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ΘΕΜΑ  : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε.»,  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟΜΙΣΗ (2,5) ΜΗΝΕΣ. 
 
Ο ΟΣΕ Α.Ε. καλεί τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα κλπ) 

να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την «Ανάθεση Υλοποίησης και Λειτουργίας 

του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ Α.Ε.» διάρκειας έργου δυόμιση (2,5) μήνες, σύμφωνα 

με το Παράτημα ΙΙ «Γενικοί Όροι Προμηθειών» το οποίο επισυνάπεται. 

Ενδεικτικός Συνολικός Προύπολογισμός : Είκοσι επτά χιλίαδες Ευρώ 

#27.000,00#€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται στο σύνολο στο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ι). 

  

                           
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

ΑΘΗΝΑ: 14.10.2022  

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

        & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 

               Τμήμα: ΔΙ.ΣΥ 

      ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9044140 

 

ΠΡΟΣ   : 1. NOVA  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   
                 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
                 email: Christos.Aronis@nova.gr 

 
Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα 10437                                   
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης 

        2. WIND 
           email :  a.bregiannis@wind.gr 
       3. COSMOTE            

 ΟΣΕ : 630 – 1270                 email:dnonas@ote.gr 

 ΟΤΕ : 210 52 97 270                 email: lantonop@ote.gr 

  Fax  
E.mail 

: 210 52 25 770 
: a.papoutsakis@osenet.gr 
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Υποβολή Προσφοράς  
 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 19/10/2022 στο 
Γραφείο 717 Καρόλου 1-3 Αθήνα, στον οποίο θα αναγράφονται  :  
 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟΜΙΣΗ (2,5) ΜΗΝΕΣ». 
                           (Αριθμός Πρωτ.  9043836/10-10-2022/ΔΙΠΛ. 

Προς  : OΣΕ Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3  
Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ 

Υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Παπουτσάκη 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
 

Σημειώνουμε ότι : 
 

1. Με εύθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα 
σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί 
αποδεδειγμένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία.    
 

2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.  
 

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 
 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν. 1599/86  στην οποία  
θα αναφέρονται τα κάτωθι  :  
 

Α) Για Φυσικά Πρόσωπα  :  
Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήμερος/η ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές μου 
υποχρεώσεις δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των 
Άρθρων 73 και 74 του Νόμου 4412/2016 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου 
σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412/2016. 
 

Β) Για Νομικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………. ότι η εταιρεία είναι ενήμερη  ως προς 

τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, ότι ο υπογράφων η/και κανένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα 

αδικήματα των Άρθρων 73 και 74 του Νόμου 4412/2016 και ότι για τον υπογράφον η/και 

κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με 

το άρθρο 262 του Ν. 4412. 
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Ο ΟΣΕ  βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε 

πληρωτέων ποσών. 

2. Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται οι προσφορές, οι οποίες 
ξεπερνούν τον ενδεικτικό προϋπολογισμού αυτού.  
 
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι 
σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς 
υπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
   

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και 
Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. 
 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                  O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΠΕΦ   
                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ                             

 
  ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ     
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  :  
 

1. Παράρτημα Ι  : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

2. Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 

3. Τεχνική Προδιαγραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως ακολούθως  :  
 

Περιγραφή 
είδους 

Καθαρή 
Αξία € 

 ΦΠΑ  
   24% 

Τελική  
 Αξία € 

  Π/Υ 
 Τιμή  

  Έργου 

 

 Ενδεικτικός 
     Π/Υ 

  Έργου 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε.»  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟΜΙΣΗ (2,5) ΜΗΝΩΝ, 
. 

 

      27.000,00 

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ  27.000,00€ 

                                                                                                      Φ.Π.Α. 24 %   6.480,00 €     
                                                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   33.480,00 € 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   € (Αριθμητικών & Ολογράφως) 
 
Χρόνος Παράδοσης : ………………………        
 
 
Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της 
εταιρείας. 
 
 
     ------------------//------------------- 

                                                         ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ                                                                                                 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
     Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 
Ισχύς Προσφοράς : Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα  
(60) ημέρες. 
 
Διάρκεια Έργου : O χρόνος διάρκεια του έργου θα είναι δυόμιση (2,5) μήνες, θα 
αναφέρεται ρητά στην προσφορά και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. 
 
Παραστατικά  : Τα νόμιμα παραστατικά θα εκδίδονται μηνιαίως και για τις 
παρασχεθείσες Υπηρεσίες του μηνός που προηγήθηκε. 
 
Τρόπος πληρωμής  : H πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση 
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.   
 
Ο ΟΣΕ βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί 
των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
 
Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία  :  
 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 
 Α.Φ.Μ.: 094038689 Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 
(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε 
με το Κεντρικό Ταμείο στο email : s.simitikopoulou@osenet.gr. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως 
ποσού προμήθειας) και για προμήθεια αξίας άνω των #3.000,00#€ Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του 
Ν. 4912/2022 γίνεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εφαρμοστέες, οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικώς του Αστικού Κώδικα. 
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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Εισαγωγή 

Αντικείμενο του έργου «ΝΕΤΟΣΕ» είναι η κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διαχείριση και 

συντήρηση ως υπηρεσία ενός Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου (VPN) βασισμένου στην οικογένεια 

πρωτοκόλλων IP, για μετάδοση – δρομολόγηση φωνής και δεδομένων, που θα ικανοποιεί τις 

άμεσες και τις μελλοντικές ανάγκες του ΟΣΕ, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία και επικοινωνία όλων των επιχειρησιακών μονάδων των εταιρειών του ομίλου. 

Λόγω αυτού του διαχωρισμού αλλά και εν όψει της σταδιακής απελευθέρωσης των διεθνών 

σιδηροδρομικών μεταφορών, ο Όμιλος εταιρειών ΟΣΕ καλείται να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε  

δραστικές και ουσιώδεις αλλαγές που επιτελούνται σχεδόν ταυτόχρονα:  

Η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβάλλει τον επιχειρησιακό 

προσανατολισμό του Οργανισμού σε πελατοκεντρικά πρότυπα, με στόχο την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο πελατειακό κοινό του. 

Σε αυτό το νέο επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας, που χαρακτηρίζεται από οργανωσιακή 

αναδιάρθρωση, αυξημένο κόστος και την είσοδο ανταγωνιστών στην παροχή σιδηροδρομικών 

μεταφορικών υπηρεσιών, ο ΟΣΕ βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου 

πληροφορικής του. Σύμφωνα μ’ αυτό πρόκειται να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα για την υποστήριξη των λειτουργιών των εταιρειών του Ομίλου. Βασικό έργο για την 

υποστήριξη, επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των ανωτέρω  συστημάτων πληροφορικής 

αποτελεί η δημιουργία σύγχρονης και αξιόπιστης δικτυακής υποδομής η οποία αναμένεται να 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι:  

Έχει ζητηθεί η ένταξη των κτιρίων του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στο αντικείμενο του έργου δικτύου 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», που αφορά υπηρεσίες του φορέων του Δημοσίου και βρίσκεται στην φάση 

υλοποίησης. 

Εφόσον κατά την διάρκεια ισχύος της νέας σύμβασης, προκύψει ένταξη μέρους του έργου 

αυτής στο αντικείμενο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», τότε κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον 

Ανάδοχο του έργου, θα επέλθει αντίστοιχη μείωση του οικονομικού και φυσικού της 

αντικειμένου. 
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1.2 Ιδιωτικό Ιδεατό Δίκτυο «ΝΕΤΟΣΕ» 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα ακόλουθα: 

❑ Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για το σύνολο του έργου, στα πλαίσια της οποίας θα 

εξειδικευτούν οι ανάγκες της κάθε επιχειρησιακής μονάδας και σημείου παρουσίας του 

οργανισμού, καθώς και όλες οι διαδικασίες μετάπτωσης από το υπάρχον δίκτυο δεδομένων 

του οργανισμού. 

❑ Εξασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας του δικτύου VPN του ΟΣΕ, για όλες τις επιχειρησιακές 

μονάδες του Οργανισμού και τα σημεία παρουσίας του στον Ελλαδικό χώρο που 

περιλαμβάνονται στο παρόν Έργο καθώς και των πιθανών επεκτάσεων αυτού. 

❑ Εξασφάλιση της Παροχής της δυνατότητας επικοινωνίας κάθε σημείου παρουσίας του ΟΣΕ 

με οποιονδήποτε άλλο σημείο παρουσίας του (any-to-any). 

❑ Χρησιμοποίηση της υφιστάμενης δομημένης καλωδίωσης στο σύνολο των εγκαταστάσεων 

του ΟΣΕ, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, για την σύνδεση του τερματικού δικτυακού 

εξοπλισμού (router) εντός του υπάρχοντος ικριώματος (rack). Σε περιπτώσεις που αυτή δεν 

επαρκεί, ο ανάδοχος θα φροντίσει για την υλοποίησή της στα πλαίσια του έργου χωρίς 

επιπλέον οικονομική απαίτηση. Τονίζεται ότι η υπάρχουσα υποδομή ήδη χρησιμοποιείται 

από τον ΟΣΕ για τις ανάγκες του υφιστάμενου του δικτύου. Δεδομένης της κρισιμότητας της 

διαθεσιμότητας του υφιστάμενου δικτύου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η 

χρησιμοποίηση εκ μέρους του της υφιστάμενης υποδομής δεν πρέπει να διαταράξει την 

λειτουργία και την διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δικτύου του Οργανισμού. Συνεπώς σε 

κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η υποδομή που υπάρχει ή θα 

δημιουργηθεί, θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα το νέο δίκτυο που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος και 

το υφιστάμενο δίκτυο τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η μετάπτωση 

από το ένα δίκτυο στο άλλο.   

❑ Παροχή των υπηρεσιών ενός πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου Βλαβοληπτικού 

Κέντρου στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, λειτουργία και παροχή στον ΟΣΕ υπηρεσίας 

διαχείρισης δικτύου (help desk) ώστε, σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του οργανισμού, 

να εξασφαλίζεται η συνολική εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας του.   

❑ Παροχή από τον Ανάδοχο νέας Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA) και 

λειτουργία υπηρεσίας απόδοσης και παρακολούθησης αυτής για το σύνολο των 

προσφερομένων υπηρεσιών του Αναδόχου και του ζητούμενου πληροφοριακού δικτύου.  

❑ Τεχνική Υποστήριξη και εξασφάλιση της συνέχισης της πλήρους λειτουργίας του δικτύου και 

των αντιστοίχων προσφερόμενων δικτυακών υπηρεσιών του Αναδόχου, για το χρονικό 

διάστημα ισχύος της νέας σύμβασης που θα υπογραφεί. 

❑ Προμήθεια, υλοποίηση και λειτουργία, στο πλαίσιο του Έργου, οποιουδήποτε άλλου 

συστατικού (υλικό εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, κ.ά.) δεν 

αναφέρεται ρητά στην παρούσα διακήρυξη, αλλά είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη και 
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ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου. Τα πρόσθετα θα διατίθενται από τον Ανάδοχο, χωρίς 

επιπλέον οικονομική απαίτηση και σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου 

Αναδόχου.  

❑ Η συνέχεια της λειτουργίας του δικτύου “ΝΕΤΟΣΕ” αποτελεί κύριο και βασικότερο στόχο 

του Οργανισμού, επομένως οι ενέργειες που απαιτούνται για την παράδοση των νέων 

υπηρεσιών θα γίνουν σταδιακά, ακολουθώντας το πλάνο υλοποίησης της Μελέτης 

Εφαρμογής του Αναδόχου, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο επικαιροποίησης και 

συμφωνίας μεταξύ Αναδόχου και ΟΣΕ στη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής. 

❑ Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και διάθεση στον ΟΣΕ, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης, 

για όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του Οργανισμού και τα σημεία παρουσίας του στον 

Ελλαδικό χώρο. 

❑ Διάθεση στον ΟΣΕ, ως υπηρεσία, δικτύου διανομής, για τη διασύνδεση των κόμβων 
πρόσβασης με συγκεκριμένη και εγγυημένη ταχύτητα πρόσβασης ανά κόμβο και δυνατότητα 

επικοινωνίας κάθε κόμβου πρόσβασης με οποιονδήποτε άλλο κόμβο πρόσβασης (any-to-

any). 

❑ Σχεδιασμός, προμήθεια και υλοποίηση ή αναβάθμιση της δομημένης καλωδίωσης στο σύνολο 

των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ ώστε να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην παρούσα 

προκήρυξη. Τονίζεται ότι όσο αφορά στην διασύνδεση του χώρου εγκατάστασης του 

εξοπλισμού πρόσβασης με το δίκτυο του Αναδόχου (παροχή κυκλώματος στον χώρο 

εγκατάστασης), αυτή περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου. Όσο αφορά στην  

προμήθεια και υλοποίηση ή αναβάθμιση της δομημένης καλωδίωσης για την διασύνδεση του 

τοπικού  δικτύου (ικριώματα, τηλεπικοινωνιακές πρίζες κτλ), με τον εξοπλισμό πρόσβασης 

του αναδόχου ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τιμές μονάδας. Ο 

Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την προμήθεια της παραπάνω αναφερόμενης 

δομημένης καλωδίωσης, με βάση τις παραπάνω τιμές και έπειτα από την σχετική μελέτη που 

θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της Φάσης της Μελέτης Εφαρμογής. Οι μελέτες 

αυτές περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου. 

❑ Υλοποίηση των ανεξάρτητων ιδεατών κλειστών δικτύων (VPNs) που θα προσδιοριστούν από 

τη Μελέτη Εφαρμογής. 

❑ Λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης των υπευθύνων δικτύου του Οργανισμού. 

❑ Στελέχωση, λειτουργία και παροχή στον ΟΣΕ υπηρεσίας διαχείρισης δικτύου (help desk) 

ώστε, σε συνεργασία με τα στελέχη του οργανισμού, να εξασφαλίζεται η συνολική εποπτεία 

και διαχείριση της λειτουργίας του.   

❑ Προσφορά της απαραίτητης κατάρτισης στους χρήστες και τους υπεύθυνους λειτουργίας 

του δικτύου του Οργανισμού. 

❑ Υποστήριξη της πλήρους λειτουργίας του δικτύου και των αντιστοίχων δικτυακών 

υπηρεσιών από τη θέση σε  παραγωγική λειτουργία του δικτύου και έως το τέλος του έργου. 
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❑ Η υλοποίηση του δικτύου στην πλήρη του σύνθεση θα γίνει σταδιακά, ακολουθώντας το 

πλάνο υλοποίησης το οποίο αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας 

διακήρυξης παρακάτω και θα αποτελέσει αντικείμενο επικαιροποίησης και συμφωνίας 

μεταξύ Αναδόχου και ΟΣΕ στη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής. 
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2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

2.1 Περιβάλλον του Έργου 

2.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 

2.1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση  ΟΣΕ Α.Ε. 

 

Η "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." (ΝΠΙΔ), ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1970 (με 

το ΝΔ 674/1970) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, του Δικτύου και των Σιδηροδρομικών 

Υποδομών, καθώς και την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών που 

είχαν δημιουργηθεί μέχρι εκείνη την περίοδο στη χώρα. Η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην 

Αθήνα (Καρόλου 1-3). 

Η OΣE Α.Ε., ανέλαβε και σε μεγάλο ποσοστό κατάφερε να εκσυγχρονίσει το δίκτυο και το τροχαίο 

του υλικό. Το πρόγραμμα έργων (συμπεριλαμβανομένου των έργων υποδομής, των μελετών και 

των έργων πληροφορικής) σύμφωνα με το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ 2008-2017, 

ανέρχεται σε €9,3 δις. περίπου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανανέωσης του Τροχαίου 

Υλικού, που αναμένεται να αναλάβει, η ανεξαρτητοποιηθείσα ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης οργανωτικής αναδιοργάνωσης, o ΟΣΕ μετετράπη σε μητρική εταιρεία 

ομίλου εταιρειών, με τις θυγατρικές εταιρείες να έχουν ήδη αναλάβει κύρια πεδία 

δραστηριοτήτων, όπως οι επιβατικές-εμπορευματικές μεταφορές, η διαχείριση του δικτύου και 

της υποδομής, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, κλπ. 

Το 2008 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο.  

O Όμιλος Ο.Σ.Ε. αποτελείται: 

1. Από τη Μητρική Εταιρεία (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), στην οποία ενσωματώθηκε από τις αρχές του 
2011,  σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, η πρώην θυγατρική Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. (πρώην 
Διαχειριστής της Υποδομής). Η μητρική εταιρεία καθορίζει τη συνολική στρατηγική για 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές (υποδομή και σιδηροδρομική δραστηριότητα) και έχει 
την κυριότητα και τη διαχείριση της υποδομής και του τροχαίου υλικού.*. 

2. Την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση 
έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματοδοτούνται 
αμιγώς από εθνικούς πόρους. 

Η θυγατρική του ΟΣΕ ΓΑΙΑΟΣΕ δεν ανήκει πλέον στον Όμιλο ΟΣΕ. Με την αριθμ. Φ26/οικ. 
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12874/1400 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανά¬πτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
759/3.4.2013, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4111/25.01.2013, το σύνολο των μετοχών της 
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μεταβιβάζεται από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα, ενώ κατά 
τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

* Με το Νόμο 4111/25.01.2013 ρυθμίζονται τα θέματα μεταβίβασης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ 
στο Δημόσιο, της απόσχισης του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ και της ίδρυσης της 
εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού 
Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ, η οποία θα εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα λειτουργεί με σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού 
σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς καθώς και τη διαχείριση ή/και 
εκμίσθωση τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων σε τρίτους. 

2.1.1.2  Όργανα και Επιτροπές 

Για την υλοποίηση του έργου θα συσταθούν τα ακόλουθα όργανα και επιτροπές: 

2.1.1.2.1 Επιτροπή Παραλαβής (και Παρακολούθησης του Έργου - ΕΠΠΕ) 

Η ΕΠΠΕ αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, για την παραλαβή των επί μέρους Παραδοτέων, κατά Φάση του 

Έργου καθώς και την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του. 

2.1.1.2.2 Θεματικές Ομάδες Εργασίας 

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία 

Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχωθούν από υπαλλήλους διαφόρων τμημάτων 

της ΟΣΕ ΑΕ, για την παρακολούθηση των επί μέρους θεματικών ενοτήτων του Έργου. Ο 

συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου και την 

Επιτροπή Παραλαβής. Οι βασικές αρχές για τον ρόλο και τον τρόπο συνεργασίας των επιμέρους 

εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο διοίκησης του έργου, παρατίθενται ακολούθως: 

▪ Το Έργο παρακολουθείται και παραλαμβάνεται από την ΕΠΠΕ.   

▪ Η ΕΠΠΕ αναλαμβάνει σε υψηλό επίπεδο την παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου και 

υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες συμμετέχουν 

στην προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Ο συντονισμός των 

θεματικών ομάδων εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Αναδόχου θα συνεργάζεται τόσο με τον υπεύθυνο έργου της 

Αναθέτουσας Αρχής, όσο και με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, θα υποστηρίζει το έργο 

της ΕΠΠΕ. 



17 
 

 

        

 

Καρόλου 1-3, 10437, ΑΘΗΝΑ -Τηλ.: 210 5297270- email: dipef@osenet.gr 

 
 

2.2 Υφιστάμενη κατάσταση 

2.2.1 Ανάλυση υποδομών 

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ο ΟΣΕ Α.Ε. διαθέτει πιστοποιητικό του «Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών», σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 με πεδίο εφαρμογής 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», από τον διαπιστευμένο Φορέα 

Πιστοποίησης «EUROCERT Α.Ε.». 

Το δίκτυο δεδομένων βασίζεται σε ένα δίκτυο MPLS - VPN το οποίο αποτελείται από 

δρομολογητές ΙΡ (routers) που συνδέονται με το δίκτυο του παρόχου μέσω γραμμών ADSL 

4Mbps ή up to 24 Mbps,  SHDSL, HellasCom 128 kbps, ή 3G WWAN για τα απομακρυσμένα σημεία 

και μέσω κυκλώματος οπτικών ινών για το κεντρικό κτίριο της Καρόλου. Επίσης, υπάρχει 

πρόσθετη κύρια διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου (Καρόλου) με το Σ.Σ. Αθήνας με χρήση οπτική 

ίνας. 

Στο κεντρικό κτίριο της Καρόλου είναι σε λειτουργία δικτυακός εξοπλισμός καθώς και 

εγκατεστημένη δομημένη καλωδίωση στους ορόφους. Ο ενεργός εξοπλισμός αποτελείται από 

multilayer switches και δρομολογητές της Cisco Systems, τοποθετημένος σε επιδαπέδια 

ικριώματα. 

Στα κεντρικά κτίρια Καρόλου και ΜΚ έχουν εγκατασταθεί κεντρικοί μεταγωγείς (core switches) 

Cisco WS-C6509-E που υποστηρίζουν το δίκτυο κορμού. Το δίκτυο διανομής στους ορόφους 

υλοποιείται με Cisco WS-C4507R. Επίσης, το VPN δίκτυο από την μεριά της Καρόλου τερματίζεται 

σε εξοπλισμό δρομολογητών CISCO3925E-SEC/K9, ενώ η ζεύξη του Internet από τη μεριά της 

Καρόλου σε δρομολογητή Cisco 2811. 

Για τη ασφάλεια του δικτύου σε επίπεδο εφαρμογών, χρησιμοποιούνται προϊόντα της Cisco 

Systems και συγκεκριμένα το μοντέλο PIX Firewall 525. Για την ασφαλή διασύνδεση με το 

Internet χρησιμοποιείται σύστημα συστοιχίας firewalls της σειράς ASA5540.  

Tα 105 απομακρυσμένα σημεία του MPLS-VPN δικτύου, τα οποία διασυνδέονται μέσω γραμμών 
ADSL, υποστηρίζονται από ADSL router της Cisco τύπου C887-SEC/K9, ενώ στα υπόλοιπα σημεία 
η διασύνδεση υλοποιείται από (4) Cisco 1941-SEC/K9 (1) Cisco routers 2811 και (11) Cisco 880G 
και (1) 2Χ 10 Μbps (SDH E3) Cisco 3425-SEC/K9. 
 
Συγκεκριμένα, τα σημεία με διασύνδεσης SHDSL 4M και HellasCom 128 είναι - σήμερα: 

Τύπου Α1 



18 
 

 

        

 

Καρόλου 1-3, 10437, ΑΘΗΝΑ -Τηλ.: 210 5297270- email: dipef@osenet.gr 

 
 

1. Κ.Α.ΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ  (Δηλαβέρη 2)                                                                     SHDSL 4M 

2. Σ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ (ΛΑΡΙΣΗΣ) (Πλατεία Δεληγιάννη 31)                                             SHDSL 4M 

3. Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 28)                           SHDSL 4M 

4. Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) (Λεωφόρος Δημοκρατίας 131)     SHDSL 4M 

Τύπου Α2  

5. Σταθμός Δομοκού                                    128 Kbps 

Αναλυτικότερα, στο δίκτυο συνδέονται απομακρυσμένες υπηρεσίες του Οργανισμού που 

διαθέτουν μικρό αριθμό σταθμών εργασίας (PCs) και εκτυπωτών. Σε κάθε μία από αυτές έχει 

αναπτυχθεί τοπικό δίκτυο Ethernet (LAN) βασισμένο σε μεταγωγείς (switches) με χρήση 

καλωδίωσης UTP. Το τοπικό δίκτυο αυτό υλοποιείται με χρήση δρομολογητή με LAN θύρες και 

WAN θύρα για την πρόσβαση στο MPLS VPN. Στο τοπικό αυτό δίκτυο συνδέονται και 

περιφερειακές συσκευές, εκτυπωτές κλπ.  

 

Ο εξοπλισμός των σημείων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, έχει εγκατασταθεί σε επιτοίχια 

ικριώματα εφοδιασμένα με σύστημα εξαερισμού και ανεμιστήρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο 

κόμβος υποστηρίζεται από συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). 

Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή των επικοινωνιών στα κυριότερα σημεία του δικτύου, δηλαδή 

στο κτίριο της Καρόλου (Αθήνα) και στα κτίρια στις Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. 

Μεγάλα κτίρια στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Στο δίκτυο του Οργανισμού είναι συνδεδεμένα δύο πολυώροφα κτίρια, ένα επί στις οδού 

Καρόλου στην Αθήνα και ένα επί στις οδού Δωδεκανήσου στη Θεσσαλονίκη. 

Στο κτίριο της Καρόλου, είναι εγκατεστημένο το κέντρο υποστήριξης δικτύων και συστημάτων 

καθώς και τα τμήματα ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών. Όσον αφορά το τοπικό δίκτυο 

των μεγάλων κτιρίων, κυρίως αυτό της Καρόλου, έχει χωριστεί σε τόσα τμήματα (segment) όσοι 

είναι και οι όροφοι του κτιρίου. Κάθε όροφος φιλοξενεί ethernet switches για τη διασύνδεση με 

το κάθετο οπτικό δίκτυο διανομής του κτιρίου, καθώς επίσης και συστοιχία από hubs /switches 

με Ethernet θύρες για το δίκτυο πρόσβασης των χρηστών. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

ορόφου σχηματίζονται κατά περίπτωση συστοιχίες από hubs /switches ώστε να ικανοποιηθούν 

οι απαιτούμενοι αριθμοί θέσεων εργασίας.  

Συγκροτήματα κτιρίων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη 

Στον Πειραιά βρίσκονται αρκετές υπηρεσίες που αποτελούνται από συγκροτήματα κτιρίων, τα 

οποία βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις το ένα από το άλλο. 
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Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Η Κεντρική Αποθήκη Υλικών (ΚΑΥΛ). 

