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Θέμα : Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξ. 

3713/05-09-2011 Γηαθήξπμεο ηος Γιεθνούρ Γιαγωνιζμού ηος έπγος «e-Quality: Νέερ 

Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ Ποιόηηηαρ»», με Κωδικό ΟΠ: 296725, ηος ΔΠ «Ψηθιακή 

ύγκλιζη» 

 

 

Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε 3713/05-09-2011 (παξάγξαθνο Β.1.8) παξέρνπκε ηηο 

αθόινπζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, απαληώληαο ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ιάβακε εγγξάθσο εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ νξίνπ: 

 

Γιεςκπινίζειρ επί κειμένος Γιακήπςξηρ 
 

Α/Α Δνόηηηα 

Σεύσοςρ 

Γιακήπςξηρ 

 ελίδα Διεσκρινίσεις 

1  Α.3.2.2 45 Σρεηηθά κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν  

«Όια ηα αλσηέξσ επίπεδα ρηίδνληαη πάλσ ζην Δπίπεδν ππνδνκώλ 

(Shared Infrastructure) ην νπνίν αθνξά ηε θπζηθή ππνδνκή ηνπ ΟΠΣ, 
δειαδή ηα ζπζηήκαηα πιηθνύ θαη ηελ αληίζηνηρε θπζηθή αξρηηεθηνληθή 

ε νπνία πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από νξηδόληηα επεθηαζηκόηεηα (ε 

πξνζζήθε λέσλ ππνδνκώλ πιηθνύ λα γίλεηαη απξόζθνπηα θαη ρσξίο ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο ινγηθήο αξρηηεθηνληθήο) θαη πςειή δηαζεζηκόηεηα 

(όια ηα επίπεδα ηεο θπζηθήο θαη ινγηθήο αξρηηεθηνληθήο λα 

ραξαθηεξίδνληαη από πςειή δηαζεζηκόηεηα κε ρξήζε πνιιαπιώλ 

θόκβσλ ζε active-active ηνπνινγία κε ηξόπν πνπ δελ επεξεάδεηαη από 
ηελ αλάπηπμε λένπ ινγηζκηθνύ). Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε 

ζπκβαηόηεηα ηνπ επηπέδνπ απηνύ κε ηερλνινγίεο virtualization.»  

δηεπθξηλίδεηαη όηη: 
 

Η απαίηεζε ηεο πςειήο δηαζεζηκόηεηαο ζηα επίπεδα ηεο θπζηθήο θαη 

ινγηθήο αξρηηεθηνληθήο δύλαηαη λα θαιύπηεηαη θαη κε πινπνηήζεηο 

active-standby (ηνπνινγία ε νπνία ζεσξείηαη εμίζνπ απνδεθηή γηα ηελ 
επίηεπμε πςειήο δηαζεζηκόηεηαο), εθηόο εάλ ξεηά ηνύην 

απαγνξεύεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο απαηηήζεηο πινπνίεζεο 
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Α/Α Δνόηηηα 

Σεύσοςρ 

Γιακήπςξηρ 

 ελίδα Διεσκρινίσεις 

ηεο δηαθήξπμεο (όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγξάθνπο πνπ αλαιύνληαη ηα επίπεδα θαη ηα ππνζπζηήκαηα 

ινγηζκηθνύ θαη ππνδνκώλ, θαζώο επίζεο θαη ζηνπο ζρεηηθνύο Πίλαθεο 
Σπκκόξθσζεο).  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

1) Αλαθνξηθά κε ην Δπίπεδν Δθαξκνγώλ:  

1.1) Σηελ §Α.3.2.3 αλαθέξεηαη σο ελδεηθηηθά απνδεθηή θπζηθή 
αξρηηεθηνληθή «Σπζηνηρία εμππεξεηώλ πνπ κνηξάδνληαη ηηο 

εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηε ινγηθή θαη επεμεξγαζία από 

κέξνπο ησλ εθαξκνγώλ κε ρξήζε ηερλνινγίαο ζπκκεηξηθήο 

πνιπεπεμεξγαζίαο ή θαη εμηζνξξόπεζεο θόξηνπ (π.ρ. SMP, 
Load - Balancing).», ρσξίο λα απνηειεί ξεηή απαίηεζε 

