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 Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων 

Πράξη: Προηγμένες Υπολογιστικές 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 Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

1 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφές 9.18.1, 9.18.2 

Στις παραγράφους 9.18.1 και 9.18.2 του κεφαλαίου «9. Πίνακας 
Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου (Storage 
Array) (Τμήμα Δ)» στις σελίδες 164 και 165 αναφέρεται «Η ΕΔΕΤ 
Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των 
παραπάνω μετρήσεων σε εξυπηρετητή/ες και συστοιχία που θα 
δοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο.» 
Επειδή ειδικότερα σε πολυεθνικές εταιρείες (όπως είναι οι 
κατασκευάστριες εταιρείες Συστημάτων Αποθήκευσης – Storage), 
δεν υπάρχουν ανά χώρα Labs αλλά στις κεντρικές τους 
εγκαταστάσεις, προτείνεται η επαναδιατύπωση της φράσης και 
πιο συγκεκριμένα: 
«Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τα 
αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων σε εξυπηρετητή/ες και 
συστοιχία που θα δοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο στις 
εγκαταστάσεις του εργαστηρίου επιδείξεων/δοκιμών αυτού. Οι 
μετρήσεις μπορούν να γίνουν είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση 
είτε με επιτόπου επίσκεψη.» 

ΝΑΙ Οι προδιαγραφές 9.18.1 & 9.18.2 του Πίνακα 
Συμμόρφωσης 9 τροποποιήθηκαν ανάλογα. 

 FUJITSU 
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Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

2 Πίνακας Συμμόρφωσης 10 – Σύστημα εισαγωγής, επεξεργασίας 
και κωδικοποίησης οπτικοακουστικών σημάτων & μετάδοσης 
εικονορροών (Τμήμα Ε), Προδιαγραφή 10.5.4.2.2 

Παρακαλώ, αναφερόμενοι στο άρθρο 10.5.4.2.2 διευκρινίστε εάν 
είναι 1080p και όχι 1080i. 

ΝΑΙ Εκ παραδρομής αναφέρθηκε 1080i ενώ το 
ορθό είναι 1080p. 

ARISTON BTS 

3 Πίνακας Συμμόρφωσης 10 – Σύστημα εισαγωγής, επεξεργασίας 
και κωδικοποίησης οπτικοακουστικών σημάτων & μετάδοσης 
εικονορροών (Τμήμα Ε), Προδιαγραφή 10.4.3 

Στην περίπτωση του άρθρου 10.4.3 και εάν επιλεγεί ως έξοδος 
1080p τότε λόγω φόρτου υπολογιστικής ισχύος θα παρέχεται μια 
ακόμα τουλάχιστον έξοδος σε Standard Definition εκτός της 
προαναφερθείσης. 

ΝΑΙ Η προδιαγραφή 4.4 του Πίνακα 10 
τροποποιείται ώστε να αίρεται οποιαδήποτε 
ενδεχόμενη ασάφεια για το ζητούμενο πλήθος 
των ταυτοχρόνως υποστηριζόμενων ενεργών 
ροών εξόδου στις διάφορες αναλύσεις (κυρίως 
HD 1080p αλλά και άλλες). 

ARISTON BTS 

4 Ενότητα Α.2.1.2 Τμήμα Β «Λογισμικό σύνδεσης χρηστών στην 
υπηρεσία e:Presence» 

Σελ.28 στο σημείο: 
"Προγραμματισμένη είναι η απαραίτητη ανάπτυξη για υποστήριξη 
φορητών συσκευών" 
παρακαλούμε να διευκρινιστεί πιο ευκρινώς αν απαιτείται από τον 
ανάδοχο η υποστήριξη φορητών συσκευών. 

ΟΧΙ Οι απαιτούμενες προδιαγραφές για το Τμήμα Β 
του έργου δίνονται αναλυτικά στην ενότητα 
Γ.3.5. Πίνακας Συμμόρφωσης 5: Τμήμα Β 
«Λογισμικό σύνδεσης χρηστών στην υπηρεσία 
e:Presence» – Λογισμικό ενσωμάτωσης 
διενεργούμενης τηλεδιάσκεψης σε ιστοσελίδες 

