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Διευκρινήσεις  

Για τη Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων   
«Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης 

κινητικότητας» 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 45789/23-09-2022 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172945 
 

Κατόπιν έγγραφων ερωτήσεων που υπεβλήθησαν στην αρμόδια υπηρεσία 
διευκρινίζουμε τα κάτωθι:  

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- 

με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, καθώς και οι πάσης φύσεως πιστοποιήσεις (ενδεικτικά: ISO, 

CE, TUV, Rohs, Energy Star, κλπ) που δύνανται να συνοδεύουν ένα προϊόν, μπορούν να 

κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση και επικύρωση. 

 
ΑΠ: Στο άρθρο 2.1.4. «Γλώσσα» της διακήρυξης αναγράφεται: «……Ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο θα υποβάλλονται 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ..» 

Οι πιστοποιήσεις (ενδεικτικά: ISO, CE, TUV, Rohs, Energy Star, κλπ) που δύνανται να 

συνοδεύουν ένα προϊόν και είναι του κατασκευαστή ή του προϊόντος μπορούν να 

κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση και επικύρωση. Όσο αφορά όμως τα 

ISO του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτά θα είναι μεταφρασμένα 

στην ελληνική και επικυρωμένα.   

 
 
2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

Στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναφέρεται «Όσον αφορά 

στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 1 αντίστοιχη προμήθεια 

ανά ομάδα την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) και έως την ημερομηνία δημοσίευσης 

του παρόντος Διαγωνισμού.» 

α. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι απαιτείται μία αντίστοιχη προμήθεια για κάθε ομάδα 

στην οποία προτίθεται να συμμετέχει κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας. 

β. Επίσης, η 4η ομάδα «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων δικτύων και 

υποδομών» απαρτίζεται από αντικείμενα που δε συνάδουν απαραίτητα με τον τίτλο της, 

και για τα οποία δεν προκύπτει εμφανής σύνδεση μεταξύ τους. Παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιωθεί ότι θεωρείται –και συνεπώς είναι αποδεκτή – προμήθεια που αφορά 

τουλάχιστον ένα από τα αντικείμενα της τέταρτης ομάδας (πχ. έργο που αφορά προμήθεια 



WiFi access points). 

 

ΑΠ: α. Για κάθε ομάδα στην οποία προτίθεται να συμμετέχει κάθε υποψήφιος οικονομικός 

φορέας απαιτείται να έχει υλοποιήσει μια τουλάχιστον προμήθεια. 

β. Η προμήθεια αφορά τουλάχιστον ένα από τα αντικείμενα της τέταρτης ομάδας 

 
3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Στη σελ. 29, στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» , υποπαράγραφος Β.4., 
εδάφιο α, αναφέρεται «Πίνακα που θα αναφέρονται: ο τίτλος του κάθε παρόμοιας 
προμήθειας που έχει υλοποιηθεί την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021), ο φορέας 
χρηματοδότησης, συμβατικό ποσό, το συμβατικό ποσό αναθέτουσα αρχή, ημερομηνία 
έναρξης, ημερομηνία λήξης.» 

α. Στην παραπάνω πρόταση αναφέρεται 2 φορές η φράση «συμβατικό ποσό» με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια αναφορικά με την απαίτηση. Παρακαλούμε 

διευκρινίστε ποια ακριβώς είναι τα απαιτούμενα πεδία του σχετικού πίνακα. 

β. Στο ίδιο εδάφιο σε επόμενη παράγραφο αναφέρεται «Αν οι αποδέκτες των προμηθειών 

είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Αναθέτουσες Αρχές), οι 

υλοποιήσεις των παραπάνω προμηθειών αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις και 

βεβαιώσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή». Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτά και πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των έργων από 

τους δημόσιους Φορείς. 

 

ΑΠ: α. Η φράση «συμβατικό ποσό» εκ παραδρομής αναφέρεται δύο φορές.  

β. Στη σελ. 29, στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» ,αναγράφεται: «……Αν οι 
αποδέκτες των προμηθειών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(Αναθέτουσες Αρχές), οι υλοποιήσεις   των παραπάνω προμηθειών αποδεικνύεται με 
σχετικές συμβάσεις και  βεβαιώσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή…» 

Επομένως υποχρεωτικά υποβάλλονται οι σχετικές συμβάσεις και βεβαιώσεις. Τα 
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής μπορούν να αντικαταστήσουν μόνο τις βεβαιώσεις. 

