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ΘΕΜΑ :    Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων   

Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ 
Σκύρου και Ν. Αγχιάλου- ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Κωδικός Πράξης/MIS 
(ΟΠΣ):5071142, Δ.52/21 

 

1. Κατόπιν συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΑ), σας 
πληροφορούμε τα ακόλουθα επί υποβληθέντων ερωτημάτων υποψήφιων 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θέματος : 

 
Ερώτημα 1ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση (28-187-191-195), «Το Σύστημα θα 
έχει την ικανότητα να διεκπεραιώνει εξερχόμενες κλήσεις προς: Χειριστές μέσα 
στο σύστημα και συνδρομητές MFC-R2, CB (Q.23), LB, VoIP, QSIG, και PABX, 
όπως περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους.» 

 
  α. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών MFC-

R2 που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
 
  β. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών CB 

(Q.23) που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
 
  γ. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών LB 

που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
 
  δ. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών VoIP 

που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
 
  ε. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών 

Primary Rate Interface QSIG που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
 
  στ. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών PABX 

and PSTN που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
 
  ζ. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών Basic 

Rate Interface ISDN που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
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  η. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα των γραμμών ATS-

QSIG που θα διασυνδεθούν από το VCS. 
 
  θ. Παρακαλείστε να προσδιορίσετε εάν οποιαδήποτε άλλη 

τηλεφωνική γραμμή που δεν αναφέρεται παραπάνω θα διασυνδεθεί από το VCS 
και τη σχετική ποσότητα. 
 

Απάντηση :    
 
 α. Τουλάχιστον δύο (2) γραμμών τύπου MFC-R2. 
 
  β. Τουλάχιστον δύο (2) γραμμών τύπου CB (Q.23). 
 
  γ. Το σύστημα που θα παραδοθεί θα έχει τη δυνατότητα σε 

μελλοντική του αναβάθμιση να διαχειριστεί γραμμές τύπου LΒ.. 
 
  δ. Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) γραμμών VOIP. 
 
  ε. Τουλάχιστον δύο (2) γραμμών τύπου Primary Rate Interface 

QSIG. 
 
  στ. Τουλάχιστον δύο (2) γραμμών τύπου PABX και PSTN. 
 
  ζ. Τουλάχιστον δύο (2) γραμμών τύπου Basic Rate Interface 

ISDN. 
 
  η. Τουλάχιστον δύο (2) γραμμών τύπου ATS-QSIG. 
 
  θ. Δεν απαιτείται άλλη διασύνδεση. 
 
 
Ερώτημα 2ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 190, «Το VCS θα περιλαμβάνει 
εσωτερική δυνατότητα VoIP PABX για τους χρήστες VCS SIP τηλεφώνου. Οι 
χρήστες τηλεφώνου SIP (τηλέφωνα SIP) πρέπει να διασυνδέονται απευθείας με 
το VCS, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων καρτών ή διεπαφών, απευθείας στους 
κεντρικούς μεταγωγείς Ethernet του συστήματος VCS.» 

 
  α. Παρακαλούμε προσδιορίστε την ποσότητα των τηλεφώνων 

SIP που θα διασυνδεθούν απευθείας από το VCS. 
 
  β. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν τα προαναφερόμενα 

τηλέφωνα SIP θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού. 

 
Απάντηση :   
 
  α. To σύστημα θα παραδοθεί με κατάλληλη διαμόρφωση H/W 

και S/W, ώστε μελλοντικά να μπορεί να υποστηρίξει την απ’ευθείας διασύνδεση 
τουλάχιστον 10 SIP συκευών. 
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  β. Οι συσκευές δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

Διακήρυξης. 
 
Ερώτημα 3ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 194, «Για την ψηφιακή καταγραφή της 
συγκεντρωμένης εισερχόμενης και εξερχόμενης επικοινωνίας θα παρέχεται 
κατάλληλη διεπαφή για τον σκοπό αυτό.» 

 
Επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτή η καταγραφή μέσω VoIP των 

επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του Primary Rate Access QSIG. 
 
Απάντηση :  Eίναι αποδεκτή. 
 
 
Ερώτημα 4ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 246, «O προμηθευτής απαιτείται να 
χορηγήσει ολοκληρωμένο το σύστημα ώστε να καλύψει την μελλοντική 
χωρητικότητα όσον αφορά σε χώρους στα ικριώματα, στην παροχή ισχύος και 
στις δυνατότητες σύνδεσης. Συνεπώς η προσθήκη νέας διεπαφής, στα πλαίσια 
επέκτασης του συστήματος, θα αναγνωρίζεται αμέσως από το σύστημα και με την 
τοποθέτησή της θα είναι έτοιμη για λειτουργία.» 

 
  α. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα της μελλοντικής 

επέκτασης που ζητείται για το VCS όσον αφορά τα ραδιοφωνικά κανάλια. 
 
  β. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα της μελλοντικής 

επέκτασης που ζητείται για το VCS όσον αφορά τα τηλεφωνικά κανάλια. 
 
  γ. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα της μελλοντικής 

επέκτασης που ζητείται για το VCS όσον αφορά τα CWP. 
 
  δ. Παρακαλούμε καθορίστε την ποσότητα της μελλοντικής 

επέκτασης που ζητείται για το VCS όσον αφορά άλλες πηγές. 
 
Απάντηση :   
 
  α. Το σύστημα που θα παραδοθεί, να είναι δυνατό να 

επεκταθεί μελλοντικά σε ποσοστό 50%. 
 
  β. Το σύστημα που θα παραδοθεί, να είναι δυνατό να 

επεκταθεί μελλοντικά σε ποσοστό 50%. 
 
  γ. Το σύστημα που θα παραδοθεί, να είναι δυνατό να 

επεκταθεί μελλοντικά σε ποσοστό 50%. 
 
  δ. Το σύστημα που θα παραδοθεί, να είναι δυνατό να 

επεκταθεί μελλοντικά σε ποσοστό 50%. 
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Ερώτημα 5ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 248, «Επιπλέον των παραπάνω και 
για τη μελλοντική χρήση του συστήματος σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, 
θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες επέκτασης για να υποστηριχθούν 
επιπρόσθετα κανάλια Ραδιοσυχνοτήτων.» 

 
Παρακαλούμε προσδιορίστε την απαιτούμενη χωρητικότητα επέκτασης. 
 
 
Απάντηση :  Το σύστημα που θα παραδοθεί, να είναι δυνατό να 

επεκταθεί μελλοντικά σε ποσοστό 50%. 
 