1.2) Σηελ απαίηεζε 63.2 ηνπ Πίλαθα C.3.4.4 αλαθέξεηαη 

«Γπλαηόηεηεο γηα load balancing ζε clustered πεξηβάιινληα 

θαη γηα fail-over ηνπ επηπέδνπ εθηέιεζεο εθαξκνγώλ θαη ηνπ 
επηπέδνπ δηαδηθηύνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ πξνζθεξόκελν 

εμνπιηζκό. Να δνζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ελαιιαθηηθώλ πνιηηηθώλ γηα load balancing ηνπ επηπέδνπ 
εθηέιεζεο εθαξκνγώλ θαη ηνπ επηπέδνπ δηαδηθηύνπ.», 

απαίηεζε μη ππνρξεσηηθή 

1.3) Σηελ §Α.3.2.3 αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά σο απνδεθηή θπζηθή 

αξρηηεθηνληθή «Δμππεξεηεηήο δηαρείξηζεο θαηαιόγνπ 

ρξεζηώλ, κε εθεδξηθό (active ή stand-by) server.» 

Η απαίηεζε πνπ πξνθύπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν είλαη όηη 
ε πξνηεηλόκελε ιύζε κπνξεί λα πινπνηεζεί κε όπνηα από ηηο 2 

ηνπνινγίεο (δηάηαμε active-active ή active-standby) 

2) Αλαθνξηθά κε ην Δπίπεδν Database: 

2.1) Σηελ §Α.3.2.3 αλαθέξεηαη «Οη εμππεξεηεηέο δεδνκέλσλ, νη 
νπνίνη δύλαηαη λα ιεηηνπξγνύλ κε ρξήζε ηερλνινγίαο 

ζπκκεηξηθήο πνιπεπεμεξγαζίαο ή θαη εμηζνξξόπεζεο θόξηνπ 

(SMP, load-balancing).» 

2.2) Σηελ απαίηεζε 58.3 ηνπ Πίλαθα C.3.4.3 αλαθέξεηαη «Τν 
πξνζθεξόκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ΒΓ λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ πςειήο 

δηαζεζηκόηεηαο κε ρξήζε ηερλνινγηώλ πινπνίεζεο 
ζπζηνηρίαο εμππεξεηεηώλ ΒΓ (cluster)», απαίηεζε 

ππνρξεσηηθή 

Η απαίηεζε πνπ πξνθύπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν είλαη ε 

όπνηα πιαηθόξκα δηαρείξηζεο ηπρόλ πξνζθεξζεί λα ππνζηεξίδεη 

ηερλνινγίεο πινπνίεζεο ζπζηνηρίαο εμππεξεηεηώλ ΒΓ 
(clustering - ηνπιάρηζηνλ 2 θόκβσλ), ελώ ε πξνηεηλόκελε ιύζε 

κπνξεί λα πινπνηεζεί κε όπνηα από ηηο 2 ηνπνινγίεο, δειαδή π.ρ. 

κε instances (ή θόκβνπο) ζε δηάηαμε active-active ή active-

standby. 
 

Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη: 

- Γηα ηελ νξζή ηεθκεξίσζε ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο, ν 
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Α/Α Δνόηηηα 

Σεύσοςρ 

Γιακήπςξηρ 

 ελίδα Διεσκρινίσεις 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ζε όπνηα πεξίπησζε επηιέγεη ηνπνινγία 

active-standby, ζα πξέπεη λα δώζεη ζηνηρεία γηα ην 

εθηηκώκελν downtime, δειαδή ην ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα 
ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δεπηεξεύνληνο ζηνηρείνπ κεηά ηελ 

παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξσηεύνληνο θαη ηελ επαλαδηάζεζε 

ηεο πιήξεο ιεηηνπξγηθόηεηαο απηνύ.  

2  Α.3.3.1 49 Σρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ελζσκάησζεο δηθαησκάησλ επηζεκαίλεηαη όηη αθελόο 

κελ είλαη ελδεηθηηθή, αθεηέξνπ δε ε αλαθνξά ζε θάπνην ζεκείν όηη ζα 

εθηειείηαη ζε επίπεδν web server δελ αληίθεηηαη ζηε ινγηθή 
αξρηηεθηνληθή, αθνύ ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο κέξνο ηνπ client tier / presentation tier / User Interaction (σο 

ππεύζπλε γηα ηε δηεπαθή κε ηνλ ηειηθό ρξήζηε θαη ηελ παξνπζίαζε 
ησλ δεδνκέλσλ) παξά ζαλ core εθαξκνγή.  