Κέντρο 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

5 Ενότητα 3.4.1.1 Προδιαγραφές Λειτουργικής Ενότητας web portal

Σελ.45 στο σημείο: 
"Ο προγραμματισμός τηλεδιάσκεψης σε μελλοντικό χρόνο δεν 
είναι απαραίτητος, καθώς η υποδομή θα πρέπει να προσαρμόζεται 
μεσοπρόθεσμα στον φόρτο του όγκου χρηστών και του αριθμού 
των διασκέψεων." 
καλό θα ήταν να υπάρχει επεξήγηση του τι σημαίνει 
"προσαρμόζεται μεσοπρόθεσμα". 
π.χ. μέσα από παρεμβάσεις διαχειριστών για ενεργοποίηση 
επιπλέον εξυπηρετητών (manual provisioning) ώστε να 

ΝΑΙ / ΟΧΙ Προστέθηκε επεξηγηματικά η φράση «με 
χειροκίνητη ενεργοποίηση επιπλέον πόρων από 
την υπολογιστική υποδομή της ΕΔΕΤ Α.Ε.» 

Κέντρο 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
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ικανοποιούν την αύξηση της ζήτησης. 

6 Ενότητα 3.4.1.2 Προδιαγραφές Λειτουργικής Ενότητας 
διασκέψεων και καταγραφών 

Σελ.47 στο σημείο: 
"αλλά απαιτείται να περιέχει τουλάχιστον την παρουσίαση, το 
screen sharing και τον ήχο." 
θα πρέπει τα χαρακτηριστικά της διάσκεψης που απαιτούνται να 
καταγράφονται να εμφανίζονται όπως και στους πίνακες 
συμμόρφωσης. 
Συγκεκριμένα, το screen sharing, ενώ αναφέρεται εδώ, δεν 
εμφανίζεται ως υποχρεωτικό στους πίνακες. 
Σύμφωνα με τους πίνακες, υποχρεωτικά είναι το video και ο ήχος 
των συμμετεχόντων και η παρουσίαση. Επιθυμητά, το 
whiteboard, το screen sharing και το chat. 

ΝΑΙ Τροποποιήθηκε το σημείο έτσι ώστε να 
συμβαδίζει πλήρως με τον Πίνακα 
Συμμόρφωσης 2. 

Κέντρο 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

7 Ενότητα 3.4.2.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης τμημάτων λογισμικού 

Σελ.49 η ενότητα 3.4.2.1 
όλη η ενότητα αφορά ανάπτυξη λογισμικού, που μάλλον δεν 
υφίσταται ως δραστηριότητα στο Τμήμα Β του διαγωνισμού. 
Πιθανώς να αφορά το Τμήμα Α, οπότε θα πρέπει να μεταφερθεί 
στο Α.3.4.1 

ΝΑΙ Η ενότητα 3.4.2.1 μεταφέρθηκε εξ’ ολοκλήρου 
κάτω από την ενότητα  Α.3.4.1 Τμήμα Α: 
«Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων μέσω web (Web 
Conferencing)», έτσι ώστε να φορά το Α’ 
Τμήμα του έργου. 

Κέντρο 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

8 Ενότητα 3.4.2.1.2 Πηγαίος κώδικας 

Σελ.51 σημείο: 
"Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρέχει εμπορικό λογισμικό ή 
λογισμικό κλειστού κώδικα " 
Καθώς η λύση που προδιαγράφεται είναι αποκλειστικά ανοικτού 
λογισμικού, δεν θα έπρεπε να μένει ανοικτό το ενδεχόμενο ο 
ανάδοχος να παραδώσει "εμπορικό λογισμικό ή λογισμικό 

ΝΑΙ Το κείμενο τροποποιήθηκε ως εξής: «Σε 
περίπτωση που η λύση ανοιχού λογισμικού 
συμπεριλαμβάνει κλειστό κώδικα, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να τεκμηριώσει την ανάγκη χρήσης 
του και να παραδώσει πλήρως τεκμηριωμένο 
εγχειρίδιο των API calls αυτού του κλειστού 
κώδικα.» 

Κέντρο 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
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(Φορέας, 
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κλειστού κώδικά". 
Ίσως η διατύπωση μπορεί να αναφέρει: "Σε περιπτώσεις που η 
λύση ανοικτού λογισμικού ενσωματώνει κλειστό κώδικα (π.χ. 
κάποια ενσωματωμένη binary βιβλιοθήκη, ή βιβλιοθήκη με 
θέματα copyrights), ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την 
ανάγκη χρήσης της και να παραδώσει τεκμηριωμένο εγχειρίδιο 
των API calls..." 