 
Ερώτημα 6ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 278, «Θα ληφθεί μέριμνα για την 
καταγραφή όλων των Ράδιο / Τηλεφωνικών και Τηλεφωνικών επικοινωνιών της 
έδρας» 

 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτές εξόδοι εγγραφής VoIP 

τελευταίας τεχνολογίας. 
 
 
Απάντηση :  Επιβεβαιώνεται αποδοχή. 
 
 
Ερώτημα 7ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 280, «Με βάση τις απαιτήσεις του 
ICAO το σύστημα απαιτείται να διαθέτει την δυνατότητα για καταγραφή των 
συνομιλιών που διαμείβονται δια ζώσης από το προσωπικό Εναέριας 
Κυκλοφορίας στον χώρο γύρω από την θέση εργασίας.» 

 
Κατανοούμε ότι κάθε CWP θα διαθέτει μικρόφωνο περιβάλλοντος. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ή συμβουλέψτε. 
 
Απάντηση :  Η δια ζώσης καταγραφή θα γίνεται με μικρόφωνα ambient 

κατάλληλα τοποθετημένων, στο χώρο των θέσεων εργασίας του Προσωπικού 
Εναέριας Κυκλοφορίας. 

 
 
Ερώτημα 8ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 304, «Θα διατεθούν συνολικά είκοσι 
έξι (26) πάνελς θέσεων εργασίας (CWP). Ειδικότερα: 

 
α. Δέκα (10) CWPs για κάλυψη απαιτήσεων Α/Δ Σκύρου. 
β. Δέκα-τέσσερις (14) CWPs για κάλυψη απαιτήσεων Α/Δ Ν. Αγχιάλου. 
γ. Δύο (2) CWPs ως εφεδρικά (Ready to connect).» 
 
  α. Παρακαλώ προσδιορίστε την απόσταση μεταξύ της 

αίθουσας εγκατάστασης του VCS και της αίθουσας εγκατάστασης των 10 CWPs 
στην τοποθεσία Α/Δ Σκύρου. 
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  β. Παρακαλούμε καθορίστε την απόσταση μεταξύ της αίθουσας 
εγκατάστασης του VCS και της αίθουσας εγκατάστασης των 14 CWP στα Α/Δ Ν. 
Αγχιάλου. 

 
Απάντηση :   
 
  α. Τόσο στο Α/Δ Σκύρου όσο και στο Α/Δ Ν. Αγχιάλου η 

απόσταση που απαιτεί την εγκατάσταση χάλκινου καλωδίου δεν θα ξεπερνά τα 
100μ. 

 
  β. Τόσο στο Α/Δ Σκύρου όσο και στο Α/Δ Ν. Αγχιάλου η 

απόσταση που απαιτεί την εγκατάσταση χάλκινου καλωδίου δεν θα ξεπερνά τα 
100μ. 

 
 
Ερώτημα 9ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 434, «Τα εξαρτώμενα (slave) 
ψηφιακά ρολόγια στις κονσόλες Ε.Ε.Κ., θα μπορούν να λειτουργήσουν και 
αυτόνομα για εμφάνιση ωρών / λεπτών και δευτερολέπτων UTC σε 24ωρη βάση. 
Ο εισερχόμενος κώδικας ψηφιακού χρόνου θα πρέπει κατά προτίμηση να 
χρησιμοποιείται μόνο για συγχρονισμό..» 

 
Παρακαλείστε να προσδιορίσετε πόσα ρολόγια κονσόλας θα παρέχονται 

για κάθε αεροδρόμιο. 
 
 
Απάντηση :  Τρία (3) για το Α/Δ Σκύρου και επτά (7) για το Α/Δ Ν. 

Αγχιάλου. 
 
 
Ερώτημα 10ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 441, «Τα εξαρτώμενα 
(slave) ψηφιακά ρολόγια τοίχου θα μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα για 
εμφάνιση (τοπική ώρα) ωρών / λεπτών και δευτερολέπτων σε 24ωρη ή 12ωρη 
βάση (προγραμματιζόμενα). Ο εισερχόμενος κώδικας ψηφιακής ώρας θα πρέπει 
κατά προτίμηση να χρησιμοποιείται μόνο για συγχρονισμό» 

 
Παρακαλείστε να προσδιορίσετε πόσα ρολόγια τοίχου πρέπει να 

παρέχονται για κάθε αεροδρόμιο. 
 
Απάντηση :  Κατ’ελάχιστον δύο (2) για το Α/Δ Σκύρου και τέσσερα (4) για 

το Α/Δ Ν. Αγχιάλου. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η θέαση από όλο το 
προσωπικού του Πύργου. 

 
 
Ερώτημα 11ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση 451/478, «Οι τύποι 
κονσόλας που θα εγκατασταθούν, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες και τον 
εξοπλισμό που θα στεγαστεί σε αυτές, θα είναι: 

 
α. Κονσόλες τύπου TWR, 
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β. Κονσόλες τύπου APP. 
Οι κονσόλες που θα τοποθετηθούν θα είναι δέκα (10) συνολικά για τα δύο 

 Α/Δ. Ειδικότερα: 
α. Τρείς για το Α/Δ Σκύρου. 
β. Επτά (7) για το Α/Δ Ν. Αγχιάλου.» 
 
  α. Κατανοούμε ότι 3 κονσόλες θα προσφέρθουν για το 

αεροδρόμιο Α/Δ Σκύρου. Παρακαλώ προσδιορίστε πόσες από αυτές θα είναι 
τύπου TWR. 

 
  β. Κατανοούμε ότι 7 κονσόλες θα προσφερθούν για το 

αεροδρόμιο Α/Δ Ν. Αγχιάλου. Παρακαλώ προσδιορίστε πόσες από αυτές θα είναι 
τύπου TWR. 

 
Απάντηση :   
 
  α. Oι προσφερόμενες κονσόλες θα είναι είτε τύπου TWR είτε 

τύπου APP, με κριτήριο την εξασφάλιση της βέλτιστης θέασης του προσωπικού. 
 
  β. Oι προσφερόμενες κονσόλες θα είναι είτε τύπου TWR είτε 

τύπου APP, με κριτήριο την εξασφάλιση της βέλτιστης θέασης του προσωπικού. 
 
 
Ερώτημα 12ο : Επί των παραγράφων 300, 301 και 302 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης, παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε αν οι δυνατότητες που ζητούνται από τις σχετικές προδιαγραφές 
(παρουσίαση οπτικών ροών από κάμερες IP, κατάσταση διατάξεων μεταγωγής 
εισόδου/ εξόδου τύπου SCADA, και ροών κειμένου αφορούν εξοπλισμό του 
ζητούμενου συστήματος επικοινωνιών –αντικείμενο της παρούσης προμηθείας –
ή εξοπλισμό της υπηρεσίας που απαιτείται να περιληφθεί στην κονσόλα των 
χειριστών. 