3  Α.3.3.1 49 Σρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο επηζεκαίλεηαη 

όηη δελ είλαη απνδεθηή ε παξνρή ζρεηηθήο ππεξεζίαο αληί γηα ηελ 

παξνρή ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ. 

4  Α.3.3.1.1 50 Σρεηηθά κε ηελ 2ε ιεηηνπξγία (Γηαρείξηζε Αηηήζεσλ Σπλδξνκήο) ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο e-Library θαη ηελ αλαθνξά όηη «Θα αλαπηπρζεί ζην 

CRM ...», δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηύπσζε δελ απνθιείεη 
ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ιεηηνπξγηθόηεηαο κέζσ ηνπ  ινγηζκηθνύ 

πνπ ζα αλαπηπρζεί γηα ην λέν ππνζύζηεκα e-Library θαη ηεο 

θαηάιιειεο δηαζύλδεζεο/ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ην πθηζηάκελν 

CRM όπνπ απηή απαηηείηαη. Απνηειεί όκσο ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ 
ε όπνηα παξακεηξνπνίεζε ή άιιε δξάζε απαηηεζεί ζην πθηζηάκελν 

CRM γηα ην ζθνπό απηό. 

5  Α.3.3.2.3 56 Σρεηηθά κε ηελ πξώηε ππεξεζία («δεηώ λα κάζσ») ηεο Δθαξκνγήο 
πιαηθόξκαο ελεκέξσζεο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην 4 (Πξόζζεηεο Υπεξεζίεο) ηεο παξαγξάθνπ, δηεπθξηλίδεηαη όηη 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη από ην πξνζθεξόκελν ινγηζκηθό ε 

δπλαηόηεηα ηήξεζεο ηεο γλσζηαθήο βάζεο (δειαδή θαηάιιειν 
εξγαιείν ή κεραληζκόο) θαη όηη δελ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

αλαδόρνπ ε αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ απηήο. 

6  Α.3.3.4.1 61 Σρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ γηα ην ππνζύζηεκα 

Γηαρείξηζεο ρξεζηώλ, επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθείο θαη δε ρξήδνπλ 
δηεπθξίληζεο. 

7  Α.3.3.4.2 61-62 Σρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ γηα ην ππνζύζηεκα Βάζεο 

Γεδνκέλσλ, επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθείο θαη δε ρξήδνπλ 
δηεπθξίληζεο. 

8  Α.3.4 62-63 Σρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §Α.3.4 αλαθνξηθά κε ηελ πιαηθόξκα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ξνώλ εξγαζίαο, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

- Η αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 
ππνζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ δελ απνθιείεη ηε ρξήζε 

επηπξόζζεηνπ ινγηζκηθνύ/πιαηθόξκαο (ην νπνίν θαη ζα 

πξέπεη ζα πξνζθεξζεί ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο έξγνπ κε ηηο 
απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο) δηαιεηηνπξγνύζαο κε ηελ 

πθηζηάκελε, εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην από ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε λα θαιύπηεηαη ε δεηνύκελε 

ιεηηνπξγηθόηεηα 

- Η αλσηέξσ επηινγή επηπξόζζεηνπ ινγηζκηθνύ δελ αλαηξεί ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ινηπώλ 
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Α/Α Δνόηηηα 

Σεύσοςρ 

Γιακήπςξηρ 

 ελίδα Διεσκρινίσεις 

απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, όπσο π.ρ. ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πίλαθα C.3.4.8 

9  Α.3.4 62-63 Σρεηηθά κε ηα ινηπά αλαθεξόκελα ζηελ §Α.3.4, επηζεκαίλεηαη όηη 
είλαη ζαθή θαη δε ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο. 

10  Α.3.8.3 75-76 Τα αλαθεξόκελα ζηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν επηζεκαίλεηαη όηη είλαη 

ζαθή θαη δε ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο 

11  Α.3.8.5 79-80 Τα αλαθεξόκελα ζηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν επηζεκαίλεηαη όηη είλαη 
ζαθή θαη δε ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο 

12  Α.3.9.2 83-84 Σρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη αλαθνξηθά 

κε ηνλ Έιεγρν θαη tuning Βάζεο Γεδνκέλσλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απνηειεί ππνρξέσζε θαη ησλ 2 αλαδόρσλ 
(ηνπ παξόληνο έξγνπ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ). 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζε «Παξάδνζε – εγθαηάζηαζε ηπρόλ 

λέσλ εθδόζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ (updates, patches) ινγηζκηθνύ», 
δηεπθξηλίδεηαη όηη αθνξά ηνλ αλάδνρν ηνπ παξόληνο έξγνπ ζηα 

ινγηζκηθά πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ζην πιαίζην απηνύ. 

