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ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ  

ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ 

ΦΟΡΗΣΟΣΗΣΑ (ΔΒΓΑΦ) ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΤΣΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 

ΠΔΝΣΔ (5) ΔΣΩΝ 
 

 

1. Ση γξακκή ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζηηγκή απηή νη πάξνρνη κε ηελ ΔΒΓΑΦ 

(κηζζωκέλε, ρωξεηηθόηεηα); 

H ζύλδεζε ησλ παξόρσλ κε ηελ ΔΒΓΑΦ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

2. Πνηνο πιεξώλεη ην θόζηνο ηεο δηαζύλδεζεο (γξακκή) κε ηελ ΔΒΓΑΦ, ε 

ΔΒΓΑΦ ή ν πάξνρνο; 

Με ην θόζηνο απηό επηβαξύλεηαη ν πάξνρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ΔΒΓΑΦ. 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ. 5 ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 

«Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 

Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 1873/Β/2013), «νη πάξνρνη 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ αλαιακβάλνπλ ην θόζηνο ζύλδεζήο ηνπο κε ηελ 

ΔΒΓΑΦ. Τν θόζηνο απηό βαξύλεη θαζέλαλ από ηνπο παξόρνπο γηα ην δίθηπό ηνπ.» 

3. Πνηνη είλαη νη όξνη πιεξωκήο ηωλ παξόρωλ κε ηελ ΔΒΓΑΦ; 

Οη όξνη πιεξσκήο ζα θαζνξηζηνύλ ζην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνύλ 

κεηαμύ ηεο ΔΒΓΑΦ θαη ησλ παξόρσλ. 

4. Τπάξρεη δηαθνξεηηθό/μερωξηζηό ζπκβόιαην κεηαμύ ηεο ΔΒΓΑΦ θαη θάζε 

παξόρνπ; 

Ναη, ε ΔΒΓΑΦ ζπλάπηεη μερσξηζηή ζύκβαζε κε θάζε πάξνρν πνπ ζπλδέεηαη κε 

απηή. Η ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο.  

5. Παξαθαινύκε λα καο θνηλνπνηεζεί ε θαηαλνκή ηωλ αηηήζεωλ θνξεηόηεηαο αλά 

ηξίκελν γηα θάζε έηνο; 

Η θαηαλνκή ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΒΓΑΦ κέρξη θαη ην Β’ 

Τξίκελν ηνπ 2013 αλά ηξίκελν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα : 
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Σξίκελν 

Πιήζνο 

αηηήζεωλ  

θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ 

θηλεηήο 

ηειεθωλίαο 

Πιήζνο 

αηηήζεωλ 

θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ 

ζηαζεξήο 

ηειεθωλίαο 

Σξίκελν 

Πιήζνο 

αηηήζεωλ  

θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ 

θηλεηήο 

ηειεθωλίαο 

Πιήζνο 

αηηήζεωλ 

θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ 

ζηαζεξήο 

ηειεθωλίαο 

Α’2004 0 0 Α’2009 187.106 176.353 

Β’2004 9.881 8 Β’2009 174.234 175.739 

Γ’2004 8.967 1.305 Γ’2009 165.970 148.294 

Γ’2004 11.590 817 Γ’2009 223.065 189.353 

Α’2005 16.013 21.942 Α’2010 252.847 206.125 

Β’2005 16.329 11.198 Β’2010 315.941 208.330 

Γ’2005 18.175 11.077 Γ’2010 263.992 176.726 

Γ’2005 29.037 7.053 Γ’2010 270.609 212.701 

Α’2006 31.510 10.367 Α’2011 258.695 197.744 

Β’2006 36.550 23.228 Β’2011 343.225 242.114 

Γ’2006 40.111 15.404 Γ’2011 351.804 236.000 

Γ’2006 67.096 16.002 Γ’2011 340.121 279.306 

Α’2007 78.289 34.423 Α’2012 327.964 250.893 

Β’2007 115.331 79.531 Β’2012 421.844 261.227 

Γ’2007 112.517 104.117 Γ’2012 342.304 206.393 

Γ’2007 172.268 183.308 Γ’2012 479.983 314.481 

Α’2008 124.377 163.242 Α’2013 562.836 350.478 

Β’2008 124.881 169.364 Β’2013 301.764 303.721 

Γ’2008 121.674 168.058    

Γ’2008 139.500 184.776    

6. Δίλαη απνδεθηό ην disaster recovery εθεδξηθό ζύζηεκα λα βξίζθεηαη εθηόο 

Διιάδνο; 

