
Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». 

 

Ερώτημα 1
ο
  

Δεδομένου ότι  για την εγκατάσταση του παραπάνω δικτύου απαιτείται αδειοδότηση από 

τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη δέσμευση από το δημόσιο, 

δεν  είναι εφικτό  να δεσμευτούμε ως προς το χρόνο παράδοσης σε 30 μέρες. 

Είναι αποδεκτό από την ΕΕΤΤ, η παράδοση σε 30 μέρες, εξαιρουμένου του χρόνο 

αδειοδότησης για το έργο; 

 

Απάντηση 

Το τεύχος προκήρυξης του έργου είναι σαφές ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

ορίζοντας το σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (παράγραφος 6.3 του 

τεύχους προκήρυξης). 

Τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα εξεταστούν, για τις αιτίες τους 

και θα αξιολογηθούν ανάλογα. 

 

Ερώτημα 2
ο
  

Στη σελ. 24 (παρ. 20.3) του τεύχους προκήρυξης αναφέρεται ότι «...Η διαθεσιμότητα της 

γραμμής, η οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 99,5% σε μηνιαία βάση». 

Ο δείκτης διαθεσιμότητας ορίζεται ως η δυνατότητα του σημείου αυτού να έχει πρόσβαση 

στην υπηρεσία Direct Internet Access, (δηλαδή να υπάρχει ενεργή διαδρομή IP έως το 

σημείο), είτε μέσω του πρωτεύοντος κυκλώματος, είτε μέσω του εφεδρικού ή η 

διαθεσιμότητα αφορά τη διαθεσιμότητα κυκλώματος (κύριου ή backup); 

Απάντηση 

Η διαθεσιμότητα αφορά το κύριο κύκλωμα. 

 

Ερώτημα 3
ο 

Στη σελ. 24 (παρ. 20.3) του τεύχους προκήρυξης, αποτυπώνεται ο παρακάτω πίνακας με 

υπέρβαση χρόνων σε λεπτά: 

 

Συνολική μηνιαία διάρκεια Διακοπής  Ποσό Ποινικής Ρήτρας 

0 - 4,5 λεπτά  

4,6 – 129 λεπτά  

130 – 216 λεπτά  

217 – 250 λεπτά  

251 – 400 λεπτά  



401 – 480 λεπτά  

481 + λεπτά  

Δεδομένου ότι ο μηνιαίος στόχος διαθεσιμότητας ορίζεται στο 99.50%, παρακαλούμε να 

επιβεβαιωθεί ότι ο παραπάνω πίνακας μεταφράζεται - για μήνα 30 ημερών (άρα 99.50% = 

30d χ 24h χ 60min χ 0,5%=216 min downtime) - ως: 

 

Χρόνος Μηνιαία μη Διαθεσιμότητα 

Υπηρεσίας DIA 

Ποσό ποινικής ρήτρας 

216 min < Χ 0€ 

216 min <Χ<220.5 min X1€ 

220.5 min <Χ< 345 min X2€ 

345 min <Χ< 432 min X3€ 

432 min <X< 466 min X4€ 

466 min <X< 616 min X5€ 

616 min <X< 696 min X6€ 

X<696 min X7€ 

 

όπου Xx το οριζόμενο από τον ανάδοχο σταθερό ποσό της ποινικής ρήτρας 

 

Απάντηση 

O πίνακας που υπάρχει στην σελίδα 24 (παρ. 20.3 ) του τεύχους προκήρυξης έχει κενή τη 

στήλη Ποσό Ποινικής Ρήτρας, ώστε να μπορεί ο υποψήφιος Ανάδοχος του έργου να 

συμπληρώσει ο ίδιος τα ποσά που θα προσφέρει στις περιπτώσεις μειωμένης 

διαθεσιμότητας (του κύριου κυκλώματος) που αναφέρονται στην στήλη Συνολική μηνιαία 

διάρκεια Διακοπής. Τα ποσά που θα συμπληρωθούν είναι στη διακριτική ευχέρεια του 

Αναδόχου, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν τον κανόνα που αναφέρεται στην 

ερώτηση και αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς (Παράρτημα Δ, Σελ. 

41 του τεύχους προκήρυξης). 

 

Ερώτημα 4
ο 

Άρθρο 6.  – Παράγραφος 6.2 – Σελ. 6 τεύχους προκήρυξης. 

Στο σημείο ii αναφέρεται: «Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν οι 

απαραίτητες οπτικές ίνες για να υπάρχει redundancy (σε περίπτωση φθοράς ή τομής των 

πρωτευόντων οπτικών ινών)». 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η ανωτέρω απαίτηση. 

 

Απάντηση 



Ο όρος redundancy δεν αναφέρεται σε dual access – dual homing λύσεις. 

Στο καλώδιο που θα καταλήξει στο computer room της ΕΕΤΤ  θα  πρέπει να υπάρχει η 

υποδομή για επιπλέον οπτικές ίνες είτε για λόγους επεκτασιμότητας, είτε σε περίπτωση 

φθοράς της κύριας ίνας (π.χ φθορά ή θραύση την ώρα του τερματισμού της). 

 

Ερώτημα 5
ο 

Άρθρο 6.  – Παράγραφος 6.2 – Σελ. 7 τεύχους προκήρυξης 

Στο σημείο vi αναφέρεται: «Δυνατότητα υλοποίησης μηχανισμών κρυπτογράφησης στη 

μετάδοση δεδομένων ή άλλους μηχανισμούς για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας 

στα μεταδιδόμενα δεδομένα». 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η ανωτέρω απαίτηση. 

