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Συνηµµένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

1. 

Εκ παραδρομής  οι προδιαγραφές 

1.2.2 – 1.2.6 του Πίνακα 

Συμμόρφωσης 1  είναι κενές. 

Παρακαλούμε να διορθωθεί η 

αρίθμηση στον Πίνακα   

ΝΑΙ 
Οι κενές σειρές 

διαγράφηκαν. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

2. 

Στο Μέρος Α, παράγραφος 3.2.1.1 

Εξυπηρετητές VMC σελ. 26/189 

γίνεται αναφορά για:   

«Σε κάθε εξυπηρετητή θα υπάρχει 

υποσύστημα σκληρών δίσκων για την 

εγκατάσταση και εκτέλεση του 

λειτουργικού συστήματος, το οποίο 

θα αποτελείται από ένα ζεύγος 

σκληρών δίσκων τεχνολογίας Serial 

Attached SCSI (SAS), σε διάταξη RAID1, 

με χωρητικότητα τουλάχιστον 146GB 

ο καθένας και λειτουργικότητα hot-

swap. 

…… 

• Για τους εξυπηρετητές VMC 

βασικού τύπου θα προσφέρονται 4 

σκληροί δίσκοι, τεχνολογίας Serial 

Attached SCSI (SAS), σε διάταξη RAID5, 

με χωρητικότητα τουλάχιστον 1TB ο 

καθένας και λειτουργικότητα hot-

swap. 

• Για τους εξυπηρετητές VMC 

ενισχυμένου τύπου θα προσφέρονται 

τουλάχιστον 2 σκληροί δίσκοι, 

τεχνολογίας Solid-State-Drive (SSD) σε 

διάταξη RAID1 με χωρητικότητα 

τουλάχιστον 400GB ο καθένας και 

λειτουργικότητα hot-swap.» 

 

Ο απαιτήσεις αυτές δεν αντιστοιχούν 

στο σύνολο τους με τις  απαιτήσεις 1.3 

και 1.4 του Πίνακα 1   

Παρακαλούμε όπως ολοκληρωθούν 

και επανα-διατυπωθούν οι σχετικές 

προδιαγραφές στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης 1. 

NAI 

Οι προδιαγραφές 

επαναδιατυπώθηκαν. Οι 

δίσκοι των 1ΤΒ είχαν 

προστεθεί εκ παραδρομής. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

3. 

Η μνήμη θα υποστηρίζει read και 

write cache. Για την write cache θα 

υποστηρίζονται τουλάχιστον οι 

μηχανισμοί write through και write 

back.  

Η υποστήριξη «write through και write 

back» επιτυγχάνεται με την ύπαρξη 

SSD δίσκων. Δεδομένου ότι η 

ζητούμενη  διαμόρφωση των 

εξυπηρετητών βασικού τύπου δεν 

περιλαμβάνει SSD δίσκους, 

παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν 

η προδιαγραφή 1.4.4 κατά το δεύτερο 

σκέλος της θα καλύπτει και τους 

εξυπηρετητές βασικού τύπου και τους 

εξυπηρετητές ενισχυμένου τύπου. 

ΟΧΙ 

Η συγκεκριμένη ενότητα 

προδιαγραφών 1.4 

αναφέρεται στο 

επιπρόσθετο υποσύστημα 

σκληρών δίσκων των 

εξυπηρετητών ενισχυμένου 

τύπου και συνεπώς δεν 

αφορά τους εξυπηρετητές 

βασικού τύπου. 

4. 

Συνεχής ρυθμός μεταφοράς σειριακών 

δεδομένων κατά την ανάγνωση -

Sustained Transfer Rate Read (MB/S) 

 

και 

 

Συνεχής ρυθμός μεταφοράς σειριακών 

δεδομένων κατά την εγγραφή -

Sustained Transfer Rate Write (MB/S)   

 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν 

με τον όρο Sustained Transfer Rate 

read και write εννοείτε τον όρο 

Sequential reads (MB/s) και  

Sequential writes (MB/s) αντίστοιχα.   