Όρη, δελ είλαη απνδεθηό. Σύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 («Πεξηγξαθή θαη Τερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ») ηεο Σπγγξαθήο Υπνρξεώζεσλ (ΣΥ), παξάγξαθνο 3.1, 

«ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη εθεδξηθό ζηαζκό ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΒΓΑΦ 

εληόο Διιάδαο, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν 

θύξηνο ζηαζκόο ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξηπηώζεηο 

θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ…..»   

7. Σα manuals θαη ην documentation ηωλ ζρεηηθώλ έξγωλ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

δνζνύλ εμαηηίαο ζεκάηωλ εκπηζηεπηηθόηεηαο. Πώο επεξεάδεη απηό ηε 

βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ; 

Γελ δεηείηαη ε ππνβνιή ησλ manuals θαη ην documentation ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δεηνύκελεο από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ εκπεηξίαο. Κάζε 
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ππνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα θαζέλα από ηα 

νινθιεξσκέλα ή ηξέρνληα έξγα γηα ηα νπνία επηθαιείηαη όηη ηθαλνπνηνύλ ηηο 

απαηηήζεηο εκπεηξίαο πνπ ζέηνπλ ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα έρνπλ ζπληαρζεί ή ζεσξεζεί από ηηο αλαζέηνπζεο 

αξρέο/αξκόδηνπο θνξείο ή άιια επίζεκα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπ, ζύκθσλα κε ηα ΠΑΓ-109 έσο ΠΑΓ-113 ηεο Πξνθήξπμεο. Σεκεηώλεηαη όηη εάλ 

ν ππνςήθηνο ζπκκεηείρε κε άιινπο ζηελ πινπνίεζε  ησλ  έξγσλ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη πεξηγξαθή θάζε ηέηνηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ην αληηθείκελν 

ζην νπνίν εξγάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θάζε ηέηνηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα κε 

ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηπρόλ επηθαινύκελεο εκπεηξίαο ηνπ 

ππνςεθίνπ ζε έξγα θνξεηόηεηαο αξηζκώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1 ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηεο Πξνθήξπμεο. 

8. ηελ παξάγξαθν 3.3 Επέκταση Αντικειμένου ηνπ εγγξάθνπ πγγξαθή 

Τπνρξεώζεωλ αλαθέξεηαη όηη «Η ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηηο 

ζπκπιεξωκαηηθέο ππεξεζίεο ζα ππνινγηζζεί  κε βάζε ηηο ηηκέο κνλάδαο πνπ ζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά». Αληίζεηα, ζην Παράρτημα 3 – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα γηα πξνζθνξά ηηκήο κνλάδαο (αλζξωπνεκέξαο). 

Παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζηεί. 

Οη ηηκέο κνλάδαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ακνηβήο 

ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.3 ηεο Σπγγξαθήο Υπνρξεώζεσλ, αθνξνύλ ζε ππεξεζίεο άκεζα 

ζρεηηδόκελεο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηνπ ππό 

αλάζεζε έξγνπ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, είλαη νη ηηκέο κνλάδαο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ, δειαδή ε εηήζηα ρξέσζε γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη 

ζπληήξεζε ηεο βάζεο γηα ην πξώην έηνο ηεο Πεξηόδνπ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο, 

ν ξπζκόο απόζβεζεο θαη ε ρξέσζε αλά νινθιεξσκέλε αίηεζε κεηαθνξάο γηα ην 

πξώην έηνο ηεο Πεξηόδνπ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. 

