκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηα 
εξγαιεία απηά 

πεξηιακβάλεηαη ήδε ζηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 

Γηαθήξπμεο. Αλαθνξηθά 
κε ηε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζε 
format δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, θξίλεηαη φηη 

νη πξνδηαγξαθέο γηα ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηε 
δπλαηφηεηαο εηζαγσγήο / 

εμαγσγήο δεδνκέλσλ 
επαξθνχλ. ε θάζε 

πεξίπησζε νη Πξνζθνξέο 

ησλ ππνςεθίσλ 
Αλαδφρσλ κπνξνχλ λα 

ππεξθαιχςνπλ ηηο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

48 ρφιηα ζρεηηθά κε ηα 

ηερληθά εξγαιεία (Α3.5.2 
Σερληθά Δξγαιεία) 

ΝΑΙ   MARATHON 

DATA SYSTEMS 
ΟΧΙ Υ Οη βαζηθέο πξνηάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηα ηερληθά 
εξγαιεία ηνπ ΓΦ 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 

Γηαθήξπμεο. Αλαθνξηθά 
κε ην εχξνο ησλ 

ζπρλνηήησλ ε ΔΔΣΣ 

ζεσξεί φηη ην θάησ φξην 
απηνχ δε ζα πξέπεη λα 

είλαη ηα 30 MHz φπσο 
αλαθέξεηαη ζηα ζρφιηα 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιιά 
αξθεηά θάησ απφ απηά, 

θαζψο ππάξρνπλ 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

ζεκαληηθέο εθαξκνγέο 
ξαδηνεπηθνηλσλίαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο 
απηέο. Αλαθνξηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο   
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ηερληθψλ εξγαιείσλ, νη 

Πξνζθνξέο ησλ 
ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ 

κπνξνχλ λα 
ππεξθαιχςνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Αλαθνξηθά κε ηε 
ζπλδπαζκέλε ρξήζε δχν 

κνληέισλ θαηά ηελ 
ηερληθή αλάιπζε, απηή 

θξίλεηαη κε αλαγθαία 
θαζφζνλ απηή δελ 

ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνηα 

ζχζηαζε ηεο ITU ή ηεο 
CEPT. ε θάζε πεξίπησζε 

νη Πξνζθνξέο ησλ 
ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ 

κπνξνχλ λα 

ππεξθαιχςνπλ ηηο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

49 ρφιηα ζρεηηθά κε ηηο 

εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 
ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

(Α3.5.5 Γηαρείξηζε Σερληθνχ 
Δμνπιηζκνχ Αλαθνξάο) 

ΝΑΙ   MARATHON 

DATA SYSTEMS 
ΟΧΙ Υ Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε 
ηηο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 
ΓΦ πεξηιακβάλνληαη 

ήδε ζηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Σεχρνο Γηαθήξπμεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε 
δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

δηαγξακκάησλ 

αθηηλνβνιίαο θεξαηψλ, νη 
πεξηζζφηεξνη θαη 

κεγαιχηεξνη 
θαηαζθεπαζηέο 

κηθξνθπκαηηθψλ θεξαηψλ 
ππνζηεξίδνπλ ην format 

NSMA. ε θάζε 

πεξίπησζε νη Πξνζθνξέο 
ησλ ππνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ κπνξνχλ λα 
ππεξθαιχςνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

50 ρφιηα ζρεηηθά κε ηα 
εξγαιεία δηαρείξηζεο δσλψλ 

ζπρλνηήησλ (Α3.5.3 
Γηαρείξηζε Θαηαλνκήο 

Εσλψλ Ραδηνζπρλνηήησλ 

ΝΑΙ   MARATHON 
DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ Υ Οη πξνηάζεηο αλαθνξηθά 
κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο δσλψλ 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

θαη Γηαπινπνηήζεσλ) ζπρλνηήησλ ηνπ ΓΦ 
πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 

Γηαθήξπμεο. Αλαθνξηθά 
κε ηηο επηπξφζζεηεο 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο 

δσλψλ ζπρλνηήησλ, 
απηέο θξίλνληαη σο κε 

αλαγθαίεο. ε θάζε 
πεξίπησζε νη Πξνζθνξέο 

ησλ ππνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ κπνξνχλ λα 
ππεξθαιχςνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

51 ρφιηα ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε αηηήζεσλ, 

αλαθνξψλ θαη ηειψλ 
(Α.3.5.1 Γηαρείξηζε 

Αηηήζεσλ θαη Γηθαησκάησλ 
Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, 

Α3.5.6 Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ 

– Γειψζεσλ Θαηαζθεπψλ 
Θεξαηψλ, Α3.5.7 Παξαγσγή 

Αλαθνξψλ, Α3.5.8 
Γηαρείξηζε Σειψλ) 

ΝΑΙ   MARATHON 

DATA SYSTEMS 
ΟΧΙ Υ Οη πξνηάζεηο αλαθνξηθά 

κε ηε δηαρείξηζε 

αηηήζεσλ, αλαθνξψλ θαη 
ηειψλ ηνπ ΓΦ 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 

Γηαθήξπμεο. 

