
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης 
 
 
Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση 
επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού 
Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό: EPSETKD0801, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Προμήθεια 
Εξοπλισμού» της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και 
Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», 
ελήφθησαν τρία (3) σχόλια από τις κάτωθι εταιρείες: 
 
Αρ. Πρωτ. Εταιρεία / Ένωση 
179/ΕΠΣΕΤΚΔ/07.04.2011 Alpha Grissin SA 
180/ΕΠΣΕΤΚΔ/07.04.2011 LAMDA HELLIX 
183/ΕΠΣΕΤΚΔ/08.04.2011 LAMDA HELLIX 
 
 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο του Διαγωνισμού με κωδικό 
EPSETKD0801, και επεξεργάστηκαν από την προαναφερθείσα Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης. Ακολουθεί πίνακας των αποτελεσμάτων της 
Δημόσιας Διαβούλευσης: 
 

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

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε 
στην 
Προκήρυξη: 

Τεκμηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

1.  Απόδοση συστήματος UPS 
Στις προδιαγραφές ζητείται η 
απόδοση του συστήματος να 
είναι 88%. 
Τα UPS τελευταίας τεχνολογίας 
έχουν βαθμό απόδοσης έως και 
95%, ο οποίος παραμένει 
σταθερός ακόμα και με 50% 
ποσοστό φόρτισης.  
Προτείνουμε για λόγους 
εξοικονόμησης ενέργειας να 
ζητηθεί βαθμός απόδοσης 95% 
ακόμα και με 50% φορτίο στην 
έξοδο. 
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι 
ένα UPS με βαθμό απόδοσης 
95% συγκριτικά με ένα UPS με 
βαθμό απόδοσης 88% 
εξοικονομεί σε μία πενταετία 
σχεδόν 15.000,00.  

ΝΑΙ  Αναφέρεται στον 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
4, σημείο 9. 
Η πρόταση γίνεται 
δεκτή και η 
προδιαγραφή 
συντελεστή 
ενεργειακής απόδοσης 
στο μισό φορτίο αλλάζει 
από 88% σε 95%. 

Alpha Grissin 
SA 

2.  Αρμονική Παραμόρφωση 
Ρεύματος Εισόδου 
Στις προδιαγραφές ζητείται η 
μέγιστη τιμή της Αρμονική 
Παραμόρφωση Ρεύματος 
Εισόδου THDi να είναι 5%. 
Η παραπάνω τιμή επιτυγχάνεται 
με χρήση φίλτρου στην είσοδο 
του UPS το οποίο σημαίνει ότι 
επιβαρύνεται το 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος με 
χωρητικό φορτίο, δηλαδή 
πρακτικά μειώνεται η 
παρεχόμενη ισχύς του προς το 

 ΟΧΙ Αναφέρεται στον 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
4, σημείο 16. 
Η παρατήρηση ωστόσο 
λαμβάνεται υπόψη και 
η τεκμηριωμένη 
επίδραση του χαμηλού 
THDi  θα αξιολογηθεί 
θετικά, με βάση την 
πρόταση που 
προστίθεται στο  
Παράρτημα 1, Ενότητα 
2.4, πρώτη 
παράγραφος «Η υψηλή 

Alpha Grissin 
SA 



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

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε 
στην 
Προκήρυξη: 

Τεκμηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

UPS. 
Τα UPS τελευταίας τεχνολογίας 
έχουν Αρμονική Παραμόρφωση 
Ρεύματος Εισόδου 3% χωρίς 
την χρήση φίλτρων. 
Προτείνουμε να ζητηθεί THDi 
<3% ή <5% χωρίς την χρήση 
φίλτρων. 
 

ενεργειακή απόδοση 
στο μισό φορτίο και ο 
χαμηλός βαθμός 
αρμονικής 
παραμόρφωσης εισόδου 
(THDi ) θα 
αξιολογηθούν θετικά.» 
Σημειώνεται ότι η 
παρατήρηση δεν γίνεται 
πλήρως δεκτή λόγω 
του περιορισμένου 
αριθμού 
κατασκευαστών UPS 
που μπορούν να 
προσφέρουν 
ταυτόχρονα υψηλή 
απόδοση και THDi 
<3%. 