 
4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Στη σελ. 30, στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» , υποπαράγραφος Β.5., 

αναφέρεται «Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.7 (απόδειξη προτύπων 

διασφάλισης ποιότητας και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης) οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν». 

α.Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν απαιτούνται ή όχι πιστοποιητικά περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, καθώς στην παράγραφο 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» δεν υπάρχει σχετική απαίτηση. 

β. Βάσει της   ίδιας   υποπαραγράφου   (Β.5)   εδάφιο   α,   απαιτείται   η   προσκόμιση 

«Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του προμηθευτή». Αντίθετα, στην 

παράγραφο 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» ζητείται «Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να διαθέτουν 

πιστοποιητικά των παρακάτω προτύπων διαχείρισης: α) Διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο» 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιο ISO απαιτείται να διαθέτει ο προμηθευτής. 
 
ΑΠ: α. Τα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής και 
γι αυτό δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα». Θα υποβληθούν με 



την τεχνική προσφορά μόνο εφόσον και για τα είδη που συνοδεύουν και απαιτούνται στο 
Παράρτημα Ι-Μελέτη. 

β. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά των 

παρακάτω προτύπων διαχείρισης: α) Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο». Εκ παραδρομής αναγράφεται το ISO 9001:2008 το οποίο έχει αντικατασταθεί 

από το ISO 9001:2015. 

 

5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Αναφορικά με την απαίτηση για «Επέκταση του οπτικού δακτυλίου MAN της πόλης των 

Τρικάλων», παρακαλούμε για τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

a. Το προς επέκταση ΜΑΝ (Μητροπολιτικό Δίκτυο) αφορά το ΜΑΝ Δημοσίου ή κάποιο 

ιδιωτικό ΜΑΝ που έχει υλοποιήσει ο Δήμος? 

i.Σε περίπτωση που αφορά ΜΑΝ του Δημοσίου, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο 

Δήμος έχει λάβει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις από την Κοινωνία της Πληροφορίας 

για την επέκταση του ΜΑΝ 

ii.Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε τα σημεία (ποια και πόσα) στα 

οποία ζητείται η επέκταση του ΜΑΝ. 

ΑΠ: Δεν θα απαιτηθούν εργασίες επέκτασης του ΜΑΝ κι ως εκ τούτου δεν απαιτείται η 

αδειοδότηση/έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε. 

 

6. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Στον πίνακα της σελίδας 121 της διακήρυξης ζητούνται μεταξύ άλλων τα αντικείμενα 2 

«Μεταγωγέας                           βιομηχανικού τύπου 4 θυρών και παρελκόμενος εξοπλισμός», 

3 «Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 8 θυρών και παρελκόμενος εξοπλισμός» και 4 

«Κεντρικός μεταγωγέας και παρελκόμενος εξοπλισμός 

(οπτικά modules)». 

Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα ακόλουθα: 

α. αν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αφορά τη ζητούμενη επέκταση του ΜΑΝ ή αν 

προορίζεται για κάποια άλλη λειτουργικότητα –να προσδιοριστεί η λειτουργικότητα.  

ΑΠ: Δεν αφορά σε επέκταση του ΜΑΝ αλλά θα γίνει χρήση του εξοπλισμού στο ιδιόκτητο 

δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου. 

 

β.Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθούν οι αναλυτικές τεχνικές 

προδιαγραφές του παραπάνω απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και οι απαιτούμενες 

υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης για κάθε ένα είδος εξοπλισμού από τα 

παραπάνω. 