• Το Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και το 

• ΚΕΚ Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

H διασύνδεση των κτιρίων στις εν λόγω υπηρεσίες υλοποιείται με την χρήση μεταγωγέων 

(switches) που σε ορισμένες περιπτώσεις διασυνδέονται με οπτικές ίνες για λόγους ασφάλειας 

αλλά και για λόγους απόστασης. 

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων οι ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

• Ο Κεντρικός Επιβατηγός Σταθμός Θεσσαλονίκης, 

• Η Αποθήκη Υλικών Θεσσαλονίκης (ΑΥΘ) – Λογιστήριο, 

Επιπλέον στοιχεία 

Η κατακόρυφη καλωδίωση στην Καρόλου αποτελείται από οπτικές ίνες κατάλληλες για χρήση 

με τα υπάρχοντα Ethernet Switches. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η κάθετη καλωδίωση 

υλοποιείται με UTP καλώδια.  

Για τη διασύνδεση ορισμένων κτιρίων στις διάφορες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούνται οπτικές 

ίνες λόγω του μεγαλύτερου εύρους ζώνης (bandwidth) που υποστηρίζουν και των ανοχών σε 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η υπάρχουσα δικτύωση VPN των υπηρεσιών και 

εγκαταστάσεων του ΟΣΕ. 
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2.2.2 Γενική Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής εσωτερικού δικτύου των σημείων  

Ανάλογα με το μέγεθος καθενός από τα σημεία πρόσβασης του δικτύου ο Οργανισμός 

διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και έχει ήδη δημιουργήσει τοπικά δίκτυα σε κάθε 

έναν από αυτά. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηματική αναπαράσταση της υπάρχουσας σχετικής 

υποδομής: 

 

Ανεξάρτητα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σημείου πρόσβασης η δομημένη καλωδίωση 

αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Οριζόντια καλωδίωση 

Το οριζόντιο δίκτυο αποτελείται από καλώδια UTP  και συνδέει τις τηλεπικοινωνιακές 

πρίζες με το οριζόντιο πεδίο χαλκού του κατανεμητή. 

Επίτοιχες τηλεπικοινωνιακές πρίζες. 

Κάθε θέση εργασίας έχει την αντίστοιχη επίτοιχη τηλεπικοινωνιακή πρίζα μέσω της 

οποίας συνδέεται ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του εργαζομένου στο τοπικό δίκτυο 

Οδεύσεις 

Η όδευση των καλωδίων γίνεται μέσω πλαστικών καναλιών. Τα πλαστικά κανάλια που 

έχουν τοποθετηθεί είναι στερεωμένα στον τοίχο ή στην οροφή των χώρων απ' όπου 

διέρχονται με κατάλληλα ούπα και βίδες γαλβανιζέ. 
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Οι οδεύσεις των καλωδίων UTP έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευμάτων. Για το λόγο αυτό, 

θα τηρούνται κατ' ελάχιστον οι αποστάσεις που προβλέπονται μεταξύ καλωδίων 

ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και η απόσταση μεταξύ UTP καλωδίων και 

λυχνιών φωτισμού ΝΕΟΝ. 

 

Σχηματική παράσταση της υποδομής των οδεύσεων της δομημένης καλωδίωσης  

 

Ικριώματα  

Σε κάθε κτίριο υπάρχει τουλάχιστον ένας 

κατανεμητής – ικρίωμα για την φιλοξενία του 

εξοπλισμού. 

Τα ικριώματα στο μεγαλύτερο ποσοστό των 

σημείων πρόσβασης είναι επίτοιχα μεταλλικά, με 

αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', ύψους ανάλογου 

του μεγέθους των πεδίων χαλκού προσαυξημένου 

κατά 20%, βάθους 60cm, με πόρτα που θα διαθέτει 

κλειδαριά ασφαλείας (κοινό κλειδί για όλα τα ικριώματα) και δυνατότητα εισαγωγής 

καλωδίων από το πάνω και το κάτω μέρος. 

Εντός του ικριώματος έχουν εγκατασταθεί τα Πεδία Χαλκού στα οποία τερματίζουν οι 

απαραίτητες καλωδιώσεις τόσο από τις πρίζες των χρηστών όσο και από  το κύκλωμα 

που σήμερα χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για το ήδη υπάρχον δίκτυο. Σημειώνουμε ότι 

ανάλογη σύνδεση θα πρέπει ο ανάδοχος να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του έργου 

και για το κύκλωμα με το οποίο θα πραγματοποιήσει την διασύνδεση του κάθε σημείου 

πρόσβασης με το δίκτυο που θα αναπτύξει. Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα υλικά και 

τις εργασίες για αυτήν την νέα διασύνδεση χωρίς επιπλέον κόστος για τον Οργανισμό. 

Στόχος είναι να λειτουργήσουν οι δύο συνδέσεις (παλιό και νέο δίκτυο) για κατάλληλο 

χρονικό διάστημα που θα οριστεί στην μελέτη εφαρμογής,  ώστε να πιστοποιηθεί η 
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εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και στην συνέχεια αφού θα έχουν ολοκληρωθεί όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες μετάπτωσης από τον ανάδοχο να καταργηθεί το κύκλωμα του 

παλαιού δικτύου. 

Επίσης κάθε ικρίωμα περιλαμβάνει ένα ανεμιστήρα για απαγωγή της θερμότητας που 

ελκύεται από τα μηχανήματα, που είναι εγκατεστημένα εντός του ικριώματος, καθώς 

και πολύπριζο 5 θέσεων για την τροφοδοσία αυτών. 

 

 

Οριζόντια πεδία χαλκού (Patch Panel) 

Εντός των ικριωμάτων έχει τοποθετηθεί το οριζόντιο πεδίο χαλκού (Patch Panel UTP) 

στο οποία τερματίζεται η αντίστοιχη οριζόντια καλωδίωση του κτιρίου. Τα Patch Panels 

είναι τουλάχιστον 24ων θέσεων πλάτους. Διαθέτουν τα απαραίτητα βύσματα RJ-45 

UTP Category 6 για τον τερματισμό των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας 

καλωδίωσης τα οποία είναι προεγκατεστημένα από το εργοστάσιο. 

Ηλεκτρολογικά 

Η μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος τροφοδοτείται από ανεξάρτητο πίνακα. 

Όπως  αναφέρθηκε παραπάνω κεντρικό στοιχείο της εγκατάστασης είναι το ικρίωμα 

(Rack). Το ικρίωμα (με τα κατάλληλα Patch Panels εντός του ικριώματος) είναι το 

σημείο που τερματίζουν τα καλώδια που συνδέουν τις πρίζες με τον ενεργό εξοπλισμό 

του τοπικού δικτύου (μεταγωγέα Fast Ethernet). 

Μέσα στο ικρίωμα έχουν ήδη τοποθετηθεί οι απαραίτητοι μεταγωγείς και σε αυτό θα 

πρέπει να εγκαταστήσει ο Ανάδοχος τον εξοπλισμό πρόσβασης που θα διαθέσει στα 

πλαίσια του έργου. 

Ενεργός Εξοπλισμός τοπικού δικτύου 

Η υλοποίηση του τοπικού δικτύου γίνεται µέσω μεταγωγέα /ων Fast Ethernet. Ο 

μεταγωγέας /οι είναι τοποθετημένος /οι μέσα στο ικρίωμα. 

Με την χρήση του κατάλληλου αριθμού καλωδίων (Patch cords) συνδέονται οι 

αντίστοιχες πόρτες των patch panels με αυτές του μεταγωγέα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τον κατάλληλο δρομολογητή του οποίου θα φέρει 

την ευθύνη υποστήριξης και συντήρησης για όλη την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
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του δικτύου. 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - UPS 

Για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό και όπως έχει ήδη παρουσιαστεί, 

ο εξοπλισμός τροφοδοτείται με την απαραίτητη συσκευή αδιάλειπτης παροχής 

ρεύματος. 

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέρονται στην παρούσα 

παράγραφο, παρουσιάζονται ώστε να βοηθήσουν τον υποψήφιο ανάδοχο να λάβει μία 

γενική εικόνα της υπάρχουσας υποδομής στα σημεία πρόσβασης. Ωστόσο τα κτίρια τα 

οποία θα αποτελέσουν σημεία του δικτύου, λόγω των διαφορετικών λειτουργιών που 

επιτελούν για τον Οργανισμό (πχ Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Αποθήκες Υλικών, 

Μηχανοστάσια κτλ), διαφέρουν ως προς το μέγεθος τους και στον αριθμό των χρηστών 

που φιλοξενούν.  

 

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος του έργου κατά την φάση της Μελέτης 

Εφαρμογής, θα πρέπει να φροντίσει ώστε να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε 

σημείου και των λεπτομερειών των εργασιών, που υποχρεούται να πραγματοποιήσει, 

προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία την ένταξη και την μετάπτωση κάθε ενός από 

τα σημεία πρόσβασης στο νέο δίκτυο. 

Εφόσον σε κάποια από τα σημεία απαιτηθεί η προμήθεια από τον Ανάδοχο επιπλέον 

εξοπλισμού ικριώματος (rack) για την τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισμού, 

εξασφάλιση υποστήριξης από UPS ή και κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης, 

για τον τερματισμό της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης του τοπικού δικτύου στο rack, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την παροχή των απαραίτητων υλικών και 

εργασιών με βάση τον πίνακα κόστους που θα συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα της 

Οικονομικής Προσφοράς ‘ Λοιπά Υλικά και Υπηρεσίες’ 

2.2.3 Οργανωτική Δομή του Φορέα  

Το οργανόγραμμα του ΟΣΕ είναι το ακόλουθο: 
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3 TEΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΕΑΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

“ΝΕΤΟΣΕ” 

3.1 Βασικοί Τεχνικοί Στόχοι 

Οι βασικοί τεχνικοί στόχοι του ΝΕΤΟΣΕ είναι:  

❑ Δημιουργία μιας σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδομής IP/VPN η οποία θα προσφέρει 

ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων ανάμεσα στα σημεία κόμβους 

του δικτύου ΝΕΤΟΣΕ, καθώς και τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης προηγμένων 

υπηρεσιών Φωνής (VoIP) και Video over IP. 

❑ Διασύνδεση του τοπικού δικτύου στο IP/VPN μέσω του δρομολογητή πρόσβασης.  

❑ Παροχή υπηρεσιών  διαχείρισης του δικτύου που θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

μετρικών του SLA και τη δημιουργία αναφορών. 

❑ Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης μέσω βλαβοληπτικού μηχανισμού 

(Help desk). 

❑ Εξασφάλιση της βασικής απαίτησης του Οργανισμού για την συνέχεια παροχής των 

υπηρεσιών VPN, προκειμένου να προσφερθούν ασφαλείς και ποιοτικές τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες δεδομένων ανάμεσα στα σημεία παρουσίας (σταθμούς) του δικτύου ΝΕΤΟΣΕ. 

❑ Παροχή υπηρεσιών  διαχείρισης του δικτύου που θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

μετρικών του SLA και τη δημιουργία αναφορών. 

❑ Παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης μέσω ιδιόκτητου 

Βλαβοληπτικού Κέντρου του Αναδόχου επαρκώς στελεχωμένου που θα λειτουργεί στον 

χώρο του (24 x 7 x 365). 

3.2  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ VPN – «ΝΕΤΟΣΕ» 

3.2.1 Χαρακτηριστικά Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου 

Ο σχεδιασμός του Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου του ΟΣΕ θα βασίζεται στην τεχνολογία  IP/ VPN. 

Τα σύγχρονα VPNs προσφέρουν ανώτερες και υψηλότερης ποιότητας λύσεις στη δημιουργία 

Ιδιωτικών Ιδεατών Δικτύων, εξασφαλίζοντας άμεση επεκτασιμότητα και ευέλικτη 

διαχειρισιμότητα σε σύγκριση με τα συμβατικά Layer 2 tunnel-based VPNs. Το VPN είναι ένα 

σύνολο σημείων (κόμβων) που επικοινωνούν μεταξύ τους πάνω από δημόσιες υποδομές 

δημιουργώντας κλειστές ομάδες που απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα ενός ιδιωτικού δικτύου. 

Κάθε VPN χαρακτηρίζεται από τεχνικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες οι οποίες καθορίζουν τον 

τρόπο διασύνδεσης, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη διαχείριση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ των κόμβων. Οι απαιτήσεις που καλείται να ικανοποιήσει το 
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δίκτυο VPN του ΟΣΕ είναι οι παρακάτω: 

❑ Ανοιχτή επικοινωνία κάθε κόμβου με όλους τους κόμβους του δικτύου του ΟΣΕ (any-to-any). 

❑ Ελεγχόμενη – Περιορισμένη επικοινωνία με κόμβους που χαρακτηρίζονται ως κόμβοι ειδικής 

κατηγορίας καθώς και σε άλλα δίκτυα. 

 

❑ Ελεγχόμενη – Περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet), μέσω της υφιστάμενης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο που ήδη διαθέτει ο ΟΣΕ για τους χρήστες του ΝΕΤΟΣΕ αλλά και 

για την πρόσβαση των πολιτών στο επιχειρησιακό portal του οργανισμού για την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και ενημέρωσης. 

❑ Εγγυημένη Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και του κυκλώματος πρόσβασης για κάθε κόμβο 

που συμμετέχει στο ιδεατό Ιδιωτικό δίκτυο. Το προτεινόμενο VPN θα πρέπει να υλοποιηθεί 

με χρήση δικτύου τεχνολογίας IP MPLS του Αναδόχου το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει ως 

πρόσθετη δυνατότητα με τον κατάλληλο τύπο κυκλώματος τον ορισμό πολλαπλών 

κατηγοριών υπηρεσιών μέσα στο ίδιο VPN, με διαφορετικές προτεραιότητες (εφαρμογές 

υψηλής, μεσαίας, χαμηλής προτεραιότητας, κ.λ.π) εφόσον αυτό ζητηθεί σε μελλοντική φάση 

❑ Χρήση ομοιογενούς εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, με εγγύηση καλής λειτουργίας για τη 

βέλτιστη αξιοπιστία, διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη του δικτύου VPN. 

❑ Το προτεινόμενο VPN πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού πολλαπλών κατηγοριών 
υπηρεσιών μέσα στο ίδιο VPN, με διαφορετικές προτεραιότητες που καθορίζονται από τα 

χαρακτηριστικά των εν λόγω υπηρεσιών (εφαρμογές υψηλής, μεσαίας, χαμηλής 

προτεραιότητας, κ.λ.π).   

❑ Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων δρομολόγησης VLAN από άκρο σε άκρο. 

❑ Πανελλαδική Εξάπλωση: Λόγω της πανελλαδικής  επέκτασης των κόμβων του ΝΕΤΟΣΕ, το 

δίκτυο του αναδόχου πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη σημείων 

παρουσίας (PoPs) σε ολόκληρη την Ελλάδα, για την άμεση εξυπηρέτηση του ΟΣΕ σε 

οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, καθώς και τη διασύνδεση άλλων επιμέρους VPN δικτύων 

με το δίκτυο ΟΣΕ (δημιουργία extranets). 

❑ Ασφάλεια / Αξιοπιστία στην επικοινωνία από σημείο σε σημείο end-to-end: Η ασφάλεια του 

προτεινόμενου VPN πρέπει να παρέχεται με τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται η εισαγωγή 

κίνησης από κάποιον τρίτο στα ιδεατά κανάλια του δικτύου. 

❑ Επεκτασιμότητα: Το προτεινόμενο VPN πρέπει να εξασφαλίζει την άμεση και απρόσκοπτη 

επεκτασιμότητα του ΝΕΤΟΣΕ. Η προσθήκη ενός ή περισσοτέρων μονάδων του ΟΣΕ στο 

δίκτυο πρέπει να είναι άμεσα δυνατή χωρίς να διαταραχτεί η λειτουργία του δικτύου. Το 

ΝΕΤΟΣΕ πρέπει να εξασφαλίζει την παροχή των απαραίτητων διεπαφών για επικοινωνία με 
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άλλα επιχειρησιακά δίκτυα, δίκτυα στρατηγικών πελατών του ΟΣΕ για τη δημιουργία 

Extranet VPNs, ώστε o OΣE να συνδεθεί με ασφάλεια και με άλλους φορείς.   

❑ Διαθεσιμότητα: Το VPN πρέπει να εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 

ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. H διαθεσιμότητα του δικτύου καθώς και οι 

τεχνικές μεταγωγής αναδρομολόγησης πρέπει να τεκμηριωθούν τόσο για το δίκτυο κορμού 

του Αναδόχου όσο και για τα σημεία πρόσβασης του δικτύου. 

❑ Παροχή / Παρακολούθηση SLA: Το προτεινόμενο IP/VPN θα παρέχεται σαν υπηρεσία 

σύμφωνα με τους όρους παρακολούθησης / απόδοσης συμφωνίας επιπέδου παρεχομένων 

υπηρεσιών (SLA) της διακήρυξης.  

❑ Διαχείριση: Το σύστημα διαχείρισης του IP/VPN  θα καλύπτει την παρακολούθηση όλων των 

δεικτών του SLA, τη διαχείριση στοιχείων δικτύου και δικτυακών διασυνδέσεων, τη 

διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτύου και την υπηρεσία υποστήριξης 

χρηστών. Ο ΟΣΕ θα έχει δυνατότητα παρακολούθησης του συστήματος  διαχείρισης δικτύου 

και των σχετικών αναφορών και μετρικών σε πραγματικό χρόνο.  

❑ Ομοιογένεια εξοπλισμού των μονάδων δρομολόγησης, μεταγωγέων, και λογισμικού NMS για 

τη βέλτιστη διαμόρφωση, διαχείριση και υποστήριξη του δικτύου. 

3.2.2 Κατηγοριοποίηση Σημείων ΟΣΕ   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα «σημεία» πρόσβασης – εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, 

που θα αποτελέσουν μέλη του ιδεατού ιδιωτικού δικτύου. 

Πίνακας 1: Σημεία Πρόσβασης ΟΣΕ 

Α/Α  
Σημείου 

Όνομα Σημείου Διεύθυνση Νομός 
Κατηγορίο 

Σημείου 

1 ΟΣΕ- Καρόλου Καρόλου 1-3 ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κτίριο 

Καρόλου 

2 Κ.Α.ΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ Δηλαβέρη 2, Πειραιάς ΑΤΤΙΚΗΣ A1 

3 Σ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ (ΛΑΡΙΣΗΣ) Δομοκού 1, Αθήνα ΑΤΤΙΚΗΣ A3 

3 ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ Δομοκού 1, Αθήνα ΑΤΤΙΚΗΣ A3 

4 
Γραφείο Ταξιδίων Αθήνας  

(ΓΤΤ Νο 1) 
Σίνα 6, Αθήνα ΑΤΤΙΚΗΣ A3 

5  Σταθμός Δομοκού Δομοκός Φθιώτιδος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ A2 

6  Σταθμός Θεσ/νίκης Μοναστηρίου 28, Θεσ/νίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A1 

7 Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

7 Σταθμός Ραψάνης Πυργετός, Λάρισα ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 
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8 Σταθμός Πύργου Υψηλάντου 12, Πύργος ΗΛΕΙΑΣ Α3 

9 Α΄ ΕΠΙΘ-ΣΗ ΠΑΤΡΑΣ Αθηνών 5, Πάτρα ΑΧΑΪΑΣ Α3 

10  Σταθμός Πατρών Όθωνος & Αμαλίας 27, Πάτρα ΑΧΑΪΑΣ Α3 

11  Σταθμός Ρίου Σώμερσετ 66,  Ρίο Αχαίας ΑΧΑΪΑΣ Α3 

12 Σταθμός Καλαβρύτων Καλάβρυτα Αχαίας ΑΧΑΪΑΣ Α3 

12 Σταθμός Καλαβρύτων Στριφτομπαλά, Καλάβρυτα Αχαίας ΑΧΑΪΑΣ Α3 

13 Σταθμός Διακοπτού Διακοπτό Αχαίας ΑΧΑΪΑΣ Α3 

13 Σταθμός Διακοπτού 
Βούρων & Αναπαύσεως, Διακοπτό 

Αχαίας 
ΑΧΑΪΑΣ Α3 

14 Σταθμός Κορίνθου Σ.Σ. Προαστιακού Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α3 

15 Σταθμός ΛΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1  ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α3 

16 Σταθμός ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
Σ.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΚΑΙ 

ΤΣΑΚΩΝΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α3 

16 Σταθμός ΣΤΥΛΙΔΑΣ Διολέτη Δ. , Στυλίδα ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α3 

17 
Γραφείο Ταξιδίων 

Θεσσαλονίκης (ΓΤΤ Νο 4) 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

18 Σταθμός ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α3 

18 Σταθμός ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Ασκληπιού & Πλατεία Ταγματάρχη 

Πούλιου, ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α3 

19 Σταθμός ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Σ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Α3 

19 Σταθμός ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Καρατάσου & Χαϊδευτού, 

Σιδηρόκαστρο 
ΣΕΡΡΩΝ Α3 

20 Σταθμός ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Σ.Σ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Α3 

21 Σταθμός Κιάτου Σ.Σ. Προαστιακού Κιάτου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α3 

21 Σταθμός Κιάτου Επαρ. Οδ. Κιάτου – Βυτίνας, Κιάτο ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α3 

22 
 Σταθμός Πελοποννήσου 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ακτή Καλλιμασιώτη & Κόνωνος  ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

23 Εργοστάσιο Πειραιώς Αγ. Άγρα 1, Πειραιάς ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

24 Ο.Σ.Ε.-Α.ΥΛ. 940 Δηλαβέρη 2, Πειραιάς ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

25 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΚΑ) 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A1 

26 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΡ (ΜΑΙ) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Αγ.Ιωάννη Ρέντη 32Α, Ρέντη Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

26 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΡ (ΜΑΙ) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Αγίας Άννης 57, Ρέντης Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

27  Σταθμός Ν. Πόρων Ν. Πόροι Πιερίας ΠΙΕΡΙΑΣ Α3 
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28  Σταθμός Λεπτοκαρυάς 
Οδός Θεσσαλονίκης  Λεπτοκαρυά  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΙΕΡΙΑΣ Α3 

29 Σταθμός Κατερίνης Κατερίνη ΠΙΕΡΙΑΣ Α3 

29 Σταθμός Κατερίνης Ιλιάδος 35, Κατερίνη ΠΙΕΡΙΑΣ Α3 

30  Σταθμός Αιγινίου Πιερία ΠΙΕΡΙΑΣ Α3 

30  Σταθμός Αιγινίου Πύδνα Κολινδρός, Πιερία ΠΙΕΡΙΑΣ Α3 

31  Σταθμός Πλατέος Πλατύ Ημαθίας ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

31  Σταθμός Πλατέως Αγοράς, Πλατύ Ημαθίας ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

32  Σταθμός Αλεξανδρείας Αλεξάνδρεια Ημαθίας ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

32  Σταθμός Αλεξανδρείας 
Τέρμα Γρηγορίου Λαμπράκη. 

Αλεξάνδρεια Ημαθίας 
ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

33  Σταθμός Βεροίας Βέροια ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

33  Σταθμός Βεροίας Τέρμα Σαλαμίνος, Βέροια ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

34  Σταθμός Ναούσης Νάουσα Ημαθίας ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

34  Σταθμός Ναούσης 
Επαρ. Οδ. Νάουσας-Κάτω Βερμίου, 

Νάουσα Ημαθίας 
ΗΜΑΘΙΑΣ Α3 

35  Σταθμός Σκύδρας Σκύδρα Πέλλης ΠΕΛΛΑΣ Α3 

35  Σταθμός Σκύδρας Χαρονίτου, Σκύδρα Πέλλης ΠΕΛΛΑΣ Α3 

36  Σταθμός Εδέσσης Λεωφόρος Νίκης 4, Έδεσσα ΠΕΛΛΑΣ Α3 

37  Σταθμός Αμυνταίου  Αμύνταιο ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α3 

37  Σταθμός Αμυνταίου  
Βασ. Γεωργίου Β΄, Αμύνταιο 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α3 

38 Σταθμός Φλωρίνης Φλώρινα ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α3 

38 Σταθμός Φλωρίνης Σιδηροδρομικού Σταθμού, Φλώρινα ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α3 

39  Σταθμός Κιλκίς Κρηστώνη Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ Α3 

40  Σταθμός Μουριών Μουριές Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ Α3 

41  Σταθμός Ροδοπόλεως Ροδόπολη Σερρών ΣΕΡΡΩΝ Α3 

42 
Γραφείο Εμπορευμάτων 

Θριασίου 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

43 ΤΗΣΤΗΕΑ ΑΘΗΝΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

43 ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/ΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

44  Σταθμός Σερρών Τέρμα Μεραρχίας, Σέρρες ΣΕΡΡΩΝ Α3 
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45  Σταθμός Στρυμώνος 
35ο km Σερρών-Σιδηρόκαστρο,  

Προμαχώνος 
ΣΕΡΡΩΝ Α3 

46  Σταθμός Προμαχώνος Προμαχώνας Σερρών ΣΕΡΡΩΝ Α3 

47 
Σιδηροδρομικός Σταθμός 

Αθηνών 
Πλατεία Δεληγιάννη 31, Αθήνα ΑΤΤΙΚΗΣ A1 

48 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΣΕ Σιώκου 4, Αθήνα ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

49 Ο.Σ.Ε.-Δ.Ε.Κ./Κ.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ Αγ.Άννης 2, Ρέντη Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

49 Κ.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ 
Κωνσταντινουπόλεως 2, Ρέντης 

Αττικής 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

50 
Γραφείο Εμπορευμάτων 

Σταθμού ΡΟΥΦ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2  ΡΟΥΦ ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

51  Σταθμός Αχαρνών 
Αγ. Κων/νου & Κων/πόλεως 79, 

Αχαρναί  
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

52  Σταθμός Αγ.Στέφανου 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγ. 