9. Προκιρυξθ - Σελ. 31 - ΠΑΔ-98, Κατάλλθλεσ Τραπεηικζσ Δθλϊςεισ : Απαιτείται επίςθμθ 

μετάφραςθ; 

Σε πεξίπησζε πνπ νη Τξαπεδηθέο Γειώζεηο δελ είλαη ζπληαγκέλεο ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα, απαηηείηαη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σύκθσλα κε ην ΠΑΓ-26 ηεο Πξνθήξπμεο «Όια ηα έγγξαθα 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ 

Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Πηζηνπνηεηηθά 

ζε γιώζζα πιελ ηελ ειιεληθήο ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε 
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κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σπκπιεξσκαηηθά θπιιάδηα όπσο εηαηξηθά 

θπιιάδηα, θπιιάδηα πξντόλησλ θαη άιιν παξόκνην πιηθό κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ 

ζηελ αγγιηθή γιώζζα.» 

10. Προκιρυξθ - Σελ. 31 - ΠΑΔ-99, Ιςολογιςμοί ι αποςπάςματα ι περιλιψεισ ιςολογιςμϊν 

των τριϊν προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν: Απαιτείται επίςθμθ μετάφραςθ; 

Σε πεξίπησζε πνπ νη Ιζνινγηζκνί ή απνζπάζκαηα ή πεξηιήςεηο ηζνινγηζκώλ ησλ 

ηξηώλ πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ δελ είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα, απαηηείηαη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Βιπ θαη απάληεζε ζηελ εξώηεζε 9. 

11. Προκιρυξθ - Σελ. 31 - ΠΑΔ-102, Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ : Απαιτείται επίςθμθ 

μετάφραςθ; 

Σε πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή δελ είλαη ζπληαγκέλε ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα, απαηηείηαη λα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα. Βιπ θαη απάληεζε ζηελ εξώηεζε 9. 

12. Προκιρυξθ - Σελ. 32 - ΠΑΔ-103, Ζγγραφα αποδεικτικά τθσ ςυνεργαςίασ : Ικανοποιεί τθν 

απαίτθςθ του ΠΑΔ-103 μια Επιςτολι Πρόκεςθσ Συνεργαςίασ (Letter of Intent) 

υπογεγραμμζνθ από κάκε μζροσ, με αναφορά ςτισ εργαςίεσ που κα ανατεκοφν ςε κάκε 

μζροσ; 

Ναη, σο έγγξαθν απνδεηθηηθό ηεο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα ππνβιεζεί κηα Δπηζηνιή 

Πξόζεζεο Σπλεξγαζίαο (Letter of Intent) ππνγεγξακκέλε από θάζε κέξνο, κε 

αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα αλαηεζνύλ ζε θάζε κέξνο. 

13. Προκιρυξθ - Σελ. 32 - Παρ. 2.1, Αναφορά προθγοφμενθσ εμπειρίασ : Είναι απαραίτθτθ, 

επί ποινι αποκλειςμοφ, θ εμπειρία ςε ζργα φορθτότθτασ αρικμϊν; 

Όρη, δελ είλαη απαξαίηεηε ε εκπεηξία ζε έξγα θνξεηόηεηαο αξηζκώλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό. Ο ππνςήθηνο πνπ δελ δηαζέηεη εκπεηξία ζε έξγα 

θνξεηόηεηαο δελ απνθιείεηαη από ην δηαγσληζκό.   

14. Προκιρυξθ - Σελ. 34 - Παρ. 3.1, Εμπειρία ςε ζργα φορθτότθτασ αρικμϊν : Απαιτείται 

ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, από τθν ανακζτουςα αρχι, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εμπειρίασ 

του υποψθφίου, ωσ αναδόχου ζργου; 

Σύκθσλα κε ην ΠΑΓ-110 ηεο Πξνθήξπμεο «ε πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ζα 

ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα έρνπλ ζπληαρζεί ή ζεσξεζεί από ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο/αξκόδηνπο θνξείο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ δηαγσληδόκελνπ». Δπνκέλσο, πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ν ππνςήθηνο 
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λα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά από ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηα έξγα ή ελαιιαθηηθά 

άιια επίζεκα έγγξαθα, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα Φύιια Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί νη Σπκβάζεηο αλάζεζεο ησλ έξγσλ από 

ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζηνλ ππνςήθην.  