NAI 

Οι προδιαγραφές 

επαναδιατυπώθηκαν, ώστε 

να περιλαμβάνουν και τον 

όρο Sequential reads/writes 

αντίστοιχα. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

5. 

Πρόσβαση στα δεδομένα της 

αναλυτικής καταγραφής/κατάστασης 

του συστήματος με καλά 

τεκμηριωμένη προγραμματιστική 

διεπαφή (API) που θα επιτρέπει τη 

διασύνδεση με πληροφοριακά 

συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Να δοθεί η τεκμηρίωση του API ή/και 

το εγχειρίδιο προγραμματισμού. 

 

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι 

περισσότερες των διεπαφών αυτών 

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των 

κατασκευαστών του εξοπλισμού και 

ως εκ τούτου η διασύνδεση τους με 

προγραμματιστικό τρόπο με 

πληροφοριακά συστήματα της 

Αναθέτουσας Αρχής δεν μπορεί να 

θεωρείται δεδομένη. 

Όλοι οι κατασκευαστές διαθέτουν 

δημόσια User Guides για την 

υποστήριξη και διαχείριση των 

διεπαφών αυτών και η Αναθέτουσα 

Αρχή θα πρέπει να προσαρμόζει 

ανάλογα τα πληροφοριακά της 

συστήματα.       

 

Προτείνουμε να επανα-διατυπωθεί η 

προδιαγραφή 

ΟΧΙ 

Η προδιαγραφή 1.5.15 

απαιτεί την ύπαρξη μιας 

καλά τεκμηριωμένης 

προγραμματιστικής 

διεπαφής (API), ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει 

την δυνατότητα να 

διασυνδέσει με 

προγραμματιστικό τρόπο 

τον ελεγκτή διαχείρισης με 

τα συστήματα 

παρακολούθησης που ήδη 

διαθέτει. 

6. 

Υποστήριξη firmware upgrade του 

ελεγκτή διαχείρισης μέσω της 

παραπάνω προγραμματιστικής 

διεπαφής (API). 

 

Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν με 

το όρο «παραπάνω προγραμματιστική 

διεπαφή (ΑΡΙ)» εννοείτε το 

πληροφοριακό σύστημα της 

Αναθέτουσας Αρχής ή τα 

διαχειριστικά εργαλεία που 

προσφέρουν για τον σκοπό αυτό οι 

κατασκευαστές εξοπλισμού. Η 

πλειονότητα των κατασκευαστών 

προσφέρει εργαλεία για την 

αναβάθμιση του firmware του ελεγκτή 

διαχείρισης.       

 

Προτείνουμε να επανα-διατυπωθεί η 

προδιαγραφή 

ΟΧΙ 

Με την προδιαγραφή 1.5.16 

απαιτείται να υπάρχει η 

δυνατότητα firmware 

upgrade μέσω της 

προγραμματιστικής 

διεπαφής (API) του ελεγκτή 

διαχείρισης, ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει 

την δυνατότητα να 

διασυνδέσει με 

προγραμματιστικό τρόπο 

τον ελεγκτή διαχείρισης με 

τα συστήματα 

παρακολούθησης που ήδη 

διαθέτει και να 

πραγματοποιεί firmware 

upgrade από αυτά. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

7. 

Οι προσφερόμενοι οδηγοί συσκευών 

(drivers) των καρτών δικτύου θα 

πρέπει να παρέχονται μαζί με τον 

πηγαίο κώδικά τους (open source 

drivers) και να μην περιέχουν binary 

firmware / blob. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι 

κατασκευαστές εξυπηρετητών 

χρησιμοποιούν κάρτες δικτύου τρίτων 

κατασκευαστών (π.χ. Emulex, 

Broadcom, κ.α.). Ο πηγαίος κώδικας 

των drivers των καρτών αυτών δεν 

είναι κατά τεκμήριο open source και 

αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των 

κατασκευαστών τους, ως εκ τούτου 

δεν μπορεί να δοθεί τέτοια δέσμευση 

από πλευράς των κατασκευαστών των 

εξυπηρετητών. 