13  Α.4.1 89 Σρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ, 

επηζεκαίλεηαη όηη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο είλαη ζαθείο θαη δε 
ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο.  

14  Α.4.3 91 Σρεηηθά κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν, επηζεκαίλεηαη 
όηη είλαη ζαθή θαη δε ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο.  

15  B.2.5 116-117 1) Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 2, δηεπθξηλίδεηαη όηη αξθεί έλα (1) 

ηνπιάρηζηνλ έξγν από ηα αλαθεξόκελα ζηελ §2.1 λα είλαη 
αληίζηνηρνπ κεγέζνπο κε ην ππό αλάζεζε έξγν. 

2) Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 2 θαη ηε δηαηύπσζε «Να δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή 

ηθαλόηεηα θαη ηερλνγλσζία ζην πιαίζην Έξγσλ αληίζηνηρνπ 
κεγέζνπο θαη πνιππινθόηεηαο κε ην ππό αλάζεζε Έξγν.», 

επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθήο θαη δε ρξήδεη δηεπθξίληζεο, ελώ 

παξάιιεια εμεηδηθεύεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζηελ ππνελόηεηα 
(2.1) πνπ αθνινπζεί.  

3) Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 2.1 θαη εηδηθόηεξα κε ηελ αλαθνξά 

«Από ηα παξαπάλσ έξγα, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ παξόκνην κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ, ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί 
επηηπρώο από ηνλ Υπνςήθην Αλάδνρν, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί 

αλαιπηηθά», επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθήο θαη δε ρξήδεη 

δηεπθξίληζεο. 

16  B.2.5 118 1) Σρεηηθά κε ην εδάθην 3 ηεο απαίηεζεο 3 αλαθνξηθά κε ηελ 

απαίηεζε (γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ) 

3-εηνύο ηνπιάρηζηνλ «επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζε ζπλαθέο 

αληηθείκελν», δηεπθξηλίδεηαη όηη λνείηαη  ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 
κε ην αληηθείκελν ηνπ ξόινπ εθάζηνπ. 

2) Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 3, δηεπθξηλίδεηαη όηη κπνξεί έλα 

ζηέιερνο λα αλαιάβεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ξόινπο / 
εηδηθόηεηεο, αλ θαη εθόζνλ δηαζέηεη 3εηή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηηο εηδηθόηεηεο απηέο. 

17  B.2.5 116 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 1.3, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη δειώζεηο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ ζηνπο 
νπνίνπο ζα αλαζέζεη ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππό αλάζεζε 

Έξγνπ πξέπεη λα είλαη Υπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ρσξίο 

λα απαηηείηαη λα θέξνπλ ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
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18  B.2.5 116 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 1.4, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη δειώζεηο 

ζπλεξγαζίαο ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ πνπ δεηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε πξέπεη λα είλαη Υπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ Ν. 
1599/1986 ρσξίο λα απαηηείηαη λα θέξνπλ ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ππνγξαθήο. 

19  B.2.5 119 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 3.3, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη δειώζεηο 
ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ πξέπεη λα είλαη Υπεύζπλεο 

Γειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ρσξίο λα απαηηείηαη λα θέξνπλ ζεώξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

20  B.3.2 121-122 Σρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηε κνξθή (ειεθηξνληθή ή/θαη έληππε) 

ησλ επηκέξνπο Φαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ απηώλ, 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν, επηζεκαίλεηαη όηη είλαη 
ζαθείο θαη δε ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο. Δπίζεο, ζαθείο είλαη θαη νη 

απαηηήζεηο γηα ηελ απαηηνύκελε κνξθή ησλ Τερληθώλ Φπιαδίσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην «Φάθειν Τερληθήο Πξνζθνξάο». 

21  C.3.1 158 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 1.5.1, δηεπθξηλίδεηαη όηη απηή αθνξά ηελ 
πινπνίεζε, ρσξίο λα αλαηξεί ινηπέο απαηηήζεηο ηεο θάζεο απηήο. 