15. ΣΥ - Σελ. 41, Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει εφεδρικό ςτακμό λειτουργίασ τθσ 

ΕΒΔΑΦ εντόσ Ελλάδασ, ο οποίοσ κα μπορεί να χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

κφριοσ ςτακμόσ τίκεται εκτόσ λειτουργίασ, όπωσ για παράδειγμα ςε περιπτϊςεισ 

φυςικϊν καταςτροφϊν. Για το λόγο αυτό, θ κζςθ εγκατάςταςθσ του εφεδρικοφ ςτακμοφ 

λειτουργίασ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε, για παράδειγμα, θ αιτία των ίδιων φυςικϊν 

καταςτροφϊν να μθν επιδρά ταυτόχρονα και ςτον κφριο και ςτον εφεδρικό ςτακμό τθσ 

βάςθσ : Ποια είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ χιλιομετρικι 

απόςταςθ,  μεταξφ του Κφριου και του Εφεδρικοφ Στακμοφ τθσ ΕΒΔΑΦ; 

Γελ απαηηείηαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλε ειάρηζηε ρηιηνκεηξηθή 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θύξηνπ θαη ηνπ εθεδξηθνύ ζηαζκνύ ηεο ΔΒΓΑΦ. Η απόζηαζε 

κεηαμύ ησλ δύν ζηαζκώλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε αηηία ησλ ίδησλ θπζηθώλ 

θαηαζηξνθώλ λα κελ επηδξά ηαπηόρξνλα θαη ζηνπο δύν ζηαζκνύο. Ο ππνςήθηνο, 

ζην πιαίζην ηεο πεξηγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ πιηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ εθεδξηθνύ ζηαζκνύ ηεο ΔΒΓΑΦ πνπ 

ζα ππνβάιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα εμεγήζεη ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ 

εθεδξηθνύ ζηαζκνύ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ θύξηνπ ζηαζκνύ θαη πώο ηθαλνπνηείηαη 

ην όηη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζηαζκώλ είλαη ηέηνηα ώζηε ε αηηία ησλ ίδησλ 

θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ λα κελ επηδξά ηαπηόρξνλα θαη ζηνπο δύν ζηαζκνύο.  

16. ΣΥ - Σελ. 59, Περιγραφι των διαδικαςιϊν ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ 

ΕΒΔΑΦ μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και τθσ παροχισ περιοριςμζνθσ 

πρόςβαςθσ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό (π.χ. ςυνεργεία ςυντιρθςθσ) : Ποιεσ 

είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι ελάχιςτεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, που αφοροφν ςτισ 

διαδικαςίεσ ελζγχου και περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ΕΒΔΑΦ; Είναι 

απαραίτθτο,  επί ποινι αποκλειςμοφ, οι εγκαταςτάςεισ να διακζτουν ειδικά ςυςτιματα 

παρακολοφκθςθσ και ελζγχου πρόςβαςθσ; 

Γελ απαηηνύληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλεο ειάρηζηεο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ λα αθνξνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκέλεο 

πξόζβαζεο ζηνπο ρώξνπο ηεο ΔΒΓΑΦ νύηε ε δηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθώλ 

ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ πξόζβαζεο. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα 

πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ εθείλεο ηισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςει ώςτε να 

εξαςφαλίηουν τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ ςτουσ χώρουσ τθσ ΕΒΔΑΦ μόνο ςε 

εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και να παρζχουν περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε μθ 

εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό (π.χ. ςυνεργεία ςυντιρθςθσ). 
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17. ΣΥ - Σελ. 59, Περιγραφι των ςυςτθμάτων πυραςφαλείασ και πυρόςβεςθσ και των 

διαδικαςιϊν ενεργοποίθςισ τουσ: Ποιεσ είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι ελάχιςτεσ 

ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, των ςυςτθμάτων πυραςφάλειασ και πυρόςβεςθσ; 

Γελ απαηηνύληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλεο ειάρηζηεο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ ππξαζθάιεηαο θαη ππξόζβεζεο. Ο ππνςήθηνο πξέπεη 

λα πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζπζηήκαηα ππξαζθάιεηαο θαη ππξόζβεζεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο. 