Στεφάνου  
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

52  Σταθμός Αγ. Στέφανου 
Λεωφόρος Μαραθώνος & ΕΟ83, 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

53 Σταθμός Αφιδνών 
Σιδηροδρομικός Σταθμός  Αφιδνών  

ΑΦΙΔΝΑΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

53 Σταθμός Αφιδνών 
Λεωφόρος Καλλίμαχου, 

ΑΦΙΔΝΑΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

54  Σταθμός Αυλώνος 
Πλατεία ΟΣΕ (τέως Κομίνη)   

ΑΥΛΩΝΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

55 Σταθμός Χαλκίδος  Αθηνών 1, Χαλκίδα ΕΥΒΟΙΑΣ Α3 

56  Σταθμός Θηβών Θήβα Βοιωτίας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α3 

56  Σταθμός Θηβών Αγίας Παρασκευής, Θήβα Βοιωτίας ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α3 

57 Σταθμός Λιβαδειάς Λιβαδειά ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α3 

58  Σταθμός Τιθορέας Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α3 

59     Σταθμός Λειανοκλαδίου Σταυρός, Λειανοκλάδι Φθιώτιδος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α3 

60 ΔΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Λαμίας Σμύρνης, Σ.Σ. Λαμίας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α3 

61 Σταθμός  Καλαμπάκας Καλαμπάκα Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α3 

61 Σταθμός  Καλαμπάκας Κονδύλη, Καλαμπάκα Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α3 

62  Σταθμός Βόλου Παπαδιαμάντη 1 , Βόλος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α3 

63 Ο.Σ.Ε.- Εργοστάσιο Βόλου Παπαδιαμάντη 1, Βόλος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α3 

64 Γραφείο Ταξιδίων  Βόλου ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 186, Βόλος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α3 

64 Γραφείο Ταξιδίων  Βόλου 
Μαυροκορδάτου & Δημητριάδος 

186, Βόλος 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α3 
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65 Ο.Σ.Ε.- Α.ΥΛ. 910 Βόλου Παπαδιαμάντη 1, Βόλος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α3 

66  Σταθμός Βελεστίνου Βελεστίνο Μαγνησίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α3 

67  Σταθμός Λαρίσης Πλατεία Ο.Σ.Ε., Λάρισα ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

67  Σταθμός Λάρισαςς Πλατεία Ο.Σ.Ε., Λάρισα ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

68 Γραφείο Ταξιδίων Λάρισας Παπακυριαζή 37, Λάρισα ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

69 Γρ. Εμπορευμάτων Λάρισας Πλατεία Ο.Σ.Ε., Λάρισα ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

70 Σταθμός Παλαιοφαρσάλου Σταυρός Φαρσάλων, Λάρισα ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

70 Σταθμός Παλαιοφαρσάλου Ενιππέας, Φαρσάλων ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

71 Σταθμός Καρδίτσης Τέρμα Καραισκάκη, Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α3 

71 Σταθμός Καρδίτσης 
Τέρμα Καραϊσκάκη & Ολύμπου, 

Καρδίτσα 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α3 

72 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΕΒΡΟΥ Α3 

72 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ 1, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΕΒΡΟΥ Α3 

73 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Αθηνών 5 & Αγ. Σοφίας, Πάτρα ΑΧΑΪΑΣ Α3 

74 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΑΡΤΗΣ  ΛΑΡΙΣΑ  ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

74 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Τέρμα Άρτης & Μαρτάλη, ΛΑΡΙΣΑ  ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

75 Αίθουσα Εκπ/σεως Θεσ/νίκης Μοναστηρίου 28, Θεσ/νίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

76 Α.Υ.Θ. 960 (Λογιστήριο) Μαργαροπούλου 7, Θεσ/νίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

77 
Ο.Σ.Ε.- Α.ΥΛ. 972 Θεσ/νίκης - 

ΤΜΚΘ 
26ης Οκτωβρίου 23, Θεσ/νίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

78 Ο.Σ.Ε.-Α.ΥΛ. 980 Θεσ/νίκης 
Βότση & Κομνηνού 1, Μενεμένη 

Θεσ/νίκης 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

 

79 
Γραφείο Εμπορευμάτων 

Θεσσαλονίκης -  
Γρ. Κεντρ. Σταθμάρχη 

Πλατεία Παλαιού Σιδ.Σταθμού 1  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

79 Σταθμός Άνω Λιοσίων 
Σ.Σ. Προαστιακού Άνω Λιοσίων 

(Φυλής & Αττική Οδός) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

80 
Γραφείο Εμπορευμάτων 

Διαλογής Θεσσαλονίκης - Γρ. 
Κεντρ. Σταθμάρχη 

Σ.Σ. Διαλογής Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

80 Σταθμός Ειδομένης Επαρ. Οδ. Αξιούπολης- Ειδομένης ΚΙΛΚΙΣ Α3 

81 Τμήμα Γραμμής Θεσσαλονίκης 
Πλατεία Παλαιού Σιδηροδρομικού  

Σταθμού 4, Θεσσαλονίκη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

81 ΥΓΜΘ-ΒΤΓΘ Παλαιού Σταθμού 4, Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 
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82 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Κυρίμη 1-3, Μενεμένη Θεσ/νίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

82 Σταθμός Κόμανου Κόμανος Πτολεμαΐδας ΚΟΖΑΝΗΣ Α3 

83 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης 
- Αμαξοστάσιο Μηχ. Θεσ/νίκης 

Μοναστηρίου 114, Θεσ/νίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

83 
ΤΜ. ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ-

ΛΑΡΙΣΑΣ 
Παλαιολόγου και Κομνηνών ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

84 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΡ (ΜΑΙ) 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

Αγ.Ιωάννη Ρέντη 32Α, Ρέντη Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

84 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΡ (ΜΑΙ) 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

Αγ. Άννης 57, Ρέντη Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

85  Σταθμός Άδενδρου  Άδενδρος Θεσ/νίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

86  Σταθμός Σίνδου Πλαστήρα, Σίνδος Θεσ/νίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

87  Σταθμός Δράμας Δράμα ΔΡΑΜΑΣ Α3 

87  Σταθμός Δράμας 
Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 

Δράμα 
ΔΡΑΜΑΣ Α3 

88 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ  

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 
ΑΧΑΪΑΣ Α3 

88 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Αναπαύσεως, Σταθμός Διακοπτού ΑΧΑΪΑΣ Α3 

89  Σταθμός Ξάνθης Τέρμα Κονδύλη, Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ Α3 

90  Σταθμός Κομοτηνής Παν.Τσαλδάρη 51, Κομοτηνή ΡΟΔΟΠΗΣ Α3 

91  Σταθμός Αλεξ/πόλεως (λιμάνι) Καραολή & Δημητρίου 1, Αλεξ/πολη ΕΒΡΟΥ Α3 

91  Σταθμός Αλεξ/πόλεως (λιμάνι) Δημητρίου Καραολή 80, Αλεξ/πολη ΕΒΡΟΥ Α3 

92 Γρ. Εμπορευμάτων Αλεξ/πολης Καραολή & Δημητρίου 1, Αλεξ/πολη ΕΒΡΟΥ Α3 

92 Γρ. Εμπορευμάτων Αλεξ/πολης Δημητρίου Καραολή 80, Αλεξ/πολη ΕΒΡΟΥ Α3 

93 
ΤΗΣΤΗΕΜΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  

ΚΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

94 Σταθμός Σουφλίου Σουφλί Έβρου ΕΒΡΟΥ Α3 

95 Σταθμός Διδυμοτείχου Τέρμα 25ης Μαίου ΕΒΡΟΥ Α3 

95 Σταθμός Διδυμοτείχου 
Επαρ. Οδ. Διδυμότειχου - Θουρίου - 

Συνόρων, Τέρμα 25ης Μαΐου 
ΕΒΡΟΥ Α3 

96  Σταθμός Πυθίου Πύθιο Έβρου ΕΒΡΟΥ Α3 

97  Σταθμός Ορεστιάδος 
Βασιλέως Κων/νου 1, Ορεστιάδα 

Έβρου 
ΕΒΡΟΥ Α3 

98  Σταθμός Ν.Βύσσας Ν.Βύσσα Έβρου ΕΒΡΟΥ Α3 

98  Σταθμός Ν.Βύσσας Βασ. Γεωργίου Ε΄, Ν. Βύσσα Έβρου ΕΒΡΟΥ Α3 
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99  Σταθμός Δικαίων Δίκαια Έβρου ΕΒΡΟΥ Α3 

100 Αυτοκινητοστάσιο Πάτρας Ρίο ΑΧΑΪΑΣ Α3 

100 Σταθμός Κινέττας Σ.Σ. Προαστιακού Κινέττας ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

101 Σταθμός Αγίων Θεοδώρων Σ.Σ. Προαστιακού Αγ. Θεοδώρων ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α3 

102 Σταθμός Ασπροπύργου Σ.Σ. Προαστιακού Ασπροπύργου ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

103 Σταθμός Μαγούλας Σ.Σ. Προαστιακού Μαγούλας ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

103 Σταθμός Μαγούλας 
Σ.Σ. Προαστιακού Μαγούλας 

(Μάνδρα Ειδύλλια) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

104 Δελτιοθήκη Αγ. Ιωάννη Ρέντη Σ.Σ. Προαστιακού Ρέντη ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

104 Δελτιοθήκη Αγ. Ιωάννη Ρέντη Σ.Σ. Προαστιακού Ρέντη (Γούναρη) ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

105 Σταθμός Αεροδρομίου 
Σ.Σ. Προαστιακού Αεροδρομίου 

Ελ.Βεν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

106 Σταθμός Ηρακλείου Σ.Σ. Προαστιακού Ηρακλείου ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

106 Σταθμός Ηρακλείου 
Σ.Σ. Προαστιακού Ηρακλείου 

(Λεωφόρος Ηρακλείου & Αττική 
Οδός) 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

107 Σταθμός Κάντζας - Παιανίας Σ.Σ. Προαστιακού Κάντζας - Παιανίας ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

107 Σταθμός Κάντζας - Παιανίας 
Σ.Σ. Προαστιακού Κάντζας - Παιανίας 

(Αττική Οδός & Παπαγγελάκη) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

108 Σταθμός Κηφισίας Σ.Σ. Προαστιακού Κηφισίας ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

108 Σταθμός Κηφισίας 
Σ.Σ. Προαστιακού Κηφισίας (Αττική 

Οδός & Λεωφόρος Κηφισίας) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

109 Σταθμός Κορωπίου Σ.Σ. Προαστιακού Κορωπίου ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

109 Σταθμός Κορωπίου 
Σ.Σ. Προαστιακού Κορωπίου (Αττική 

Οδός & Σπύρου Δάβαρη) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

110 Σταθμός Λεύκας Σ.Σ. Προαστιακού Λεύκας ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

110 Σταθμός Λεύκας 
Σ.Σ. Προαστιακού Λεύκας (Φαλήρου 

10) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

111 Σταθμός Νερατζιώτισας Σ.Σ. Προαστιακού Νερατζιώτισας ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

111 Σταθμός Νερατζιώτισας 
Σ.Σ. Προαστιακού Νερατζιώτισας 
(Αττική Οδός & Νεραντζιωτίσσης) 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

112 Σταθμός Παλλήνης Σ.Σ. Προαστιακού Παλήνης ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

112 Σταθμός Παλλήνης 
Σ.Σ. Προαστιακού Παλλήνης (Αττική 

Οδός & Μαραθώνος) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

113 Σταθμός Πεντέλης  Σ.Σ. Προαστιακού Πεντέλης ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

113 Σταθμός Πεντέλης  
Σ.Σ. Προαστιακού Πεντέλης (Αττική 

Οδός & Πεντέλης) 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 
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114 Σταθμός Πλακεντίας Σ.Σ. Προαστιακού Πλακεντίας ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

114 Σταθμός Πλακεντίας 
Σ.Σ. Προαστιακού Πλακεντίας 
(Αττική Οδός & Ηρακλείτου) 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

115 
Γραφείο Εμπορευμάτων 

Αγχιάλου Μακ. 
Σ.Στ. Αγχιάλου Μακ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α3 

115 
Σταθμός Ρουφ Προαστιακής 

γραμμής 
Σ.Σ. Προαστιακού Ρουφ (Π. 
Τσαλδάρη & Αμφιπόλεως) 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

116 ΓΤΓΑΛ-Β΄ ΕΠΙΘ/ΣΗ 
Καραολή & Δημητρίου 38, 

Αλεξ/πολη 
ΕΒΡΟΥ Α3 

116 ΓΤΓΑΛ-Β΄ ΕΠΙΘ/ΣΗ Δημητρίου Καραολή 38, Αλεξ/πολη ΕΒΡΟΥ Α3 

117 ΑΤΓ Έδεσσας Λεωφόρος Νίκης 4, Έδεσσα ΠΕΛΛΑΣ Α3 

117 ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΕΔ Λεωφόρος Νίκης 4, Έδεσσα ΠΕΛΛΑΣ Α3 

118 ΤΜΚΑ Θριάσιου Θριάσιο, Ασπρόπυργος ΑΤΤΙΚΗΣ Α4 

119 ΚΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Σ.Σ. Προαστιακού Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α3 

120 
Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(ΓΑΛΛΙΚΟΣ) 
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΕΒΡΟΥ Α3 

120 
Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(ΓΑΛΛΙΚΟΣ) 
Λεωφόρος Δημοκρατίας 18, 

Αλεξ/πολη 
ΕΒΡΟΥ Α3 

121 Σ.Σ. ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Σ. ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

121 Σ.Σ. ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Βεάκη & Αρσάκη, Μεζούρλο Λάρισας ΛΑΡΙΣΑΣ Α3 

122 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

123 Σταθμός Οινόης 
Επαρ. Οδ. Οινόης-Μαγούλας, 

Σχηματάρι 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α3 

 

Τα σημεία του δικτύου σήμερα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την υπηρεσία 

που είναι επιθυμητό να δοθεί: 

 

Πίνακας 2: Κατηγορίες πρόσβασης σημείων του ΟΣΕ 

Κατηγορία  

Ζητούμενη  

Τεχνολογία 

και Ταχύτητα 

Υπηρεσίας 

Πρόσβασης(*)  

Πλήθος 

Σημείων  

 

Υπάρχον  

CPE 

Αριθμός 

πορτών 

πρόσβασης  

Ταχύτητα 

πόρτας 

πρόσβασης  

Τύπος Α1:  4M/4M 

Εγγυημένη 
4 

 

Cisco 1941-

2 
Κύρια SHDSL 

4Μ/4Μ και 

εφεδρική up to 
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Συμμετρική  SEC/K9 ADSL 24M/1M 

Τύπος Α2:  

ADSL 

4M/512K – 

up to 

24M/1Μ  

1 C2801 * 1 
up to ADSL 

24M/1M 

Τύπος Α3:  

ADSL 

4M/512K – 

up to 24M 

106 
C887-

SEC/K9* 
1 

up to ADSL 

24M/1M 

Τύπος Α4:  

ADSL 

4M/512K ή 

εναλλακτικά 

4G/3G/GPRS 

11 Cisco 880G 1 3G/GPRS/ΗSPA 

Κτίριο 
Καρόλου 

>= 2Χ 20Μ 1 

 

CISCO3925E-

SEC/K9 

2 34Μ 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν μπορεί να δώσει την ζητούμενη υπηρεσία στα σημεία τύπου 

A1+Α2+A3+A4 για όλα τα ζητούμενα σημεία, μπορεί σε αριθμό σημείων που δεν θα υπερβαίνει 

το 10% του συνόλου των σημείων, να προτείνει εναλλακτική τεχνολογία παροχής της υπηρεσίας 

VPN, είτε μέσω ενσύρματου είτε ασύρματου δικτύου, που όμως θα έχει  συμμετρική ταχύτητα 

τουλάχιστον 128kbps, αναφέροντας σε κάθε σημείο την τεχνολογία πρόσβασης που θα 

επιλέξει να υλοποιήσει. 

3.2.3 Τοπολογία    

Λόγω της κεντρικοποιημένης ανάπτυξης των εφαρμογών του Οργανισμού, η κίνηση από κάθε 

κόμβο του δικτύου δρομολογείται προς τον κεντρικό κόμβο της Καρόλου όπου είναι 

εγκατεστημένοι οι κεντρικοί εξυπηρετητές των εφαρμογών. Το σημείο αυτό αποτελεί και το 

σημείο της ήδη υφιστάμενης πρόσβασης του ΝΕΤΟΣΕ στο Διαδίκτυο (Internet).  
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Η επικοινωνία των κόμβων μεταξύ τους θα γίνεται είτε μέσω του κεντρικού είτε απευθείας, ώστε 

να υποστηρίζεται η “full Mesh” τοπολογία. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην πρότασή του και στη συνέχεια ως Ανάδοχος, μπορεί να προτείνει 

και εναλλακτικές τοπολογίες διασύνδεσης μεταξύ των σημείων του δικτύου, εφόσον 

βελτιστοποιείται η ποιότητα των διασυνδέσεων, τεκμηριώνονται επαρκώς ως προς την 

επάρκεια και την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του 

Οργανισμού.  

3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

3.3.1 Μελέτη Εφαρμογής  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω  πιστοποιητικά σχετικά με την μελέτη, 
εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, και 
επικοινωνιών: 

• ISO 9001/2008 
• ISO 14001/2004 

• ISO 27001/2013 
 

Πριν την υλοποίηση του δικτύου, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει μελέτη εφαρμογής (implementation 

study) για το σύνολο του Έργου. Στη μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τεχνικές και 

οικονομικές λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση των διαφορετικών τμημάτων του 

Έργου.  

Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να καθορίζει τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο 

υλοποίησης, τα οικονομικά στοιχεία, τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις και τις απαραίτητες 

ενέργειες για την ομαλή υλοποίηση και αποδοχή της υπηρεσίας παροχής δικτύου. 

Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει επικαιροποιημένα στοιχεία προκειμένου να 

οριστικοποιήσει: 

❑ τον ακριβή αριθμό των κόμβων πρόσβασης, 

❑ τον ακριβή αριθμό χρηστών ανά κόμβο πρόσβασης, 

❑ τις ακριβείς προδιαγραφές και ποσότητες του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, 

❑ τις ακριβείς απαιτήσεις ταχύτητας πρόσβασης των κόμβων του δικτύου, λαμβάνοντας 

υπόψη επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά κίνησης ανά κόμβο και 

❑ τις ακριβείς απαιτήσεις ανάπτυξης ή επέκτασης ή προσαρμογής των υπαρχόντων υποδομών 

ενεργού εξοπλισμού, ώστε τα σημεία πρόσβασης να καλύπτουν πλήρως τα αναφερόμενα 

στην παρούσα. 
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Κατά τη φάση αυτή είναι δυνατό να αλλάξουν σε ορισμένους κόμβους κάποιες τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές συσκευών και υπηρεσιών πρόσβασης. Η μελέτη εφαρμογής θα 

ακολουθήσει κοινή μεθοδολογία η οποία θα καθοριστεί στη Σύμβαση. Στη μελέτη θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

❑ Ακριβή καταγραφή και σχέδιο αξιοποίησης Υπάρχοντος Εξοπλισμού. 

❑ Σχέδιο Μετάπτωσης στο νέο δίκτυο προκειμένου αυτή να είναι ομαλή και χωρίς να 

διαταράξει τις τρέχουσες λειτουργίες του Οργανισμού. 

❑ Περιγραφή Hardware και Software που θα εγκατασταθούν. 

❑ Τεχνολογίες που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος και τον τρόπο που αυτές θα εφαρμοστούν. 

❑ Πλήρη στοιχεία αναφορικά με τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης και χρήσης του 

εξοπλισμού. 

❑ Περιγραφή της αρχιτεκτονικής των πρωτοκόλλων Δρομολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν. 

❑ Το σχήμα IP διευθυνσιοδότησης. 

❑ Ρυθμίσεις, διαμόρφωση (configuration) και διασύνδεση του δικτυακού εξοπλισμού.   

❑ Πολιτική, μεθοδολογία, εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης ενημερώσεων λογισμικού 

(updates & patches). 

❑ Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. 

❑ Πλήρης περιγραφή των πόρων (υποδομή, προσωπικό κλπ.) και των διαδικασιών για την 

παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης και διασφάλισης καλής λειτουργίας του δικτύου και των 

υπηρεσιών που θα προσφέρει ο ανάδοχος. Η περιγραφή θα πρέπει να τεκμηριώνει τη 

δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (διαθεσιμότητα, χρόνοι 

απόκρισης, χρόνοι αποκατάστασης βλαβών, ποιοτικοί δείκτες υπηρεσιών σύνδεσης κλπ.) 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

❑ Κατάλογος μονάδων εξοπλισμού ανά εγκατάσταση. 

❑ Εγχειρίδιο οδηγιών: Μετά την ολοκλήρωση κάθε εγκατάστασης σε κάθε σημείο, το εγχειρίδιο 

αυτό θα συμπληρωθεί με το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης της εγκατάστασης στο οποίο θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό και τη 

συνδεσμολογία του, ώστε να είναι εφικτή η εύκολη αναγνώριση των μονάδων εξοπλισμού 

(π.χ. με χρήση φωτογραφιών) από τους τελικούς χρήστες.  

❑ Μεθοδολογία, δοκιμές και εργαλεία ελέγχων που θα χρησιμοποιηθούν. 
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Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παρευρίσκεται σε τακτικές συναντήσεις με αρμόδια 

στελέχη του Αναθέτοντος Φορέα, από την αρχή του Έργου και μέχρι την παράδοση της μελέτης 

εφαρμογής, για να επιτευχθεί διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των κοινών υπηρεσιών 

όλων των κόμβων. Δεν θα γίνει αποδεκτή μελέτη εφαρμογής η οποία δε δίνει διαλειτουργική 

συνολική λύση. 

Ο Ανάδοχός της, θα επικαιροποιήσει τη διαστασιολόγηση της προσφοράς του μετά από τα 

ακριβή στοιχεία που θα προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής για κάθε κόμβο του δικτύου και 

τον αριθμό των χρηστών. Ουσιαστικά, η μελέτη εφαρμογής είναι μία τελική μορφή της αρχικής 

προσφοράς του Αναδόχου, έπειτα από επιτόπια έρευνα των υπό διασύνδεση κόμβων. Με αυτή 

θα προσδιοριστούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την επιτυχή διασύνδεση των κόμβων. 

3.3.2 Υπηρεσία Πρόσβασης στο VPN 

Ο Ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει, να θέσει σε λειτουργία, να διαθέσει στον ΟΣΕ, 

να διαχειριστεί, να συντηρήσει και να υποστηρίξει συνεχώς κατά τη διάρκεια του Έργου, τα 

παρακάτω: 

❑ Τον απαραίτητο ενεργό εξοπλισμό διασύνδεσης (δρομολογητή) του σημείου πρόσβασης του 

ΟΣΕ με το δίκτυο διανομής / κορμού του Αναδόχου, 

❑ Την απαραίτητη καλωδίωση τοπικής δικτύωσης κάθε σημείου πρόσβασης, προκειμένου να 

παρασχεθεί ο τερματισμός της τηλεπικοινωνιακής γραμμής του δικτύου πρόσβασης VPN σε 

κάθε τοπικό σημείο εγκατάστασης του ενεργού εξοπλισμού διασύνδεσης. 

❑ Τα απαραίτητα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα που θα χρειαστούν προκειμένου κάθε κόμβος 

του ΟΣΕ να συνδεθεί στον τοπικό κόμβο διανομής / κορμού του Αναδόχου. 

Οι κόμβοι για τους οποίους θα προσφερθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία  πρόσβασης στο δίκτυο 

VPN όπως περιγράφεται παραπάνω είναι όλοι οι κόμβοι που συμμετέχουν στο Έργο, όπως 

παρατίθενται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 3.2.2.  

Επισημαίνεται ότι όλος ο ενεργός και παθητικός εξοπλισμός που θα προσφερθεί από τον 

Ανάδοχο θα είναι κυριότητας του ΟΣΕ. 

Ο εξοπλισμός πρόσβασης κάθε Σημείου διαφοροποιείται σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία 

έχει ενταχθεί  

Στη συνέχεια περιγράφεται ο Ενεργός Εξοπλισμός που πρέπει να εγκαταστήσει και να 

λειτουργήσει ο Ανάδοχος σε κάθε Σημείο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Πρέπει 
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να σημειωθεί ότι οι παρακάτω προδιαγραφές προσδιορίζουν τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να πληρούν τα ενεργά στοιχεία πρόσβασης ανά κατηγορία κόμβου και είναι οι 

ελάχιστες δυνατές. Ο ακριβής αριθμός και τύπος των θυρών κάθε δρομολογητή θα καθοριστεί 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην πρότασή του, σύμφωνα με τον προτεινόμενο τρόπο 

διασύνδεσης στο δίκτυο διανομής και την απαιτούμενη εφεδρεία ανά κατηγορία κόμβου.   

Επίσης, αν για την ικανοποίηση των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων 

Υπηρεσιών (SLA) απαιτούνται αυξημένα χαρακτηριστικά (απόδοσης, επέκτασης, 

διαθεσιμότητας κ.λ.π) των ενεργών συσκευών, η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 

πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα ανά περίπτωση και η σύνθεση των συσκευών να 

ενισχυθεί. 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε υφιστάμενη υποδομή στον 

προβλεπόμενο για αυτό το σκοπό χώρο εγκατάστασης. 