Προτείνουμε να επανα-διατυπωθεί η 

προδιαγραφή 

ΟΧΙ 

Στους εξυπηρετητές θα 

εγκατασταθεί λειτουργικό 

σύστημα GNU/Linux Debian 

Stable. Για την εύρυθμη 

λειτουργία του εξυπηρετητή 

και ειδικότερα των καρτών 

δικτύου που αποτελούν 

κρίσιμο κομμάτι μιας 

υποδομής Cloud Computing 

απαιτείται να παρέχονται 

οδηγοί συσκευών (drivers) 

για αυτές, με τον πηγαίο 

κώδικά τους. 

8. 

1. Στις παραγράφους 1.4.8 

μέχρι 1.4.20 του κεφαλαίου «Γ.3.1. 

Πίνακας Συμμόρφωσης 1: Τμήμα Α - 

Προμήθεια εξυπηρετητών VMC», 

σελίδα 121 περιγράφονται 

χαρακτηριστικά συγκεκριμένου 

μοντέλου συγκεκριμένου 

κατασκευαστή SSD δίσκων. 

Προτείνεται είτε η μείωση του DWDP 

σε 10 είτε η μείωση των random write 

IOPs σε 15000. 

ΝΑΙ 

Η μείωση του DWPD σε 10 

ενσωματώθηκε στη 

προκήρυξη. Η μείωση των 

random writes από 40.000 

σε 15.000 IOPs είναι 

ιδιαίτερη σημαντική και δεν 

δύναται να 

πραγματοποιηθεί καθώς θα 

επηρεαστεί η τελική 

απόδοση της υπηρεσίας. 

9. 

2. Ο προϋπολογισμός βάση των 

προδιαγραφών του Τμήματος Α 

θεωρούμε ότι είναι χαμηλός. 

Προτείνουμε να επανεξετάσετε τον 

αριθμό των ζητούμενων 

εξυπηρετητών. 

ΝΑΙ 

Έγινε αναθεώρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών και 

του ζητούμενου πλήθους 

των εξυπηρετητών. 
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Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

10. 

Στη σελίδα 26 αναφέρεται ότι 

«Για τους εξυπηρετητές VMC βασικού 

τύπου θα προσφέρονται 4 σκληροί 

δίσκοι, τεχνολογίας Serial AVached 

SCSI (SAS), σε διάταξη RAID5, με 

χωρητικότητα 

τουλάχιστον 1TB ο καθένας και 

λειτουργικότητα hot-swap.» 

Αλλά στους πίνακες προδιαγραφών 

ως απαίτηση αναφέρεται μόνο «ένα 

ζεύγος σκληρών δίσκων τεχνολογίας 

Serial AVached SCSI (SAS), σε διάταξη 

RAID1, με 

χωρητικότητα τουλάχιστον 146GB ο 

καθένας, ταχύτητα περιστροφής (rpm) 

τουλάχιστον 10.000rpm ο καθένας και 

λειτουργικότητα hot-swap». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την 

απαίτηση 

NAI 

Οι προδιαγραφές 

επαναδιατυπώθηκαν. Οι 

δίσκοι των 1ΤΒ είχαν 

προστεθεί εκ παραδρομής. 

11. 

Το αναφερόμενο ποσό για το Τμήμα 

Α: € 1.553.350,00(€ 1.262.886,18 + 

23% ΦΠΑ € 290.463,82) φαίνεται να 

υστερεί σημαντικά του 

εκτιμώμενου ποσού για τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό & υπηρεσίες 

εγκατάστασης και υποστήριξης. 