22  C.3.1 158-159 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 1.6.1, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε 

ινγηζκηθνύ αλνηρηνύ θώδηθα (open source) παξέρεηαη ε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε γηα ηε λνκηκόηεηα ρξήζεο απηνύ (π.ρ. ην ζρεηηθό link ηνπ 
δηαηηζέκελνπ ινγηζκηθνύ όπνπ πεξηγξάθεηαη ην είδνο ηεο 

αδεηνδόηεζεο απηνύ, π.ρ. GNU GPL θιπ). 

23  C.3.2.5 169 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 23.1 θαη 23.4 θαη αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε 
ηεο πςειήο δηαζεζηκόηεηαο ζύκθσλα πάληα θαη κε ηελ απαίηεζε ηεο 

§Α.3.2.3 «Τα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ιύζεο πνπ έρνπλ δηαθξηηό ξόιν δελ 

ζα πξέπεη λα απνηεινύλ single point of failure», επηζεκαίλεηαη όηη 

έλαο κεηαγσγέαο αξζξσηνύ ηύπνπ εθόζνλ δηαζέηεη redundant 
ζηνηρεία  όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ (π.ρ. δηπιά ή Ν+1 ηξνθνδνηηθά, 

δηπιή πνζόηεηα  θαξηώλ ζπξώλ δηθηύνπ θιπ) δελ ζεσξείηαη single 

point of failure. 

24  C.3.2.5 170 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 23.6.1, επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθήο θαη δε 

ρξήδεη δηεπθξίληζεο, δειαδή ε θάιπςε απηήο θαζώο θαη ησλ ινηπώλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε 

πςειήο δηαζεζηκόηεηαο (θύξηαο θαη εθεδξηθήο δξνκνιόγεζεο) γηα ηηο 
νπηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ νξνθηθώλ κεηαγσγέσλ θαη θεληξηθνύ 

κεηαγσγέα.  

25  C.3.2.5 170 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 23.6.2, επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθήο θαη δε 
ρξήδεη δηεπθξίληζεο.  

26  C.3.3.1 178 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 39.1, επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθήο θαη δε 

ρξήδεη δηεπθξίληζεο. 

27  C.3.4.3 185 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 54.1 θαη αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζε γηα 
πςειή δηαζεζηκόηεηα, επηζεκαίλεηαη όηη (όπσο έρεη δηεπθξηληζηεί θαη 

αλσηέξσ) ε πξνηεηλόκελε πινπνίεζε ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε 

ηνπνινγία πςειήο δηαζεζηκόηεηαο ζην επίπεδν δεδνκέλσλ (active-

active ή active-standby), ππνζηεξίδνληαο ην ζύλνιν ησλ 
πξνζθεξόκελσλ ππνζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ.  

28  C.3.5.5 196 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 84.2 δηεπθξηλίδεηαη όηη ε πξνκήζεηα 

θνξνινγηθήο κεραλήο δελ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ. 

29  C.3.5.6 197 Σρεηηθά κε ηελ απαίηεζε 85.1 επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθήο θαη δε 
ρξήδεη δηεπθξίληζεο. 
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30  C.3.6.4 199 Σρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 95.3 θαη 95.4 δηεπθξηλίδεηαη όηη νη 

δεηνύκελεο ώξεο αθνξνύλ ώξεο εθπαηδεπηή. 

31  C.3.6.4 200 Σρεηηθά κε ηνλ αξηζκό εθπαηδεπνκέλσλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζα 
εθπαηδεπηνύλ έσο  

- 5 Γηαρεηξηζηέο –Τερληθνί 

- 10 key users 

- 10 αλώηεξα ζηειέρε 

- 10 απινί ρξήζηεο  

32  C.4.4 206 Σρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγξάθνπ επηζεκαίλεηαη όηη είλαη ζαθήο θαη δε ρξήδεη 

δηεπθξίληζεο. 

33  C.5.2 214 Σρεηηθά κε ην ινγηζκηθό ηνπ εδαθίνπ 5.5.5 (Oracle 10g Enterprise 

Edition) δηεπθξηλίδεηαη όηη νη πθηζηάκελεο άδεηεο ρξήζεο είλαη per 

cpu, πνπ θαιύπηνπλ ην πθηζηάκελν ζύζηεκα, όπσο απηό αλαθέξεηαη 

ζην εδάθην 1.2 ηνπ πίλαθα C.5.1 
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