18. ΣΥ - Σελ. 59, Περιγραφι του εξοπλιςμοφ που εξαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ παροχι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν ΕΒΔΑΦ ςυμπεριλαμβανομζνων γεννθτριϊν και ςυςτθμάτων 

UPS: Ποιεσ είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι ελάχιςτεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, των 

ςυςτθμάτων που εξαςφαλίηουν τθν αδιάλειπτθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν 

ΕΒΔΑΦ (γεννιτριεσ, ςυςτιματα UPS); 

Γελ απαηηνύληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλεο ειάρηζηεο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αδηάιεηπηε παξνρή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηελ ΔΒΓΑΦ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ηνλ εμνπιηζκό πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο ζηελ ΔΒΓΑΦ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηα ηεύρε 

ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηηο παξερόκελεο από ηελ ΔΒΓΑΦ ππεξεζίεο. 

19. ΣΥ - Σελ. 59, Περιγραφι των μζτρων που λαμβάνονται προκειμζνου να 

ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι από κλοπι, πυρκαγιά, ζκρθξθ, πλθμμφρα, ςκόνθ, 

δονιςεισ, ανωμαλίεσ τάςθσ και θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία. : Ποιεσ είναι, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, οι ελάχιςτεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ και μζτρα τα οποία πρζπει να 

εφαρμόηονται για τθν προςταςία από κλοπι, πυρκαγιά, ζκρθξθ, πλθμμφρα, ςκόνθ, 

δονιςεισ, ανωμαλίεσ τάςθσ και θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία; 

Γελ απαηηνύληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλεο ειάρηζηεο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκόδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία από 

θινπή, ππξθαγηά, έθξεμε, πιεκκύξα, ζθόλε, δνλήζεηο, αλσκαιίεο ηάζεο θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη θίλδπλνη από 

θινπή, ππξθαγηά, έθξεμε, πιεκκύξα, ζθόλε, δνλήζεηο, αλσκαιίεο ηάζεο θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηα 

ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηηο παξερόκελεο από ηελ ΔΒΓΑΦ ππεξεζίεο. 

20. ΣΥ - Σελ. 46, Οι λειτουργίεσ που αφοροφν τον ςυγχρονιςμό των τοπικϊν βάςεων 

δεδομζνων των παρόχων με τισ πλθροφορίεσ δρομολόγθςθσ πρζπει να είναι άμεςα 

διακζςιμεσ ϊςτε να παρζχονται μόλισ υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα από τουσ παρόχουσ: Τι 

ςθμαίνει ο όροσ «άμεςα διακζςιμεσ»; Ποιεσ είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι μζγιςτεσ 
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χρονικζσ απατιςεισ  εντόσ των οποίων κα πρζπει να αποςτζλλονται οι πλθροφορίεσ 

δρομολόγθςθσ; 

Ο όροσ «άμεςα δηαζέζηκεο» ραξαθηεξίδεη ηελ απαίηεζε ε απόθξηζε ηεο ΔΒΓΑΦ ζε 

αίηεκα παξόρνπ γηα ην ζπγρξνληζκό ηεο ηνπηθήο βάζεο ηνπ κε ηηο πιεξνθνξίεο 

δξνκνιόγεζεο πνπ δηαζέηεη ε ΔΒΓΑΦ, λα δίλεηαη απηόκαηα κόιηο ππνβιεζεί ην 

αίηεκα θαη όρη ην αίηεκα λα εμεηάδεηαη adhoc από ην δηαρεηξηζηή ηεο ΔΒΓΑΦ. Έηζη, 

ζην πιαίζην απηό, δελ πξνδηαγξάθνληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ 

ζπγθεθξηκέλεο κέγηζηεο ρξνληθέο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε εξώηεζε. 

21. ΣΥ - Σελ. 49, Περιγραφι τθσ αρχιτεκτονικισ των εφαρμογϊν (πλατφόρμα, λειτουργικό 

ςφςτθμα, εργαλεία ανάπτυξθσ, υλικό, λογιςμικό, πρωτόκολλα κλπ.), οι οποίεσ 

αναλαμβάνουν τθν αςφαλι επικοινωνία μεταξφ ΕΒΔΑΦ και παρόχων θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν και εξαςφαλίηουν τθ μθ αλλοίωςθ των ςτοιχείων που ανταλλάςςονται.: 

Ποιεσ είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι ςυγκεκριμζνεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, ςτθν 

αρχιτεκτονικι και λειτουργία του ςυςτιματοσ, αναφορικά με: 

- Τθν αξιοπιςτία  του ςυςτιματοσ 

- Τθν επεκταςιμότθτα του 

- Τθν αςφάλεια του 

- Τισ δυνατότθτεσ ανάκαμψθσ μετά από αςτοχία 

Γελ απαηηνύληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε εξώηεζε. Οη ππνςήθηνη ζην δηαγσληζκό 

θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξνπλ ώζηε απηό λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηηο 

παξερόκελεο από ηελ ΔΒΓΑΦ ππεξεζίεο. 