Παρακαλούμε να εξετάσετε την 

μείωση 

των ζητούμενων ποσοτήτων 

ΝΑΙ 

Έγινε αναθεώρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών και 

του ζητούμενου πλήθους 

των εξυπηρετητών. 

12. 

Σχετικά με τις απαιτήσεις τη ενότητας 

"1.4 Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων 

Εξυπηρετητών Ενισχυμένου Τύπου", 

παρακαλούμε για την 

τροποποίηση των απαιτήσεων ώστε 

να μπορούν να συμετάσχουν 

περισσότερα προϊόντα 

επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο 

ανταγωνισμό προς 

ώφελος του φορέα π.χ. ενδεικτικά 

παρατίθενται οι επιδόσεις μοντέλου 

αυτής της κατηγορίας (Intel S3700) 

που χρησιμοποιείται από 

αρκετούς κατασκευαστές: Read 500 

MB/s Write 460 MB/s Read IOps 

75,000 IOPS /Write IOPs 36,000 IOPS 

/DWPD ≥ 10 

ΝΑΙ 

Οι προδιαγραφές  του 

υποσυστήματος σκληρών 

δίσκων εξυπηρετητών 

ενισχυμένου τύπου 

προσαρμόστηκαν αναλόγως, 

με γνώμονα την αύξηση του 

ανταγωνισμό και την 

μικρότερη επίπτωση στην 

τελική απόδοση της 

υπηρεσίας. 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 

Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

13. 

Σχετικά με τις απαιτήσεις τη ενότητας 

"3.2.1.1 Εξυπηρετητές VMC" 

αναφέρεται "Για τους εξυπηρετητές 

VMC βασικού τύπου θα 

προσφέρονται 4 σκληροί δίσκοι, 

τεχνολογίας Serial Attached SCSI (SAS), 

σε διάταξη RAID5, με χωρητικότητα 

τουλάχιστον 1TB ο καθένας 

και λειτουργικότητα hot-swap" 

προτείνεται η απαίτηση να γίνει Near-

Line SAS ή SATA καθώς οι 

περισσότεροι κατασκευαστές 

χρησιμοποιούν 

τέτοια πρωτόκολλα στους δίσκους 

αυτής της χωρητικότητας 

NAI 

Οι προδιαγραφές 

επαναδιατυπώθηκαν. Οι 

δίσκοι των 1ΤΒ είχαν 

προστεθεί εκ παραδρομής. 

14. 

Σχετικά με το σημείο "1.4.1 Ελεγκτής 

δίσκων με υποστήριξη RAID 0/1/5 για 

την σύνδεση με το υποσύστημα 

δίσκων. Να περιγραφεί η 

σύνδεση των δίσκων με τον ελεγκτή." 

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ο ίδιος 

Ελεγκτής δίσκων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το "Υποσύστημα 

Σκληρών Δίσκων Λειτουργικού 

Συστήματος" & το "Υποσύστημα 

Σκληρών Δίσκων Εξυπηρετητών VMC 

βασικού τύπου ή VMC ενισχυμένου 

τύπου 

NAI 

Μπορεί, εφόσον δεν 

επηρεάζεται η απόδοση του 

υποσυστήματος σκληρών 

δίσκων εξυπηρετητών VMC 

ενισχυμένου τύπου 

15. 

Στο σημείο "1.4.8 Τύπος δίσκων 

SATA/SAS Solid-State Drives (SSD) 6G ή 

καλύτερο" παρακαλούμε εξετάστε τη 

δυνατότητα χρήσης 

hot-swap NVMExpress SSD δίσκων οι 

οποίοι μπορούν να προσφέρουν 

σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις 

ακόμα και με software Raid 

ΟΧΙ 

Η προδιαγραφή δεν 

περιορίζεται στις 

αναφερόμενες τεχνολογίες, 

αλλά ο υποψήφιος μπορεί 

να προσφέρει και δίσκους 

κάποιας άλλης τεχνολογίας, 

αρκεί να τεκμηριώσει στην 

προσφορά του ότι 

διαθέτουν σημαντικά 

βελτιωμένες επιδόσεις. 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/

Α 

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 

διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

– 

Ενσωματώθ

ηκε  στη 
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16. 