Ο εξοπλισμός πρόσβασης κάθε περιφερειακού σημείου παρουσίας του ΟΣΕ (κόμβου) 

διαφοροποιείται σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 

2.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω προδιαγραφές προσδιορίζουν τα γενικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα ενεργά στοιχεία πρόσβασης ανά κατηγορία κόμβου 

και είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Ο ακριβής αριθμός και τύπος των θυρών κάθε δρομολογητή 

θα καθοριστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην πρότασή του, σύμφωνα με τον προτεινόμενο 

τρόπο διασύνδεσης στο δίκτυο διανομής και την απαιτούμενη εφεδρεία κατά περίπτωση ανά 

κατηγορία κόμβου.   

Επίσης, αν για την ικανοποίηση των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων 

Υπηρεσιών (SLA) απαιτούνται αυξημένα χαρακτηριστικά (απόδοσης, επέκτασης, 

διαθεσιμότητας κ.λ.π) των ενεργών συσκευών, η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 

θα πρέπει να προσαρμοστεί καταλλήλως και να περιλαμβάνει και τα πρόσθετα υλικά 

που είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν αναλαμβάνοντας και το κόστος αυτών.   

3.3.2.1 Προδιαγραφές Εξοπλισμού Κόμβων (Σημείων) Πρόσβασης 

Ο κάθε κόμβος του ΟΣΕ θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό δρομολογητή δικτύου σύμφωνα 

με τις  τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί στην παρούσα διακήρυξη.  Σε τοπικό 

επίπεδο, θα γίνεται η χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού τοπικού δικτύου (LAN Switches, 

Δομημένη καλωδίωση).  Κατά συνέπεια, ο Εξοπλισμός Σημείου Πελάτη (CPE) για την υλοποίηση 

του κόμβου αφορά  μόνο το τηλεπικοινωνιακό υλικό και το λογισμικό υλοποίησης δικτύων 
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Ευρείας Περιοχής VPN (WAN) και όχι τον εξοπλισμό υλοποίησης τοπικών δικτύων επικοινωνίας 

δεδομένων (LAN).  

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός των κόμβων του δικτύου θα  παρέχει υψηλό δείκτη ευελιξίας και 

επεκτασιμότητας για την ικανοποίηση τόσο των άμεσων αναγκών όσο και των μελλοντικών 

αναγκών. Ο προσφερόμενος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός θα διαθέτει τη δυνατότητα να 

ικανοποιήσει σύνθετες δικτυακές υπηρεσίες, όπως φωνής, με την προσθήκη κατάλληλων 

διεπαφών και λογισμικού. 

Η επιλογή του εξοπλισμού πρόσβασης θα στηρίζεται στο μέγεθος’ των Σημείων, σε σχέση με τον 

αριθμό των συνδεδεμένων χρηστών, την ταχύτητα πρόσβασης αλλά και την επεξεργαστική 

δυνατότητα των δρομολογητών.  

Επισημαίνεται ότι προτείνεται ο Ανάδοχος να αξιοποιήσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό 

του ΟΣΕ στα σημεία κατηγορίας Α3 – σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να προσφέρει νέο 

εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τους Πίνακες Συμμόρφωσης 

της Διακήρυξης τους οποίους και θα πρέπει να συμπληρώσει στην περίπτωση αυτήν.  Ο 

νέος εξοπλισμός που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο θα είναι κυριότητας ΟΣΕ. 

Στα σημεία κατηγορίας Α1, Α2 και Α4 θα πρέπει ο Ανάδοχος να αξιολογήσει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο ενεργό εξοπλισμό. Σε περίπτωση που 

λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού, ή έλλειψης δυνατότητας αναβάθμισης, 

ο Ανάδοχος αποφασίσει να προσφέρει νέο εξοπλισμό, τότε ο νέος εξοπλισμός που θα 

προσφερθεί από τον Ανάδοχο θα είναι κυριότητας ΟΣΕ. 

 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα καλώδια και 

τερματικό εξοπλισμό που απαιτούνται για να συνδεθούν με τον δρομολογητή πρόσβασης τα 

προσφερόμενα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα. Ο εξοπλισμός όπου προβλέπεται να παρασχεθεί 

από τον Ανάδοχο θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 

(AC) ονομαστικής τάσης 230V και συχνότητας 50 Hz, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο καλώδιο 

ρεύματος.  

Σε ό,τι αφορά τον ενεργό εξοπλισμό πρόσβασης, που θα αξιοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την 

υλοποίηση του παρόντος έργου, ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να αναλάβει πλήρως την ευθύνη 

της παροχής των υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης οφείλει να ορίσει στην 

οικονομική προσφορά του και το οικονομικό τίμημα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

Παράλειψη ορισμού αυτού του τιμήματος από τον διαγωνιζόμενο θα θεωρείται από την 

επιτροπή αξιολόγησης του ΟΣΕ ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν από τον 

Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.  
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3.3.2.2  Γενικά για τον Εξοπλισμό Σημείων Τύπου Α (Α1, Α2, Α3, Α4) 

 

Ενεργός Εξοπλισμός δρομολογητή 

Στα σημεία τύπου A1, A2, Α3 και Α4 προτείνεται και  θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός ADSL router. 

Στα σημεία τύπου Α1 & Α2 εφόσον παρασχεθεί νέος εξοπλισμός προτείνεται να πληροί τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Πίνακα Συμμόρφωσης Νο 7 της 7.1.4 

παραγράφου της παρούσας Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος οφείλει να αξιολογήσει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο εγκατεστημένο ενεργό εξοπλισμό. 

Στα σημεία τύπου Α3 θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος 

εξοπλισμός router.  

Παθητικός εξοπλισμός – καλωδίωση τοπικού δικτύου 

Απαιτείται κατά περίπτωση η παροχή του παθητικού εξοπλισμού (καλωδίωση, κλπ) τοπικής 

δικτύωσης κάθε σημείου πρόσβασης, προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία τερματισμού της 

τηλεπικοινωνιακής γραμμής του δικτύου πρόσβασης στο LAN του τοπικού δικτύου. 

3.3.2.3 Εξοπλισμός Κεντρικού Σημείου Καρόλου 

 

Ενεργός Εξοπλισμός τοπικού δικτύου  

Ο ενεργός εξοπλισμός του τοπικού δικτύου του Κεντρικού Σημείου (Καρόλου) είναι ήδη 

εγκατεστημένος στο Κτήριο της οδού Καρόλου 1-3 (Αθήνα) και δεν αποτελεί αντικείμενο του 

παρόντος έργου η αναβάθμισή του ή επέκτασή του.  

 

Ενεργός Εξοπλισμός πρόσβασης στο ΝΕΤΟΣΕ 

Στο κεντρικό Site του ΟΣΕ είναι εγκατεστημένοι δύο δρομολογητές για λόγους ασφάλειας και 

εφεδρικότητας, ώστε, σε περίπτωση αστοχίας του πρώτου συστήματος (Hardware-Connection), 

το δεύτερο σύστημα να αναλάβει την επικοινωνία, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και αδιάλειπτη 

σύνδεση του κεντρικού site στο υπόλοιπο δίκτυο.  

Οι δύο δρομολογητές συνδέονται στο τοπικό δίκτυο του σημείου DC (Καρόλου) με Gigabit 

Ethernet Interface, μεταφέροντας – επεκτείνοντας την υψηλή ταχύτητα και τη δόκιμη  

τεχνολογία του δικτύου Ethernet στον κορμό, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο 

πολύ υψηλών ταχυτήτων.  
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Το Κεντρικό Σημείο DC (Καρόλου) έχει δύο συνδέσεις με το VPN δίκτυο για λόγους εφεδρείας. 

Οι δρομολογητές πρόσβασης έχουν δύο (2) ενσωματωμένες θύρες E43 (SDH) για υποστήριξη 

ταχύτητας πρόσβασης 34 Mbps με ρυθμιζόμενο bandwidth (rate limit) και δύο (2) θύρες 

10/100/1000 BaseT Ethernet ενώ επίσης διαθέτουν επιπλέον δύο (2) θέσεις επέκτασης οι οποίες 

θα μπορούν να δεχτούν πλήθος από interfaces όπως: 

❑ Gigabit Ethernet, Fast Ethernet,  

❑ ISDN Primary Rate Interface (PRI), Basic Rate Interface (BRI),  

❑ 4G/ HSPA/ 3G /GPRS card. 

Οι δρομολογητές παρέχουν υπηρεσίες δρομολόγησης (Routing) καθώς και γεφύρωσης 

(Bridging) για ένα μεγάλο αριθμό πρωτοκόλλων και μέσων, προκειμένου να παρέχεται η 

απαραίτητη υψηλή ευελιξία, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία για τη δυνατότητα υλοποίησης 

κρίσιμων δικτυακών εφαρμογών. 

Επίσης, παρέχουν τη δυνατότητα για LAN Switching, δυνατότητα για σύνδεση σε ΑΤΜ δίκτυο 

κορμού, διπλά τροφοδοτικά και έχουν δομοστοιχειωτό πλαίσιο για την εγκατάσταση υψηλής 

πυκνότητας port adapters. 

Δίκτυο Κορμού Αναδόχου  

ROUTER 

ROUTER 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ DC 

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ

 
 

Σχήμα 1: Διασύνδεση δρομολογητών Κεντρικού ΣημείουDC (κτίριο Καρόλου) 

 

Λοιπές Εργασίες  

Εκτός των ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα απαραίτητα 
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καλώδια και τερματικό εξοπλισμό (π.χ. modem) που χρειάζονται για να συνδεθούν με το 

δρομολογητή οι τηλεπικοινωνιακές γραμμές, το τοπικό δίκτυο του Σημείου και η κονσόλα ή το 

modem διαχείρισης. Επίσης πρέπει να παρέχει το κατάλληλο τροφοδοτικό(α) εναλλασσόμενου 

ρεύματος (AC) 220 V 50 Hz, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο καλώδιο(α). Θα πρέπει να 

προβλεφθούν επίσης όλες οι απαραίτητες γειώσεις. 

Παθητικός εξοπλισμός – καλωδίωση τοπικού δικτύου  

Απαιτείται η παροχή του παθητικού εξοπλισμού (καλωδίωση, κλπ) τοπικής δικτύωσης κάθε 

σημείου πρόσβασης, προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία τερματισμού της 

τηλεπικοινωνιακής γραμμής του δικτύου πρόσβασης στο LAN του τοπικού δικτύου. 

Δίκτυο Κορμού

 Αναδόχου  

ROUTER 

DC  Κτίριο Καρόλου 

Σ.Σ Αθηνών

FO 

 
Σχήμα 2: Διασύνδεση δρομολογητή Κτιρίου Καρόλου & Σημείου Σ.Σ Αθηνών  μέσω 
ιδιόκτητης FO σύνδεσης 

 

3.3.3 Υπηρεσία Διασύνδεσης με το Διαδίκτυο 

Η πρόσβαση του ΝΕΤΟΣΕ στο Διαδίκτυο ήδη διατίθεται από τον ΟΣΕ μέσω μισθωμένων 
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συνδέσεων και δεν αποτελεί μέρος του έργου που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος στα πλαίσια της 

παρούσας διακήρυξης. Η συνολική χωρητικότητα των συνδέσεων στο Διαδίκτυο είναι  80Mbps.  

 

3.3.4 Υπηρεσία Διαχείρισης Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου 

Η διαχείριση του δικτύου ΝΕΤΟΣΕ είναι κεντρική και ολοκληρωμένη, εξασφαλίζοντας υψηλά 

επίπεδα ασφάλειας. 

Η υπηρεσία διαχείρισης υλοποιεί τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων και 

συνδέσμων πρόσβασης (τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα) του κάθε κόμβου στο δίκτυο, καθώς 

επίσης και την παρακολούθηση τήρησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών 

(SLA). 

Τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας Διαχείρισης αποτελούν την εικόνα της «υγείας» του δικτύου σε 

πραγματικό χρόνο, ενώ επίσης αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για τις διαδικασίες σχεδιασμού και 

επέκτασης του ΝΕΤΟΣΕ. Τα αποτελέσματα θα μπορούν να αποθηκεύονται και να  διατηρούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τον ΟΣΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελεγχόμενη 

πρόσβαση στις συσκευές του δικτύου για τη συνολική και γενική παρακολούθηση της 

λειτουργίας του. Η πρόσβαση αυτή δεν θα πρέπει να δημιουργεί κενά ασφάλειας και 

προβλήματα διαχείρισης.  

Ο ΟΣΕ θα έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης του δικτύου και τη 

δυνατότητα παρακολούθησης όλων των επιμέρους μετρικών αναφορών καταστάσεων 

συναγερμών κ.λ.π. σε πραγματικό χρόνο.  

3.3.5 Υπηρεσία Ασφάλειας Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου 

Ο εξοπλισμός που αφορά στην υπηρεσία Ασφάλειας του ΝΕΤΟΣΕ δεν αποτελεί αντικείμενο του 

παρόντος διαγωνισμού.  Σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να δοθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για να αποφεύγονται οι κακόβουλες επιθέσεις. Η πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το όλο σύστημα να είναι όσο το δυνατό 

λιγότερο εκτεθειμένο. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής του θα πρέπει να 

προτείνει την πολιτική ασφάλειας που θα ακολουθηθεί από τον ΟΣΕ για την εξασφάλιση των 

ανωτέρω στόχων ασφάλειας. Η πολιτική ασφαλείας θα  προσδιορίζει τις ελάχιστες δυνατές 

επιτρεπόμενες συνδέσεις ώστε να επιτυγχάνεται ακριβώς η απαιτούμενη λειτουργικότητα αλλά 

τίποτε περισσότερο.  

Το όλο σύστημα θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατό λιγότερες πληροφορίες για την τοπολογία 

του, το λογισμικό που χρησιμοποιείται, το δικτυακό εξοπλισμό κ.λ.π. Επίσης, ο  Ανάδοχος θα 
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πρέπει να μελετήσει την υφιστάμενη πολιτική ασφάλειας καθώς και την υποδομή ζωνών 

ασφάλειας που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν μέχρι σήμερα παραγωγικά στον ΟΣΕ.   

Θα πρέπει να επιτρέπει επιλεκτικά την πρόσβαση από εξωτερικά δίκτυα σε συγκεκριμένες  

υπηρεσίες και μόνο μέσω ενός σημείου εισόδου. Οι υπηρεσίες στις οποίες θα επιτρέπεται η 

πρόσβαση θα ορίζονται στην πολιτική ασφαλείας στην οποία θα προβλέπεται επίσης η 

διαδικασία με την οποία θα αποφασίζονται αλλαγές στην πρόσβαση από τους διαχειριστές του 

δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι σε δύο περιπτώσεις: (α) όταν 

υπάρχει μία επίθεση σε εξέλιξη και οι διαχειριστές αποκόπτουν προσωρινά την πρόσβαση στη 

συγκεκριμένη υπηρεσία που πλήττεται και (β) όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ανάγκες για χρήση 

νέων υπηρεσιών στο δίκτυο, οπότε αυτές εξετάζονται, ελέγχονται ως προς την επίδραση που θα 

έχουν στην ασφάλεια και αναλόγως εγκρίνονται ή όχι. 

Προκειμένου να παρασχεθούν και να αξιολογηθούν πιθανές πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν 

την ασφάλεια του δικτύου και τις αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο διαγωνιζόμενος 

οφείλει να ορίσει στην οικονομική προσφορά του και το οικονομικό τίμημα, με μονάδα μέτρησης 

την μία (1) ώρα παροχής της υπηρεσίας. Παράλειψη ορισμού αυτού του τιμήματος από τον 

διαγωνιζόμενο ως πρόσθετης υπηρεσίας θα θεωρείται από την επιτροπή αξιολόγησης του ΟΣΕ 

ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα παρέχονται από τον Ανάδοχο.   

3.3.6 Υπηρεσία Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων Χρηστών NETOSE 

Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας για την 

προστασία των υπολογιστικών συστημάτων (Workstations, File Servers και Email Servers) 

παρέχοντας  

  Anti-virus  

  Anti-spam  

  Firewall  

  Βrowsing protection  

Η υπηρεσία Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων θα πρέπει να διατίθεται για ελάχιστο 

αριθμό αδειών 300 χρηστών hosts / workstations εκ των οποίων οι τουλάχιστον 30 θα έχουν 

server license.  

3.3.7 Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης για επιπλέον σημεία του δικτύου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα να συνδεθούν απομακρυσμένα νέα σημεία 

του δικτύου του ΟΣΕ μέσω δικτύων τεχνολογίας GPRS-3G ή μέσω τεχνολογιών πρόσβασης DSL 

(ADSL/SDSL). Η παροχή οποιασδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες θα πραγματοποιείται 
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κατόπιν σχετικής αίτησης του ΟΣΕ προς τον Ανάδοχο και δε συμπεριλαμβάνεται στον 

Προϋπολογισμό. 

3.3.8 Υπηρεσία Παρακολούθησης/ Απόδοσης Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών (SLA)  

Η Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) αποτελεί τον οδηγό για το είδος και την 

ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.  

Οι μετρήσιμοι Δείκτες της Συμφωνίας SLA θα είναι : 

SLO 1 . AVAILABILITY ΙP VPN (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IP VPN) 

SLO2. BANDWIDTH UTILISATION ΙP VPN (ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ IP VPN) 

3.3.8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ IP VPN (AVAILABILITY)  

Διαθεσιμότητα σημείου IP VPN ορίζεται ως η δυνατότητα του σημείου αυτού να έχει 
πρόσβαση στην υπηρεσία που παρέχεται από το δίκτυο του Αναδόχου (δηλαδή να 
υπάρχει ενεργή διαδρομή IP έως το σημείο), είτε μέσω του πρωτεύοντος κυκλώματος, είτε 
μέσω του εφεδρικού. 
 
 Επομένως ως «χρόνος μη διαθεσιμότητας» ορίζεται ο χρόνος που όλα τα κυκλώματα που 
διασυνδέουν το σημείο αυτό με το υπόλοιπο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμα. 
 Διαθεσιμότητα σημείου = [1 – (συνολική διάρκεια έγκυρων γεγονότων μη 
διαθεσιμότητας του σημείου στο ωράριο υποστήριξης SLA, σε έναν ημερολογιακό μήνα) 
/ (συνολικό αριθμό έγκυρων μετρήσεων διαθεσιμότητας του ίδιου σημείου στο ωράριο 
υποστήριξης SLA, στον ίδιο ημερολογιακό μήνα)]*100 
 
 Κάθε γεγονός μη διαθεσιμότητας προστίθεται στον υπολογισμό, ανεξάρτητα από την 
αιτία που το προκάλεσε (πτώση κυκλωμάτων, απώλεια κόμβου δικτύου Αναδόχου, κλπ). 
 

❑ Η διαθεσιμότητα του κεντρικού σημείου που αφορά τη σύνδεση με το IP VPN σε μηνιαία 

βάση πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 99,90% . 

❑ H ποινή μηνιαίως σε ποσοστό του συνολικού μηνιαίου τιμήματος IP VPN του κεντρικού 

σημείου θα είναι : 

Διαθεσιμότητα Κεντρικού 

Σημείου 

Ποινή Μηνιαίως σε ποσοστό του 

μηνιαίου τιμήματος IP VPN 

σημείου 
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99,8<=ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ<99,9% 5% 

99%,7<=ΠΜΔ<99,8% 7% 

<99,7 % 12% 

Το μέγιστο όριο ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης των ορίων Διαθεσιμότητας ορίζεται σε 50% 

του μηνιαίου μισθώματος ετησίως. 

Οι ώρες κάλυψης θα είναι οι εξής:  

24Χ7 δηλ 24 ώρες ανά ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, για όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού 

έτους. 

Εξαιρούνται χρόνοι μη διαθεσιμότητας του σημείου που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου (δηλαδή είναι υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου ή οφείλονται σε ανωτέρα βία όπως 

ορίζεται από τα νομικά κείμενα). 

Για τα υπόλοιπα σημεία του δικτύου πλην του Κεντρικού : 

Διαθεσιμότητα Υπολοίπων 

Σημείων 

Ποινή Μηνιαίως σε ποσοστό του 

μηνιαίου τιμήματος IP VPN 

σημείου 

99,6<=ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ<99,7% 5% 

99%,5<=ΠΜΔ<99,6% 7% 

<99,5% 12% 

 

Το μέγιστο όριο ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης των ορίων Διαθεσιμότητας ορίζεται σε 50% 

του μηνιαίου μισθώματος ετησίως. 

Οι ώρες κάλυψης για τα υπόλοιπα σημεία πλην του κεντρικού θα είναι οι εξής:  

8Χ5 δηλ 8 ώρες ανά ημέρα και 5 ημέρες την εβδομάδα, για όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού 

έτους. 

Εξαιρούνται χρόνοι μη διαθεσιμότητας του σημείου που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου (δηλαδή είναι υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου ή οφείλονται σε ανωτέρα βία όπως 

ορίζεται από τα νομικά κείμενα). 
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3.3.8.2 ΟΡΙΣΜΟΣ BANDWIDTH UTILISATION IP VPN ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Bandwidth Utilisation IP VPN σύνδεσης κεντρικού σημείου  ορίζεται ως το ποσοστό 
χρήσης του κυκλώματος IP VPN του σημείου αυτού σε μηνιαία βάση. 
 
 Το BU υπολογίζεται σαν μέσος όρος όλων των έγκυρων μετρήσεων του μήνα. 
 

 

Οι ώρες κάλυψης θα είναι οι εξής : 

24Χ7 δηλαδή 24 ώρες ανά ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, για όλη τη διάρκεια του 

ημερολογιακού έτους. 

3.3.8.3 Αναφορές – Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

Με τη βοήθεια κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος ο Ανάδοχος θα εκδίδεται μηνιαίο 

φυλλάδιο παρακολούθησης του δικτύου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η μηνιαία κατάσταση του 

δικτύου. Στο φυλλάδιο θα αναλύεται η τήρηση της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων 

Υπηρεσιών (SLA), οι αποκλίσεις, οι ρήτρες που εφαρμόστηκαν στα αντίστοιχα τιμολόγια των 

υπηρεσιών, Το φυλλάδιο θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Αρμόδιο προσωπικό 

διαχείρισης δικτύου του ΟΣΕ.  

Τέλος, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα κάτωθι:  

❑ Να παρέχει μηνιαίες αναφορές της διαθεσιμότητας (Availability) και των ρητρών 

❑ Nα παρέχει μηνιαίες αναφορές του ποσοστού χρήσης των γραμμών (Bandwidth Utilization)  

❑ Να ειδοποιεί τους κόμβους σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους. Η ειδοποίηση μπορεί 

να γίνεται μέσω τηλεφώνου ή fax. 

Εκτός από τα παραπάνω, στο φυλλάδιο Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) 

πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα: 

❑ Σύντομη παρουσίαση των εμπλεκομένων μερών και του ρόλου τους στο πλαίσιο του Έργου.  

❑ Αναλυτικές διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της 

τεκμηρίωσης των εκτελουμένων εργασιών.  

❑ Πρακτικά μέτρα ποιότητας (Direct Measures of Quality) πού θα καθορίζουν το ελάχιστο 

αποδεκτό επίπεδο υπηρεσίας για κάθε επιμέρους τεχνική πλευρά του Έργου. 

❑ Η μέθοδος και ο πρακτικός τρόπος της συστηματικής μέτρησης των ορίων. 

❑ Η διοικητική διαδικασία παρακολούθησης της τήρησης των ορίων και γενικά της καλής 

λειτουργίας του δικτύου. 
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3.3.9 Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού 

Οι Υπηρεσίες Συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού πρόσβασης και του λογισμικού του 

θα παρέχονται  δωρεάν από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου με σκοπό την πιστή 

τήρηση των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) όπως αυτοί 

περιγράφθηκαν ανωτέρω.  

 

Το επίπεδο παροχής υπηρεσίας συντήρησης / υποστήριξης θα είναι 8Χ5ΧNBD για τους 

περιφερειακούς κόμβους και  24Χ7Χ4 για τον κεντρικό κόμβο. 

Εφόσον αυτό απαιτείται, ο Ανάδοχος οφείλει στο διάστημα αυτό να παραδίδει αντίτυπα όλων 

των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή των τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού των 

εγκατεστημένων εφαρμογών.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από τη λήξη της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων 

Υπηρεσιών (SLA), εφ’ όσον προσκληθεί από τον ΟΣΕ, να προσέλθει για την υπογραφή νέας 

σύμβασης SLA. Στη σύμβαση θα περιλαμβάνονται και θα αναλύονται, με αντίστοιχο τρόπο, όλες 

οι Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσίες Πρόσβασης στο δίκτυο 

ΝΕΤΟΣΕ που ο Ανάδοχος θα προσφέρει όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. Αν οι 

παρεχόμενες στη σύμβαση υπηρεσίες διαφοροποιούνται, αυτό θα πρέπει να τελεί υπό την 

έγκριση του Αναθέτοντα Φορέα. 

Το τίμημα των υπηρεσιών της σύμβασης SLA, για κάθε έτος μετά τη λήξη της αρχικής Συμφωνίας 

Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA), και για συνολικά 1,5  έτη, θα αναφέρεται στην 

προσφορά του Αναδόχου και θα αναλύεται στους αντίστοιχους Πίνακες της Οικονομικής 

Προσφοράς. 

3.3.9.1 Συντήρηση Εξοπλισμού Πρόσβασης 

 

Η Συντήρηση του Εξοπλισμού πρόσβασης (Δρομολογητών) στοχεύει στην εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου μέσω προληπτικών συντηρήσεων και αναβαθμίσεων, 

αλλά και μέσω έκτακτων αποκαταστάσεων των βλαβών και άλλων προβλημάτων που 

προκύπτουν κατά τη συνολική λειτουργία του VPN NETOSE.  Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

ευθύνη της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης και για τον υφιστάμενο 

εξοπλισμό του ΟΣΕ που αξιοποιεί. Σε περίπτωση βλάβης το κόστος της προμήθειας των 

ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό που αξιοποιείται θα βαρύνει αποκλειστικά τον ΟΣΕ.   