 

Απάντηση 

Ο δρομολογητής της ΕΕΤΤ παρέχει την δυνατότητα για κρυπτογράφηση των δεδομένων της 

σύνδεσης σε συνεργασία με τον δρομολογητή που θα εγκαταστήσει από την άλλη πλευρά 

της σύνδεσης ο Ανάδοχος.  

 

Ερώτημα 6
ο 

Άρθρο 19.  – Σημείο Β. 3. – Σελ.21 τεύχους προκήρυξης 

Αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομιστεί «Έκθεση υπό μορφή Υπευθύνου Δηλώσεως, για 

παροχή -μέσα στην τελευταία τριετία- παρόμοιας υπηρεσίας αναλόγου μεγέθους και 

ποιότητας με την δημοπρατούμενη. Κατάλογος μεγάλων πελατών». 

Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της ζητούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης. 

 

Απάντηση 

Το τεύχος διαγωνισμού είναι σαφές. Θα πρέπει να εντάσσεται σε κείμενο υπεύθυνης 

δήλωσης ο κατάλογος μεγάλων πελατών και τα αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιηθεί την 

τελευταία τριετία. 

 

Ερώτημα 7
ο 

Άρθρο 6.4 – Σελ. 8 τεύχους προκήρυξης 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση μετεγκατάστασης των γραφείων της ΕΕΤΤ, 

κατά την διάρκεια του έργου, η ΕΕΤΤ θα ζητήσει, σε κάθε περίπτωση, από τον Ανάδοχο να 

υποβάλει προσφορά για την επέκταση του Έργου. 

 

Απάντηση 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.4 του τεύχους προκήρυξης το τίμημα 

μετεγκατάστασης, εφόσον αυτή απαιτηθεί κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, θα 

αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Αναδόχου του έργου. 



 

Ερώτημα 8
ο 

Άρθρο 19.1.Α – Παράγραφος 9.10, Σελ. 20 του τεύχους προκήρυξης 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 

9.10 του άρθρου 19.1 μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό 

πρόσωπο, από το πρόσωπο που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί (με απόφαση του αρμόδιου 

για την λήψη αποφάσεων οργάνου) για να υποβάλλει προσφορά στον διαγωνισμό. 

Επίσης ζητάμε να επιβεβαιωθεί ότι όπου στο κείμενο της διακήρυξης αναφέρεται ο όρος 

"υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου", νοείται (σε περίπτωση που την προσφορά υποβάλλει 

νομικό πρόσωπο) η υπεύθυνη δήλωση του νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου.   

Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής του δικαιολογητικού της παρ. 9.7 του 

άρθρου 19.1 της διακήρυξης, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι, για τον παρόντα 

διαγωνισμό, νόμιμοι εκπρόσωποι ανώνυμης εταιρείας και ασκούντες τη διοίκηση αυτής, 

είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. 

 

Απάντηση 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση της 

παραγράφου  9.10 του άρθρου 19.1. της Προκήρυξης υπογράφεται από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου που ορίζεται με την προβλεπόμενη στην παρ. 6 του ιδίου 

άρθρου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διαχείρισης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του 

διαγωνιζόμενου.  

Διευκρινίζεται ότι το πρόσωπο που  διορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του 

διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να έχει δικαίωμα βάσει των εγγράφων νομιμοποίησής του, να 

εκπροσωπεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του έναντι τρίτων το διαγωνιζόμενο νομικό 

πρόσωπο. Δεν αρκεί επομένως η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τυχόν οριζόμενο 

αντίκλητο του νομικού προσώπου, εφόσον δεν φέρει και την ιδιότητα του νομίμου 

εκπροσώπου αυτού. 

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις προβλεπόμενες στην Προκήρυξη «υπεύθυνες δηλώσεις 

του υποψηφίου». 

Το πιστοποιητικό της παραγράφου 9.7. του άρθρου 19.1. της Προκήρυξης σε περίπτωση 

ανωνύμου εταιρείας υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο καταστατικό της (συνήθως Πρόεδρος ΔΣ ή /και Διευθύνων Σύμβουλος) 

 

 

Ερώτημα 9
ο 

Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το μοντέλο δρομολογητή της EETT καθώς και τα 

διαθέσιμα Interfaces/κάρτες που αυτός διαθέτει; 

 

 



Απάντηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 στοιχείο iii του τεύχους διαγωνισμού o δρομολογητής της 

ΕΕΤΤ διαθέτει διεπαφή Fast Ethernet. Επιπρόσθετα σε περίπτωση που οι διεπαφές στο 

δρομολογητή της ΕΕΤΤ δεν φτάνουν για την υλοποίηση που προτείνεται, ο Ανάδοχος θα 

είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και συντήρηση των αντίστοιχων διεπαφών (interfaces) 

ώστε να υλοποιηθεί η λύση του. 

 

 

 

Ερώτημα 10
ο 

 

Η ΕΕΤΤ θα συνδεθεί μόνο με ένα πάροχο ή σε δεύτερο χρόνο με παραπάνω από έναν για 

λόγους multi-homing; 

 

Απάντηση 

Δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. 