ΑΠ: 1. Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 4 θυρών και παρελκόμενος εξοπλισμός 

 Πόσες θύρες RJ45 1G να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 4 
 Πόσες οπτικές θύρες να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 2 
 Τι ταχύτητας να είναι οι οπτικές θύρες? Τουλάχιστον 1GBit 
 Απαιτείται η προσφορά ruggedized transceivers τύπου SFP, και αν ναι, τι τύπου – 

(multimode, single mode)? Ναι να είναι single mode 
 Απαιτείται η υποστήριξη POE στη συσκευή και αν ναι, με τι POE budget? Απαιτείται 

Τουλάχιστον 15,4 W ανά θύρα 
 Που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη συσκευή? Σε εξωτερικό χώρο 
 Απαιτείται η υποστήριξη Layer 2 ή Layer 3 features στη συσκευή? Ναι – Layer 2 
 Απαιτείται η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στη συσκευή και αν ναι, 

ποιων? Το υφιστάμενο δίκτυο βασίζεται εξ’ ολοκληρου σε εξοπλισμό του 
κατασκευαστή Cisco. Συνεπώς ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
υποστηρίζει και να είναι πλήρως συμβατός με τα πρωτόκολλα του συγκεκριμένου 



κατασκευαστή. 
 
2. Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 8 θυρών και παρελκόμενος εξοπλισμός 

 Πόσες θύρες RJ45 1G να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 8 
 Πόσες οπτικές θύρες να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 2 
 Τι ταχύτητας να είναι οι οπτικές θύρες? Τουλάχιστον 1GBit 
 Απαιτείται η προσφορά ruggedized transceivers τύπου SFP, και αν ναι, τι τύπου – 

(multimode, single mode)? Ναι να είναι single mode 
 Απαιτείται η υποστήριξη POE στη συσκευή και αν ναι, με τι POE budget? Απαιτείται 

Τουλάχιστον 15,4 W ανά θύρα 
 Που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη συσκευή? Σε εξωτερικό χώρο 
 Απαιτείται η υποστήριξη Layer 2 ή Layer 3 features στη συσκευή? Ναι – Layer 2 
 Απαιτείται η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στη συσκευή και αν ναι, 

ποιων? Το υφιστάμενο δίκτυο βασίζεται εξ’ ολοκληρου σε εξοπλισμό του 
κατασκευαστή Cisco. Συνεπώς ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
υποστηρίζει και να είναι πλήρως συμβατός με τα πρωτόκολλα του συγκεκριμένου 
κατασκευαστή. 

 
3. Κεντρικός Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου και παρελκόμενος εξοπλισμός 

 Πόσες θύρες RJ45 1G να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 4 
 Πόσες οπτικές θύρες να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 12 
 Τι ταχύτητας να είναι οι οπτικές θύρες? Τουλάχιστον 1GBit 
 Απαιτείται η προσφορά ruggedized transceivers τύπου SFP, και αν ναι, τι τύπου – 

(multimode, single mode)? Ναι να είναι single mode 
 Απαιτείται η υποστήριξη POE στη συσκευή και αν ναι, με τι POE budget? ΟΧΙ 
 Που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη συσκευή? Σε εξωτερικό χώρο 
 Απαιτείται η υποστήριξη Layer 2 ή Layer 3 features στη συσκευή? Ναι – Layer 2 
 Απαιτείται η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στη συσκευή και αν ναι, 

ποιων? Το υφιστάμενο δίκτυο βασίζεται εξ’ ολοκληρου σε εξοπλισμό του 
κατασκευαστή Cisco. Συνεπώς ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
υποστηρίζει και να είναι πλήρως συμβατός με τα πρωτόκολλα του συγκεκριμένου 
κατασκευαστή. 

 
γ.Επίσης παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί τι εννοείτε με τον όρο «παρελκόμενος 

εξοπλισμός», που συνοδεύει τις περιγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού στον πίνακα 

της σελ. 121 της διακήρυξης. 

ΑΠ: Τα οπτικά modules – SFP, τροφοδοτικά, οπτικά patchcords, κλπ. 

 

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Αναφορικά με τον πίνακα συμμόρφωσης του Access Point, θα θέλαμε τις ακόλουθες 
διευκρινίσεις: 

α. Η προδιαγραφή 2 αναφέρει «Μέγιστη κατανάλωση 11Watt». Παρακαλούμε να 

επιβεβαιωθεί ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η τιμή «11» καθόσον η αναφορά απόλυτου 

αριθμού είναι άκρως περιοριστική, και ότι είναι αποδεκτές συσκευές με μέγιστη 

κατανάλωση >=11Watt. 

ΑΠ: αποδεκτή κατανάλωση έως 16 W 

β. Η προδιαγραφή 10 αναφέρει «Υποστήριξη έως 256 QAM στα 2.4GHz και στα 5GHz.». 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι είναι αποδεκτές συσκευές που υποστηρίζουν έως 1024 

QAM στα 2.4GHz και στα 5GHz. 