 
Στην πρώτη περίπτωση (εξοπλισμός του ζητούμενου συστήματος 

επικοινωνιών) παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό και τον τύπο των 
οπτικών ροών IP, του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιούν οι συσκευές SCADA, 
και το πρωτόκολλο (ή πρωτόκολλα) των ροών κειμένου (Interface Control 
Documents). 

 
Στη δεύτερη περίπτωση (εξοπλισμός της υπηρεσίας), παρακαλούμε να 

μας δοθούν οι διαστάσεις του εξοπλισμού που θα πρέπει να ενταχθεί στις 
κονσόλες των χειριστών. 

 
 
Απάντηση :  Οι ανωτέρω προδιαγραφές αφορούν στο υπό εγκατάσταση 

σύστημα VCS (οι προδιαγραφές του οποίου καθορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη) και όχι στις κονσόλες εργασίας του VCS συστήματος. 

 
 
Ερώτημα 13ο : Επί των παραγράφων 171, 172, 173, 174, 175 και 176 της 

Τεχνικής Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης: Οι 
συγκεκριμένες προδιαγραφές αναφέρονται στους διαφορετικούς τύπους 
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γραμμών που το ζητούμενο σύστημα επικοινωνιών πρέπει να υποστηρίζει (2/4W 
LB, 2W CB, 4W MFC-R2, ATS_QSIG, PSTN, ISDN, PABX). 

 
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ακριβείς ποσότητες κυκλωμάτων για 

κάθε τύπο γραμμής που απαιτούνται για κάθε αεροδρόμιο, όπως επίσης και τον 
μέγιστο επιθυμητό αριθμό των επεκτάσεων ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν στη 
σχεδίαση και την κοστολόγηση του συστήματος. 

 
 
Απάντηση :  Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα των απαντήσεων επί των 

ερωτημάτων 1 και 5 του παρόντος εγγράφου. 
 
 
Ερώτημα 14ο : Επί των παραγράφων 184 και 185 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης: Στις προδιαγραφές αυτές 
περιλαμβάνονται παρωχημένες μέθοδοι αποκατάσταση κλήσεων στο Ιδιωτικό 
Τηλεφωνικό Δίκτυο. 

 
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν είναι   αποδεκτή η αντικατάσταση του 

κέντρου PABX της μονάδας από το VOIP κέντρο της προμήθειας. 
 
 
Απάντηση :  Δεν είναι αποδεκτή. 
 
 
Ερώτημα 15ο : Επί της παραγράφου 201 της Τεχνικής Προδιαγραφής 

(ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης: Η προδιαγραφή αναφέρει «Επίσης, το 
VCS VoIP PABX θα παρέχει προστασία έναντι απειλών κλοπής.» 

 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τον επιθυμητό τύπο προστασίας πέραν της 

ανταλλαγής ερωταποκρίσεων (challenge –response) του πρωτοκόλλου SIP για 
την κρυπτογραφημένη εξακρίβωση των ταυτότητας των ανταποκριτών. 

 
Απάντηση :  Το VCS VOIP PABX θα περιορίζει τον κίνδυνο από 

επιθέσεις τύπου DOS (Denial Of Services), με έλεγχο και περιορισμό του 
αριθμού κλήσεων (ανά SIP trunk) και του ρυθμού κλήσεων (callrate), ενόσω 
καταχωρεί σε ‘λίστα ανεπιθύμητων’ την άλλη πλευρά. 

 
 
Ερώτημα 16ο: Επί της παραγράφου 241 της Τεχνικής Προδιαγραφής 

(ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης: 241. Το σύστημα θα συμβαδίζει με τα 
χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους εκπομπής που αναφέρονται σε αυτό το 
τμήμα. Σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να τεθούν πραγματικές τιμές, 
ειδικότερα όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει διεπαφή με το δίκτυο 
Τηλεπικοινωνιών. 

 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε σε ποιες παραμέτρους εκπομπής 

αναφέρεται η ανωτέρω προδιαγραφή. 
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Απάντηση :  Αφορούν την απόκριση του VCS στις περιγραφόμενες ως 
«Γενικές Απαιτήσεις κλήσεων προτεραιότητας», των παραγράφων 229 έως και 
240. 

 
Ερώτημα 17ο: Επί των παραγράφων 245 και 246 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης:  
 
245. Το σύστημα θα διαθέτει βαθμωτή διάταξη που θα επιτρέπει την 

επέκτασή του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των χειριστών (Ε.Ε.Κ), ως προς 
τον αριθμό των Ραδιοκαναλιών. 

 
246. O προμηθευτής απαιτείται να χορηγήσει ολοκληρωμένο το σύστημα 

ώστε να καλύψει την μελλοντική χωρητικότητα όσον αφορά σε χώρους στα 
ικριώματα, στην παροχή ισχύος και στις δυνατότητες σύνδεσης. Συνεπώς η 
προσθήκη νέας διεπαφής, στα πλαίσια επέκτασης του συστήματος, θα 
αναγνωρίζεται αμέσως από το σύστημα και με την τοποθέτησή της θα είναι έτοιμη 
για λειτουργία. 

 
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ακριβείς ποσότητες διαύλων 

επικοινωνίας τύπου E&M (6W) που απαιτούνται για τη διασύνδεση του 
υπάρχοντος εξοπλισμού ραδιοφωνικών επικοινωνιών, όπως επίσης και τον μέγιστο 
επιθυμητό αριθμό των επεκτάσεων ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν στη σχεδίαση και την 
κοστολόγηση του συστήματος. 

 
Απάντηση :  To παρεχόμενο VCS θα παρέχει ικανοποιητικό αριθμό 

διεπαφών για την διασύνδεση των Πομποδεκτών της Διακήρυξης καθώς και 
μελλοντικής αναβάθμισης του VCS σε ποσοστό 50%. 

 
 
Ερώτημα 18ο: Επί των παραγράφων 259 και 260 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης (Π/Δ 72, ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π/Δ ΑΝΑ Α/Δ):   

 
259. Το VCS θα υποστηρίζει πλεονασμό M+N, όπου Μ: ο αριθμός των 

radios σε λειτουργία, Ν: ο αριθμός των standby radios. Σε περίπτωση αποτυχίας 
ενός main radio, το VCS θα εφαρμόζει τη συχνότητα λειτουργίας σε ένα διαθέσιμο 
standby radio και θα δρομολογεί τον ήχο σε αυτό το radio. 