9 Ενότητα Α. 3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Σελ.54 σημείο: 
"Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας χωρίς την χρήση 
τερματικού εξοπλισμού (Web-based)" 
Η περιγραφή αυτή αφορά το Τμήμα Α του διαγωνισμού; 
Για λόγους αποφυγής σύγχυσης με το από κάτω κελί και το 
Τμήμα Β, θα ήταν καλό να ακολουθείται και στον πίνακα αυτόν η 
επίσημη ονομασία των μερών του διαγωνισμού: 
- "Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων μέσω web (Web Conferencing)" 
- "Λογισμικό σύνδεσης χρηστών στην υπηρεσία e:Presence" 
Επίσης, δεν είναι σαφές ποιό είναι το ζητούμενο. 
Να μεριμνήσει ο ανάδοχος ώστε τα διαχειριστικά web interfaces 
που θα παρέχει η λύση να είναι συμβατά με PC, Laptop, tablet, 
Smartphone; 
Αυτό προφανώς δεν θα ισχύει για όλη τη διαχείριση, καθώς θα 
υπάρχουν διαχειριστικές λειτουργίες που απαιτούν scripting, APIs 
και command line εργαλεία για τη διασύνδεσή τους με υπάρχοντα 
συστήματα της ΕΔΕΤ. 

ΟΧΙ Η ονομασία των υπηρεσιών όπως έχει οριστεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι 
απαραίτητο να συμπίπτει με την ονομασία των 
Τμημάτων του παρόντος έργου. 

Κέντρο 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

10 Πίνακας Συμμόρφωσης 4 – Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής 
Λειτουργίας (Τμήμα Α) 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το ακριβές αντικείμενο της 
εγγύησης. 

ΝΑΙ Ο Πίνακας Συμμόρφωσης 4 τροποποιήθηκε 
ώστε να αντιμετωπίζει τις παρατηρήσεις 

Κέντρο 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
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Υποθέτουμε ότι η σκοπιμότητα είναι να διασφαλίσει την καλή 
λειτουργία του λογισμικού που αναπτύχθηκε και όχι υποστήριξη 
της υπηρεσίας που θα τρέχει σε παραγωγή. Άρα το Helpdesk του 
Αναδόχου θα είναι 2ου επιπέδου, όπως περιγράφεται στο 4.3 και 
4.5 και επιλύει bugs που διαπιστώνονται από το ΕΔΕΤ. 
Οι τελικοί χρήστες θα επικοινωνούν με το Helpdesk του 
αναδόχου, ή αποκλειστικά οι τεχνικοί του ΕΔΕΤ; 
Η επικοινωνία θα είναι τηλεφωνική ή απαραίτητα μέσω ticketing 
συστήματος για την καλύτερη καταγραφή και επίλυση; 
Ο όρος "βλάβες" στο 4.8 παραπέμπει σε κάτι διαφορετικό από τα 
bugs του λογισμικού. 
Οι βλάβες αφορούν τη διαχείριση της υπηρεσίας από τους 
τεχνικούς του ΕΔΕΤ και είναι λογικό να απαιτούν μικρό χρόνο 
απόκρισης και επεκταμένο ωράριο. 
Η ανάλυση και αναγνώριση των bugs απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό 
περιθώριο απόκρισης από 2 ώρες και η απόκριση μπορεί να είναι 
σε εργάσιμες μέρες και ώρες, όπως ορίζεται και για το Τμήμα Β 
του διαγωνισμού για τον προμηθευτή λύσης λογισμικού. 
Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει διάκριση μεταξύ των bugs 
που αφορούν το λογισμικό που ανέπτυξε ο ανάδοχος και εκείνων 
που διαπιστώνονται στα open-source πακέτα που ενσωματώνει η 
λύση. Θα πρέπει να προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση. 

Θεσσαλονίκης 

11 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.4.6, σελ. 156 

Στην Προδιαγραφή 9.4.6 απαιτείται «Συνολική μνήμη Cache 
(Read/Write) >= 48G», και δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων 
σε χωρητικότητα αλλά και IOPS, προτείνουμε την επαύξηση της 
σε τουλάχιστον «>=80GB» έτσι ώστε το αποθηκευτικό σύστημα 
να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς και αξιόπιστα στις 
προαναφερθείσες προδιαγραφές. 

ΟΧΙ Δεν κρίνεται σκόπιμη η υποχρεωτική αύξηση 
της συνολικής μνήμης. 