Ως Συντήρηση Εξοπλισμού ορίζονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω, τα οποία θα προσφερθούν από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο και στα οποία συμπεριλαμβάνονται, όποτε απαιτείται, αντίστοιχες 

υπηρεσίες από τους επιμέρους κατασκευαστές – προμηθευτές των προσφερόμενων προϊόντων. 
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Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση εξοπλισμού συμπεριλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό στο πλαίσιο του 

παρόντος έργου. 

3.3.9.1.1  Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) του Εξοπλισμού 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει τη συχνότητα με την οποία εκτιμά ότι πρέπει να 

διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικοί 

καθαρισμοί του εξοπλισμού, καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι των ευαίσθητων εξαρτημάτων 

τους, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα και με το μικρότερο δυνατό 

αριθμό βλαβών. Προτείνεται η προληπτική συντήρηση να γίνεται τουλάχιστο μία φορά κατ’ 

εξάμηνο. 

Οι επεμβάσεις προληπτικής συντήρησης θα προγραμματίζονται από κοινού από τον Ανάδοχο και 

τον Αναθέτοντα Φορέα ώστε να δημιουργούν την ελάχιστη δυνατή ενόχληση στην κανονική 

λειτουργία του Οργανισμού. Ειδικά θέματα (π.χ. πρόσβαση στους χώρους) που θα προκύψουν 

από την απαίτηση εργασιών εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας των σημείων εγκατάστασης 

του Συστήματος Εκμετάλλευσης θα συμπεριληφθούν στη σχετική Σύμβαση Αναθέτοντος Φορέα 

– Αναδόχου. 

3.3.9.1.2  Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του Εξοπλισμού 

Με τον όρο αυτό εννοούνται οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά), που απαιτείται να 

εκτελεστούν στον εξοπλισμό προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή 

λειτουργία του μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.  

Ενδεικτικά, οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον έλεγχο (οπτικό, ηλεκτρονικό ή 

άλλο), τις ρυθμίσεις, την παροχή και εφαρμογή των απαραίτητων ανταλλακτικών ή υπομονάδων 

(units), τον καθαρισμό, αν απαιτείται, σε συνάρτηση με τον τύπο και τις συνθήκες χρήσης του 

εξοπλισμού. 

Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο 

εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, που ορίζεται στη σύμβαση SLA, θα επιβάλλονται οι 

ανάλογες ρήτρες. 

3.3.9.2 Συντήρηση Λογισμικού και Εφαρμογών  

 

Ως Συντήρηση Λογισμικού και Εφαρμογών νοείται η παράδοση και εγκατάσταση τυχόν 

βελτιώσεων, διορθώσεων και νέων εκδόσεων του λογισμικού και εφαρμογών (upgrades, 

patches, new versions κλπ.). Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση λογισμικού εφαρμογών αναφέρεται 

στις επιμέρους εφαρμογές που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος. Στα παραπάνω 

συμπεριλαμβάνονται (εφ’ όσον απαιτηθεί) και αντίστοιχες υπηρεσίες από τους επιμέρους 

κατασκευαστές – προμηθευτές των προσφερόμενων προϊόντων. 
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Με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εξασφαλίζεται: 

❑ η αντιμετώπιση προβλημάτων (bugs) στο Λογισμικό, 

❑ η απόδοση του VPN ΝΕΤΟΣΕ βάσει των προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης, 

❑ η παροχή του συνόλου της απαιτούμενης λειτουργικότητας για το VPN ΝΕΤΟΣΕ, 

εφόσον βέβαια τα παραπάνω μπορούν να αντιμετωπιστούν με διορθώσεις, αναβαθμίσεις και 

νέες εκδόσεις του Λογισμικού και Εφαρμογών. 

3.3.9.2.1 Πλαίσιο Συντήρησης Λογισμικού και Εφαρμογών 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των νέων εκδόσεων, σε πλήρη και ομαλή 

λειτουργία, με τη συνδρομή τρίτων προμηθευτών, όταν και όπου αυτό απαιτηθεί, και 

συγκεκριμένα στις περιπτώσεις όπου:  

❑ Το λογισμικό τρίτου προμηθευτή σχετίζεται με τη λειτουργία του VPN ΝΕΤΟΣΕ 

❑ Υπεύθυνος για την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος του εξοπλισμού είναι τρίτος 

προμηθευτής 

Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν τόσο τις Εκδόσεις Συντήρησης, όσο και τις Νέες Κύριες 

Εκδόσεις, έστω και αν αυτές χαρακτηρίζονται ως νέο προϊόν.  

Η αναβάθμιση δεν μπορεί να γίνεται περισσότερο από δύο (2) φορές ανά έτος και ανά 

Υποσύστημα ή ενότητα αυτού, μετά την παραλαβή του VPN ΝΕΤΟΣΕ. 

Η διαδικασία αναβάθμισης που θα εκτελείται θα πρέπει να τεκμηριωθεί στην πρόταση του 

Αναδόχου και θα αναλυθεί περαιτέρω, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα βήματα και 

χρονοδιάγραμμα.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά τη διάρκεια παροχής των συγκεκριμένων Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών, να επανυποβάλλει στον Αναθέτοντα Φορέα όλα τα Παραδοτέα που τροποποιούνται 

βάσει της μεταβολής / βελτίωσης / αναβάθμισης κλπ.. Στα Παραδοτέα που τροποποιούνται θα 

συμπεριλαμβάνεται πλήρης τεκμηρίωση των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (ή 

κατ’ ελάχιστο ένδειξη των ενοτήτων / παραγράφων που αλλάζουν). 

3.3.9.2.2  Γνωστοποίηση / Έγκριση της Αναβάθμισης / Επανεγκατάστασης 

❑ Γνωστοποίηση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) του Αναδόχου προς τον Αναθέτοντα 

Φορέα για όλες τις νέες εκδόσεις σε διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών από την ανακοίνωσή 

τους από τον κατασκευαστή. Η γνωστοποίηση πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 

• περιγραφή των χαρακτηριστικών της νέας έκδοσης, 
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• περιγραφή των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, 

• δέσμευση ότι ο Ανάδοχος θα συνεχίζει την υποστήριξη της παλιάς έκδοσης για 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες μετά την αναγγελία της νέας. 

❑ Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματική παρουσίαση 

των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η νέα έκδοση και των πιθανών προβλημάτων που θα 

δημιουργήσει η τυχόν εγκατάστασή της. 

❑ Εφόσον ο Αναθέτων Φορέας αποφασίσει να προχωρήσει στην εγκατάσταση των νέων 

εκδόσεων και το γνωρίσει εγγράφως στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος, μετά από προηγούμενη 

σχετική συνεννόηση με τον Αναθέτοντα Φορέα, είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός 

τριών (3) μηνών από την απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, να ολοκληρώσει την 

εγκατάσταση των νέων εκδόσεων στον εξοπλισμό για τον οποίο προορίζονται, οπουδήποτε 

και αν αυτός είναι εγκατεστημένος. 

3.3.9.2.3  Προετοιμασία και εκτέλεση της αναβάθμισης / επανεγκατάστασης 

❑ Πλήρης περιγραφή των βημάτων υλοποίησης της αναβάθμισης / επανεγκατάστασης 

(προετοιμασία, υλοποίηση, εμπλεκόμενοι του Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου, 

χρονοδιάγραμμα κλπ.) και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. ηλεκτρονική διανομή 

(software download), διανομή με τη βοήθεια μαγνητικών μέσων κλπ.). 

❑ Σε κάθε περίπτωση εφόσον απαιτηθεί επιπλέον «μεταβατικός» εξοπλισμός για την ομαλή 

αναβάθμιση των συστημάτων του VPN ΝΕΤΟΣΕ, αυτός θα προσφέρεται από τον Ανάδοχο. 

❑ Ανάλογα με την κρισιμότητα της αναβάθμισης πραγματοποιείται πλήρης σειρά ελέγχων 

ώστε να διασφαλίζεται η  ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας του 

VPN ΝΕΤΟΣΕ.  

❑ Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη πλήρων αντιγράφων όπου αυτά 
απαιτούνται (Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές, Δεδομένα) πριν την οποιαδήποτε 

εγκατάσταση / αναβάθμιση και για τη διασφάλιση της επιστροφής στην τελευταία 

κατάσταση λειτουργίας (roll-back) σε περίπτωση ανεπιτυχούς αναβάθμισης. 

❑ Σε κάθε περίπτωση οι αναβαθμίσεις θα εκτελούνται εκτός των ωρών λειτουργίας του 

Αναθέτοντος Φορέα, διαφορετικά θα θεωρούνται χρόνος εκτός λειτουργίας. Η εγκατάσταση 

των νέων εκδόσεων στο περιβάλλον Παραγωγικής Λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται κατά 

τρόπο που να δημιουργεί την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην κανονική λειτουργία του VPN 

ΝΕΤΟΣΕ.  

 

❑ Ο Ανάδοχος μέσω των Στελεχών Πληροφορικής του Αναθέτοντος Φορέα θα ενημερώνει τους 

χρήστες το αργότερο μία (1) εργάσιμη μέρα πριν την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών, 
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ενώ για προγραμματισμένη αναβάθμιση θα πρέπει να ενημερώνει τους χρήστες το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση των εργασιών. 

Αφού διασφαλισθεί ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα κατά την αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

παραγωγής, εκτελείται η αναβάθμιση. 

3.3.10 Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύου Μετάδοσης  Δεδομένων  και Συστημάτων – 

Υποχρεώσεις  Στελεχών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την  υπογραφή της Σύμβασης, να παρέξει το 

προβλεπόμενο προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει πλήρη και υπεύθυνα καθήκοντα. Τα τυπικά 

προσόντα και ο τόπος εργασίας του εν λόγω προσωπικού αναφέρεται στον  παρακάτω πίνακα: 

 

Τίτλος υπαλλήλου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

υ
π

α
λ

λ
ή

λ
ω

ν
 

 

Προσόντα 

Υποχρεωτική 

παρουσία  

(βάρδια) στα 

Γραφεία του 

ΟΣΕ 

Διαχειριστής Υποδομής 

Δικτύου και Συστημάτων 
2 

Μόνιμα στελέχη του 

Αναδόχου με Πτυχίο 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης χώρας 

ΕΕ σχετικό με το 

αντικείμενο και 10ετή 

εμπειρία. 

Ναι 

 α.   Η έδρα εργασίας των ως άνω στελεχών του Αναδόχου θα είναι η Αθήνα και δη το κτίριο 

Διοίκησης του ΟΣΕ (Καρόλου 1-3). 

β.   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή 8ωρη βάση κατά τις εργάσιμες 

ημέρες από 7:30 – 15:30 & 12:00 – 20:00  (σε βάρδιες) τα ως άνω στελέχη και θα εξασφαλίζει 

την ομαλή συνέχιση των εργασιών σε περίπτωση ασθενείας, άδειας και οποιασδήποτε άλλης 

αιτίας απουσίας τους. 

Σε περίπτωση προβλήματος ή εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, που θα εκτιμώνται και θα 

προσδιορίζονται αποκλειστικά από τα υπηρεσιακά όργανα του ΟΣΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καλύπτει τον ΟΣΕ με πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του, μέχρι επίλυσης του 

προβλήματος καθ΄ όλο το 24ωρο για οποιαδήποτε ημέρα (εργάσιμη, Σάββατο, Κυριακή) χωρίς 

πρόσθετη οικονομική απαίτηση εκ μέρους του, αλλά με αντικατάσταση άλλης εργάσιμης ημέρας.  

 γ.  Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να χρησιμοποιεί και το προσωπικό που 
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αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα ως έχον υποχρεωτική παρουσία  (βάρδια) στα γραφεία του 

ΟΣΕ, για την επίλυση προβλημάτων και εκτός  κτιρίου Καρόλου 1-3.  

δ.  Ο Ανάδοχος μέσω των ανωτέρω στελεχών υποχρεούται να λύνει όλα τα προβλήματα που 

άπτονται των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα δραστηριοτήτων.  

ε.  Ο τεχνικός εξοπλισμός του προσωπικού του Ανάδοχου (εργαλεία, notebooks κ.λπ.) θα 

διατίθεται από τον Ανάδοχο.  

 στ. Ο Ανάδοχος, για τη διαχείριση του δικτύου και των Συστημάτων θα χρησιμοποιεί τα σχετικά 

πακέτα λογισμικού που διαθέτει ο ΟΣΕ (αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), όπως αυτά 

περιγράφονται κατωτέρω. 

ζ.  Αντί του λογισμικού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ που στην στήλη “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” έχει το σημείο Χ, 

ο Ανάδοχος δύναται να προσφέρει δικό του Λογισμικό, αντίστοιχο και ανάλογου επιπέδου 

δυνατοτήτων (ανταγωνιστικού προϊόντος), του οποίου η Ομάδα Έργου πρέπει να γνωρίζει 

άριστα την λειτουργία του. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εγκαταστήσει με έξοδά του τους αναγκαίους agents του νέου Λογισμικού σε όλα τα Pc και servers 

του δικτύου για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Η εγκατάσταση του Λογισμικού που 

επέλεξε ο Ανάδοχος, θα γίνει με τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του 

αντίστοιχου Λογισμικού του ΟΣΕ. Επίσης η εγκατάσταση θα γίνει σε χρόνο τέτοιο ώστε να 

αναλάβει χωρίς καθυστέρηση τις συμβατικές της υποχρεώσεις η Ομάδα Έργου. Πιθανή 

απαίτηση προμήθειας Hardware για την λειτουργία του Λογισμικού του Αναδόχου θα γίνει με 

έξοδα του Αναδόχου. Η δαπάνη προμήθειας και άδειας χρήσης βαρύνει τον ανάδοχο.  Το 

Λογισμικό και Υλικό που πιθανά εγκαταστήσει ο ανάδοχος, είναι περιουσιακό του στοιχείο και 

θα πρέπει με ευθύνη του εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της Σύμβασης να το 

αποσύρει από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. Η απόσυρση αυτή θα γίνει με εποπτεία του ΟΣΕ με 

στόχο την μη παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων του ΟΣΕ. 

η. Για το Λογισμικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ που έχει το σημείο Ζ στην στήλη “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” και 

δεν το γνωρίζει καλώς η Ομάδα Έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει 

αυτό το προσωπικό του με έξοδά του και να είναι έτοιμο μετά την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

θ. Για το Λογισμικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ που έχει το σημείο Υ,  η Ομάδα  Έργου του Ανάδοχου 

υποχρεούται να γνωρίζει τη χρήση και υποστήριξή του. 

ι.  Διευκρινίζεται ότι για νέο Λογισμικό που δεν αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να το υποστηρίζει, και εφόσον ο ΟΣΕ κρίνει ότι πράγματι τούτο είναι πέραν των 

υποχρεωτικών γνώσεων του προσωπικού του αναδόχου αλλά είναι αναγκαίο και σκόπιμο, τότε 

ο ΟΣΕ θα αναλάβει το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου.  
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  κ.  Για την υλοποίηση του αντικειμένου, τα ως άνω στελέχη οφείλουν κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης να αναπτύσσουν τις επί μέρους δραστηριότητες που αναφέρονται 

παρακάτω :  

3.3.11 Παρακολούθηση Δικτύων 

Παρακολούθηση των πανελλαδικών δικτύων (LAN & WAN), όπως αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ μέσω της παλέτας των απαραίτητων προγραμμάτων και ενεργοποίηση 

προκαθορισμένων διαδικασιών για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

Καταγραφή των προβλημάτων στο σύστημα Help Desk. 

Συνεργασία με τον τομέα ασφάλειας και τον τομέα διαχείρισης του δικτύου όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και καθοδήγησή τους όπου κρίνεται απαραίτητο με 

στόχο την επίλυση του προβλήματος. 

3.3.12 Ασφάλεια. 

Παρακολούθηση της ασφάλειας των πανελλαδικών δικτύων (LAN & WAN) όπως αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ μέσω της παλέτας των απαραίτητων προγραμμάτων και ενεργοποίηση 

προκαθορισμένων διαδικασιών για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

Επεμβάσεις στους μηχανισμούς διαχείρισης της ασφάλειας (μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης) 

με στόχο την ορθή λειτουργία αλλά και την προσαρμογή στις ανάγκες του Οργανισμού. 

Απομακρυσμένος συντονισμός των συνεργείων που επιχειρούν επί τόπου για την διεκπεραίωση 

εργασιών (εάν απαιτείται επί τόπου επέμβαση). 

Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας του δικτύου data και ανάλογες συνεργασίες με τους 

αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς για επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν. 

3.3.13 Διαχείριση Υποδομής Δικτύου 

3.3.13.1 Διαχείριση του πανελλαδικού δικτύου του Οργανισμού. 

Παρακολούθηση των πανελλαδικών δικτύων (LAN & WAN) όπως αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ μέσω της παλέτας των απαραίτητων προγραμμάτων και ενεργοποίηση 

προκαθορισμένων διαδικασιών για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

3.3.13.2 Σχεδιασμός δικτύων data (WAN, MAN, LAN WLAN). 

Οργάνωση των διαδικασιών εγκατάστασης και επέκτασης των δικτύων data. 

Συμμετοχή στις διαδικασίες εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής και ελέγχου της 
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ποιότητας λειτουργίας αυτού καθώς και της ομαλής ενσωμάτωσής του στο δίκτυο τηλεματικής  

του ΟΣΕ  (project based σε νέα έργα). 

Συνεχή έλεγχο του δικτύου data. 

Επέμβαση στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης νέων συστημάτων/εφαρμογών στο δίκτυο του 

Οργανισμού. 

Διαχείριση - Υποστήριξη Συστημάτων. 

Υποστήριξη των servers και του εγκατεστημένου λογισμικού τους που αναφέρεται στο 

Παράρτημα Β καθώς και νέων λογισμικών που ενδεχομένως θα εγκατασταθούν και σχετίζονται 

με την υποδομή του δικτύου. 

Γενικές δραστηριότητες 

α. Σε περίπτωση που δικτυακό πρόβλημα που προκύπτει οφείλεται σε αστοχία του εξοπλισμού 

(πρόβλημα hardware), τότε ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον παρέχοντα την σχετική τεχνική 

υποστήριξη, προκειμένου ο δεύτερος να αποκαταστήσει το τεχνικό πρόβλημα.  

β.  Αν πρόβλημα που προκύψει οφείλεται στον παρέχοντα την σύνδεση του δικτύου, τότε ο 

Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον παρέχοντα την τεχνική υποστήριξη, προκειμένου αυτός να 

αποκαταστήσει το τεχνικό πρόβλημα.  

γ. Αν προκύψει πρόβλημα σε προϊόν λογισμικού, το οποίο δεν έχει εγκαταστήσει ο Ανάδοχος 

(RDBMS, Operating System, κ.α. ), τότε ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον παρέχοντα την 

τεχνική υποστήριξη, προκειμένου αυτός να αποκαταστήσει το τεχνικό πρόβλημα.  

δ.  Ανταλλακτικά και Λογισμικό που πιθανόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλαβών που 

αφορούν το Δίκτυο και τα Συστήματα θα βαρύνουν τον ΟΣΕ. 

ε.  Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία που δύναται να 

επηρεάσει την ασφάλεια ή/και τη λειτουργία του δικτύου του Οργανισμού, αν πρώτα δεν έχει 

την συγκατάθεση του ΟΣΕ.  

στ. Συνεργασία με τους Αναδόχους νέων έργων πληροφορικής για την ολοκλήρωση (integration) 

των συστημάτων στην υποδομή δικτύου (λογική και φυσική), θα εκτελείται μετά από 

συνεννόηση του Αναδόχου με τον ΟΣΕ. 

     Βάσει των ανωτέρω οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν τα προσόντα και την δυνατότητα 

των συμμετεχόντων να αναλάβουν και να παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ήτοι: 
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1. Βιογραφικά. 

2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα έργα.    
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4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ 

4.1.1.1 Αντικείμενο  

Το παρεχόμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΟΣΕΝΕΤ όπως ορίζεται στην παρούσα, αφορά 

δικτυακή υποδομή TCP/IP τεχνολογίας ικανής να καλύψει τις άμεσες και μελλοντικές 

τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Κυρίου του Έργου (ΟΣΕ). 

 

Ο Πάροχος κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει τη μετάπτωση 

υφιστάμενων δικτύων του Κυρίου του έργου στο παρεχόμενο δίκτυο ΟΣΕΝΕΤ. Ο Πάροχος 

αναλαμβάνει τη μελέτη για τη μετάπτωση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών δεδομένων 

και τη δικτυακή ολοκλήρωση των Σημείων Εγκατάστασης του Κυρίου του Έργου που ορίζονται 

στο Πίνακας 3: Σημεία Πρόσβασης ΟΣΕ. 

Κατά την οριοθέτηση των διαδικασιών μετάπτωσης των υφιστάμενων δικτύων του Κύριου του 

έργου ο Πάροχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην προκαλέσει, κατά 

οποιονδήποτε τρόπο διαταραχή της απρόσκοπτης λειτουργίας των υφιστάμενων δικτύων του 

Κυρίου του Έργου. 

Οι διαδικασίες μετάπτωσης θα καθορισθούν με ακρίβεια κατά τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 

Πλάνου Μετάπτωσης που θα αποτελεί τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής. 

Ο Πάροχος αναλαμβάνει να συμπεριλάβει τους απαραίτητους οικονομικούς και λειτουργικούς 

πόρους για την εκτέλεση των ενεργειών μετάπτωσης στο παρεχόμενο δίκτυο ΟΣΕΝΕΤ όπως 

περιγράφονται παρακάτω:  

❑ Η μετάπτωση των υφιστάμενων δικτύων αφορά στη μεταφορά δεδομένων εφαρμογών 

του Κυρίου του Έργου μέσω των παρεχόμενων νέων δικτυακών υπηρεσιών του ΟΣΕΝΕΤ 

με διατήρηση του υφιστάμενου LAN IP addressing των σημείων του ΟΣΕΝΕΤ. 

❑ Η μετάπτωση των υφιστάμενων δικτύων του Κυρίου του έργου δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει την υφιστάμενη τοπολογία και την αρχιτεκτονική του δικτύου ΟΣΕΝΕΤ ούτε 

να τροποποιεί την παρεχόμενη από αυτό λειτουργικότητα. 

❑ Ο Πάροχος θα αναλάβει με δική του μέριμνα και ευθύνη την παροχή των απαραίτητων 

υποδομών και καλωδιώσεων για τη διασύνδεση του εξοπλισμού των υπό μετάπτωση 

δικτύων και του παρεχόμενου από τον Πάροχο δικτύου ΟΣΕΝΕΤ. 

❑ Σε περίπτωση όπου ο σχεδιασμός του νέου δικτύου ΟΣΕΝΕΤ (πρωτόκολλα, διευθύνσεις 

κλπ) δεν καθιστά εφικτή τη διασύνδεση των υφιστάμενων δικτύων, ο Πάροχος 

αναλαμβάνει με δικό του κόστος να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις 

στον παρεχόμενο δικτυακό εξοπλισμό ή να προμηθεύσει συμπληρωματικό δικτυακό 
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εξοπλισμό / εξοπλισμό μετατροπής χωρίς επιπρόσθετο κόστος, ούτως ώστε να 

εξασφαλίσει την αδιάλειπτη διασύνδεση των υφιστάμενων δικτύων. 

❑ Προς τούτο ο Κύριος του Έργου (ΟΣΕ) θα διαθέσει τους απαιτούμενους λειτουργικούς 

και ανθρώπινους πόρους για τη διενέργεια των απαραίτητων ρυθμίσεων και 

τροποποιήσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού των υπό-μετάπτωση δικτύων.  

Η διασύνδεση του δικτυακού εξοπλισμού του Παρόχου με το δικτυακό εξοπλισμό του 

υπό-μετάπτωση δικτύου θα εκτελεσθεί από τον Πάροχο κατόπιν οδηγιών και επίβλεψης 

από τον Κύριο του Έργου σε χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού, και κατά 

τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία των εφαρμογών 

του Κυρίου του Έργου.  

❑ Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Κυρίου του 

Έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάπτωσης, ο Πάροχος θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι 

ώστε να είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα επιστροφής (fallback) στους υπάρχοντες 

τρόπους επικοινωνίας, και να αναλάβει το οικονομικό βάρος της παράλληλης 

λειτουργίας του υφιστάμενου και του νέου δικτύου για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. 
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5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

5.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

Η συνολική διάρκεια του Έργου ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης, εκ της οποίας οι δύο μήνες αποτελούν χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών μετάπτωσης 

όλων των σημείων πρόσβασης στο δίκτυο του Αναδόχου. 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων, που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί, είναι 

ενδεικτικοί. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο είναι υποχρεωτικός.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική χρονική κατανομή των φάσεων του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης του δικτύου ‘ΝΕΤΟΣΕ’ στους 2 μήνες υλοποίησής του, καθώς και την περίοδο 

παροχής υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (SLA).  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα (Gantt Chart) για όλες τις φάσεις του Έργου προκειμένου να αποσαφηνιστούν 

οι χρονικοί ορίζοντες, τα ορόσημα υλοποίησης του Έργου, οι απαιτούμενοι ανθρωπομήνες 

απασχόλησης ανά εργασία και φάση κλπ. Τα παραδοτέα ανά Φάση θα πρέπει να αναφέρονται 

ρητά. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει 

τμηματικές υλοποιήσεις του έργου.  
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Η συνολική διάρκεια μέχρι την οριστική μετάπτωση στο VPN ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. H συνολική διάρκεια του Έργου 

ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους αναλυτικό χρονοδιάγραμμα  για όλες τις φάσεις του Έργου 

προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι χρονικοί ορίζοντες και τα ορόσημα υλοποίησης του Έργου. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι δομημένο 

κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει τμηματικές υλοποιήσεις του έργου.  