1. Περίοδος Εγγύησης Τμήματος Β 

Σχετικά με την περίοδο εγγύησης για 

το τμήμα Β- Προμήθεια υποδομής 

φιλοξενίας εξυπηρετητών, στην 

διακήρυξη αναφέρεται:  

• Στην 1 η σελίδα της προκήρυξης του 

διαγωνισμού: «Διάρκεια Εγγύησης : 5 

έτη» • Στην παράγραφο Α.4.3.2 σελ. 

45 : «H εγγύηση καλής λειτουργίας 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) έτη από την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής τον 

εξοπλισμού» • Στην παράγραφο 2.1.4, 

σελ. 100. : «Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει 

να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ημερομηνία Οριστικής, 

Ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής 

του τμήματος του Έργου». • Στον 

πίνακα Συμμόρφωσης Γ.3.4, 

παράγραφο 4.1.1, σελ. 150: «Πλήρης 

εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά 

και εργασία για τον υπόλοιπο 

εξοπλισμό σύμφωνα με την 

παράγραφο Α.4.3.2 Τμήμα Β — 

Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας 

εξυπηρετητών: ≥ 7 έτη από την 

οριστική παραλαβή».  

Παρακαλούμε αποσαφηνίστε την 

ζητούμενη περίοδο εγγύησης του 

Τμήματος Β του έργου. 

ΝΑΙ 

Η ζητούμενη διάρκεια 

εγγύησης του Τμήματος Β 

είναι 7 έτη από την οριστική 

παραλαβή. 
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17. 

2. Χρονοδιάγραμμα έργου  

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του τμήματος Β του 

έργου, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο Α.3.6.2. σελ. 36, 

αναφέρεται σαν χρόνος της φάσης 

Ποσοτικής Παραλαβής ένας μήνας 

(έναρξη Μ1 και λήξη Μ2). 

Θεωρούμε ότι οι υποδομές που 

ζητούνται στην προκήρυξη του έργου, 

γνωρίζοντας την διαθεσιμότητα και 

τον χρόνο κατασκευής των επώνυμων 

κατασκευαστικών οίκων της αγοράς, 

θα έχουν σαν ελάχιστο την διάρκεια 

της περιόδου Ποσοτικής Παραλαβής 

του έργου 2 μήνες. Οπότε 

προτείνουμε την αναθεώρηση του 

χρονοδιαγράμματος ως εξής: 

• Μελέτη Εφαρμογής: Μήνας έναρξης 

ΜΟ - Μήνας Λήξης Μ1 

• Ποσοτική Παραλαβή : Μήνας 

έναρξης Μ1 - Μήνας Λήξης Μ3 

• Οριστική Παραλαβή: Μήνας έναρξης 

Μ3 - Μήνας Λήξης Μ4 

ΟΧΙ 

Το χρονοδιάγραμμα του 

έργου δεν δύναται να 

αλλάξει, καθώς επηρεάζει 

έργα που υλοποιούνται 

παράλληλα, ενώ οι 

προθεσμίες στην 

ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ είναι 

ιδιαίτερα αυστηρές. 
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18. 

3. Ισχύς ικριωμάτων . 

Σχετικά με την ζητούμενη ισχύ των 

ικριωμάτων φιλοξενίας που ζητείται 

(16,0 KW) θέλουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής: Θεωρούμε 

ότι η απαίτηση της ισχύος ανά 

ικρίωμα είναι αρκετά μεγαλύτερη από 

αυτή που απαιτείται για το data 

center. Αυτό συνάγεται : (i) από την 

ζητούμενη λύση των ενεργών 

συσκευών που θα εγκατασταθούν 

στην φάση αυτή (ii) από την εμπειρία 

μας σε σχέση με τις πραγματικές 

καταναλώσεις των σύγχρονων data 

Centers στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

και (iii)με τις πραγματικές 

καταναλώσεις στο υπάρχων Data 

Center της ΕΔΕΤ στο Υπουργείο 

Παιδείας, στο οποίο τα ικριώματα 

έχουν την μέγιστη αξιοποίησή τους. 