 
260. Το VCS θα υποστηρίζει τουλάχιστον M=16 main radios και Ν=4 

standby radios. 
 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε την επιθυμητή κατανομή κυρίων και 

εφεδρικών συσκευών ασυρμάτου επικοινωνίας ανά αεροδρόμιο(παραδοτέων και 
υπαρχόντων). 

 
Απάντηση :  Τα εδάφια προσδιορίζουν δυνατότητα ειδικότερης 

διαχείρισης μέρους των Πομποδεκτών. Η απαίτηση παραμένει ως έχει. 
 
Ερώτημα 19ο: Επί των παραγράφων 276 έως 283 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης :   
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276. Θα ληφθεί μέριμνα για την καταγραφή των Ράδιο / Τηλεφωνικών και 
Τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των καναλιών συχνοτήτων και τηλεφώνου σε 
επίπεδο VCS. 

 
277. Για το λόγο αυτό, θα προβλέπονται κατάλληλοι ξεχωριστές έξοδοι στις 

διεπαφές των Ράδιο / Τηλεφωνικών και Τηλεφωνικών επικοινωνιών που θα 
συνδέονται σε ειδικό κατανεμητή μαγνητοφωνήσεων. Η προμήθεια, εγκατάσταση 
και καλωδίωση του κατανεμητή είναι υποχρέωση του προμηθευτή. 

 
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η προμήθεια εξοπλισμού καταγραφών 

των επικοινωνιών, πέραν της καταγραφής και αναπαραγωγής φωνής μικρής 
διάρκειας δεν αποτελεί μέρος του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Απάντηση :  Επιβεβαιώνεται. 
 
 
Ερώτημα 20ο : Επί της παραγράφου 368 της Τεχνικής Προδιαγραφής 

(ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης: 368. Τα Τερματικά Τεχνικού Ελέγχου 
(TCT) θα μπορούν να λειτουργήσουν και σε Windows και σε Linux λειτουργικά 
συστήματα και θα μπορούν να συνδεθούν μέσω TCP/IP στο κεντρικό VCS 
σύστημα. 

Δεδομένου ότι το σύστημα παραδίδεται «με το κλειδί στο χέρι» και με το 
λογισμικό εγκατεστημένο σε συγκεκριμένο υλικό, παρακαλούμε να διευκρινίσετε 
τη συγκεκριμένη απαίτηση. 

 
Απάντηση :  Η απαίτηση παραμένει ως έχει. 
 
 
Ερώτημα 21ο: Επί του ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ της 

Τεχνικής Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης: Στον πίνακα 
παραδοτέων πομποδεκτών αναφέρεται το είδος “VHF/FM (βάσεως) 25W 136–
174MHz, Τύπου ICOM IC-F5022 ή ισοδύναμο” χωρίς αντίστοιχες αναλυτικές 
προδιαγραφές, ενώ στους πίνακες αναλύσεως παραδοτέων Π/Δ ανά Α/Δ 
αναφέρεται στο πεδίο της ποσότητας “Connected and controlled via the VCS”. 

 
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε: 
 
α. Αν στην προμήθεια του συγκεκριμένου είδους περιλαμβάνονται 

βοηθητικά υλικά (κεραίες, καλωδιώσεις) και εγκατάσταση. 
 
β. Αν απαιτείται τηλεχειρισμός του είδους μέσω του VCS, δεδομένου και 

του ότι το συγκεκριμένο μοντέλο πομποδέκτη διαθέτει μόνο τη δυνατότητα 
επιλογής εξωτερικά προτοποθετημένων διαύλων μέσω ιδιοταγούς πρωτοκόλλου. 

 
Απάντηση :   
 
α. Περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω. 
 
β. Δεν απαιτείται πλήρης remote control έλεγχος του Π/Δ τύπου ICOM 

από το VCS. Oι υπόψη Π/Δ θα συνδέονται στο VCS και ο ελεγκτής θα μπορεί να 
μεταδίδει και να λαμβάνει φωνή από και προς το VCS μέσω του Π/Δ. 
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Ερώτημα 22ο: Επί του άρθρου 5 των Γενικών Όρων [542-545 (OSAT)  
Π/Δ 85-89] της Τεχνικής Προδιαγραφής (ΠΕΔ-Α-01206/Εκδ.1η) της Διακήρυξης: 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν προβλέπεται εργοστασιακός έλεγχος των 
προσφερομένων ειδών (COTS) περαν των ποιοτικών ελέγχων OSAT και των 
ελέγχων Π/Δ  που προβλέπονται στις σχετικές προδιαγραφές. 

 
Απάντηση :  Δεδομένου του τρόπου πληρωμής, απαιτούνται 

εργοστασιακοί έλεγχοι FAT. 
 
 
Ερώτημα 23ο:  Στο άρθρο 2.2.9.2. Β.4. περ. α) της Διακήρυξης (σελ. 35) 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Εάν ο φορέας /ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα 
πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων». 
Δεδομένου ότι αντίστοιχες συμβάσεις καλύπτονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας 
με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η κοινοποίηση αντιγράφων τους σε τρίτους, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε, ότι, εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος φορέας, 
αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο η προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή. Άλλωστε, δια του πιστοποιητικού 
αποδεικνύεται πέραν της σύναψης και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών 
του καταλόγου. 

 
Απάντηση :  Για την συμμόρφωση - απόδειξη ικανοποίησης του άρθρου 

2.2.9.2. Β.4. περ. α), εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος φορέας, αρκεί ως 
αποδεικτικό στοιχείο η προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από αρμόδια δημόσια αρχή. 

 
 
Ερώτημα 24ο: Αναφερόμενοι στις Τεχνικές Προδιαγραφές Πομποδεκτών 

–Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις σας γνωρίζουμε ότι ο συνδυασμός των απαιτήσεων 
της Παραγράφου 11 (περιοχή συχνοτήτων 112-156 MHz) και της Παραγράφου 
21 (Τάση Τροφοδοσίας 19-32VDC) καλύπτονται από έναν και μόνο 
κατασκευαστή. 

 
Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, Άρθρο 54, παρ. 2 «Οι τεχνικές 

προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον 
ανταγωνισμό.» 