Πίνακας 4: Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Φάσεων Υλοποίησης του Έργου 

 

Φάση                                      Μήνες 

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Μελέτη Εφαρμογής- Σχεδιασμός 

Δικτύου και Υπηρεσιών                                     

        

2. Εγκατάσταση Δικτύου και Υπηρεσιών. 

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση των 

κυκλωμάτων, του εξοπλισμού, των 

υπηρεσιών και τη δοκιμαστική λειτουργία                                      

        

3. Σταδιακή Μετάπτωση                                              

4. Κανονική Λειτουργία (πλήρης 

εφαρμογή του SLA)                                     
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6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στη Μελέτη Εφαρμογής του το σχήμα Διοίκησης του 

Έργου, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για 

τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.  

Θα αναφέρεται η ομάδα του έργου, δηλαδή η σύνθεση της ομάδας, ο Υπεύθυνος Έργου, το 

Επιστημονικό / άλλο προσωπικό και οι Εξωτερικοί Συνεργάτες.  

Ο ΟΣΕ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης 

του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου την έχει ο Ανάδοχος. 

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει 

τουλάχιστον τα εξής: 

6.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 

6.1.1 Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα 

αναλάβουν τους ρόλους: 

❑ του Υπεύθυνου Έργου και 

❑ του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη, θα πρέπει:  

❑ να δοθούν Βιογραφικά Σημειώματα σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’, όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους, που συσχετίζονται με το 

αντικείμενο του Έργου, κατ’ ελάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) έτη, 

❑ να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, 

❑ να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, 

❑ να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου). 

6.1.2 Μέλη Ομάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας 

Έργου. 

Συγκεκριμένα, για τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει: 

❑ να δοθούν Βιογραφικά Σημειώματα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’), 

❑ να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, 

❑ να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, 

❑ να δηλωθεί η θέση τους στο οργανωτικό σχήμα του Έργου, 
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❑ να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου). 

 

6.2 Παρακολούθηση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργου 

6.2.1 Παρακολούθηση και Διασφάλιση Ποιότητας  του Έργου 

Ο Ανάδοχος στην μελέτη εφαρμογής του θα πρέπει να περιγράψει τις μεθόδους και διαδικασίες 

που θα ακολουθήσει για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση ποιότητας κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση του Έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις διαδικασίες που 

αφορούν στα εξής: 

❑ Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων, 

❑ Διαστασιολόγηση /Διευθυνσιοδότηση δικτύου, 

❑ Αναλυτικός σχεδιασμός υλοποίησης δικτύου και υποδομών, 

❑ Πλάνο για τις δοκιμές καλής λειτουργίας 

❑ Εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα χρηστικότητας και διαλειτουργικότητας. 

Μετά την υλοποίηση των δοκιμασιών και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν, ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις, κατά τη φάση των δοκιμών, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

                                                              ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΙΣ 

  

Περιβάλλον OS AIX &Windows  

MS-SQL Server  Y 

ORACLE Server  Υ 

IBM AIX OS Y 

MS-IIS Server Υ 

Exchange Server Υ 

ISA Server Υ 

MailSweeper Suite (SMTP, URL filtering) Υ 

F-Secure AV for SMTP, URL filtering Υ 

WS-FTP   Υ 

Veritas Backup exec Ζ 

Second Copy Replication Software Y 

UPS Admin Υ 

VNC Remote Control Y 

AVG AV System Y 

F-SECURE AV System Y 

Software for Network Devices  

CISCO  (Routers - Switches)   Y 

Cisco IPS 4240 Y 

Cisco IDS 4215 Y 

Cisco Load Balancers 11501 Y 

Cisco PIX 525  Y 

Λειτουργικά Συστήματα  

Windows XP/Vista /7/8/10 Y 
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Windows Server 2003 /2008 /2012  Y 

Unix – Linux – ΑΙΧ  Y 
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7.1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ SERVERS & APPLIANCES 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SERVICES) 
Μνημονικό όνομα 

SERVER 
Κατηγορία 

• Red Hat Linux 9.0 ✓ 

• Samba Server ✓ 

NOCLIB FILE SERVER FOR 

NOC USE 

• FILE SERVER ✓ 

• WIN 2003 Server ✓ 

• Remote Control TightVNC ✓ 

• F-Secure✓ 

ATHENA2 FILE SERVER 

• NAS Server 

• F-Secure✓ 

NASERVER NAS SERVER 

• WIN 2003 Server ✓ 

• SQL 2005 20 clients  ✓ 

• F-Secure✓ 

DMANAGER DOCUMENT 

MANAGEMENT 

• SECOND COPY 2000 ✓ 

• FILE SERVER ✓ 

• WIN 2003 Server ✓ 

• Remote Control TightVNC ✓ 

• F-Secure✓ 

TRANSMARK FILE SERVER 

• IBM Server – Unix AIX 

• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 

SmoothWall 1 PROXY SERVER 

(for ADSL 

connection) 

• IBM Server – Unix AIX 

• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 

SmoothWall 2 PROXY SERVER 

(for ADSL 

connection) 

• IBM Server – Unix AIX 

• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 

SmoothWall 3 PROXY SERVER 

(for ADSL 

connection) 

• IBM Server – Unix AIX SmoothWall 4 PROXY SERVER 

(for ADSL 
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• SmoothWall Express 3.0-polar-i386 connection) 

• ASA 5500 FIREWALL FIREWALL 

• ASA 5500 FIREWALL-2 FIREWALL 

• CISCO IPS 4240   

• CISCO IDS 4215   

• CISCO LOAD BALANCERS 11501   

• CISCO LOAD BALANCERS 11501   

• WINDOWS 2003 

• ISA Server 2004 

PROXY 1 PROXY SERVER 

• WINDOWS 2003 

• ISA Server 2003 

PROXY 2 PROXY SERVER 

• WINDOWS 2003 

• MIMESweeper for Web 

WEB 1 WEB SERVER 

• WINDOWS 2003 

• MIMESweeper for Web 

WEB 2 WEB SERVER 

• WINDOWS 2003 

• EXCHANGE SVR 2003 

MAIL 1 MAIL SERVERS 

(Mail Redirectors-

NLB) 

• WINDOWS 2003 

• EXCHANGE SVR 2003 

MAIL 2 MAIL SERVERS 

(Mail Redirectors-

NLB) 

• WINDOWS 2003 

• EXCHANGE SVR 2003 

MAIL CLUSTER 1 MAIL SERVERS 

(Servers-Cluster) 

• WINDOWS 2003 

• EXCHANGE SVR 2003 

MAIL CLUSTER 1 MAIL SERVERS 

(Servers-Cluster) 

• WINDOWS 2003 DC 1 DNS AND ACTIVE 

DIRECTORY SVRS 

• WINDOWS 2003 DC 2 DNS AND ACTIVE 

DIRECTORY SVRS 

• WINDOWS 2003 DC 3 DNS AND ACTIVE 

DIRECTORY SVRS 
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• Spectra T50 LTO-3 1 Drive, 25 Slots , RLC, 

Barcode Scanner 

SPECTRA 1 Backup 

• NetApp FAS250  Shared Storage 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

        ERP production 

saperp1    SAP ERP 

Application Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

        ERP production 

saperp2    SAP ERP 

Application Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

        ERP production 

saperpdb   SAP ERP Database 

Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

        ERP production 

saperp    SAP ERP Message 

Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

       BI Production 

sapbi1    SAP BI Application 

Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1 

      BI Production 

sapbi2    SAP BI Application 

Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1 

       BI Production 

sapbidb    SAP BI Database 

Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

        BI Production 

sapbi    SAP BI Message 

Server 

• IBM Server – Unix AIX 6.1  

       DEV landscape 

sapdev    SAP ERP 

development 

system 

SAP BI development 

system 

• IBM Storwize V7000 system  Shared Storage SAP 

ERP 

• IBM TS3100 Tape Library Express  Backup SAP ERP 

• WINDOWS  

Data Center  2012 R2 

WinSvrDataCtr Virtualization  

(Data Center 

Microsoft) 

• WINDOWS 

Data Center  2012 R2 

WinSvrDataCtr Virtualization  

(Data Center 

Microsoft) 
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7.1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:   Όνομα:   

Πατρώνυμο:   Ημερομηνία Γέννησης:    

  Αν όχι Ελληνική, 

  συνολικός χρόνος  

  παραμονής 

Υπηκοότητα:   στην Ελλάδα (σε έτη)   

Τηλέφωνο:   Διεύθυνση Κατοικίας:   

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ1:____________________________________ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος 
Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

    
    
    
    

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εργοδότης Θέση Καθήκοντα 
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1 Σημειώνεται ότι στο πεδίο «Θέση στην Ομάδα Έργου» ο Διαγωνιζόμενος δύναται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω: 

❑ Συντονιστής Έργου (Project Director) 

❑ Υπεύθυνος Υλοποίησης (Project Manager) 

❑ Μέλη της Ομάδας Έργου 

❑ Ειδικοί Εμπειρογνώμονες 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 

Να περιγραφούν στη συνέχεια τα τρία σημαντικότερα έργα Πληροφορικής στα οποία έχετε 

συμμετάσχει, αναφέροντας την ακριβή χρονική διάρκεια της συμμετοχής σας, το συγκεκριμένο 

αντικείμενο εμπλοκής σας στο πλαίσιο του κάθε έργου, τα εργαλεία, τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιήσατε, καθώς και τα περιβάλλοντα και συστήματα επεξεργασίας στα οποία 

εργαστήκατε. 

 

Τίτλος έργου: 

 

Τίτλος έργου: 

 

Τίτλος έργου: 
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7.1.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

7.1.4.1 Επεξήγηση των στηλών 

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης με τις Γενικές Απαιτήσεις και Απαιτήσεις Υποδομής των 

Προσφερόντων που ακολουθούν, θα συμπληρωθούν από τους Διαγωνιζόμενους. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων  

α)  Στήλη Α/Α: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη 

στήλη. 

β)  Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

γ)  Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 

1. Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 

2. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή 

ελάχιστο) 

3. Αν η λέξη «ΝΑΙ» ή οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό ή ποιοτική περιγραφή λείπει, τότε η 

προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική 

Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

δ)  Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή: 

1. ΥΠΑΡΧΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή καλύπτεται, ενδεχομένως με παραμετροποίηση 

2. ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν καλύπτεται και απαιτεί ανάπτυξη η οποία 

θα εκτελεσθεί στο πλαίσιο του Έργου 

3. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν δύναται να καλυφθεί 

4. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

πρόσφορα 

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς 

(μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) 

με το οποίο υποστηρίζονται οι σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. 
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Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυμητό είναι, να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης 

(υποχρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω ορό συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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7.1.4.2 Πίνακες Συμμόρφωσης Γενικών Προδιαγραφών 

      

Πίνακας Συμμόρφωσης 1: Υπηρεσία Πρόσβασης στο VPN ΝΕΤΟΣΕ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1 Περιγραφή της αρχιτεκτονικής της 

υπηρεσίας πρόσβασης των κόμβων του 

ΟΣΕ  

ΝΑΙ   

2 Παροχή, διαχείριση, συντήρηση, και 

συνεχής υποστήριξη κατά τη διάρκεια του 

Έργου των κυκλωμάτων τα οποία θα  

συνδέουν τους Κόμβους του ΟΣΕ  με το 

Δίκτυο Διανομής του 

Αναδόχου/Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

MPLS VPN. 

ΝΑΙ   

3 Τα προσφερόμενα κυκλώματα πρόσβασης 

θα καλύπτουν τις ανάγκες των κόμβων και 

θα παρέχονται με την ζητούμενη κατά 

περίπτωση ταχύτητα αναλόγως των 

απαιτήσεων κάθε κατηγορίας κόμβου. 

ΝΑΙ   

4 Το κύκλωμα που θα εγκατασταθεί στο 

Κεντρικό Σημείο (Κτίριο Καρόλου) θα είναι 

τεχνολογίας SDH με Ethernet interface.  Η 

φυσική διασύνδεση θα πραγματοποιείται 

με κύκλωμα οπτικών ινών Διπλής Όδευσης 

- Διπλής Εισαγωγής (DA-DH). 

ΝΑΙ   

5 Συμμετρική και εγγυημένη ταχύτητα 

πρόσβασης του  Κεντρικού Σημείου στο 

VPN  

≥20Mbps για κάθε μία 

σύνδεση 

  

6 Τα μισθωμένα κυκλώματα πρόσβασης που 

θα εγκατασταθούν στον μεγάλο κόμβο 

(Καρόλου)  θα είναι συμμετρικού εύρους 

τεχνολογίας Ethernet οπτικών ινών ή 

χαλκού   

ΝΑΙ   

7 Συμμετρική και εγγυημένη ταχύτητα 

Κύριας πρόσβασης των κόμβων  

κατηγορίας Α1  στο VPN 

4Mbps / 4Mbps     

8 Ταχύτητα Εφεδρικής Πρόσβασης των ADSL 4Mbps/512 Kbps   
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κόμβων κατηγορίας Α1 στο VPN up to 24Mbps/1Mbps 

9 Tαχύτητα Πρόσβασης των κόμβων 

κατηγορίας Α2, A3  στο VPN 

ADSL 4Mbps/512 Kbps 

up to 24Mbps/1Mbps 
  

10 Τα κυκλώματα που θα εγκατασταθούν 

στους κόμβους  κατηγορίας  A2,A3 για την 

κύρια πρόσβαση των σημείων και τα 

κυκλώματα που θα εγκατασταθούν στους 

κόμβους Α1 για την εφεδρική πρόσβαση 

των σημείων θα είναι τεχνολογίας ADSL2+  

ΝΑΙ   

11 Να παρέχεται η δυνατότητα  είτε της 

αναβάθμισης των συνδέσεων είτε της 

προσθήκης νέων συνδέσεων  για την 

κάλυψη μελλοντικών αναγκών. 

ΝΑΙ   

12 Ταχύτητα πρόσβασης των κόμβων  

κατηγορίας A4  στο VPN 

ADSL 4Mbps/512 Kbps ή 

Εναλλακτικά 

4G/3G/HSPA/GPRS 

  

13 Τα κυκλώματα που θα εγκατασταθούν 

στους κόμβους  κατηγορίας  Α4 για την 

κύρια πρόσβαση των σημείων θα είναι 

τεχνολογίας ADSL2+ ή εναλλακτικά 

τεχνολογίας 4G/3G/HSPA/GPRS  

Να αναφερθεί η 

προσφερόμενη λύση 
  

14 Παροχή, εγκατάσταση, αρχικοποίηση, 

διαχείριση, συντήρηση και συνεχή 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Έργου 

του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης 

(δρομολογητές) προκειμένου να 

υλοποιούνται και να λειτουργούν 

αποδοτικά οι  υπηρεσίες που θα 

προσφέρονται στους κόμβους. 

ΝΑΙ   

15 Θα παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης 

νέων κόμβων στο VPN του ΟΣΕ.  Στην 

Οικονομική προσφορά του,  ο 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπεριλάβει 

το οικονομικό τίμημα για τη δημιουργία 

δικτύου πρόσβασης ανά κατηγορία 

κόμβου. 

ΝΑΙ   

16 Ελάχιστη Διαθεσιμότητα Κεντρικού 

Κόμβου για την πρόσβαση στο VPN  

99,90%   

17 Ελάχιστη Διαθεσιμότητα Υπολοίπων 

Κόμβων για την πρόσβαση στο VPN  

99,70%   
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Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Δίκτυο Κορμού Αναδόχου   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.     Το δίκτυο Κορμού  θα υποστηρίζει την 

τεχνολογία IP MPLS και θα διασφαλίζει την 

υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια  και 

ποιότητα των συνδέσεων. 

ΝΑΙ   

2.     Διασφάλιση της ταχύτητας των 

συνδέσεων, ώστε να καλύπτονται οι  

ανάγκες επικοινωνίας των κόμβων και να 

ικανοποιείται η Συμφωνία Επιπέδου 

Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA). 

ΝΑΙ   

3.     Το δίκτυο κορμού θα  εξασφαλίζει την 

ομοιόμορφη επικοινωνία μεταξύ των 

κόμβων κάθε ιδεατού κλειστού δικτύου 

ΝΑΙ   

4.     O Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει υποδομή 

δικτύου τηλεφωνίας βασισμένη σε 

αρχιτεκτονική IMS (IP Multimedia 

Subsystem) 

NAI   

     

Πίνακας Συμμόρφωσης 3:  Συμφωνία Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τoυ 

τεύχους Β 

ΝΑΙ   

     

Πίνακας Συμμόρφωσης 4: Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού (Υλικού 

και Λογισμικού) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του 

τεύχους Β 

ΝΑΙ   
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Πίνακας Συμμόρφωσης 5: Εξοπλισμός Κεντρικού Κόμβου (Κτήριο 

Καρόλου) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1  Αρχιτεκτονική:    

1.1 Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με 

δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη 

καρτών 

ΝΑΙ   

1.2 Τουλάχιστον τρία (3) διαθέσιμα slots για 

τοποθέτηση καρτών επέκτασης ανεξάρτητα 

της κεντρικής μονάδας δρομολόγησης 

ΝΑΙ   

1.3 Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 

ενσωματωμένες (χωρίς χρήση θυρών 

επέκτασης από τις παραπάνω) θύρες 

10/100/1000 Mbps με το πρότυπο 1000Base-

T (ή 1000Base-X) 

ΝΑΙ   

1.4 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κάρτες 

επέκτασης με χρήση SFP 

NAI   

1.5 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” ΝΑΙ   

1.6 Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V ΝΑΙ   

1.7 Παροχή εφεδρικής τροφοδοσίας AC, 220V ΝΑΙ   

1.8 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) για 

πακέτα των 64 bytes 

Να Αναφερθεί 

>=1.800.000 pps 

  

1.9 Συνολικό Throughput του κόμβου (Mbps) 

για πακέτα των 1.500 bytes 

Να Αναφερθεί  >= 6.700 

Mbps 

  

2 Μνήμη:    

2.1 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM (GB) >=2   

2.2 Προσφερόμενη μνήμη DRAM (GΒ) >=1   

2.3 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη FLASH (GB) >=4   

2.4 Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (MB) >=256   

3 Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών (ενσωματωμένες δυνατότητες κατά την παράδοση του 

εξοπλισμού): 

3.1 LAN    

3.2 IP, ARP και Local Proxy ARP ΝΑΙ   
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3.3 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών 

ομοειδών στην τοπολογία του δικτύου. 

ΝΑΙ   

3.4 Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs και 802.1q 

VLAN trunking 

ΝΑΙ   

3.5 Υποστήριξη bridging μεταξύ ΙΕΕΕ 802.1q 

VLANs 

ΝΑΙ   

3.6 Spanning Tree Protocol (STP)  ΝΑΙ   

3.7 Υποστήριξη Transparent bridging και Source 

Route Bridging 

ΝΑΙ   

3.8 Ethernet  

• Υποστήριξη υπηρεσιών σε επίπεδο Layer 

2 and Layer 3 Ethernet μεταγωγής IPv4/6 

• 802.1x authentication 

• VLAN-802.1Q, 

• Spanning Tree (STP), 

 • LACP 

• Transparent Bridging 

ΝΑΙ   

3.2 WAN (ενσωματωμένες δυνατότητες κατά 

την παράδοση του εξοπλισμού): 

   

3.3 Leased line, Frame Relay, Frame Relay 

Switching. Υποστήριξη FRF.16 (Frame 

Relay Multilink) 

ΝΑΙ   

3.4 Υποστήριξη δύο (2) συνδέσεων E3 (34 

Mbps) G.703 με ενσωματωμένη κάρτα 

ΝΑΙ   

3.7 PPP, Multilink PPP και Multichassis 

Multilink PPP 

ΝΑΙ   

3.8 Υποστήριξη PPP over Frame Relay και 

Fast Ethernet 802.1q 

ΝΑΙ   

3.9 PPPoE Client και PPPoE Relay ΝΑΙ   

3.10 Υποστήριξη Compression Control 

Protocol (CCP) 

ΝΑΙ   

3.11 Υποστήριξη Mobile IP ΝΑΙ   

3.3 Yποστήριξη Δικτύου & IP    

3.3.1 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   
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3.3.2 Υποστήριξη DHCP server, DHCP relay, DHCP 

client  

ΝΑΙ   

3.3.3 Υποστήριξη DNS, DNS Proxy, DNS spoofing ΝΑΙ   

3.3.4  Υποστήριξη IGMP proxy και IGMP snooping ΝΑΙ   

3.3.5  Υποστήριξη DMZ ΝΑΙ   

3.3.6 Υποστήριξη ACL   ΝΑΙ   

3.3.7  Υποστήριξη Static Routing, RIP v1 και v2 ΝΑΙ   

3.3.8  Υποστήριξη IPv6  ΝΑΙ   

3.3.9 IPv6 addressing architecture  ΝΑΙ   

3.3.10  IPv6 name resolution  ΝΑΙ   

 ● IPv6 statistics   

 ● IPv6 translation: Transport packets 

between IPv6-only and IPv4-only 

endpoints (NAT-PT)  

 

 ● Internet Control Message Protocol 

Version 6 (ICMPv6)  

 

3.3.11 ● IPv6 DHCP ΝΑΙ   

3.4 Tunneling    

3.4.1 L2TP, L2F ή άλλο λειτουργικά ισοδύναμο ΝΑΙ   

3.4.2 GRE Tunneling ΝΑΙ   

3.5 Security    

3.5.1 PAP/CHAP ΝΑΙ   

3.5.2 Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού 

προσπέλασης και δρομολόγησης κατά 

βούληση του διαχειριστή του 

συστήματος [λειτουργία ως packet filter 

με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη 

και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα 

πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και 

τις εφαρμογές (protocol numbers)] 

ΝΑΙ   

3.5.3 Υποστήριξη φίλτρων περιορισμού με 

βάση τη MAC διεύθυνση 

ΝΑΙ   

3.5.4 Υποστήριξη VPDNs ΝΑΙ   
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3.5.6 Secure Copy (SCP) ΝΑΙ   

3.5.7 Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης 

(Access Control) βασισμένων στο χρόνο 

(time based) 

ΝΑΙ   

3.5.8 Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για 

αποτροπή spoofing και DoS (Denial Of 

Service) επιθέσεων και ενεργειών. 

ΝΑΙ   

3.5.9 RADIUS ή/και TACACS+ ή λειτουργικά 

ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

3.5.10 Υποστήριξη L2TP ασφάλειας ΝΑΙ   

3.5.11 Υποστήριξη ενσωματωμένων 

λειτουργιών  Firewall με δυνατότητα 

ανίχνευσης εισβολών (Intrusion 

Detection). 

ΝΑΙ   

3.5.12 Υποστήριξη HTTPS – HTTP με SSL v3 ΝΑΙ   

3.6 Quality Of Service (QoS)    

3.6.1 Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 

Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, 

Low Latency Queuing και Custom 

Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) 

με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων 

στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 

εφαρμογών 

ΝΑΙ   

3.6.2 Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης 

απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε 

άκρο σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 

για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, 

FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά 

ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   

3.6.3 Resource Reservation Protocol (RSVP) ΝΑΙ   

3.6.4 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 

πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 

διαφορετικών εφαρμογών (policy 

routing) 

ΝΑΙ   

3.6.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p 

 

ΝΑΙ   

3.7 Multimedia     

3.7.1 Υποστήριξη IGMP v3 ΝΑΙ   

3.7.2 Υποστήριξη IGMP snooping ΝΑΙ   
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3.7.3 Υποστήριξη PIM ή λειτουργικά 

ισοδύναμου 

ΝΑΙ   

3.7.4 Υποστήριξη IPv6 Multicast ΝΑΙ   

3.8 Management     

3.8.1 Υποστήριξη Simple Network Management 

Protocol (SNMP), SNMP v2c και SNMP v3 

και Υλοποίηση MIB-II 

ΝΑΙ   

3.8.2 RMON (alarms & events) ΝΑΙ   

3.8.3 Υποστήριξη Telnet, TFTP, ΝΤΡ και SNTP  ΝΑΙ   

3.8.4 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω 

command line interface και 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web 

interface (HTTP management) 

ΝΑΙ   

3.9 Interfaces (εγκατεστημένα κατά την παρούσα προμήθεια):   

3.9.1 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες 

USB γενικής χρήσης 

ΝΑΙ   

3.9.2 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of 

band διαχείριση (Configuration & 

Management) μέσω τερματικού. Η 

πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με 

χρήση κωδικού (password) 

ΝΑΙ   

3.10 Άλλα χαρακτηριστικά    

3.10.1 Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: 

▪ τάση 200-240 VAC 

▪ συχνότητα 50-60 Hz για AC 

 

Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : 

▪ Ενσωματωμένο σύστημα ανεμιστήρων 

(προαιρετικό)  

▪ Θερμοκρασία λειτουργίας  

(Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία 

καθώς και η κατανάλωση ενέργειας) 

ΝΑΙ   

3.11 Προδιαγραφές Ασφαλείας:    

3.11.1 UL 60950-1 ΝΑΙ   

3.11.2 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 ΝΑΙ   

3.11.3 EN 60950-1 ΝΑΙ   
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3.11.4 AS/NZS 60950-1 ΝΑΙ   

3.11.5 60950-1 

 

ΝΑΙ   

3.11.5 IEC 60950-1 

 

ΝΑΙ   

3.12 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών 

εκπομπών: 

   

3.12.1 FCC Part 15  ΝΑΙ   

3.12.2 ICES-003 Class A  ΝΑΙ   

3.12.2 EN55022 Class A ΝΑΙ   

3.12.3 CISPR22 Class A  ΝΑΙ   

3.12.4 AS/NZS 3548 Class A  ΝΑΙ   

3.12.5 VCCI Class A  ΝΑΙ   

3.12.6 EN 300386, EN61000-3-3 , EN61000-3-2 ΝΑΙ   

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 6:  Εξοπλισμός κόμβου Α1  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

0.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί   

1. Αρχιτεκτονική    

1.1 Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με 

δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη 

καρτών 

ΝΑΙ   

1.2 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 

ενσωματωμένες θύρες 10/100/1000 Base 

T για υλοποίηση συνδέσεων WAN   

ΝΑΙ   

1.3 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 

ισοδύναμες θέσεις για τοποθέτηση καρτών 

που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας 

περιοχής (WAN) ή θυρών υποστήριξης 

φωνής (Voice). 