52 ρφιηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιπζε ηεο απφδνζεο ησλ 
δηθηχσλ 

ΝΑΙ   MARATHON 

DATA SYSTEMS 
ΟΧΙ Υ Ζ πξνηεηλφκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα δελ 
θξίλεηαη αλαγθαία θαζψο 

ε ΔΔΣΣ δελ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο 
ζρεδίαζεο ησλ δηθηχσλ 

αζπξκάησλ επηθνηλσληψλ 
ησλ παξφρσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε νη Πξνζθνξέο 

ησλ ππνςεθίσλ 
Αλαδφρσλ κπνξνχλ λα 

ππεξθαιχςνπλ ηηο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

53 ρφιηα ζρεηηθά κε ηελ 

ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε 
κεηξήζεσλ ηεο έληαζεο ηνπ 

Ζ/Κ πεδίνπ 

ΝΑΙ Υ Ζ δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο κε 
ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη 

κέηξεζεο ηνπ θάζκαηνο 
ξαδηνζπρλνηήησλ 

πξνζηέζεθε ζηελ 

παξάγξαθν Α3 ηνπ 
Σεχρνπο Γηαγσληζκνχ. 

MARATHON 

DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ   

54 ρφιηα ζρεηηθά κε ηε 

γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο δηθηχσλ 

παξφρσλ ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ. 

ΝΑΙ   MARATHON 

DATA SYSTEMS 
ΟΧΙ Υ Ζ πξνηεηλφκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη 
εθηφο ηεο εκβέιεηαο ηνπ 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

έξγνπ. 

55 ρφιηα ζρεηηθά κε ηηο 
εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

Αλαθνξψλ (Α3.5.7 
Παξαγσγή Αλαθνξψλ) 

ΝΑΙ   MARATHON 
DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ Υ Οη πξνηάζεηο αλαθνξηθά 
κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλαθνξψλ ηνπ ΓΦ 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 
Γηαθήξπμεο. 

56 ρφιηα ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή 
αηηήζεσλ (A3.5.9.1 

Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή 
Αηηήζεσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ, A3.5.9.2 

Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή 
Αηηήζεσλ – Γειψζεσλ 

Θαηαζθεπψλ Θεξαηψλ) 

ΝΑΙ   MARATHON 

DATA SYSTEMS 
ΟΧΙ Υ Οη βαζηθέο πξνηάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή 

αηηήζεσλ ηνπ ΓΦ 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 
Γηαθήξπμεο. Αλαθνξηθά 

κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

ππνβάιινληνο ηελ αίηεζε 
γηα ρνξήγεζε 

δηθαησκάησλ ρξήζεο 
ξαδηνζπρλνηήησλ λα 

κπνξεί λα ππνινγίδεη ηελ 
πεξηνρή ξαδηνθάιπςεο 

θαη ηε κεθνηνκή (ηεο 

δεχμεο), απηή θξίλεηαη σο 
κε αλαγθαία θαζψο ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηε 
δηεμαγσγή ηερληθψλ 

κειεηψλ αλήθεη ζηα 

ζηειέρε ηεο ΔΔΣΣ. ε 
θάζε πεξίπησζε νη 

Πξνζθνξέο ησλ 
ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ 

κπνξνχλ λα 

ππεξθαιχςνπλ ηηο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

57 ρφιηα ζρεηηθά κε ηε 
δηαδηθηπαθή πχιε (A3.5.9 

Γηαδηθηπαθή Πχιε) 

ΝΑΙ   MARATHON 
DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ Υ Οη πξνηάζεηο αλαθνξηθά 

κε ηε δηαδηθηπαθή πχιε 
ηνπ ΓΦ πεξηιακβάλνληαη 

ήδε ζηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Σεχρνο Γηαθήξπμεο. 

58 ρφιηα ζρεηηθά κε ηε 
δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (A3.5.2.5 
Γεσγξαθηθέο Πιεξνθνξίεο / 

Υάξηεο, A3.5.9.4.1 

Γεσγξαθηθή Απεηθφληζε) 

ΝΑΙ   MARATHON 
DATA SYSTEMS 

ΟΧΙ Υ Οη βαζηθέο απφ ηηο 
πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε δηαρείξηζε 

γεσγξαθηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ηνπ ΓΦ 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηηο 



Α/Α σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή 
κοινή ομάδα 

παπαηηπήζεων) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάνηηζη 
Γικαιούσος – 

Δνζωμαηώθηκε  
ζηη Γιακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 
Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 
(Φοπέαρ, 

Οπγανιζμόρ, 
Δηαιπεία ) 

πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο 

Γηαθήξπμεο. Αλαθνξηθά 
κε επηπιένλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα πέξαλ 
απφ απηή πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΓΦ, απηή 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη 

ζηηο πξνζθνξέο ησλ 
ππνςεθίσλ θαη ζα ιεθζεί 

ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο. ε θάζε 
πεξίπησζε νη Πξνζθνξέο 

ησλ ππνςεθίσλ 
Αλαδφρσλ κπνξνχλ λα 

ππεξθαιχςνπλ ηηο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 
 

 

 
 

                                                                                    