Μαζί με την μείωση που θεωρούμε 

ότι πρέπει να γίνει στην ισχύ των 

ικριωμάτων, θεωρούμε ότι πρέπει να 

γίνει και αντίστοιχη μείωση στον 

αριθμό των εξόδων των PDU'S ώστε 

να συνάδουν με την ισχύ τους. 

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές 

για την ισχύ των ικριωμάτων και την 

παροχή εξόδων των PDU's: 

• Τα typicaI racks να έχουν ισχύ κατ' 

ελάχιστο 11 KVA και οι έξοδοι των 

PDU να είναι κατ' ελάχιστο 42 τεμ. των 

10Α και 6 τεμ των 16Α 

• Τα aggregated racks έχουν ισχύ κατ' 

ελάχιστο 6 KVA και οι έξοδοι των PDU 

να είναι κατ' ελάχιστο 16 τεμ. των 10A 

και 6 τεμ των 16Α 

NAI 

Οι προδιαγραφές 

επαναδιατυπώθηκαν. Η 

ζητούμενη ισχύς μειώθηκε 

στα 14KW/rack. 
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19. 

4. Κλιματισμός 

Σχετικά με την αρχιτεκτονική του 

κλιματισμού στους πίνακες 

συμμόρφωσης 3.5.14 σελ. 146 

αναφέρεται ότι το εξωτερικό σύστημα 

κλιματισμού θα αποτελείται από 4 

ψύκτες. Στην παράγραφο 3.2.2.2 σελ. 

27 στο σχήμα 2 γίνεται ενδεικτική 

αναφορά σε 10 εσωτερικές 

κλιματιστικές μονάδες. Στην 

παράγραφο 3,2,2,8, σελ 32 

αναφέρεται σαν απαίτηση 

διαθεσιμότητας κλιματισμού η 

διάταξη Ν+1 για όλα τα ενεργά 

στοιχεία. Βάση των παραπάνω 

θεωρούμε ότι η βασική απαίτηση 

είναι για διαθεσιμότητα κλιματισμού 

με Ν+1 για όλα τα ενεργά στοιχεία. 

Προτείνουμε έτσι την τροποποίηση 

των προδιαγραφών ως εξής: 

• Ο αριθμός των ψυκτών θα είναι 

τέτοιος ώστε να υποστηρίζει 

τοπολογία Ν+1. 

• Ο αριθμός των εσωτερικών 

κλιματιστικών θα είναι τέτοιος ώστε 

να υποστηρίζει τοπολογία Ν+1 

NAI 

Το Σχήμα 2 που απεικονίζει 

τις 10 εσωτερικές 

κλιματιστικές μονάδες είναι 

ενδεικτικό. Δεν ζητείται 

συγκεκριμένο πλήθος  

εσωτερικών μονάδων, αλλά 

να πληρούνται οι 

προδιαγραφές της 

προκήρυξης. Όσον αφορά 

την απαίτηση για 4 ψύκτες, 

μειώθηκε σε 3. 

20. 

5. Προϋπολογισμός 

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του 

έργου θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκής 

για τις προδιαγραφές 

και τις ποσότητες που ζητούνται 

Προτείνουμε την αναθεώρησή του. 

ΝΑΙ 

Έγινε ανακατανομή του 

προϋπολογισμού μεταξύ 

των τμημάτων του Έργου. 

 
                                                                                   Η υπεύθυνη επικοινωνίας για την πράξη, 

 
 
 

Σοφία Μαυρογιάννη 

        