 
Σας γνωρίζουμε περαιτέρω οτι, σύμφωνα με το EUR Frequency 

Management Manual (Edition2020) του ICAO, η περιοχή συχνοτήτων 112-118 
ΜΗz, δεν χρησιμοποιείται για επικοινωνίες φωνής. Eπίσης σύμφωνα με το 
σχετικό έγγραφο κατανομής συχνοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ραδιοεπικοινωνιών (THE EUROPEAN TABLE OF FREQUENCY ALLOCATIONS 
AND APPLICATIONS IN THE FREQUENCY RANGE 8.3 kHz to 3000 GHz -- 
ECA TABLE, Approved November 2020), η ζώνη 108 - 117.975 MHz 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από βοηθήματα ραδιοναυτιλίας.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας 

διόρθωση/τροποποίηση των προδιαγραφών ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη 
πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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Απάντηση :  Το εν λόγω αίτημα δεν αφορά σε διευκρινιστική ερώτηση 

κατά την έννοια των προβλέψεων της Διακήρυξης, αλλά αποτελεί πρόταση 
τροποποίησης προδιαγραφών. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις 
που δίδονται στο παρόν έγγραφο, σχετικά με το εύρος λειτουργίας των Π/Δ με 
τάση VDC, το υπόψη αίτημα δεν χρήζει περεταίρω σχολιασμού ή διευκρίνησης. 

 
 
 
Ερώτημα 25ο: α. Στο μέρος Δεύτερο Τεχνικές Προδιαγραφές 

Πομποδεκτών και στην απαίτηση Υπ Αριθμ 56  Automatic Gain Control AGC 
αναφέρετε  ως περιοχή συχνοτήτων  VHF 136-174MHz  η οποία δεν  συμφωνεί 
με την περιοχή συχνοτήτων της απαίτησης της Παρ 11. Παρακαλούμε 
διευκρινίστε.  

 
          β. Στο μέρος Δεύτερο Τεχνικές Προδιαγραφές 

Πομποδεκτών και στην απαίτηση Υπ Αριθμ 11 η  συχνότητα λειτουργίας των Π/Δ  
VHF  ορίζεται ως  112 -156  MHz . Η κατά ICAO περιοχή συχνοτήτων για 
επικοινωνίες φωνής VHF DBS/AM είναι 118-137 MHz (extended to 156MHz) . Η 
περιοχή συχνοτήτων 112-118MHz χρησιμοποιείται για λειτουργία 
ραδιοβοηθηματων (VOR,ILS) και δεν συνίσταται η λειτουργία επικοινωνιών 
φωνής όπως φαίνεται και στο συνημμένο εγχειρίδιο του  ICAO Part II paragraph 
7.3.1 Note 

 
 INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION  
 EUROPEAN AND NORTH ATLANTIC OFFICE  
 EUR FREQUENCY MANAGEMENT MANUAL 
 
 Σας γνωρίζουμε επίσης ότι ο συνδυασμός της ανωτέρω απαίτησης με την 

απαίτηση της Παρ 21 (Τάση Τροφοδοσίας 19 – 32VDC) ικανοποιείται από ένα 
μόνο κατασκευαστή. 

 
 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτή η προσφορά Π/Δ που 

καλύπτουν την περιοχή συχνοτήτων 118-156 MHz και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη παροχής διευκρινίσεων παρακαλούμε  για την παράταση του χρόνου 
κατάθεσης προσφορών κατά 2 εβδομάδες. 

 
Απάντηση :  
 
α. Η προδιαγραφόμενη λειτουργία AGC αφορά στους Π/Δ VHF/AM του 

εδαφίου 11, του Δεύτερου Μέρους «Τεχνικές Προδιαγραφές Πομποδεκτών» και 
δεν αφορά τους Π/Δ τύπου VHF/FM. 

 
β. Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα σε απάντηση 24ου ερωτήματος και ως εκ 

τούτου δεν είναι αποδεκτή η προσφορά Π/Δ που καλύπτουν την περιοχή 
συχνοτήτων 118-156 MHz. 

 
γ. Αναφορικά με το αίτημα παράτασης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα σε 

παράγραφο 2 του παρόντος εγγράφου. 
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Ερώτημα 26ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης», Μέρος δεύτερο, Τεχνικές προδιαγραφές 
πομποδεκτών, στην προδιαγραφή α/α 13 αναφέρεται το ακόλουθο: 
Διαυλοποίηση (Channel Spacing): Οι πομποδέκτες θα λειτουργούν με 
διαυλοποίηση: 

 
α. 8,33kΗz/25kΗz (VHF)  
 
β. 8,33kΗz/25kΗz (UHF) 
 

Με δεδομένο ότι τα 8.33kHz / 25kHz (UHF) δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη 
απόσταση καναλιών για UHF, παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε την διαυλοποίηση 
που απαιτείται στον εξοπλισμό πομποδέκτη UHF. 

 
Απάντηση :  Η απαίτηση επιβεβαιώνεται. 
 
 
 
Ερώτημα 27ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης», Μέρος δεύτερο, Τεχνικές προδιαγραφές 
πομποδεκτών, στην προδιαγραφή α/α 21 αναφέρεται το ακόλουθο: 

  
Τάση τροφοδότησης Πομποδέκτη: 110-230VAC ±10%, 50Hz ±5% και 19-

32VDC. Στην περίπτωση διακοπής της AC τάσης δικτύου, το κύκλωμα 
τροφοδοσίας θα μετάγεται αυτόματα στο δίκτυο DC. 

 
 Παρακαλείσθε όπως τροποποιηθεί η ελάχιστη τάση DC από 19 VDC σε 

21 VDC, διότι οι περισσότεροι αναγνωρισμένοι κατασκευαστές των 
πομποδεκτών λειτουργούν στο εύρος 21 – 32 VDC. 

 
Απάντηση :  Η έννοια της απαίτησης του κριτηρίου για την τροφοδοσία 

DC, είναι ότι οι Π/Δ θα πρέπει να λειτουργούν σε εύρος τιμών τάσης VDC, το 
οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής τιμών που καθορίζονται στο κριτήριο. Κατά 
συνέπεια, εύρος τιμών τάσης λειτουργίας 21-32 VDC είναι αποδεκτό. 

 
 
Ερώτημα 28ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης», Μέρος δεύτερο, Τεχνικές προδιαγραφές 
πομποδεκτών, στην προδιαγραφή α/α 58 αναφέρεται το ακόλουθο:  
Τάση τροφοδότησης Πομποδέκτη:  
 
α. 115-230VAC ±10%, 50Hz ±5% και  
 
β. 19-32VDC.  
 
Στην περίπτωση διακοπής της AC τάσης δικτύου, το κύκλωμα τροφοδοσίας θα 
μετάγεται αυτόματα στο δίκτυο DC.  
 
