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               Κάθε ενδιαφερόµενο 

Θέµα: ‹‹Χρονική παράταση και ∆ιευκρινήσεις σε ερωτήµατα των εταιριών Space 
Hellas και PCSystems σχετικά µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
προµήθεια υλικών για εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου µεταξύ των κτιρίων Εγνατίας 
και Τσιµισκή›› 

 

Σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας κοινοποιούµε το µε αρ. 16193/27-9-
2013 έγγραφο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης που έχει ως εξής: 

     «Κατόπιν έγγραφων αιτηµάτων των εταιριών Space Hellas και PCSystems 
ακολουθούν απαντήσεις για το κάθε ερώτηµά τους ξεχωριστά: 

 Ερώτηση 1: 

Παρακαλώ διευκρινίστε τον τύπο των Switches στα οποία θα συνδεθούν οι δύο 
ασύρµατες ζεύξεις, στα δυο άκρα Εγνατία και Τσιµισκή, έτσι ώστε να διαπιστωθούν 
οι δυνατότητες και τα υποστηριζόµενα πρωτόκολλα για Link Aggregation που 
ζητούνται για την υλοποίηση του έργου. 
Απάντηση 1: 

Οι κεραίες θα συνδεθούν στα integrated interfaces των routers και µετά οι routers 
θα συνδεθούν στα switches του κάθε κτιρίου. Επιθυµούµε load balancing µεταξύ των 
ζευγών link και σε περίπτωση failure µιας ζεύξης να αναλαµβάνει η άλλη όλο το 
φόρτο των πακέτων. Το SHDSL θα µας συνδέσει µελλοντικά, στο υφιστάµενο VPN 
MPLS της εταιρείας. Τα switches που λειτουργούν και στα οποία θα συνδεθούν οι 
routers είναι: 

Εγνατία Cisco Catalyst 4500 (4507R-E µε WS-X4013+ Supervisor Engine II-Plus) 
Τσιµισκή Cisco Catalyst 2960G 

Ερώτηση 2: 

Παρακαλώ διευκρινίστε το ακριβές ύψος στο οποίο θα εγκατασταθεί ο ιστός 3 
µέτρων έτσι ώστε να εξακριβωθεί το συνολικό ύψος από την επιφάνεια του εδάφους 
στο οποίο θα λειτουργούν οι ζεύξεις. 



 

Απάντηση 2: 

Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται κατόπιν προσυµφωνηµένης συνάντησης να 
επισκεφθούν επί τόπου τα σηµεία εγκατάστασης για site survey βάσει της οποίας θα 
καταθέσουν την προσφορά τους.  

 
Ερώτηση 3: 

Παρακαλώ διευκρινίστε αν υπάρχει η δυνατότητα να εγκατασταθούν δύο ιστοί, 
ένας για κάθε ζεύξη και ποια είναι η µέγιστη απόσταση µεταξύ τους. 

 
Απάντηση 3: 

Οµοίως µε την απάντηση 2. Αν οι ιστοί θα είναι 2 ανά κτίριο ή ένας, έγκειται στους 
τεχνικούς περιορισµούς που ίσως υπάρχουν από το προσφερόµενο σύστηµα. 

 
Ερώτηση 4: 

Παρακαλώ διευκρινίστε στο επίπεδο της κρυπτογράφησης και ασφάλειας 
δεδοµένων over the air, αν επιτρέπονται Proprietary πρωτόκολλα που υποστηρίζουν 
AES αλγόριθµο των 128bit. 

 
Απάντηση 4: 

Λόγω του γεγονότος ότι οι ασύρµατες ζεύξεις θα λειτουργήσουν στην ελεύθερη 
µπάντα των 2,4 ή 5,4 GHz στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα λειτουργούν σε 
περιβάλλον µε ιδιαίτερες παρεµβολές και θα πρέπει να διασφαλιστεί όσον είναι 
δυνατό, η σταθερή απόδοσή τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι οι συσκευές να υποστηρίζουν τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, όπως 
Time Division Duplexing, automatic repeat request, ΜΙΜΟ 2x2. Η ασύρµατη 
τεχνολογία του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά proprietary της 
κατασκευάστριας εταιρείας, έτσι ώστε να µην είναι συµβατή σε καµία περίπτωση µε 
τη συντριπτική πλειοψηφία των µικροκυµατικών ζεύξεων που λειτουργούν στην πόλη 
µε τον πρωτόκολο IEEE 802.11 και έτσι να διασφαλιστεί επιπρόσθετα η ασφάλεια 
των ζεύξεων. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά hardware 
Advanced Encryption Standard. 

 
Ερώτηση 5: 

Παρακαλώ διευκρινίστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γραµµής SHDSL που θα 
χρησιµοποιηθεί στον router: 

a.  Αριθµός ζευγών: 1, 2, 3, ή 4; 
b.  Τύπος τεχνολογίας: ΑΤΜ, EFM; 
c.  Υποστήριξη Bonding απαραίτητη; 
d.  Μοντέλο DSLAM; 

Αυτή η πληροφορία διατίθεται από τον πάροχο ώστε να εξακριβωθεί η 
διαλειτουργικότητα µεταξύ του DSLAM και της κάρτας SHDSL που θα προταθεί. 

 



Απάντηση 5: 

Επίκειται  πιθανός διαγωνισµός για ανανέωση παρόχου οπότε: 
a. Τα modules SHDSL θα πρέπει να υποστηρίζουν και τα 4 (τέσσερα) είδη ζευγών 

ώστε να µπορούν να υποστηριχτούν από όλους τους παρόχους της Ελληνικής 
αγοράς για να µπορούν να συµµετάσχουν στο µελλοντικό διαγωνισµό όλοι οι 
πάροχοι. 

b. Θα πρέπει να µπορούν να δουλέψουν και µε ΑΤΜ και ΕFM. 

c. Επιθυµητό είναι να υποστηρίζεται bonding µεταξύ των ζευγών. 

d. Να µπορούν να συνεργαστούν µε τα DSLAM όλων των παρόχων της 
Ελληνικής αγοράς. 

Ερώτηση 6: 

Παρακαλώ διευκρινίστε αν ο router πρέπει να υποστηρίζει κάποιο συγκεκριµένο 
πρωτόκολλο ασφάλειας ή κάτι ανάλογο (e.g IP SLAs, VPNs etc). 

 
Απάντηση 6: 

Ο router θα πρέπει να υποστηρίζει ασφάλεια IPS (ή IDPS). Επίσης είναι απαιτητή 
η ύπαρξη VPN security. 

Ερώτηση 7: 

Παρακαλώ διευκρινίστε αν απαιτείται redundancy στο τροφοδοτικό ισχύος του 
router. 

Απάντηση 7: 

∆εν είναι απαραίτητο. 

Επιπρόσθετα η προστασία εξωτερικών µονάδων θα πρέπει να είναι IP67 
(µεταλλικό πλαίσιο πχ αλουµίνιο) και όχι IP65. 

     Τέλος συµφωνούµε για την αιτούµενη παράταση της τελικής ηµεροµηνίας λήψης 
προσφορών από τις 30 Σεπτεµβρίου στις 7 Οκτωβρίου ούτως ώστε οι υποψήφιοι 
προµηθευτές να µπορούν να αποστείλουν εγκαίρως τις προσφορές τους. 
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