3.  Ικριώματα Racks 
Στις προδιαγραφές ζητείται τα 
ικριώματα να έχουν βάθος 1000 
mm. Λόγω του μεγάλου βάθους 
των σύγχρονων servers 
προτείνουμε να ζητηθούν 
ικριώματα με βάθος 1200 mm 
έτσι ώστε να υπάρχει και ο 
κατάλληλος χώρος στην πίσω 
πλευρά για την διαχείριση των 
καλωδίων χωρίς να εμποδίζεται 
η διέλευση του αέρα. 
 

 ΟΧΙ Αναφέρεται στον 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
6, σημείο 6. 
Η παρατήρηση ωστόσο 
λαμβάνεται υπόψη και 
η σχετική προδιαγραφή 
αλλάζει από 
τουλάχιστον 100cm σε 
τουλάχιστον 105cm 
(1050mm). 
Η παρατήρηση δεν 
γίνεται πλήρως δεκτή 
(ελάχιστο βάθος 
120cm) λόγω των 
διαστάσεων των 
υπαρχόντων 
ικριωματοσειρών και 
συγκεκριμένα του 
μέγιστου συνολικού 
υπάρχοντος βάθους 
τους το οποίο ανέρχεται 
στα 270cm.  

Alpha Grissin 
SA 

4.  Σύστημα γείωσης 
Δεν περιγράφεται στην 
διακήρυξη σύστημα γείωσης 
στον χώρο του Data Center. 
Στα πλαίσια της αναβάθμισης 
του Data Center προτείνουμε 
την εγκατάσταση ειδικού 
συστήματος γείωσης στον χώρο 
κάτω από το υπερυψωμένο 
δάπεδο. 

ΝΑΙ  Περιγράφεται στο 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
10, σημείο 32. 
Οι απαιτούμενες 
εργασίες και σύμφωνα 
με την παρατήρηση 
προσδιορίζονται 
σαφέστερα με την 
προσθήκη της απαίτηση 
33 στον Πίνακα 
συμμόρφωσης 10 και 
την επαναδιατύπωση 
της απαίτησης 34 του 
ιδίου πίνακα 
συμμόρφωσης.  

Alpha Grissin 
SA 

5.  Σχετικά με τις ώρες και ημέρες 
απόκρισης επιβεβαιώστε ότι ο 
χρόνος απόκρισης των 3 ωρών 

ΝΑΙ  Αναφέρεται στον 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
11, απαίτηση 10.  

Lamda Hellix 



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

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε 
στην 
Προκήρυξη: 

Τεκμηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

σε βλάβη είναι για τις εργάσιμες 
ημέρες και αν ο χρόνος αυτός 
διαφοροποιείται σε μη 
εργάσιμες ημέρες.  
 

Ο χρόνος αναφέρεται 
στις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες όπως ορίζεται 
στο σημείο. Για 
οποιεσδήποτε άλλες 
ημέρες γίνεται το πρωί 
της επόμενης ημέρας 
(ανεξάρτητα αν είναι 
εργάσιμη ή όχι). Με 
βάση τα παραπάνω 
αλλάζει η διατύπωση 
της απαίτησης 10 στον 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
11 αλλάζει σε: 
 «Μέγιστος χρόνος 
ανταπόκρισης του 
αναδόχου σε περίπτωση 
βλάβης, Για την 
διάγνωση της βλάβης: 
Εντός τριών (3) ωρών 
κατά μέγιστο από τη 
στιγμή της αναγγελίας 
της βλάβης εφόσον η 
ειδοποίηση έγινε στο 
διάστημα από 08:00 
μέχρι 18:00 για τις 
εργάσιμες ημέρες της 
εβδομάδας. 
Ή το πρωί (07:00 η 
ώρα), της επόμενης 
ημέρας εφόσον η 
ειδοποίηση έγινε εκτός 
των ανωτέρω ημερών 
και ωρών.»  

6.  Η συνήθης αυτονομία των 
γεννητριών με την 
ενσωματωμένη δεξαμενή 
καυσίμου είναι 8-12 ώρες για 
πλήρες φορτίο για την 
πλειοψηφία των 
κατασκευαστών. Οπότε  
ζητούμενη αυτονομία 18 ωρών 
σημαίνει ανάγκη για εξωτερική 
δεξαμενή καυσίμων.  
Προτείνεται αυτονομία 
καυσίμου σύμφωνη με τον 
εκάστοτε κατασκευαστή (8-12 
ώρες σε πλήρες φορτίο) και 
δυνατότητα της γεννήτριας για 
μελλοντική σύνδεση σε 
εξωτερική δεξαμενή καυσίμου. 