ΑΠ: Ναι είναι αποδεκτές 

 

8. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 



Παρακαλούμε να δοθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (εννοείτε physical sever, 
λογισμικό ή κάτι άλλο?) για τον εξυπηρετητή κεντρικού ελέγχου ασύρματου δικτύου, 
προκειμένου να γίνει η σωστή διαστασιολόγηση της προσφερόμενης λύσης 

ΑΠ: Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου (Cloud Controller – Dashboard) 

9. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε να δοθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για το Τείχος προστασίας 

ασύρματου δικτύου (firewall), προκειμένου να γίνει η σωστή διαστασιολόγηση της 

προσφερόμενης λύσης. 

 

ΑΠ: 

Stateful firewall throughput  - 4 Gbps 

Advanced security throughput - 2 Gbps 
Maximum site-to-site VPN throughput - 1 Gbps 
Maximum site-to-site VPN tunnels - 3,000 
WAN interfaces (dedicated)  - 2 x 10GbE SFP+ 1 x USB (cellular failover1 ) 
LAN interfaces (fixed) - 8 x GbE (RJ45) 8 x GbE (SFP) 8 x 10GbE (SFP+) 
Mounting - 1U rack 
Operating temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) 
Humidity - 5% to 95% 
 

10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε να δοθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για το Λογισμικό ελέγχου 

ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, προκειμένου να γίνει η σωστή διαστασιολόγηση της 

προσφερόμενης λύσης. 

 

ΑΠ: Το λογισμικό αυτό είναι ο Cloud Controller – Dashboard του δικτύου 

11. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε να δοθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για το Λογισμικό 

γεωεντοπισμού και ανάλυσης χρήσης ασύρματου δικτύου (Advanced Analytics, data traffic 

analysis drill down), προκειμένου να γίνει η σωστή διαστασιολόγηση της προσφερόμενης 

λύσης. 

 

ΑΠ: Το λογισμικό αυτό είναι ο Cloud Controller – Dashboard του δικτύου 

12. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Για τα αντικείμενα της ομάδας 4 «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 

δικτύων και υποδομών» δεν αναφέρεται με σαφήνεια στη διακήρυξη αν απαιτούνται 

υπηρεσίες εγγύησης- τεχνικής υποστήριξης για τον προς προμήθεια εξοπλισμό. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν απαιτούνται, για ποια αντικείμενα, ποιες είναι οι 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και ποια είναι η απαιτούμενη χρονική 

διάρκεια. 

ΑΠ: Απαιτείται 3ετής εγγύηση στον εξοπλισμό της ομάδας 4  

13. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Αναφορικά με το κεφάλαιο 2.4.4 «Εποπτεία & Διαχείριση Εισερχομένων-Εξερχομένων 

Οχημάτων σε πεζόδρομο» θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί πώς θα μεταφέρεται η 



πληροφορία από τις κάμερες αναγνώρισης στο κεντρικό λογισμικό που θα είναι στο cloud. 

Κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση 4g router σε όλα τα σημεία, που θα εγκατασταθούν οι 

κάμερες ή θα χρησιμοποιηθεί η λύση παροχής του Wi-Fi που αποτελεί μέρος του υποέργου 

Δ, το οποίο προϋποθέτει την τοποθέτηση των καμερών στα σημεία εγκατάστασης των 

Access Points. 

Παρακαλούμε να περιγραφεί τρόπου μετάδοσης των δεδομένων των καμερών στο κεντρικό 

λογισμικό, ώστε να γίνει πιο κατανοτή η αρχιτεκτονική της λύσης. 

 

ΑΠ: Η μεταφορά των δεδομένων θα γίνεται με χρήση του ασύρματου δικτύου μέσω των 
Access Points που θα "αναπτυχθούν" ως απαίτηση του ίδιου υποέργου. 

 

14. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  του υποέργου Δ της σελίδας 141 της διακήρυξης, αναφέρει 

4 τεμάχια  στο λογισμικό. 