Παρακαλείσθε όπως τροποποιηθεί η ελάχιστη τάση DC από 19 VDC σε 21 VDC, 
διότι οι περισσότεροι αναγνωρισμένοι κατασκευαστές των πομποδεκτών 
λειτουργούν στο εύρος 21 – 32 VDC. 
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Απάντηση :  Ως απάντηση 27ου ερωτήματος ανωτέρω. 
 
 
Ερώτημα 29ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης», Μέρος δεύτερο, Τεχνικές προδιαγραφές 
πομποδεκτών, στην προδιαγραφή α/α 56 αναφέρεται το ακόλουθο: 

 
Αυτόματη ρύθμιση απολαβής. (Automatic gain control AGC):  
 
α. AF AGC : ≤ 1,5 dB για μεταβολή της διαμόρφωσης από 30% έως 90%. VHF 
136–174MHz,  
 
β. RF AGC:≤3dB για μεταβολές του σήματος εισόδου, από –107 έως +0 dBm. 
 
Παρακαλείσθε όπως μας επιβεβαιώσετε το εύρος συχνοτήτων για τον 
πομποδέκτη VHF. Η απαίτηση AF AGC είναι 112-156 MHz και όχι 136-174MHz. 

 
Απάντηση :  Επιβεβαιώνεται η συχνότητα λειτουργίας των Π/Δ ως 112-

156 MHz. Η περιοχή συχνοτήτων VHF 136-174Mhz είναι η μπάντα λειτουργίας 
των προτεινόμενων Π/Δγια τις ανάγκες επικοινωνίας τύπου VHF/FM. 

 
 
 

 Ερώτημα 30ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης», Μέρος δεύτερο, Τεχνικές προδιαγραφές 
πομποδεκτών, στην προδιαγραφή α/α 62 αναφέρεται το ακόλουθο: 
 
Λόγος στάσιμων κυμάτων (VSWR): ≤ 1.5: 1 for the entire frequency range. 
 
Μια κεραία αποδεικνύεται δύσκολο να πληροί την απαίτηση VSWR 1,5: 1 σε 
εύρος συχνοτήτων VHF και UHF, 112 έως 156MHz και 225 έως 399,975MHz. 
 
Παρακαλείσθε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο μείωσης της απαίτησης VSWR σε 
<2: 1 στα δεδομένα εύρη συχνοτήτων. 
 

 
Απάντηση :  Η απαίτηση παραμένει ως έχει και αναφέρεται σε μέση τιμή 

του VSWR. 
 

 

 Ερώτημα 31ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση (179), «Κάποιες 
τοπικές διοικητικές λειτουργίες ΕΕΚ απαιτούν επίσης μια απλή τηλεφωνική 
συσκευή με περιορισμένες δυνατότητες κλήσεων. Το σύστημα θα υποστηρίζει 
τέτοιου είδους διεπαφές (CB) για την σύνδεση σε κάθε μία απ’ αυτές, τοπικά, δύο 
αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών δισύρματου κυκλώματος, οι οποίες θα 
συμβαδίζουν με το πρότυπο Q.23 της ITU-T. Από τις τηλεφωνικές αυτές 
συσκευές θα μπορεί να πραγματοποιηθούν κλήσεις τόσο στους χειριστές και 
εσωτερικούς στο κέντρο χρήστες όσο και σε εξωτερικούς χρήστες επιλέγοντας τον 
αριθμό κλήσης των» 
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  α. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν οι τηλεφωνικές συσκευές 

παρέχονται στο πλαίσιο αυτής του Διαγωνισμού. 
 
  β. Εάν πρόκειται να παρασχεθούν οι τηλεφωνικές συσκευές, 

διευκρινίστε την ζητούμενη ποσότητα. 
 
 
Απάντηση :   
 

  α. Ναι, σε ποσότητα δύο (2). 
 
  β. Ναι, σε ποσότητα δύο (2). 
 

 

 Ερώτημα 32ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση (301), «Στη ν HMI της 
θέσης εργασίας, ο ελεγκτής να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση μιας 
λίστας διατάξεων μεταγωγής εισόδου / εξόδου τύπου SCADA» 

 
  α. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις απαιτήσεις διασύνδεσης 

για το SCADA. 
 
  β. Παρακαλούμε διευκρινίστε τα μηνύματα/πληροφορίες που 

θα παρακολουθεί το HMI του σταθμού εργασίας. 
 

 
 
Απάντηση :   
 

  α. Τόσο η ΗΜΙ στην θέση εργασίας όσο και η λίστα διατάξεων 
τύπου SCADA που θα είναι υπό παρακολούθηση διαφέρουν ανά κατασκευαστή. 
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται περαιτέρω σχολιασμός της υπόψη απαίτησης της 
Προδιαγραφής και του σχετικού ερωτήματος. 

 
  β. Τόσο η ΗΜΙ στην θέση εργασίας όσο και η λίστα διατάξεων 

τύπου SCADA που θα είναι υπό ,παρακολούθηση διαφέρουν ανά κατασκευαστή. 
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται περαιτέρω σχολιασμός της υπόψη απαίτησης της 
Προδιαγραφής και του σχετικού ερωτήματος. 

 
 

 

 Ερώτημα 33ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση (302), «Η HMI της 
θέσης εργασίας να μπορεί να παρουσιάσει στον ελεγκτή ροές κειμένου (text 
feeds) που διαβάζονται από έναν HTTP server. Η τεχνολογία διανομής 
μηνυμάτων κειμένου να παρέχει δυνατότητες μορφοποίησης κειμένου 
(γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα, ένταση, αλλαγές γραμμής και παραγράφους)» 

 
  α. Υποθέτουμε ότι ο διακομιστής HTTP υπαρχει. Παρακαλώ 

επιβεβαιώστε ή συμβουλέψτε. 
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  β. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από αυτήν την υπηρεσία. 

 
  γ. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν απαιτείται η 

αποθήκευση των μηνυμάτων. 
 
 
Απάντηση :   
 

  α. Το προσφερόμενο VCS σύστημα να υποστηρίζει την 
απαίτηση για HTTP server. 

 
  β. Η CWP του VCS να μπορεί να διαβάζει μηνύματα κειμένου 

από απομακρυσμένο server, μέσω πρωτοκόλλων HTTP ή/και HTTPS και να τα 
απεικονίζει στην HMI. 

 
  γ. Δεν απαιτείται. 
 

