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ΘΕΜΑ Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Νο3/2017 για την «Παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ» 
 
ΣΧΕΤ. Επιστολή της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ 10058/7-4-2017 
 

 
Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής με την οποία η εταιρεία  VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ 

ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος, η Διεύθυνση Διοίκησης & Οργάνωσης 

σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 10058/11-4-2017 έγγραφό της, παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις:                  

1. Σε ότι αφορά στην υπηρεσία τηλεφωνίας PRI και στην επιθυμητή χρήση της τεχνικής 

μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching) για την αποκατάσταση κλήσης μεταξύ δύο 

σημείων, τα δύο αυτά σημεία είναι α) το σημείο εισαγωγής των γραμμών στο κεντρικό κτίριο 

της ΕΥΑΘ, Εγνατίας 127 και β) το κέντρο παρόχου που ξεκινάει η γραμμή PRI. 

2. Για το σημείο του δικτύου MPLS-VPN που προβλέπεται τεχνολογία SHDSL, οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι δύναται να προσφέρουν ανώτερης τεχνολογίας λύσεις όπως οπτικό κύκλωμα 

Ethernet. Στην περίπτωση όμως αυτή ο απαιτούμενος τερματικός εξοπλισμός, ως 

αποτέλεσμα της διαφοροποιούμενης λύσης αλλά και η παραμετροποίηση αυτού θα βαρύνει 

τον ανάδοχο. Τονίζεται ότι λύσεις ασύρματης τεχνολογίας στα τερματικά σημεία του VPN της 

ΕΥΑΘ, ως κύριες συνδέσεις, δεν αποτελούν ανώτερες τεχνικές λύσεις από τις ζητούμενες. Ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός για κάθε διαφοροποίηση στην προτεινόμενη λύση η οποία είναι 

ανώτερη από την ζητούμενη θα πρέπει να καλύπτει υφιστάμενες λειτουργικότητες όπως 

DHCP class capabilities, κ.α. 

3. Στο σημείο Α/Α 2, Τσιμισκή 98 ο υφιστάμενος εξοπλισμός Cisco 2900 series δεν έχει 

ελεύθερη πόρτα Ethernet. Ειδικότερα, διαθέτει δύο πόρτες Ethernet οι οποίες είναι σε χρήση. 
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4. Ως «ανενεργός χρόνος παράδοσης» ορίζεται ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης παράδοσης, 

ο οποίος αποδεδειγμένα δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του παρόχου και θα αποδεικνύεται 

με σχετικά έγγραφα με ευθύνη αυτού. 

5. Στους λόγους καθυστέρησης μη υπαιτιότητας του παρόχου περιλαμβάνεται κάθε περίπτωση 

διακοπής των υπηρεσιών η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου, 

συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου δικτύου χαλκού. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος οφείλει 

να ενημερώνει, συστηματικά την ΕΥΑΘ, για προγραμματισμένες ή έκτακτες διακοπές καθώς 

και για την εξέλιξη και τους χρόνους αποκατάστασης αυτών." 
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