 

Κεντρικής 
εφαρμογή 
διαχείριση 
ελεγχόμενης 
πρόσβασης 
πεζοδρόμου 

 
ΤΕΜ 

 
4 

 
4.032,26 

 
16.129,03 

 
3.870,97 

 
20.000,00 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι εννοείτε με τη ζητούμενη ποσότητα. 
 
ΑΠ: Η ποσότητα της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης ελεγχόμενης πρόσβασης 
πεζοδρόμου, εκ παραδρομής αναφέρεται ως τέσσερεις (04). Η ορθή ποσότητα είναι μια 
(01), με τιμή ανά τεμ. στα 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Επίσης στον ίδιο πίνακα ο αριθμός των καμερών αναγνώρισης πινακίδων ελεγχόμενης 
πρόσβασης, είναι δεκατρείς (13) κι όχι δέκα (10) όπως από λάθος έχει αναφέρεται, με τη 
συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα 65.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 
15. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Παράγραφος 2.4, σελ. 125, Προδ. 2: Μέγιστη κατανάλωση 11Watt. Παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτές λύσεις με κατανάλωση ως 15W (802.3af), καθώς τα 
σύγχρονα μοντέλα υποστηρίζουν νεότερες τεχνολογίες (802.11ax) και έχουν μεγαλύτερες 
απαιτήσεις σε επίπεδο κατανάλωσης ισχύος. 

ΑΠ: Αποδεκτή κατανάλωση έως 16 W 

 

16. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Παράγραφος 2.4, σελ. 126, Προδ. 10: Υποστήριξη wallet-garden. Παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε ότι το ζητούμενο feature είναι το Walled Garden. Ναι είναι το Walled Garden 
 
Παράγραφος 2.4, σελ. 121: Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 4 θυρών και παρελκόμενος 
εξοπλισμός. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα παρακάτω: 
o Πόσες θύρες RJ45 1G να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 4 
o Πόσες οπτικές θύρες να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 2 
o Τι ταχύτητας να είναι οι οπτικές θύρες? Τουλάχιστον 1GBit 
o Απαιτείται η προσφορά ruggedized transceivers τύπου SFP, και αν ναι, τι 



τύπου –  
                                           (multimode, single mode)? Ναι να είναι single mode 

o Απαιτείται η υποστήριξη POE στη συσκευή και αν ναι, με τι POE budget? Απαιτείται 
Τουλάχιστον 15,4 W ανά θύρα 

o Που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη συσκευή? Σε εξωτερικό χώρο 
o Απαιτείται η υποστήριξη Layer 2 ή Layer 3 features στη συσκευή? Ναι – Layer 2 
o Απαιτείται η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στη συσκευή και αν ναι, 

ποιων? Το υφιστάμενο δίκτυο βασίζεται εξ’ ολοκληρου σε εξοπλισμό του 
κατασκευαστή Cisco. Συνεπώς ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει 
και να είναι πλήρως συμβατός με τα πρωτόκολλα του συγκεκριμένου κατασκευαστή. 

 
17. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Παράγραφος 2.4, σελ. 121: Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 8 θυρών και παρελκόμενος 
εξοπλισμός. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα παρακάτω: 
o Πόσες θύρες RJ45 1G να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 8 
o Πόσες οπτικές θύρες να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 2 
o Τι ταχύτητας να είναι οι οπτικές θύρες? Τουλάχιστον 1GBit 
o Απαιτείται η προσφορά ruggedized transceivers τύπου SFP, και αν ναι, τι 

τύπου –  
                                           (multimode, single mode)? Ναι να είναι single mode 

o Απαιτείται η υποστήριξη POE στη συσκευή και αν ναι, με τι POE budget? Απαιτείται 
Τουλάχιστον 15,4 W ανά θύρα 

o Που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη συσκευή? Σε εξωτερικό χώρο 
o Απαιτείται η υποστήριξη Layer 2 ή Layer 3 features στη συσκευή? Ναι – Layer 2 
o Απαιτείται η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στη συσκευή και αν ναι, 

ποιων? Το υφιστάμενο δίκτυο βασίζεται εξ’ ολοκληρου σε εξοπλισμό του 
κατασκευαστή Cisco. Συνεπώς ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει 
και να είναι πλήρως συμβατός με τα πρωτόκολλα του συγκεκριμένου κατασκευαστή. 