 

22. ΣΥ - Σελ. 49-50, Οι υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ προσ φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα 

(π.χ. Αςτυνομία, Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ, ΣΔΟΕ) παρζχονται μετά από 

ζγκριςθ τθσ ΕΕΤΤ και αφοροφν ςτθν ενθμζρωςθ για τθν ονομαςία του παρόχου ςτον 

οποίο αντιςτοιχεί ζνασ αρικμόσ (είτε ζχει μεταφερκεί μζςω φορθτότθτασ είτε όχι), 

κακϊσ και ςτο ιςτορικό μεταφορϊν από ζναν πάροχο ςε ζναν άλλο: Η παρεχόμενθ, 

προσ τουσ φορείσ, πλθροφορία αφορά μόνο ςε ιςτορικό μεταφορϊν ι και ςε ιςτορικό 

εκχωριςεων; 

Οι εν λόγω παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ ιςτορικοφ από τθν ΕΒΔΑΦ για κάκε ηθτοφμενο 

αρικμό αφοροφν ςτισ μεταφορζσ του αρικμοφ από πάροχο ςε πάροχο μζςω των 

διαδικαςιών που υλοποιεί θ ΕΒΔΑΦ και όχι ςε ιςτορικό εκχωριςεων του αρικμοφ (ςτο 

πλαίςιο εκχώρθςθσ ομάδων αρικμών) από τθν ΕΕΤΤ.  
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23. ΣΥ - Σελ. 52, O Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με τουσ παρόχουσ Συμβόλαιο Διαςφάλιςθσ 

Επιπζδου Ποιότθτασ Παρεχόμενθσ Υπθρεςίασ (Service Level Agreement- SLA) ςτο οποίο 

κα ορίηονται ςαφϊσ οι όροι και οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προσ τουσ παρόχουσ, 

κακϊσ και το είδοσ και μζγεκοσ τθσ αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ ι 

πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων, που ςυμβατικά ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει 

ζναντι των παρόχων: Ποια είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία και 

ποιεσ οι απαιτιςεισ ανά ςθμείο, τα οποία πρζπει να καλφπτονται από το Συμβόλαιο 

Διαςφάλιςθσ Επιπζδου Ποιότθτασ Παρεχόμενθσ Υπθρεςίασ; 

Γελ απαηηνύληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη 

απαηηήζεηο αλά ζεκείν, ηα νπνία πξέπεη λα θαιύπηνληαη από ην Σπκβόιαην 

Γηαζθάιηζεο Δπηπέδνπ Πνηόηεηαο Παξερόκελεο Υπεξεζίαο. Οη ππνςήθηνη ζην 

δηαγσληζκό θαζνξίδνπλ ηα ελ ιόγσ ζεκεία θαη απαηηήζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηηο παξερόκελεο από ηελ 

ΔΒΓΑΦ ππεξεζίεο. Σεκεηώλεηαη όηη νη ππνβαιιόκελνη ζηελ πξνζθνξά όξνη SLA ζα 

απνηειέζνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ πξνο ηνπο παξόρνπο ζην πιαίζην 

ηεο ζύλαςεο ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ Αλαδόρνπ θαη παξόρσλ.  

