
 
   

 
 Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Πράξη: Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα 

Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 
παρατηρήσεων) 
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε  
στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

1 Γ.3.2. Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Τμήμα Β – Προμήθεια 
υπολογιστικής υποδομής για την υποστήριξη πιλοτικών 
εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
Προδιαγραφή 2.63: Για λόγους ασφάλειας δεδομένων, 
σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα τους απομαγνητίζει με εξοπλισμό τύπου 
Degausser, μετά την αντικατάστασή τους και πριν την 
επιστροφή τους στον Ανάδοχο. 

Παρακαλούμε όπως αλλάξει η παρούσα απαίτηση είτε 
σε προαιρετική είτε «η Αναθέτουσα Αρχή να διατηρεί το 
δικαίωμα κυριότητας των σκληρών δίσκων σε 
περίπτωση βλάβης/αντικατάστασης αυτών» 

ΝΑΙ Η προδιαγραφή 2.63 τροποποιείται από υποχρεωτική 
σε επιθυμητή. 

Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  
             



Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 
παρατηρήσεων) 
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε  
στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

2 Γ.3.3. Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Τμήμα Β – Προμήθεια 
υπολογιστικής υποδομής φιλοξενίας αποθηκευτικού 
χώρου για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, Προδιαγραφή 3.20: Πλήθος 
Σκληρών Δίσκων 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την απαίτηση για το 
Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων Τύπου Α, καθώς στη 
σελίδα 104 αναφέρετε «Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων 
Τύπου Α. Τουλάχιστον 6 σκληροί δίσκοι τεχνολογίας 
SATA/SAS Solid‐State Drives (SSD) με χωρητικότητα 
τουλάχιστον 200GB ο καθένας και λειτουργικότητα 
hot‐swap», ενώ στη σελίδα 106 ζητούνται «3.20 
Πλήθος σκληρών δίσκων       ≥ 4» 

ΝΑΙ Εκ παραδρομής γίνεται αναφορά σε πλήθος έξι (6) 
σκληρών δίσκων στη σελίδα 104. Ισχύει η 
προδιαγραφή 3.20. 

3 Γ.3.3. Πίνακας Συμμόρφωσης 3: Τμήμα Β – Προμήθεια 
υπολογιστικής υποδομής φιλοξενίας αποθηκευτικού 
χώρου για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, Προδιαγραφή 3.98: Για 
λόγους ασφάλειας δεδομένων, σε περίπτωση βλάβης 
σκληρού δίσκου, η Αναθέτουσα Αρχή θα τους 
απομαγνητίζει με εξοπλισμό τύπου Degausser, μετά την 
αντικατάστασή τους και πριν την επιστροφή τους στον 
Ανάδοχο. 

Παρακαλούμε όπως αλλάξει η παρούσα απαίτηση είτε 
σε προαιρετική είτε «η Αναθέτουσα Αρχή να διατηρεί το 
δικαίωμα κυριότητας των σκληρών δίσκων σε 
περίπτωση βλάβης/αντικατάστασης αυτών». 

ΝΑΙ Η προδιαγραφή 3.98 τροποποιείται από υποχρεωτική 
σε επιθυμητή. 

 
                                                                                    

Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  
             