 

 

 Ερώτημα 34ο : Αναφορικά με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΩΝΗΣ VCS», Απαίτηση (478), «Οι κονσόλες 
που θα τοποθετηθούν θα είναι δέκα (10) συνολικά για τα δύο Α/Δ. Ειδικότερα : α. 
Τρείς για το Α/Δ Σκύρου. β. Επτά (7) για το Α/Δ Ν.Αγχιάλου.» 

 
  α. Υποθέτουμε ότι κάθε κονσόλα θα φιλοξενεί 1 CWP. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ή συμβουλέψτε. 
 
  β. Παρακαλούμε δώστε ένα σχέδιο των δωματίων όπου θα 

εγκατασταθεί η κονσόλα. 
 
Απάντηση :   
 

  α. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων. 

 
  β. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των 

επιχειρησιακών απαιτήσεων. 
 

 

 

 Ερώτημα 35ο : Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το σύνολο των 
απαιτούμενων τηλεφωνικών γραμμών, ανά τύπο γραμμής:  
 
 α. PSTN/PABX  
 β. FXS  
 γ. ISDN  
 δ. Primary Rate Access QSIG  
 ε. ATS-OSIG  
 ζ. MFC-R2 
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Απάντηση :  Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα των απαντήσεων επί των 
ερωτημάτων 1 και 5 του παρόντος εγγράφου. 

 

 

 Ερώτημα 36ο : Μέρος Πρώτο, Κριτήριο 104: «Το σύστημα VCS να 
παρέχει μια λειτουργία εκπομπής, η οποία επιτρέπει στον ελεγκτή να καταγράφει 
ένα ή περισσότερα ηχητικά μηνύματα και να τα μεταδίδει σε μία ή περισσότερες 
συχνότητες, άμεσα ή σε προγραμματισμένη χρονική στιγμή. Να εκτελούνται οι 
ακόλουθες λειτουργίες:  
 
 (I) Εγγραφή/επεξεργασία/διαγραφή φωνητικών μηνυμάτων.  
 (II) Αναπαραγωγή φωνητικών μηνυμάτων.  
 (III) Ορισμός / επεξεργασία / διαγραφή λίστας εκπομπών  
 (IV) Ορισμός μίας ή περισσότερων συχνοτήτων για μετάδοση 
 (V) Άμεση μετάδοση  
 (VI) Ορισμός/επεξεργασία/διαγραφή προγραμματισμού εκπομπών.» 
 
 
  α. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο τύπος της εκπομπής που 
πρέπει να καταγράφεται.  
 
  β. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί “η δυνατότητα καταγραφής 
σε προγραμματισμένη χρονικής στιγμή” 
 
 

Απάντηση :  Δεν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 

 

 Ερώτημα 37ο : Μέρος Πρώτο, Κριτήριο 184: «Η διεπαφή παρέχει τη 
σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνικής μεταγωγής (PSTN) άμεσα ή μέσω του 
PABX. Η διεπαφή θα διαχειρίζεται όλη την απαραίτητη σηματοδοσία στη γραμμή, 
όπως : βρόγχος DC με την έγερση του ακουστικού, παραγωγή κωδικών ψηφίων 
DTMA, γείωση της γραμμής, κουμπί υπηρεσίας PABX ή χρονικά ελεγχόμενη 
διακοπή στον βρόγχο DC, καταχώρηση της εισερχόμενης τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, ανίχνευση τάσης ηχητικού σήματος, και ανίχνευση του τόνου 
κλήσης για ρεπερτόριο αυτόματων κλήσεων.» 
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια είναι τα αρχικά του ακρωνυμίου “DTMA”. 
 
 

Απάντηση :  Dual Tone Multi Frequency Access. Απλουστευμένα Touch 
Tones ή DTMF. 

 

 

 

 Ερώτημα 38ο : Μέρος Πρώτο, Κριτήριο 247 και 260: «Το Αεροδρόμιο 
για τις υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Πύργου Ελέγχου (TWR) 
και της Προσέγγισης (APP) θα χρησιμοποιεί δεκαέξι (16) συχνότητες, οι οποίες 
θα υποστηρίζονται από κύριο (A) και εφεδρικό (B) Rx/Tx εξοπλισμό (32 κανάλια). 
Αρχικά λοιπόν το κάθε σύστημα VCS θα υποστηρίζει τουλάχιστον τριάντα-δύο 
(32) κανάλια Ραδιοσυχνοτήτων και Το VCS θα υποστηρίζει τουλάχιστον M=16 
main radios και Ν=4 standby radios.» 
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Υπάρχει αναντιστοιχία στον αριθμό των Ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ των ανωτέρω 
δυο κριτήριων.  
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των απαιτουμένων 
Ραδιοσυχνοτήτων. 
 

Απάντηση :  Το εδάφιο 247 καθορίζει ότι «Αρχικά λοιπόν το κάθε 
σύστημα VCS θα υποστηρίζει τουλάχιστον τριάντα- δύο (32) κανάλια 
Ραδιοσυχνοτήτων», ενώ στα εδάφια 259 και 260 προσδιορίζεται ειδικότερη 
διαχείριση μέρους των Πομποδεκτών. 

 
 
 

 Ερώτημα 39ο : Μέρος Πρώτο, Κριτήριο 276: «Θα ληφθεί μέριμνα για την 
καταγραφή των Ράδιο / Τηλεφωνικών και Τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των 
καναλιών συχνοτήτων και τηλεφώνου σε επίπεδο VCS.» 
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν απαιτείται η καταγραφή των 
Ράδιο/Τηλεφωνικών ή των Τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των καναλιών 
συχνοτήτων και τηλεφώνου σε επίπεδο VCS ή και των δυο. 
 

Απάντηση :  Δεν απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση. 
 
 

 

 Ερώτημα 40ο : Μέρος Δεύτερο, Κριτήριο 13 : «Οι πομποδέκτες θα 
λειτουργούν με διαυλοποίηση:  
 
 α. 8,33kΗz/25kΗz (VHF)  
 β. 8,33kΗz/25kΗz (UHF)  
 γ. Η αλλαγή θα γίνεται με απλό και άμεσο τρόπο τόσο τοπικά όσο και 
απομακρυσμένα.  
 δ. Για αυτό το λόγο οι Π/Δ στην εμπρόσθια όψη τους θα διαθέτουν  
αριθμητικό πληκτρολόγιο (numeric keypad) για απευθείας επιλογή της 
συχνότητας και του βαθμού διαμόρφωσης (modulation depth).Το πληκτρολόγιο 
θα περιλαμβάνει πλήκτρο αποκλειστικά για την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ 
απομακρυσμένου και τοπικού ελέγχου (Local/Remote Mode)» 
 
Η διαυλοποίηση 8,33ΚΗz δεν είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη διαυλοποίηση 
UHF. Παρακαλείται η Υπηρεσία σας όπως επιβεβαιώσει την διαυλοποίηση που 
απαιτείται για τον εξοπλισμό πομποδεκτών UHF. 
 