ΝΑΙ  Αναφέρεται στον 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
1, απαίτηση 9 και στο 
Παράρτημα 1, Ενότητα 
2.1. 
Η παρατήρηση γίνεται 
δεκτή. Αλλάζει η 
διατύπωση στο Πίνακα 
συμμόρφωσης 1, 
απαίτηση 9 σε 
«Αυτονομία 
ενσωματωμένης 
δεξαμενής καυσίμου για 
λειτουργία στο μισό της 
ελάχιστης απαιτούμενης 
standby ισχύος, δηλ. 
240KVA» ενώ αλλάζει 
και η αντίστοιχη 
περιγραφή στο 
Παράρτημα 1, Ενότητα 
2.1, παράγραφος 2 και 
3 ως εξής:” Η 
αυτονομία του Η/Ζ σε 
καύσιμα θα πρέπει να 

Lamda Hellix 



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

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε 
στην 
Προκήρυξη: 

Τεκμηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

είναι κατ’ ελάχιστον 18 
ώρες για λειτουργία σε 
επίπεδο standby ισχύος 
240KVA. Το Η/Ζ, θα 
έχει ενσωματωμένη 
δεξαμενή καυσίμων, και 
θα εγκατασταθεί 
εξωτερικά του κτηρίου 
του ΕΙΕ”. Επίσης με 
βάση την αλλαγή αυτή 
προκύπτει ανάγκη 
πλήρους 
απομακρυσμένης 
παρακολούθησης και 
ως εκ τούτου η ομάδα 
απαιτήσεων 28-32 του 
Πίνακα συμμόρφωσης 1 
γίνεται από επιθυμητή 
υποχρεωτική, ενώ 
αντίστοιχα αλλάζει και 
η περιγραφή στο 
Παράρτημα 1, Ενότητα 
2.1, τελευταία 
παράγραφος ως εξής 
«Το Η/Ζ απαιτείται να 
περιλαμβάνει σύστημα 
απομακρυσμένης 
παρακολούθησης» 

7.  Για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση και 
διαθεσιμότητα των κρίσιμων 
φορτίων προτείνουμε τον 
διαχωρισμό των υπαρχόντων 
και προτεινόμενων UPS σε δύο 
ομάδες με την μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση και ισχύ. Κάθε 
ομάδα θα τροφοδοτείται από 
διαφορετικού πίνακες με 
διαφορετικές παροχές από τον 
πίνακα μεταγωγής του κτιρίου.  
 

ΝΑΙ  Αναφέρεται στο Πίνακα 
Συμμόρφωσης 6 στην 
απαίτηση 6. Η απαίτηση 
υπάρχει ήδη 
διατυπωμένη, ωστόσο 
βελτιώνεται η σαφήνεια 
της με την προσθήκη 
της απαίτησης 11: «Ο 
Ανάδοχος θα 
υλοποιήσει κατανομή 
φορτίων στον πίνακα 
ΕΚΤ02 ώστε σε 
συνδυασμό με τον 
πίνακα ΕΚΤ01, το 
σύνολο των 
υπαρχόντων και νέων 
UPS να διαχωριστεί σε 
δύο ομάδες, με την 
κάθε ομάδα να 
τροφοδοτείται από 
διαφορετικό πίνακα 
παροχής και κάθε rack 
να λαμβάνει 
τροφοδοσία και από τις 
δύο ομάδες» 

Lamda Hellix 

8.  Λόγω της κρισιμότητας των 
φορτίων του Data Center 
προτείνεται για την 
εγκατάσταση των νέων UPS / 
πινάκων  και τις αλλαγές 

ΝΑΙ  Αναφέρεται στο 
Παράρτημα 1, Ενότητα 
2.4, στο Πίνακα 
Συμμόρφωσης 4, 
απαίτηση 23 και 24.  

Lamda Hellix 



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

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε 
στην 
Προκήρυξη: 

Τεκμηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

τροφοδοσίας υπαρχόντων UPS 
και φορτίων να μην υπάρξει 
συνολική ή μερική διακοπή 
λειτουργίας του DC. Να υπάρξει 
λύση με πολλαπλές αλλαγές της 
μίας εκ των δύο τροφοδοσιών 
των ικριωμάτων εκ περιτροπής. 
Για την εγκατάσταση του πίνακα 
μεταγωγής και αλλαγής 
τροφοδοσιών των υπαρχόντων 
πινάκων ζητείται η ελάχιστη 
δυνατή διακοπή. 