EMC 
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12 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.4.14 σελ. 156 

Παρακαλούμε να είναι  αποδεκτή πρόταση Tiered Storage με 
Solid State δισκούς στο Tier 1 αντί του Read-Write Accelerator. 

ΟΧΙ Η χρήση του υποσυστήματος επιτάχυνσης των 
λειτουργιών ανάγνωσης/εγγραφής κρίνεται 
αναγκαία βάσει των χαρακτηριστικών του 
φορτίου που θα τοποθετηθεί στο σύστημα 
αποθηκευτικού χώρου. 

DELL 

13 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.4.15 σελ. 156 

Παρακαλούμε να είναι  αποδεκτή πρόταση Tiered Storage με 
Solid State δισκούς (Tier 1) με μεγέθος 1ΤΒ. 

ΟΧΙ Η χρήση του υποσυστήματος επιτάχυνσης των 
λειτουργιών ανάγνωσης/εγγραφής κρίνεται 
αναγκαία βάσει των χαρακτηριστικών του 
φορτίου που θα τοποθετηθεί στο σύστημα 
αποθηκευτικού χώρου. 

DELL 

14 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.5.6 σελ. 157 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη προδιαγραφή προαιρετική 
καθώς το υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να καλύψουν 
το σύνολο των επιδόσεων με τους αρχικούς ελεγκτές και 
διαφορετική λειτουργικότητα. 

ΟΧΙ Η επεκτασιμότητα του συστήματος 
αποθηκευτικού χώρου με τη χρήση επιπλέον 
υλικού αποτελεί υποχρεωτικό χαρακτηριστικό 
της προκήρυξης. 

DELL 

15 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.5.7 σελ. 157 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη προδιαγραφή προαιρετική 
καθώς το υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να καλύψουν 
το σύνολο των επιδόσεων με τους αρχικούς ελεγκτές και 
διαφορετική λειτουργικότητα. 

ΟΧΙ Η επεκτασιμότητα του συστήματος 
αποθηκευτικού χώρου με τη χρήση επιπλέον 
υλικού αποτελεί υποχρεωτικό χαρακτηριστικό 
της προκήρυξης. 

DELL 

16 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.5.8 σελ. 157 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη προδιαγραφή προαιρετική 
καθώς το υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να καλύψουν 
το σύνολο των επιδόσεων με τους αρχικούς ελεγκτές και 
διαφορετική λειτουργικότητα. 

ΟΧΙ Η επεκτασιμότητα του συστήματος 
αποθηκευτικού χώρου με τη χρήση επιπλέον 
υλικού αποτελεί υποχρεωτικό χαρακτηριστικό 
της προκήρυξης. 

DELL 

17 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.5.9 σελ. 157 

ΟΧΙ Η επεκτασιμότητα του συστήματος 
αποθηκευτικού χώρου με τη χρήση επιπλέον 
υλικού αποτελεί υποχρεωτικό χαρακτηριστικό 

DELL 



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 Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη προδιαγραφή προαιρετική 
καθώς το υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να καλύψουν 
το σύνολο των επιδόσεων με τους αρχικούς ελεγκτές και 
διαφορετική λειτουργικότητα. 

της προκήρυξης. 

18 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.10.4 σελ. 160 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη προδιαγραφή προαιρετική 

ΟΧΙ Η αυξημένη ασφάλεια που παρέχουν οι NFS 
ACL είναι σημαντική σε ένα σύστημα 
αποθηκευτικού χώρου που προορίζεται για 
χρήση σε περιβάλλον παροχής εικονικών 
μηχανών. 

DELL 

19 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.12.1 σελ. 161 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη η υποστήριξη FCP, 
WEBDAB 

ΝΑΙ Αφαιρέθηκαν οι αναφορές στην υποστήριξη 
των πρωτοκόλλων CIFS, FTP, HTTP 

DELL 

20 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.17.9 σελ. 165 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη προδιαγραφή προαιρετική 

ΟΧΙ Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι 
απαραίτητο για την ανάπτυξη μηχανισμών 
ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος 
αποθηκευτικού χώρου. 

DELL 

21 Πίνακας Συμμόρφωσης 9 – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 
(Storage Array) (Τμήμα Δ), Προδιαγραφή 9.17.10 σελ. 165 

Παρακαλούμε να γίνει  η συγκεκριμένη προδιαγραφή προαιρετική 

ΟΧΙ Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι 
απαραίτητο για την ανάπτυξη υπηρεσιών cloud 
που παρέχει η ΕΔΕΤ Α.Ε. 

DELL 

 
 


