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Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Νο25/2018 για την «Παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης 

της ΕΥΑΘ»» 

Σχετ.: α) Τo με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ Α.Ε. 19445/28-6-2018 αίτημα συμπληρωματικών 

πληροφοριών της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ 

β) Το με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ Α.Ε. 19470/28-6-2018 έγγραφο της «Ομάδας Εργασίας  (βάσει της 

υπ’ αρ. 86/2018 Απόφασης του ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε.)» 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρείας 

VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ, το οποίο αναρτήθηκε μέσω διαδικτυακού τόπου ΕΣΗΔΗΣ την 

27/6/2018, η Ομάδας Εργασίας  (βάσει της υπ’ αρ. 86/2018 Απόφασης του ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε.) 

παραθέτει τις κάτωθι διευκρινήσεις: 

 

«Ερώτημα 1ο  

Όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις υποστήριξης- συντήρησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 9 των ειδικών όρων της διακήρυξης και διευκρινίζεται ότι υπάρχει πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις μας για την άρση της βλάβης οποιαδήποτε ώρα απαιτηθεί. 

Ερώτημα 2ο  

Σε ότι αφορά στα 18 σημεία με ένδειξη « *» στα οποία δεν παρέχεται υποδομή χαλκού 

διευκρινίζετε ότι δεν υπάρχει κατανεμητής στην κτιριακή τους υποδομή. 



Ερώτημα 3ο  

Είναι αποδεκτή η παροχή υπηρεσίας ADSL/MPLS-VPN μέσω ADSL ΑΡΥΣ σε όσα σημεία κριθεί 

απαραίτητο, τα οποία και πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.  

 

Ερώτημα 4ο  

Διευκρινίζεται ότι για τα σημεία του πίνακα 1 της σελίδα 29 της διακήρυξης, στα οποία θα 

διατηρηθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός της ΕΥΑΘ, θα διατηρηθεί επίσης και η υφιστάμενη 

τεχνολογία της γραμμής. Ειδικότερα, για τα σημεία που υπάρχει δρομολογητής Cisco 886VA, εκ 

παραδρομής αναφέρετε στον πίνακα 2 του παραρτήματος 1 ότι η παρεχόμενη φυσική υποδομή 

της κύριας σύνδεσης είναι τύπου PSTN, ενώ στην πραγματικότητα είναι τύπου ISDN. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πίνακα 1 της διακήρυξης 25/2018 και στην εγγραφή α/α 11 εκ 

παραδρομής αναφέρετε ότι ο τύπος του υφιστάμενου εξοπλισμού είναι Cisco 886 VA  ενώ στην 

πραγματικότητα είναι 887VA και η χρησιμοποιούμενη γραμμή είναι τεχνολογίας PSTN». 

 

 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών  

 
 

 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
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