Η παρατήρηση γίνεται 
αποδεκτή, και η 
απαίτηση 24 γίνεται 
σαφέστερη και 
διαχωρίζεται σε δύο 
τμήματα την 24 «Για 
την μεταγωγή των 
υπαρχόντων 
ικριωμάτων, UPS και 
φορτίων ο ανάδοχος θα 
προτείνει λύση με 
πολλαπλές αλλαγές της 
μίας εκ των δύο 
τροφοδοσιών των 
υπαρχόντων 
ικριωμάτων εκ 
περιτροπής.» και την 
νέα απαίτηση 25 «Ο 
ανάδοχος θα θέσει σε 
κατάσταση ψυχρής 
εφεδρείας τα UPS E/F 
με δημιουργία 
εφεδρικού κυκλώματος 
εξόδου τους με 4 
επιπλέον εφεδρικούς 
βιομηχανικούς 
ρευματοδότες, 
καλωδιώσεις και 
αντίστοιχες αυτόματες 
ασφάλειες  των 32A.» 

9.  Για την καλύτερη δυνατή 
ενεργειακή απόδοση των νέων 
UPS και για τον λόγο ότι αυτά 
θα λειτουργούν σε τοπολογία 
2Ν καλό θα είναι ο συντελεστής 
ενεργειακής απόδοσης στο μισό 
φορτίο των UPS να είναι πάνω 
από 93-95% (Πίνακας 4, α/α 9)  
 

ΝΑΙ  Ναι. Ταυτίζεται με την 
Παρατήρηση Αριθμό 1 
της Δημόσιας 
Διαβούλευσης. 

Lamda Hellix 

10.  Επιβεβαιώστε μας ότι τα 
ζητούμενα συστήματα διανομής 
τροφοδοσίας στα ικριώματα 
PDUʼs είναι switched PDUʼs.  
 

ΝΑΙ  Αναφέρεται στο 
Παράρτημα 1, Ενότητα 
2.6, Πίνακα 
Συμμόρφωσης 6, 
Απαιτήσεις 10 και 20.  
Αν και με βάση τις 
απαιτήσεις 28,29,38,39 
είναι πλήρως 
διασαφηνισμένες οι 
προδιαγραφές του PDU, 
προστίθεται στις 
απαιτήσεις 10,20 και 
στην Ενότητα 2.6 του 
παραρτήματος 1 η ρητή 
αναφορά ότι πρόκειται 
για switched PDUs. 
 

Lamda Hellix 

11.  Αν στα ζητούμενα 2 έτη της 
εγγύησης/συντήρησης, θέλετε 

ΝΑΙ  Αναφέρεται στο 
Παράρτημα 1 και 

Lamda Hellix 



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

Απάντηση 
Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε 
στην 
Προκήρυξη: 

Τεκμηρίωση 
Απάντησης 

Υποβάλλων 
(Φορέας, 
Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

να συμπεριλαμβάνονται: 
 
Αντικαταστάσεις των 
ελλατωματικών υλικών – 
εξαρτημάτων χωρίς χρέωση  
Ολες οι απαιτούμενες εργασίες 
για αποκατάσταση βλαβών 
χωρίς χρέωση  
Όλες οι απαιτούμενες εργασίες 
προληπτικής συντήρησης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
κατασκευαστών, χωρίς χρέωση  
Όλα τα αναλώσιμα για τις 
παραπάνω προληπτικές 
συντηρήσεις χωρίς χρέωση  
  
 

ενότητα 2.12 και στο 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
12.  
 
Η απάντηση στα 
ερωτήματα αυτά είναι 
θετική ως προς του 
όρους όπως αναφέρεται 
και στα αντίστοιχα 
σημεία.  
Για λόγους περαιτέρω 
αποσαφήνισης 
βελτιώνεται η 
διατύπωση στην 
Ενότητα 2.12 και στον 
Πίνακα Συμμόρφωσης 
12, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις και με 
την αντικατάσταση των 
περιοδικών 
συντηρήσεων με 
περιοδικούς ελέγχους 
και εργασίες 
εξασφάλισης εγγύησης 
καλής λειτουργίας. 
Επίσης η διάρκεια 
Εγγύησης Καλής 
Λειτουργίας αυξάνεται 
στους 36 από 24 μήνες 
(Άρθρα 19Β και 
Πίνακας Συμμόρφωσης 
11, απαίτηση 1) 

 