ΝΑΙ   

1.4 Υποστήριξη IPsec VPN  NAΙ   

1.5 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” ΝΑΙ   
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1.6 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) για 

πακέτα των 64 bytes 

Να Αναφερθεί 

>=290.000 pps 

  

1.7 Συνολικό Throughput του κόμβου (Mbps) 

για πακέτα των 1.500 bytes 

Nα Αναφερθεί  >= 2770 

Mbps 

  

1.8 Δυνατότητα υποστήριξης εξωτερικής 

τρoφοδοσίας PoE συμβατής με τα πρότυπα 

τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 

(προαιρετικά) 

ΝΑΙ   

1.9 Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V ΝΑΙ   

2 Μνήμη: ΝΑΙ   

2.1 Προσφερόμενη μνήμη DRAM (ΜΒ) >= 512   

2.2 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM 

(GΒ) 

>= 512   

2.3 Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (MB) >= 256   

2.4 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη FLASH 

(MB) 

>= 256   

3 Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών (ενσωματωμένες δυνατότητες κατά την 

παράδοση του εξοπλισμού): 

3.1         LAN ΝΑΙ   

3.1.1. IP, ARP και Local Proxy ARP ΝΑΙ   

3.1.2 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών 

ομοειδών στην τοπολογία του δικτύου. 

ΝΑΙ   

3.1.3 Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs και 802.1q 

VLAN trunking 

ΝΑΙ   

3.1.4 Υποστήριξη bridging μεταξύ ΙΕΕΕ 802.1q 

VLANs 

ΝΑΙ   

3.1.5 Spanning Tree Protocol (STP)  ΝΑΙ   

3.1.6 Υποστήριξη Transparent bridging και Source 

Route Bridging 

ΝΑΙ   

3.1.7 Ethernet  

• Υποστήριξη υπηρεσιών σε επίπεδο Layer 2 

and Layer 3 Ethernet μεταγωγής IPv4/6 

• 802.1x authentication 

• VLAN-802.1Q, 

ΝΑΙ   
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• Spanning Tree (STP), 

 • LACP 

• Transparent Bridging 

3.2 WAN    

3.2.1 Leased line, Frame Relay, Frame Relay 

Switching. Υποστήριξη FRF.16 (Frame 

Relay Multilink), MPLS 

ΝΑΙ   

3.2.2 Υποστήριξη G.SHDSL  με ενσωματωμένη 

κάρτα ή VDSL2 

ΝΑΙ   

3.2.3 Υποστήριξη ADSL over PSTN συνδέσεων 

(Annex A) με ενσωματωμένη κάρτα  

ΝΑΙ   

3.2.4 PPP, Multilink PPP και Multichassis 

Multilink PPP 

ΝΑΙ   

3.2.5 Υποστήριξη PPP over Frame Relay και Fast 

Ethernet 802.1q 

ΝΑΙ   

3.2.6 PPPoE Client και PPPoE Relay ΝΑΙ   

3.2.7 Υποστήριξη Compression Control Protocol 

(CCP) 

ΝΑΙ   

3.3 Υποστήριξη Δικτύου & IP    

3.3.1 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   

3.3.2 Υποστήριξη DHCP server, DHCP relay, DHCP 

client  

ΝΑΙ   

3.3.3 Υποστήριξη DNS, DNS Proxy, DNS spoofing ΝΑΙ   

3.3.4  Υποστήριξη IGMP proxy και IGMP snooping ΝΑΙ   

3.3.5  Υποστήριξη DMZ ΝΑΙ   

3.3.6 Υποστήριξη ACL   ΝΑΙ   

3.3.7  Υποστήριξη Static Routing, RIP v1 και v2 ΝΑΙ   

3.3.8  Υποστήριξη IPv6  ΝΑΙ   

3.3.9 IPv6 addressing architecture  ΝΑΙ   

3.3.10  IPv6 name resolution  ΝΑΙ   

 ● IPv6 statistics     

 ● IPv6 translation: Transport packets 

between IPv6-only and IPv4-only endpoints 
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(NAT-PT)  

 ● Internet Control Message Protocol 

Version 6 (ICMPv6)  

   

3.3.11 ● IPv6 DHCP ΝΑΙ   

3.4 Tunneling    

3.4.1 L2TP, L2F ή άλλο λειτουργικά ισοδύναμο ΝΑΙ   

3.4.2 GRE Tunneling ΝΑΙ   

3.5 Security    

3.5.1 Υποστήριξη SSL VPN για secure remote access  ΝΑΙ   

3.5.2   Υποστήριξη Hardware-accelerated DES, 

3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 , Public-

key-infrastructure (PKI) support  

ΝΑΙ   

3.5.3 Υποστήριξη ΝΑΤ Τrasparency, Υποστήριξη 

Stateful inspection transparent firewall 

ΝΑΙ   

3.5.4   Υποστήριξη Secure HTTP (HTTPS), FTP, και 

Telnet authentication proxy  

ΝΑΙ   

3.5.5 Υποστήριξη Dynamic και static port security ΝΑΙ   

3.5.6 Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης 

(Access Control) βασισμένων στο χρόνο 

(time based) 

ΝΑΙ   

3.5.7 Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή 

spoofing και DoS (Denial Of Service) 

επιθέσεων και ενεργειών. 

ΝΑΙ   

3.5.8 RADIUS ή/και TACACS+ ή λειτουργικά 

ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

3.5.9 Υποστήριξη L2TP ασφάλειας ΝΑΙ   

3.5.10 Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών 

Firewalll με δυνατότητα ανίχνευσης 

εισβολών (Intrusion Detection). 

ΝΑΙ   

3.5.11 Υποστήριξη IPSEC DES και 3DES 

κρυπτογράφησης. Αριθμός 

υποστηριζόμενων Tunnels 

ΝΑΙ   

3.5.13 Υποστήριξη Advanced Encryption Standard 

(AES) 

ΝΑΙ   

3.5.14 Υποστήριξη HTTPS – HTTP με SSL v3 ΝΑΙ   

3.5.15 Υποστήριξη Internet Key Exchange Security 

Protocol 

ΝΑΙ   
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3.6 Quality Of Service (QoS)    

3.6.1 Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 

Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, 

Low Latency Queuing και Custom Queuing ή 

άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό 

τον ορισμό προτεραιοτήτων στην 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών 

ΝΑΙ   

3.6.2 Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης 

απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε 

άκρο σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) για 

κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, 

CAR, RED ή άλλων λειτουργικά 

ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   

3.6.3 Resource Reservation Protocol (RSVP) ΝΑΙ   

3.6.4 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 

πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 

διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 

ΝΑΙ   

3.6.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p ΝΑΙ   

3.7 Multimedia     

3.7.1 Υποστήριξη IGMP v3 ΝΑΙ   

3.7.2 Υποστήριξη IGMP snooping ΝΑΙ   

3.7.3 Υποστήριξη PIM ή λειτουργικά ισοδύναμου ΝΑΙ   

3.7.4 Υποστήριξη IPv6 Multicast ΝΑΙ   

3.8 Management     

3.8.1 Yποστήριξη Simple Network Management 

Protocol v2c, και SNMP v3, Yλοποίηση MIB-

II 

ΝΑΙ   

3.8.2 RMON (alarms & events) ΝΑΙ   

3.8.3 Υποστήριξη Telnet, TFTP, ΝΤΡ και SNTP 

καθώς και TR069 

ΝΑΙ   

3.8.4 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω CLI 

(command line interface) και 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web 

interface (HTTP management) 

ΝΑΙ   

3.9 Άλλα χαρακτηριστικά    

3.9.1 Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: 

▪ τάση 200-240 VAC 

▪ συχνότητα 50-60 Hz για AC 

ΝΑΙ   
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Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : 

▪ Ενσωματωμένο σύστημα ανεμιστήρων 

(προαιρετικό)  

▪ Θερμοκρασία λειτουργίας  

(Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία 

καθώς και η κατανάλωση ενέργειας) 

3.11 Interfaces (εγκατεστημένα κατά την παρούσα προμήθεια):   

3.11.1 Nα διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα για 

σύνδεση μέσω συμμετρικής μισθωμένης 

ψηφιακής γραμμής με το πρότυπο G.SHDSL 

ή VDSL2 

ΝΑΙ   

3.11.2 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες 

USB γενικής χρήσης 

ΝΑΙ   

3.11.3 Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1)θύρα ADSL 

για σύνδεση μέσω υφιστάμενης 

τηλεφωνικής γραμμής PSTN (RJ-11) με 

βάση το πρότυπο Annex A 

ΝΑΙ   

3.11.4 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of 

band διαχείριση (Configuration & 

Management) μέσω τερματικού. Η 

πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με 

χρήση κωδικού (password) 

ΝΑΙ   

3.12 Προδιαγραφές Ασφαλείας:    

3.12.1 UL 60950-1 ΝΑΙ   

3.12.2 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 ΝΑΙ   

3.12.3 EN 60950-1 ΝΑΙ   

3.12.4 AS/NZS 60950-1 ΝΑΙ   

3.12.5 60950-1 

 

ΝΑΙ   

3.12.5 IEC 60950-1 

 

ΝΑΙ   

3.13 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:   

3.13.1 FCC Part 15  ΝΑΙ   

3.13.2 ICES-003 Class A  ΝΑΙ   

3.13.2 EN55022 Class A ΝΑΙ   
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3.13.3 CISPR22 Class A  ΝΑΙ   

3.13.4 AS/NZS 3548 Class A  ΝΑΙ   

3.13.5 VCCI Class A  ΝΑΙ   

3.13.6 EN 300386, EN61000-3-3 , EN61000-3-2 ΝΑΙ   

     

     

Πίνακας Συμμόρφωσης 7: Εξοπλισμός Κόμβων Κατηγορίας Α2, Α3 (Τερματικός 

εξοπλισμός (CPE) ADSL σε μορφή router  για σύνδεση με 

ADSL over PSTN κύκλωμα). 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

0.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί   

1.       Βασικά Χαρακτηριστικά    

1.1.       

  

Θύρα ADSL2/2+ over PSTN  με RJ-11 

connector. 

ΝΑΙ >=1   

1.2       

  

Στην προσφορά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-11 

καλώδιο. 

ΝΑΙ >=1   

1.3        Θύρες LAN.  ΝΑΙ >=4   

1.4       Στην προσφορά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP 

Cat 5e για την σύνδεση με το LAN. 

ΝΑΙ>=1   

5. Χαρακτηριστικά ADSL & VDSL    

2.1       Υποστήριξη IEEE 802.1q VLAN tagging  ΝΑΙ   

 

2.2       

  

Υποστήριξη ADSL over PSTN  σύμφωνα με το 

Annex A & Annex B ITU G. 992.1 (ADSL) 

ΝΑΙ   

2.3       Υποστήριξη G.992.3 (ADSL2) ΝΑΙ   

    

2.4       

  

Υποστήριξη G.992.5 (ADSL2+) ΝΑΙ   

2.5     Υποστήριξη G.992.3 (Reach-extended ADSL2 

(G.922.3) Annex L για αυξημένη απόδοση σε 

μήκη τοπικού βρόχου μεγαλύτερα από 4.800 

μέτρα από το Αστικό Κέντρο  

ΝΑΙ   
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2.5     Υποστήριξη  ΝΑΙ   

    2.6 ● ITU G.993.2 (VDSL2)  ΝΑΙ   

    2.7 ● 997 και 998 band plans  ΝΑΙ   

    2.8 ● VDSL2 profiles: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 

and 17a  

ΝΑΙ   

    2.9 ● U0 band support (25 - 276 kHz) ΝΑΙ   

   

2.10    

  

Υποστήριξη G.994.1 (G.hs) ΝΑΙ   

2.11   Υποστήριξη ANSI T1.413 Issue2 ΝΑΙ   

6. Χαρακτηριστικά ΑΤΜ    

3.1  Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – 

PPPoE 

ΝΑΙ   

3.2      Υποστήριξη PPP πάνω από ATM – PPPoA ΝΑΙ   

3.3      Υποστήριξη 4 ATM virtual circuits  ΝΑΙ   

3.4     Υποστήριξη RFCs 1483 and 2684  ΝΑΙ   

4.    Χαρακτηριστικά Θυρών LAN    

4.1.      Ρυθμός διαμεταγωγής Θυρών LAN 10/100Mbps   

4.2 Υποστήριξη ΙΕΕE802.3 και IEEE802.3u       ΝΑΙ   

4.3  Υποστήριξη line Auto MDI και MDIX Auto-

sensing 

ΝΑΙ   

5.    Χαρακτηριστικά Ασφαλείας    

5.1 Υποστήριξη SSL VPN για secure remote 

access  

ΝΑΙ   

5.2   Υποστήριξη Hardware-accelerated DES, 

3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 , 

Public-key-infrastructure (PKI) support , ως 

20 IPsec tunnels 

ΝΑΙ   
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5.3 Υποστήριξη ΝΑΤ Τrasparency, Υποστήριξη 

Stateful inspection transparent firewall 

ΝΑΙ   

5.4   Υποστήριξη Secure HTTP (HTTPS), FTP, και 

Telnet authentication proxy  

ΝΑΙ   

5.5 Υποστήριξη Dynamic και static port security ΝΑΙ   

6.    Χαρακτηριστικά Δικτύου & ΙP    

6.1 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   

6.2 Υποστήριξη DHCP server, DHCP relay, DHCP 

client  

ΝΑΙ   

6.3 Υποστήριξη DNS, DNS Proxy, DNS spoofing ΝΑΙ   

6.4  Υποστήριξη IGMP proxy και IGMP snooping ΝΑΙ   

6.5  Υποστήριξη DMZ ΝΑΙ   

6.6 Υποστήριξη ACL   ΝΑΙ   

6.7  Υποστήριξη Static Routing, RIP v1 και v2 ΝΑΙ   

6.8  Υποστήριξη IPv6  ΝΑΙ   

6.9 IPv6 addressing architecture  ΝΑΙ   

6.10  IPv6 name resolution  ΝΑΙ   

6.11 ● IPv6 statistics  ΝΑΙ   

6.12 ● IPv6 translation: Transport packets 

between IPv6-only and IPv4-only 

endpoints (NAT-PT)  

ΝΑΙ   

6.13 ● Internet Control Message Protocol 

Version 6 (ICMPv6)  

ΝΑΙ   

6.14 ● IPv6 DHCP ΝΑΙ   

7.    Χαρακτηριστικά Διαχείρισης    

7.1 Υποστήριξη DSL Forum TR-067 conformity     ΝΑΙ   

7.2 Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης (CLI) και 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web 

interface (HTTP management) 

ΝΑΙ   
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7.3 Υποστήριξη Telnet, Simple Network 

Management Protocol (SNMP), SNMP v2c, 

SNMP Version 3 (SNMPv3), Υλοποίηση 

MIB-II      

ΝΑΙ   

7.4 Yποστήριξη RADIUS and TACACS+ και 

Secure Shell (SSH) Protocol 

ΝΑΙ   

7.5 Υποστήριξη Out-of-band management 

μέσω external modem μέσω virtual  

auxiliary port  

ΝΑΙ   

8.    Χαρακτηριστικά Quality of Service    

8.1 Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 

Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, 

Low Latency Queuing και Custom 

Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) 

με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων 

στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 

εφαρμογών 

ΝΑΙ   

8.2 Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης 

απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε 

άκρο σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 

για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, 

FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά 

ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   

8.3 Resource Reservation Protocol (RSVP) ΝΑΙ   

8.4 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 

πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 

διαφορετικών εφαρμογών (policy 

routing) 

ΝΑΙ   

8.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p ΝΑΙ   

9.   Άλλα χαρακτηριστικά  

9.1 Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: 

▪ τάση 200-240 VAC 

▪ συχνότητα 50-60 Hz για AC 

 

Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : 

▪ Ενσωματωμένο σύστημα ανεμιστήρων 

(προαιρετικό)  

▪ Θερμοκρασία λειτουργίας  

 

(Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία 
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καθώς και η κατανάλωση ενέργειας) 

9.2 Διαστάσεις και βάρος (Να αναφερθούν)    

10.   Χαρακτηριστικά Ασφάλειας  

10.1 UL 60950-1 ΝΑΙ   

    10.2 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 ΝΑΙ   

    10.3 EN 60950-1 ΝΑΙ   

    10.4 AS/NZS 60950-1 ΝΑΙ   

10.5 60950-1 

 

ΝΑΙ   

   10.6 IEC 60950-1 

 

ΝΑΙ   

11   Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών 

11.1 47 CFR, Part 15 ΝΑΙ   

    11.2 ICES-003 Class A ΝΑΙ   

11.3 EN55022 Class A ΝΑΙ   

11.4 CISPR22 Class A ΝΑΙ   

11.5 AS/NZS 3548 Class A ΝΑΙ   

11.6 VCCI V-3 ΝΑΙ   

11.7 CNS 13438 ΝΑΙ   

11.8 EN 300-386 ΝΑΙ   

11.9 EN 61000 (Immunity) ΝΑΙ   

11.10 EN 55024, CISPR 24 ΝΑΙ   

11.11 EN50082-1 ΝΑΙ   
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Πίνακας Συμμόρφωσης 8: Εξοπλισμός Κόμβων Κατηγορίας Α4 (Τερματικός εξοπλισμός 

(CPE) ADSL σε μορφή router για σύνδεση με ADSL over PSTN 

κύκλωμα ή εναλλακτικά 4G/3G/HSPA/GPRS κύκλωμα). 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.       Βασικά Χαρακτηριστικά 

1.1 Θύρα ADSL2/2+ over PSTN  με RJ-11 

connector. 

ΝΑΙ >=1   

1.2         Στην προσφορά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-11 

καλώδιο. 

ΝΑΙ >=1   

1.3         Θύρες LAN.  ΝΑΙ >=4   

1.4         Στην προσφορά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP Cat 

5e για την σύνδεση με το LAN. 

ΝΑΙ>=1   

1.5 Ενσωματωμένη κάρτα υποστήριξης σύνδεσης 

σε δίκτυο 3G/HSPA/GPRS 

Yποστήριξη 3G specifications 

Data rates 

 • CDMA: 850 and 1900 MHz  

• HSDPA: 850, 900, 1900, and 2100 MHz   

ΝΑΙ   

2.       Χαρακτηριστικά ADSL & VDSL 

2.1         Υποστήριξη IEEE 802.1q VLAN tagging  ΝΑΙ   

2.2         Υποστήριξη ADSL over PSTN  σύμφωνα με το 

Annex A & Annex B ITU G. 992.1 (ADSL),  

ΝΑΙ   

2.3         Υποστήριξη G.992.3 (ADSL2) ΝΑΙ   

2.4         Υποστήριξη G.992.5 (ADSL2+) ΝΑΙ   

2.5      Υποστήριξη G.992.3 (Reach-extended ADSL2 

(G.922.3) Annex L για αυξημένη απόδοση σε 

μήκη τοπικού βρόχου μεγαλύτερα από 4.800 

μέτρα από το Αστικό Κέντρο  

ΝΑΙ   

2.6      Υποστήριξη  ΝΑΙ   

2.7 ● ITU G.993.2 (VDSL2)  ΝΑΙ   

2.8 ● 997 και 998 band plans  ΝΑΙ   
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2.9 ● VDSL2 profiles: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 

and 17a  

ΝΑΙ   

2.10 ● U0 band support (25 - 276 kHz) ΝΑΙ   

2.11      Υποστήριξη G.994.1 (G.hs) ΝΑΙ   

2.12      Υποστήριξη ANSI T1.413 Issue2 ΝΑΙ   

 3.    Χαρακτηριστικά ΑΤΜ 

3.1 Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – PPPoE ΝΑΙ   

3.2      Υποστήριξη PPP πάνω από ATM – PPPoA ΝΑΙ   

3.3      Υποστήριξη 4 ATM virtual circuits  ΝΑΙ   

3.4      Υποστήριξη RFCs 1483 and 2684  ΝΑΙ   

4.    Χαρακτηριστικά Θυρών LAN 

4.1      Ρυθμός διαμεταγωγής Θυρών LAN 10/100Mbps   

4.2 Υποστήριξη ΙΕΕE802.3 και IEEE802.3u       ΝΑΙ   

4.3  Υποστήριξη line Auto MDI και MDIX Auto-

sensing 

ΝΑΙ   

5.    Χαρακτηριστικά Ασφαλείας 

5.1 Υποστήριξη SSL VPN για secure remote access  ΝΑΙ   

5.2   Υποστήριξη Hardware-accelerated DES, 

3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 , Public-

key-infrastructure (PKI) support , ως 20 IPsec 

tunnels 

ΝΑΙ   

5.3 Υποστήριξη ΝΑΤ Τrasparency, Υποστήριξη 

Stateful inspection transparent firewall 

ΝΑΙ   

5.4   Υποστήριξη Secure HTTP (HTTPS), FTP, και 

Telnet authentication proxy  

ΝΑΙ   

5.5 Υποστήριξη Dynamic και static port security ΝΑΙ   

6.    Χαρακτηριστικά Δικτύου & ΙP 

6.1 Υποστήριξη NAT ΝΑΙ   

6.2 Υποστήριξη DHCP server, DHCP relay, DHCP 

client  

ΝΑΙ   

6.3 Υποστήριξη DNS, DNS Proxy, DNS spoofing ΝΑΙ   

6.4  Υποστήριξη IGMP proxy και IGMP snooping ΝΑΙ   

6.5  Υποστήριξη DMZ ΝΑΙ   



 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάθεσης Υλοποίησης του  
Δικτύου δεδομένων του ΟΣΕ 

 

 

Σελ. 95/116 

6.6 Υποστήριξη ACL   ΝΑΙ   

6.7  Υποστήριξη RIP v1 και v2 ΝΑΙ   

6.8  Υποστήριξη IPv6  ΝΑΙ   

6.9 IPv6 addressing architecture  ΝΑΙ   

6.10  IPv6 name resolution  ΝΑΙ   

6.11 ● IPv6 statistics  ΝΑΙ   

6.12 ● IPv6 translation: Transport packets 

between IPv6-only and IPv4-only endpoints 

(NAT-PT)  

ΝΑΙ   

6.13 ● Internet Control Message Protocol 

Version 6 (ICMPv6)  

ΝΑΙ   

6.14 ● IPv6 DHCP ΝΑΙ   

7.    Χαρακτηριστικά Διαχείρισης 

7.1 Υποστήριξη DSL Forum TR-067 conformity     ΝΑΙ   

7.2 Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης (CLI) και 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web 

interface (HTTP management) 

ΝΑΙ   

7.3 Υποστήριξη Telnet, και Simple Network 

Management Protocol Version 3 (SNMPv3)     

ΝΑΙ   

7.4 Yποστήριξη RADIUS and TACACS+ και Secure 

Shell (SSH) Protocol 

ΝΑΙ   

7.5 Υποστήριξη Out-of-band management μέσω 

external modem μέσω virtual  auxiliary port  

ΝΑΙ   

8.   Χαρακτηριστικά Quality of Service 

8.1 Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 

Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, Low 

Latency Queuing και Custom Queuing ή άλλες 

λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον 

ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων εφαρμογών 

ΝΑΙ   

8.2 Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης 

απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο 

σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) για κάθε 

ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή 

άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   

8.3 Resource Reservation Protocol (RSVP) ΝΑΙ   
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8.4 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 

πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 

διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 

ΝΑΙ   

8.5 Υποστήριξη IEEE 802.1p ΝΑΙ   

9.   Άλλα χαρακτηριστικά  

9.1 Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: 

▪ τάση 200-240 VAC 

▪ συχνότητα 50-60 Hz για AC 

 

Σύστημα Ψύξης, θερμοκρασία λειτουργίας : 

▪ Ενσωματωμένο σύστημα ανεμιστήρων 

(προαιρετικό)  

▪ Θερμοκρασία λειτουργίας  

 

(Να αναφερθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία 

καθώς και η κατανάλωση ενέργειας) 

ΝΑΙ   

9.2 Διαστάσεις και βάρος (Να αναφερθούν) ΝΑΙ   

10.   Χαρακτηριστικά Ασφάλειας  

10.1 UL 60950-1 ΝΑΙ   

10.2 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 ΝΑΙ   

10.3 EN 60950-1 ΝΑΙ   

10.4 AS/NZS 60950-1 ΝΑΙ   

10.5 60950-1 

 

ΝΑΙ   

10.6 IEC 60950-1 

 

ΝΑΙ   

11.   Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών  εκπομπών 

11.1 47 CFR, Part 15 ΝΑΙ   

11.2 ICES-003 Class A ΝΑΙ   

11.3 EN55022 Class A ΝΑΙ   

11.4 CISPR22 Class A ΝΑΙ   

11.5 AS/NZS 3548 Class A ΝΑΙ   

11.6 VCCI V-3 ΝΑΙ   
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11.7 CNS 13438 ΝΑΙ   

11.8 EN 300-386 ΝΑΙ   

11.9 EN 61000 (Immunity) ΝΑΙ   

11.10 EN 55024, CISPR 24 ΝΑΙ   

11.11 EN50082-1 ΝΑΙ   
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Πίνακας Συμμόρφωσης 9: Εξοπλισμός Κεντρικού Μεταγωγού Ορόφου. 
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     A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Αρχιτεκτονική Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.1 Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να 

εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”  

ΝΑΙ     

1.2 Διαμεταγωγική Ικανότητα - Switching 

Capacity (Gbps) 

>= 520 Gbps     

1.3 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων 

Throughput  (Mpps) 

>= 220 Mpps     

1.4 Υποστηριζόμενη μνήμη SDRAM >= 2 GB     

1.5 Υποστηριζόμενη μνήμη Boot Flash >= 1 GB     

1.6 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 

MAC διευθύνσεων για Bridging και 

Filtering για όλο το switch  

>= 55000     

2 Υποστήριξη των ακολούθων 

πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά 

την παράδοση του εξοπλισμού): 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή 

Παραπομπή 

2.1 Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ NAI     

2.2 Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX ΝΑΙ     

2.3 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 

1000BaseT 

NAI     

2.4 Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces 

τύπου 1000BASE-X (SFP) με επέκταση  

NAI     

2.5 ·         1000BaseSX ΝΑΙ     

2.6 ·         1000BaseLX/LH NAI     

2.7 ·         1000BaseZX NAI     

3 Άλλα στοιχεία  Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή 

Παραπομπή 

3.1 Θα πρέπει να προσφερθούν όλα τα 

απαραίτητα interface modules μαζί με τα 

απαραίτητα καλώδια μικτονόμησης UTP 

CAT5E 

ΝΑΙ   

4 Interfaces:       
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4.1 Να διαθέτει τουλάχιστον εκατόν 

σαραντα τέσσερις (144) Switched θύρες 

Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα 

λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των 

οποίων να επιλέγεται αυτόματα 

ΝΑΙ     

4.2 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out 

band διαχείριση (Configuration & 

Management) μέσω τερματικού τοπικού 

ή/και απομακρυσμένου (με χρήση 

modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να 

προστατεύεται με χρήση κωδικού 

(password) 

NAI     

5 Υποστήριξη των ακολούθων 

δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά 

την παράδοση του εξοπλισμού): 

 Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή  

 Παραπομπή 

5.1 Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  

Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit 

Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H 

λειτουργία σε Half ή Full Duplex να 

μπορεί να επιλέγεται αυτόματα για τις 

10/100/1000 θύρες. 