 
18. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Παράγραφος 2.4, σελ. 121: Κεντρικός μεταγωγέας και παρελκόμενος εξοπλισμός 
(οπτικά 
modules). Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα παρακάτω: 
o Πόσες θύρες RJ45 1G να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 4 
o Πόσες οπτικές θύρες να φέρει η συσκευή? Τουλάχιστον 12 
o Τι ταχύτητας να είναι οι οπτικές θύρες? Τουλάχιστον 1GBit 
o Απαιτείται η προσφορά ruggedized transceivers τύπου SFP, και αν ναι, τι 

τύπου – (multimode, single mode)? Ναι να είναι single mode 
o Απαιτείται η υποστήριξη POE στη συσκευή και αν ναι, με τι POE budget? ΟΧΙ 
o Που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη συσκευή? Σε εξωτερικό χώρο 
o Απαιτείται η υποστήριξη Layer 2 ή Layer 3 features στη συσκευή? Ναι – Layer 2 
o Απαιτείται η υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στη συσκευή και αν ναι, 

ποιων? Το υφιστάμενο δίκτυο βασίζεται εξ’ ολοκληρου σε εξοπλισμό του 
κατασκευαστή Cisco. Συνεπώς ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει 
και να είναι πλήρως συμβατός με τα πρωτόκολλα του συγκεκριμένου κατασκευαστή. 

 

19. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Παράγραφος 2.4, σελ. 121: Τείχος προστασίας ασύρματου δικτύου (firewall). 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα παρακάτω: 
o Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός σημείων που θα διασυνδέουν οι λύσεις , αν θα 

διασυνδεθούν δηλαδή στο firewall μόνο τα συγκεκριμένα AP που ζητάει ο διαγωνισμός 
ή υπάρχουν επιπλέον σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΑ 

o Ποιο είναι το απαιτούμενο εύρος bandwidth που θα πρέπει να υποστηρίζεται στο 
firewall – Τουλάχιστον 4Gbps 

o Ποια είναι η επιθυμητή ταχύτητα διασύνδεσης για τις θύρες του firewall (1 G , 10G, 
100G) τουλάχιστον 10G 

o Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός χρηστών-clients που εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούν 
την συσκευή. 2000 

o Θα διασυνδεθούν επιπλέον συστήματα που δεν αναφέρονται στον διαγωνισμό? NAI 



o Τι χαρακτηριστικά security απαιτούνται από τον εξοπλισμό? Πχ antimalware, IPS, κλπ. 
Αν   ναι, πόσα έτη subscriptions να υπολογιστούν? NAI 3 έτη 

 

20. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Παράγραφος 2.4, σελ. 121: Λογισμικό ελέγχου ενεργού δικτυακού εξοπλισμού. 
o Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι το λογισμικό θα διαχειρίζεται τα switches και 

όχι τα WiFi Access Points, τα οποία θα διαχειρίζονται από τον ζητούμενο Cloud 
Controller 

NAI 
o Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η διάρκεια υποστήριξης του λογισμικού θα είναι 3 

έτη 
 NAI 3 ETH 

 

21. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Παράγραφος 2.4, σελ. 121: Λογισμικό γεωεντοπισμού και ανάλυσης χρήσης ασύρματου 
δικτύου(Advanced Analytics, data traffic analysis drill down) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε 
μας ότι η διάρκεια υποστήριξης του λογισμικού θα είναι 3 έτη  
 
ΑΠ:ΝΑΙ 

22. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Παράγραφος 2.4, σελ. 121: Υπηρεσίες Εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού 
και λογισμικού 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται σκαπτικές και άλλες 
παρεμβατικές εργασίες επί δημοσίων χώρων (πέρασμα οπτικών ινών), για την διασύνδεση 
των switches στο MAN  
 
ΑΠ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

23. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Σε συνέχεια της αρ. 727/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, έως τις 18/11/2022 ώρα 15:00, σχετικά 
με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και δεδομένου του γεγονότος ότι συμμετέχοντες 
ήδη μπορεί να προβήκανε στην έκδοση αυτής  πριν την εν λόγω παράταση, η ισχύς αυτής 
μπορεί να είναι  τουλάχιστον μέχρι 05.06.2023. (τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον από την 
επομένη της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας,  μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5).  
 

  Ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
Τμήματος Έξυπνης Πόλης 

 
 
                 Παιάνας Σωτήριος 
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