 

Απάντηση :  Επιβεβαιώνεται η απαίτηση ως έχει και δεν τροποποιείται. 
 

 

 Ερώτημα 41ο : Μέρος Δεύτερο, Κριτήριο 21 και 58 : «110-230VAC 
±10%, 50Hz ±5% και 19-32VDC. Στην περίπτωση διακοπής της AC τάσης 
δικτύου, το κύκλωμα τροφοδοσίας θα μετάγεται αυτόματα στο δίκτυο DC.» Και  
α. 115-230VAC ±10%, 50Hz ±5% και  
β. 19-32VDC.  
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Στην περίπτωση διακοπής της AC τάσης δικτύου, το κύκλωμα τροφοδοσίας θα 
μετάγεται αυτόματα στο δίκτυο DC.» 
 
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι λύση με ελάχιστο όριο τάσης DC τα 
21VDC είναι αποδεκτή. 
 
 

Απάντηση : Η έννοια της απαίτησης του κριτηρίου για την τροφοδοσία 
DC, είναι ότι οι Π/Δ θα πρέπει να λειτουργούν σε εύρος τιμών τάσης VDC, το 
οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής τιμών που καθορίζονται στο κριτήριο. Κατά 
συνέπεια, εύρος τιμών τάσης λειτουργίας 21-32 VDC είναι αποδεκτό. 

  

 

 

 Ερώτημα 42ο : Μέρος Δεύτερο, Κριτήριο 40:   
 
 α. Line loop resistance  
 β. Separate line 
 

Δεδομένου ότι οι πομποδέκτες προορίζονται για χρήση με ψηφιακή VoIP 
VCS, παρακαλούμε όπως το «Closed loop keying» να γίνει προαιρετικό.  

 
Απάντηση :  Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 
 

 

 

 Ερώτημα 43ο : Μέρος Δεύτερο, Κριτήριο 56:   
 
 α. AF AGC : ≤ 1,5 dB για μεταβολή της διαμόρφωσης από 30% έως 
90%. VHF 136–174MHz,  
 
 β. RF AGC:≤3dB για μεταβολές του σήματος εισόδου, από –107 έως 
+0 dBm. 
 

Παρακαλείται η Υπηρεσία σας όπως επιβεβαιώσει ότι η απαίτηση του 
εύρους συχνοτήτων του AF AGC VHF πομποδέκτη είναι HAF 112–156 MHz και 
όχι 136-174MHz. 

 
Απάντηση :  Επιβεβαιώνεται. 
 

 

 Ερώτημα 44ο : Μέρος Δεύτερο, Κριτήριο 62:   
 
 ≤ 1,5:1 για όλη την περιοχή συχνοτήτων. 

 
Δεν υπάρχει κεραία στο εμπόριο η οποία να πληροί την απαίτηση VSWR 

1.5:1 πάνω από το εύρος συχνοτήτων VHF και UHF, 112 έως 156MHz και από 
225 έως 399.975MHz. Παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτό VSWR σε <2:1 πάνω 
από το συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων; 

 
Απάντηση :  Η απαίτηση αναφέρεται σε μέση τιμή του VSWR. 
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 Ερώτημα 45ο : Μέρος Δεύτερο, Κριτήριο 40 και 41.  
 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ζητείται ένα από τα δύο (α) ή (β)  
 
Απάντηση :  Απαιτείται και το (α) και το (β). 
 

 

 

 Ερώτημα 46ο : Μέρος Δεύτερο, Κριτήριο 52:  
 
   α. Παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτή λύση με 70dB, καθώς 
δεν επηρεάζει την όλη λύση και συμπεριφορά αυτής. 
 
  β. Λόγω του μεγάλου όγκου και της σοβαρότητας των τεχνικών 
προδιαγραφών/απαιτήσεων, σε συνδυασμό με το σημαντικό προϋπολογισμό του 
έργου και με στόχο την αρτιότερη προετοιμασία της προσφοράς μας, 
παρακαλούμε όπως κάνετε αποδεκτό το παρόν αίτημα μας για παράταση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, για επιπλέον χρονικό 
διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών. 
 
 

Απάντηση :   
 
  α. Επιβεβαιώνεται η απαίτηση ως έχει και δεν τροποποιείται. 

 
  β. Σχετικά με το αίτημα παράτασης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα 
της παρ. 2 κατωτέρω. 

 

 2.    Αναφορικά με τα αιτήματα οικονομικών φορέων για την παράταση 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, σας γνωρίζουμε τα 
κάτωθι : 

 
  α. Με το Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5998/11 Ιουν 21/Υπ.Αναπτ. 

& Επενδ. έγγραφο αποφασίστηκε η ένταξη της εν θέματι Πράξης, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» και η χρηματοδότηση αυτής από τη Συλλογική 
Απόφαση (ΣΑ) με κωδικό ΣΑΕ 237/1. 

 
  β. Με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εν θέματι 

πράξης: 
 
   (1) Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου 

κύριου υποέργου, ήτοι η υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί έως την 21η Φεβρουαρίου 2022. 

 
   (2) Η προμήθεια στο σύνολό της (συμπεριλαμβανομένων 

των ελέγχων Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής για 
την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης και της εξόφλησης του 
αναδόχου) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, 
ημερομηνία λήξης της Πράξης. 
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   (3) Με βάση τα καθοριζόμενα στην παρ. 6.1.1 της 
διακήρυξης Δ.52/21, ο χρόνος παράδοσης των υλικών ανέρχεται σε δέκα επτά 
(17) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στον εν λόγω χρόνο 
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής για την παρακολούθηση και 
παραλαβή της σύμβασης. 

 
  γ. Υπό τα ως άνω δεδομένα, η χορήγηση παράτασης στην 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό Δ.52/21 θα 
καταστήσει επισφαλή την τήρηση του εγκεκριμένου, από τη Διαχειριστική Αρχή 
(ΔΑ) του Προγράμματος, χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της εν θέματι 
προμήθειας, γεγονός που θα επιφέρει απώλεια της χρηματοδότησης. Ως εκ 
τούτου το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό. 

 
 3.    Ευελπιστώντας στη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θέματος, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 
 
 

            Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
                            Διοικητής                               
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