ΝΑΙ     

5.2 Υποστήριξη Link Aggregation Control 

Protocol (LACP) βάση του προτύπου 

802.3ad για δυναμική δημιουργία 

λογικών συνδέσεων (Fast Pipes). 

ΝΑΙ     

5.3  Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  NAI     

5.4 Αριθμός υποστηριζόμενων ενεργών 

VLAN  

>= 4096     

5.5 Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας 

VLANs και διάρθρωσης trunks. 

ΝΑΙ     

5.6 Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q 

για VLAN Trunking σε όλες τις  θύρες 

Fast Ethernet 10/100ΒaseTX 

ΝΑΙ     

5.7 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree 

Protocol 

ΝΑΙ     

5.8 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση 

του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε 

ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να 

συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 

802.1d αλγορίθμου, και να 

επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω 

από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις 

προς το ίδιο σημείο. 

NAI     

5.9 Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances NAI >=12000     
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5.10 Υποστήριξη λειτουργίας DHCP Server 

και DHCP relay 

ΝΑΙ     

5.11 Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI     

5.12 Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP 

filtering.   

ΝΑΙ     

5.13 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 

λοιπών ομοειδών μεταγωγέων στην 

τοπολογία του δικτύου. 

ΝΑΙ     

5.14 Υποστήριξη δυναμικής ένταξης των 

θυρών σε VLANs ανάλογα με τη MAC 

διεύθυνση του σταθμού εργασίας που 

είναι συνδεδεμένος στην εκάστοτε θύρα. 

ΝΑΙ     

5.15 Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα 

μεταγωγέων με στόχο την ανταλλαγή 

και διαμοίραση VLAN πληροφοριών. 

ΝΑΙ     

5.16 Υποστήριξη στατικού IP routing NAI     

5.17 Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων VLANs 

ΝΑΙ     

5.18 Υποστήριξη redundancy μεταξύ του 

κυρίου και ενός δεύτερου μεταγωγέα. 

Μεταξύ των δύο μεταγωγών να 

υποστηρίζεται η λειτουργία της 

εφεδρείας σε 3ο επίπεδο 

ΝΑΙ     

5.19 Υποστήριξη routing πρωτοκόλλων 

RIPv1, RIPv2 

ΝΑΙ     

6 Quality of Service:  Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή  

 Παραπομπή 

6.1 Υποστήριξη 802.1p  και Differentiated 

Services Code Point field (DSCP) για (α) 

κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων 

πακέτων ανά πόρτα και (β) 

επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας 

των εισερχόμενων πακέτων βάση 

πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 

περιλαμβάνει κατ ελάχιστον:                                                                                                                                             

•        MAC διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

•        IP διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

•        TCP πόρτα πηγής και προορισμού 

•        UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

ΝΑΙ     

6.2 Υποστήριξη τουλάχιστον οκτώ (8) 

queues, ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης 

ΝΑΙ     
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6.3 Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων 

επίβλεψης (policers) με στόχο τον 

περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και 

τη διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση                                                                                                                                                                       

•        MAC διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

•        IP διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

•        TCP πόρτα πηγής και προορισμού 

•        UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

ΝΑΙ     

6.4 Υποστηριζόμενος αριθμός policers 

εισερχόμενης κίνησης ανά Fast Ethernet 

ή Gigabit Ethernet θύρα  

ΝΑΙ     

6.5 Υποστήριξη Weighted Tail Drop για 

αποφυγή συμφόρησης στις ουρές 

εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης 

ΝΑΙ     

6.6 Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) 

queuing 

NAI     

6.7 Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI     

7 Διαχείριση:       

7.1 Υποστήριξη Simple Network 

Management Protocol v2c, και SNMP v3, 

Yλοποίηση MIB-II 

ΝΑΙ     

7.2 RMON (alarms & events) NAI     

7.3 Υποστήριξη Telnet, TFTP, ΝΤΡ και SNTP  ΝΑΙ     

7.4 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω CLI 

(command line interface) και 

απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω web 

interface (HTTP management) 

ΝΑΙ     

8 Διαθεσιμότητα:  Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή  

 Παραπομπή 

8.1 Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικής 

τροφοδοσίας 

      

8.2 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία 

σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του 

Spanning Tree πρωτοκόλλου 

ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση 

των STP timers 

ΝΑΙ     

8.3 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού 

μονόδρομων συνδέσεων, που 

προκύπτουν από βλάβη στη φυσική 

σύνδεση 

ΝΑΙ     



 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάθεσης Υλοποίησης του  
Δικτύου δεδομένων του ΟΣΕ 

 

 

Σελ. 103/116 

8.4 Υποστήριξη παραμετροποίησης των 

θυρών, ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο 

υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά 

τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες 

αυτές 

ΝΑΙ     

9 Ασφάλεια:  Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή  

 Παραπομπή 

9.1 Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών 

(passwords) τόσο για τοπική και 

απομακρυσμένη πρόσβαση. 

ΝΑΙ     

9.2 Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS 

πιστοποίησης των χρηστών για 

πρόσβαση στο  μεταγωγέα 

ΝΑΙ     

9.3 Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση 

χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στο 

μεταγωγέα 

ΝΑΙ     

9.4 Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, 

για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά 

χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα 

σύνδεσής του. 

ΝΑΙ     

9.5 Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών 

επιπέδων σε τοπική πρόσβαση 

ΝΑΙ     

9.6 Υποστήριξη SNMPv3 για 

κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. 

ΝΑΙ     

9.7 Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση 

της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω 

Telnet. 

NAI     

9.8 Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το 

spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ 

δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών 

NAI     

9.9 Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της 

κίνησης των πακέτων με δημιουργία και 

χρήση access lists (ACLs) βάση 

πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 

περιλαμβάνει κατ ελάχιστον:                                                                                                               

•        MAC διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

•        IP διεύθυνση αποστολέα και 

παραλήπτη 

•        TCP πόρτα πηγής και προορισμού 

•        UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

NAI     
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9.10 Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping 

ώστε να φιλτράρονται τα DHCP 

μηνύματα που έχουν αμφίβολη 

προέλευση και να περιορίζονται οι 

επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των 

DHCP bindings. 

ΝΑΙ     

9.11 Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις 

IP Spoofing. 

ΝΑΙ     

9.12 Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις 

ARP. 

ΝΑΙ     

9.13 Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών 

του switch ακόμη και εντός του VLAN. 

ΝΑΙ     

9.14 Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε 

να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε 

συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας 

ανάλογα με την MAC address που έχουν 

NAI     

9.15 Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε 

να απομακρύνεται από το switch η MAC 

address σταθμών που είναι ανενεργοί 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 

ΝΑΙ     

9.16 Δυνατότητα ενημέρωσης των 

διαχειριστών του δικτύου από τον 

μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται 

ή αποχωρεί από το δίκτυο 

      

10 Προδιαγραφές Ασφαλείας:  Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή  

 Παραπομπή 

10.1 UL 60950-1 ΝΑΙ     

10.2 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 ΝΑΙ     

10.3 EN 60950-1 ΝΑΙ     

10.4 AS/NZS 60950-1 ΝΑΙ     

10.5 60950-1 ΝΑΙ     

10.6 IEC 60950-1 ΝΑΙ     

11 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών 

εκπομπών: 

 Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή  

 Παραπομπή 

11.1 FCC Part 15  ΝΑΙ     

11.2 ICES-003 Class A  ΝΑΙ     

11.3 EN55022 Class A ΝΑΙ     
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11.4 CISPR22 Class A  ΝΑΙ     

11.5 AS/NZS 3548 Class A  ΝΑΙ     

11.6 VCCI Class A  ΝΑΙ     

11.7 EN 300386, EN61000-3-3 , EN61000-3-2 ΝΑΙ     

 

Πίνακας Συμμόρφωσης 10:   Υπηρεσίες Υποστήριξης της Λειτουργίας της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής του Οργανισμού. 
 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                                 ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της 

λειτουργίας της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής του Οργανισμού. 

Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση Παραπομπή 

  

ΝΑΙ =2     
Διάθεση επαρκούς αριθμού στελεχών 

Μόνιμα στελέχη του Αναδόχου με Πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χώρας ΕΕ σχετικό 

με το αντικείμενο και 10ετή εμπειρία 

ΝΑΙ     

Υποχρεωτική παρουσία  (βάρδια) στα 

Γραφεία του ΟΣΕ   
ΝΑΙ     

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 3.3.10 της διακήρυξης. 
ΝΑΙ     

Προσδιορισμός των στελεχών που θα 

διαθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος βάση 

συγκεκριμένων βιογραφικών. 

ΝΑΙ     

Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα έργα NAI     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1.4.3 ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 

Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την Οικονομική Προσφορά 

τους για την «Υλοποίησης του Δικτύου δεδομένων του ΟΣΕ», μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν 

υπόψη τους:  

▪ Τη Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με όλα τα σχετικά προσαρτήματα της. 

▪ Το παρόν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει την παρούσα δήλωση  

▪ Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό 

  

Ότι οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών του Έργου. 

Ότι οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το Κατ' Αποκοπή Τίμημα της Προσφοράς μας 

περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση της ζητούμενης 

υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα στο άρθρο ..... 

Ότι οι Εταιρείες μας, αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα την ισχύ των όρων της Διακήρυξης και των 

σχετικών Προσαρτημάτων της.  

Αθήνα    

ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ  

 

Σφραγίδα - Υπογραφή  
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7.1.4.4 Συνολικά Προσφερόμενο Τίμημα  

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως το Συνολικό 
Προσφερόμενο Τίμημα της Προσφοράς μας για την εκτέλεση του Έργου «Υλοποίηση και 
Λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ». 

Συνολικό Προσφερόμενο Τίμημα 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

ΦΠΑ  

Κατηγορία ΦΠΑ:  

ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ (αριθμητικώς):  

ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ (ολογράφως):  

 

Αθήνα, ..........................................(ημ/νία)  

ΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 



 
 

 
 

7.1.4.5 Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς Έργου- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Α/Α 

 

Προϊόν/Υπηρεσία 

Συνολικό 

Κόστος  

(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α) 

 

Φ.Π.Α 

Συνολικό 

Κόστος 

 (ΜΕ Φ.Π.Α) 

 ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

   

1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

2. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΕΤΟΣΕ 

   

3. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

   

4. 
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

5. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ IP/VPN    

6. 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ    

 ΣΥΝΟΛΟ Α’    

     

 ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

   

1. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ A1    

2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ A2    

3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α3    

4. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α4    

5. ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ BANDWIDTH ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ 

   

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9U  

   

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΙΖΑΣ 

ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 

   

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (κανάλι και καλώδιο ανά μέτρο) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

5e. 

   

 ΣΥΝΟΛΟ Β΄     



 
 

 
 

7.1.4.6 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία 

Μονάδα 

Μέτρησης 

(Α/Μ) 

Κόστος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Συνολικό Κόστος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

      

      

      

      

      

      

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

7.1.4.7 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς – YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/Υ  

 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία 

Μονάδα 

Μέτρησης 

(Μήνας) 

Κόστος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Συνολικό Κόστος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

      

      

      

      

      

      

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

7.1.4.8 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς – YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΣΕ 

 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία 

Μονάδα 

Μέτρησης 

(Μήνας) 

Κόστος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Συνολικό Κόστος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

      

      

      

      

      

      

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

7.1.4.9 Ανάλυση οικονομικής προσφοράς –YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α 
Περιγραφή 

Υπηρεσίας 
Προσφέρων   

Μονάδα Μέτρησης 

(Α.Μ) 

Κόστος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Συνολικό 

Κόστος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  



 
 

 
 

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

7.1.4.10 Ανάλυση οικονομικής – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ VPN (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 

ΣΗΜΕΙΟ) 

Α/Α 
Εγκατάσταση ΟΣΕ 

(Σημείο) 

Κατηγορία 

Εγκατάστασης 
Ποσότητα 

Τύπος Θύρας / 

Χωρητικότητα 

Μηνιαίο 

κόστος 

Κόστος έως το 

πέρας του έργου 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

7.1.4.11 Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής 

Κωδικός/Περιγραφή 

Προϊόντος 

Κατασκευαστή 

Ποσότητα 
Μηνιαίο 

κόστος 

Κόστος έως 

το πέρας του 

έργου 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

       

       

       

       

       



 
 

 
 

 Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ  

 Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ  

 

7.1.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1.5.1 Περιεχόμενα  Υποφακέλου  Τεχνικής  Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συντάξει την τεχνική προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών και ανταγωνισμού, καθώς και τα αναφερόμενα στα 

κεφάλαια 3, 4 και 5 του Μέρους Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

7.1.5.1.1 Τεχνική Προσφορά 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος  πρέπει να 
περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 
1. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας προσέγγισης της υλοποίησης του Έργου (NETOΣΕ VPN). 

2. Περιγραφή της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονηθεί με την έναρξη του Έργου. 

3. Προτεινόμενη αρχιτεκτονική δικτύου VPN .  

4. Γενική τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης της Υπηρεσίας Δικτύου, των πρωτοκόλλων δικτύου 

και των αρχών που διέπουν την αρχιτεκτονική σχεδίαση.  

5. Περιγραφή των μεθόδων και διαδικασιών που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος για την παρακολούθηση και τη 

διασφάλιση ποιότητας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου. 

6. Αναλυτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Πρόσβασης και των συνδέσεων των σημείων με το δίκτυο διανομής. 

Περιγραφή του σχετικού εξοπλισμού. 

7. Αναλυτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του VPN.  

8. Αναλυτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών που θα προσφερθεί στα πλαίσια του 

παρόντος έργου. Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του και της ποιότητας – εξασφάλισης 

που προσφέρει για διόρθωση – αντιμετώπιση βλαβών.  

9. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου NETOSE στη Δ/νση 

Πληροφορικής από μηχανικούς του Αναδόχου  

10. Παρουσίαση της προτεινόμενης Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA).  

11. Χρονοδιάγραμμα Έργου. 

12. Διαδικασία Μετάπτωσης 

13. Συμπληρωμένοι πίνακες ανάλυσης οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ επί ποινή αποκλεισμού. 

14. Αναλυτικά στοιχεία του Διαγωνιζομένου (προσκομίζονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας 

και χωριστά για κάθε υπεργολάβο): 

1) Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά, 

2) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του υποψηφίου (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, εύρος 

δραστηριοτήτων), 



 
 

 
 

3) Παρουσίαση της οργανωτικής δομής, καθώς και μεγεθών προσωπικού του Διαγωνιζομένου, που θα 

περιλαμβάνει: Οργανόγραμμα, περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού (σύνθεση προσωπικού, 

αριθμός επιστημόνων, τίτλοι σπουδών, επίπεδο κατάρτισης, επαγγελματική σχέση κλπ.),πολιτική 

εκπαίδευσης του προσωπικού του Διαγωνιζομένου, 

 

 

4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραφείου της Επιθεώρησης Εργασίας από την οποία να προκύπτει το μόνιμο 

προσωπικό του Διαγωνιζόμενου. 

15. Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα του Διαγωνιζομένου για την εκτέλεση του Έργου 

(μελέτες και έργα υλοποίησης και λειτουργίας δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων), καθώς και την 

παροχή παρόμοιου χαρακτήρα δικτυακών υπηρεσιών με ίδιες ή τρίτες υποδομές και υπηρεσιών κατάρτισης 

(τα 3 τελευταία έτη). Επειδή τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν ποιοτικό κριτήριο επιλογής μεταξύ των 

Διαγωνιζόμενων, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν 

σαφή εικόνα της εμπειρίας του Διαγωνιζόμενου σε παροχή αντίστοιχων ή παρόμοιων υπηρεσιών με τις 

ζητούμενες. Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας: 

1) Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του Διαγωνιζομένου σε συναφές αντικείμενο με το 

προκηρυσσόμενο Έργο και παράθεση αναλυτικών στοιχείων που να τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα 

(κτίρια, τεχνική υποδομή, εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, υπηρεσίες) και εμπειρία του για την 

εκτέλεση έργων ικανοποιητικού μεγέθους, συναφών με αυτό της παρούσας Διακήρυξης (μελέτες 

εφαρμογής και παροχή ενοποιημένων δικτυακών υπηρεσιών, ανάλογες προς τη ζητούμενη, ως προς το 

εύρος, τη γεωγραφική κατανομή, το περιβάλλον, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά). 

2) Λεπτομερής αναφορά στη δικτυακή υποδομή και λειτουργία του υποψηφίου αναδόχου στην Ελληνική 

Επικράτεια (γεωγραφική κάλυψη, χωρητικότητες συνδέσμων, ιδιοκτησιακό καθεστώς δικτύου δεδομένων) 

και στις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, αλλά και στην ασφάλεια, στην αξιοπιστία και στη διαθεσιμότητα της 

δικτυακής υποδομής και των παρεχομένων δικτυακών υπηρεσιών. 

3) Κατοχή αδειών για παροχή τηλεματικών υπηρεσιών, όπου απαιτούνται και όπως προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

4) Αναφορά στην τήρηση εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου συγκεκριμένων προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας (π.χ. ISO ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν στη χώρα εγκατάστασής 

του ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η εφαρμογή ισοδύναμων μέτρων 

εξασφάλισης ποιότητας, που διαθέτει ο Υποψήφιος Ανάδοχος και οι πιθανοί εταίροι / υπεργολάβοι), για 

αντικείμενα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του υπό προκήρυξη έργου. Ιδιαίτερη αναφορά στις 

παραμέτρους διασφάλισης της ποιότητας του έργου "NETOΣΕ VPN", με έμφαση στη συνέπεια και 

προσήλωση στα τεθέντα πρότυπα και στο χρονοδιάγραμμα, στην ικανοποίηση των οργανωτικών και 

λειτουργικών απαιτήσεων, στην επίτευξη των τεθέντων στόχων και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των 

χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών. 

5) Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων έργων υλοποίησης και λειτουργίας δικτυακών και 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και παροχής παρόμοιου χαρακτήρα δικτυακών υπηρεσιών, με ίδιες ή 

τρίτες υποδομές, καθώς και υπηρεσιών κατάρτισης, με όμοιο αντικείμενο και αντίστοιχο μέγεθος και 

πολυπλοκότητα με αυτό της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία εκτελεί ή εκτέλεσε ο Διαγωνιζόμενος κατά 

την προηγούμενη τριετία, ιδιαίτερα δε σε φορείς του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στον 

κατάλογο αυτό μπορούν να προστεθούν και έργα, στα οποία ο Διαγωνιζόμενος είχε το ρόλο του 

υπεργολάβου ή του εταίρου αρκεί αυτό να αναγράφεται σαφώς, 



 
 

 
 

6) Για κάθε ένα από τα έργα που εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή πρέπει να αναφερθούν, σε μορφή 

Πίνακα, τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Φορέας / Πελάτης  

• Χρονολογία έναρξης του έργου 

• Διάρκεια του έργου (από - έως) 

• Προϋπολογισμός του έργου (χωρίς ΦΠΑ) 

• Απασχόληση (σε ανθρωπομήνες) 

• Αντικείμενο του έργου 

• Ρόλος του Διαγωνιζομένου (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος, κλπ) 

• Άλλοι συμμετέχοντες 

• Ποσοστό συμμετοχής του Διαγωνιζομένου σε οικονομικά μεγέθη 

• Αρμόδιος ή αρμόδια υπηρεσία του πελάτη από όπου μπορούν να ζητηθούν στοιχεία (όνομα, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) 

• Παρούσα κατάσταση Έργου 

• Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα έργα θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, 

εάν ο Αναθέτων Φορέας ήταν φορέας του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή απλές 

υπογεγραμμένες και σφραγισμένες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις, εάν ο Αναθέτων Φορέας 

ήταν φορέας ή επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η προσκόμιση 

των πιστοποιητικών αυτών ή στην περίπτωση έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, μπορεί να 

υποβληθεί αντί γι’ αυτά αντίγραφο των σχετικών συμβάσεων καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση που να 

πιστοποιεί ότι υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί από τον κατά περίπτωση 

Αναθέτοντα Φορέα.  

16. Στοιχεία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υποψήφιου Αναδόχου καθώς και με τη χρηματοπιστωτική 

και οικονομική του ικανότητα, τα οποία θα αφορούν στις δύο (2) προηγούμενες του τρέχοντος έτους 

οικονομικές χρήσεις, και συγκεκριμένα (προσκομίζονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας 

και χωριστά για κάθε υπεργολάβο): 

1) Αντίγραφα ισολογισμών, αποτελέσματα χρήσης, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων καθώς και 

καταστάσεις ταμειακών ροών, εάν αυτές δεν περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, με 

ανάλυση τους σε δραστηριότητες λειτουργικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές. 

2) Ενδιάμεσα αποτελέσματα χρήσης του τριμήνου που προηγείται του διαγωνισμού. 

3) Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών. 

4) Αναφορά του ύψους του ύψους και ποσοστού του κύκλου εργασιών που επενδύεται σε ανάπτυξη 

νέων δικτυακών υπηρεσιών. 

 

 

   



 
 

 
 

7.1.5.2 Παραρτήματα 

7.1.5.2.1 Συμπλήρωση Πινάκων Συμμόρφωσης 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 
προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση. Αν η λέξη «ΝΑΙ» λείπει τότε η προδιαγραφή 
είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή της υπηρεσίας, ή του τρόπου διασύνδεσης 
και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης  κ.λ.π. που θα παρατεθούν σε 
αντίστοιχο παράρτημα της τεχνικής προσφοράς 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 
αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη 
παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 
4.18). 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων συμμόρφωσης και η παροχή όλων 
των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 
Παράρτημα για Τεχνικά φυλλάδια, Αναφορές, και ότι άλλο πληροφοριακό υλικό κρίνεται σκόπιμο από τον 
Ανάδοχο. 

7.1.5.2.2 Παράρτημα για Τεχνικά Φυλλάδια, Αναφορές 

Περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε μορφή 

αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του διαγωνισμού. Το 

παράρτημα αυτό αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ. που κατά την κρίση του Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών και Συμμόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήματος 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων, τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η 

αρίθμηση τους.  

7.1.5.2.3 Παράρτημα Ομάδας Έργου 

Πρόταση, συνοδευόμενη από βιογραφικά σημειώματα, των ατόμων που θα εμπλακούν στην μελέτη 

εφαρμογής, στην κατασκευή του NETOΣΕ VPN, στην παροχή των δικτυακών υπηρεσιών.  Δεν είναι απαραίτητη 

η κατάθεση βιογραφικών για όλα τα μέλη των ομάδων, παρά μόνον των στελεχών του υποψηφίου Αναδόχου 

που θα είναι αρμόδια για το συντονισμό και την διαχείριση των ομάδων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόμενα μέλη των ομάδων δεν είναι μόνιμα στελέχη του υποψηφίου 

αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι 

υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι 

όροι του παρόντος διαγωνισμού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιρειών υποβάλλονται επιπλέον 

βεβαιώσεις των εταιρειών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόμενης συνεργασίας. 

Η Πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του σχήματος Διοίκησης του έργου και του πλαισίου 

συνεργασίας της ομάδας εργασίας του αναδόχου με την ομάδα εργασίας του OΣE. Ο τόπος εργασίας του 

σχήματος αυτού θα είναι ο ΟΣΕ. 
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