24. ΣΥ - Σελ. 55, Η διακεςιμότθτα τθσ βάςθσ πρζπει να είναι υψθλι, και να υπάρχει 

αυτόματθ μετάβαςθ ςτον εφεδρικό ςτακμό λειτουργίασ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ, ςτον 

ελάχιςτο δυνατό χρόνο. Η απϊλεια δεδομζνων ςε περίπτωςθ κάποιου ςφάλματοσ 

πρζπει να είναι μθδενικι, ενϊ θ διακεςιμότθτα αναφορικά με το χρόνο λειτουργίασ τθσ 

βάςθσ (up-time) ςε μθνιαία βάςθ να είναι τουλάχιςτον 99% (εκτόσ του 

προγραμματιςμζνου χρόνο ςυντιρθςθσ): 1. Προςφορά  που παρζχει μεγαλφτερθ 

διακεςιμότθτα αξιολογείται με επιπλζον βακμοφσ; Εάν ναι, παρακαλϊ, εξθγιςτε τον 

τρόπο τθσ επιπλζον βακμολόγθςθσ. 2. Ο όροσ αυτόματθ μετάβαςθ αναφζρεται ςτθν 

μετάβαςθ τθσ βάςθσ ι ςτθν παροχι υπθρεςίασ; Ποια είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα 

μζγιςτα επιτρεπτά χρονικά περικϊρια που αφοροφν ςτθν «αυτόματθ μετάβαςθ»; 

1. Η προςφορά μεγαλφτερθσ διακεςιμότθτασ δεν αξιολογείται με επιπλζον βακμοφσ. 

2. Η αυτόματθ μετάβαςθ αναφζρεται ςτθν παροχι υπθρεςιών από τθν ΕΒΔΑΦ μζςω του 

εφεδρικοφ ςτακμοφ λειτουργίασ. Δεν απαιτοφνται από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ 

ςυγκεκριμζνα μζγιςτα επιτρεπτά χρονικά περικώρια που αφοροφν ςτθν αυτόματθ 

μετάβαςθ, ωςτόςο θ μετάβαςθ πρζπει να λάβει χώρα ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο ώςτε 

να ππάξρεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ 

(π.ρ. απαηηήζεηο δηαζεζηκόηεηαο). 

25. ΣΥ - Σελ. 55, Η απϊλεια δεδομζνων ςε περίπτωςθ κάποιου ςφάλματοσ πρζπει να είναι 

μθδενικι: Η απϊλεια δεδομζνων πρζπει να είναι μθδενικι και ςε περίπτωςθ φυςικισ 
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καταςτροφισ; Ποια είναι, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα μζγιςτα αποδεκτά όρια απϊλειασ 

δεδομζνων; 

Σφμφωνα με τα τεφχθ προκιρυξθσ θ απώλεια δεδομζνων ςε περίπτωςθ κάποιου 

ςφάλματοσ πρζπει να είναι μθδενικι. Γελ προδιαγράφονται από τα τεφχθ του 

διαγωνιςμοφ μζγιςτα αποδεκτά όρια απώλειασ δεδομζνων. Επίςθσ, δεν απαιτείται από τα 

τεφχθ του διαγωνιςμοφ θ απώλεια δεδομζνων να είναι μθδενικι ςε περίπτωςθ φυςικισ 

καταςτροφισ. Σθμειώνεται ότι οι διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ από φυςικι καταςτροφι 

αντιμετωπίηονται ωσ διαδικαςίεσ επιπλζον των κατεςτθμζνων διαδικαςιών υποςτιριξθσ 

ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, όπωσ θ τακτικι ςυντιρθςθ και θ δθμιουργία 

αντιγράφων αςφαλείασ των αρχείων κλπ. Για τθν περίπτωςθ φυςικισ καταςτροφισ 

παραπζμπουμε ςτθν παράγραφο 3.12 του Παραρτιματοσ 1 τθσ Συγγραφισ Υποχρεώςεων. 

26. ΣΥ - Σελ. 57 – 58, Περιγραφι ςχεδίου τζτοιου ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επανεκκίνθςθ τθσ 

ΕΒΔΑΦ μζςω του εφεδρικοφ ςυςτιματοσ μετά από εκτεταμζνθ φυςικι καταςτροφι ι 

βλάβθ μζςα ςτισ προκεςμίεσ που τίκενται ανωτζρω. : Ποιεσ είναι, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, οι ςυγκεκριμζνεσ ποιοτικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιοφνται 

από το ςχζδιο επανεκκίνθςθσ μετά από εκτεταμζνθ φυςικι καταςτροφι, αναφορικά με: 

- Τθν πλθρότθτα, και λεπτομερι περιγραφι του ςχεδίου 

- Τουσ ςτόχουσ που αυτό ικανοποιεί 

- Τθν εκπαίδευςθ των ομάδων και τθν υλοποίθςθ δοκιμαςτικϊν ςεναρίων ςε 

κακοριςμζνα τακτά χρονικά διαςτιματα 

- Τισ διαδικαςίεσ, ελζγχουσ, ενζργειεσ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν εφαρμογι του 

- Τα τεχνικά και λειτουργικά ςτοιχεία του ςχεδίου. 

Γελ απαηηνύληαη από ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθέο απαηηήζεηο 

πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη από ην ζρέδην επαλεθθίλεζεο κεηά από εθηεηακέλε 

θπζηθή θαηαζηξνθή αλαθνξηθά κε ηα σο άλσ αλαθεξόκελα.  Ο ππνςήθηνο πξέπεη 

λα πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ζρέδην κε ην νπνίν ζα επηηπγράλεη ηελ 

επαλεθθίλεζε ηεο ΔΒΓΑΦ κέζσ ηνπ εθεδξηθνύ ζπζηήκαηνο κεηά από εθηεηακέλε 

θπζηθή θαηαζηξνθή ή ζεκαληηθή βιάβε κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.12 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηεο Σπγγξαθήο Υπνρξεώζεσλ. Τν ζρέδην 

πξέπεη λα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηα κέηξα θαη ηα έξγα 

ππνδνκήο πνπ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΒΓΑΦ 

έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαλαιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηεο κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ εθεδξηθνύ ζπζηήκαηνο κεηά από εθηεηακέλε θπζηθή 

θαηαζηξνθή ή ζεκαληηθή βιάβε. Τν ζρέδην έρεη σο πξσηαξρηθό ηνπ ζηόρν ηελ 

επαλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ΔΒΓΑΦ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο πνπ πξνθάιεζε ηε δηαθνπή ηνπο.  
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27. ΣΥ - Σελ. 76, Λεπτομερισ περιγραφι τθσ Ομάδασ Ζργου (μζλθ ομάδασ, κακικοντα κάκε 

μζλουσ) και τθσ κατανομισ των ανκρϊπινων πόρων για τθν εκτζλεςθ του Ζργου με βάςθ 

το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και τθν εξειδίκευςι τουσ: 

Προςφορά  που παρζχει ομάδα ζργου, πζραν των 9 μελϊν, αξιολογείται με επιπλζον 

βακμοφσ; Εάν ναι, παρακαλϊ εξθγιςτε τον τρόπο τθσ επιπλζον βακμολόγθςθσ. 

Σηελ επεμήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ Γ1 (ζει. 43 ηεο Πξνθήξπμεο) αλαθέξεηαη όηη 

«πξνζθνξά κε νκάδα έξγνπ πεξηζζόηεξσλ ησλ 6 κειώλ βαζκνινγείηαη επηπιένλ κε 

2 κνλάδεο γηα θάζε κέινο πέξαλ ησλ 6 κειώλ κε κέγηζηε πξόζζεηε βαζκνινγία ηνπο 

6 βαζκνύο». Καηά ζπλέπεηα νκάδα έξγνπ πέξαλ ησλ 9 κειώλ δελ αμηνινγείηαη κε 

επηπιένλ βαζκνύο πέξαλ ησλ 6 επηπξόζζεησλ βαζκώλ. 

28. ΣΥ - Σελ. 76, Τεκμθρίωςθ φπαρξθσ τθσ ηθτοφμενθσ εμπειρίασ των μελϊν τθσ Ομάδασ 

Ζργου: Με ποια ζγγραφα τεκμθριϊνεται θ φπαρξθ εμπειρίασ; 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δεηνύκελεο εκπεηξίαο ελόο κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ 

ππνςεθίνπ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ έγγξαθα, όπσο είλαη, ελδεηθηηθά, βεβαίσζε πνπ 

έρεη ζπληαρζεί από εξγνδόηε ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο, ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, κε ηελ νπνία ην κέινο ηεο νκάδαο 

δειώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηελ εκπεηξία 

ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο. 

 


