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Νξηζκνί
Αλάδνρνο

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη
ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ.

Αλαζέηνπζα
Αξρή

Διιεληθή Αζηπλνκία

Αληίθιεηνο

Έξγν

Ρν πξφζσπν πνπ ν πνςήθηνο Αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ, ζηελ
νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν,
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, email, θ.ιπ.) νξίδεη σο
ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ Φνξέα
ινπνίεζεο/Ιεηηνπξγίαο κε απηφλ.
Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.

Ξξνυπνινγηζκφο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ
Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ).
Πχκβαζε
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ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο σο
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A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ
Α.1 Πθνπνί – ζηφρνη ηνπ έξγνπ θαη αλακελφκελα νθέιε
Πηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζε
πεδέο θαη επνρνχκελεο πεξηπνιίεο, πνπ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ
επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε επηηφπην έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο, κείσζε ηνπ θηλδχλνπ δηαθπγήο παξαβαηψλ θαη
ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαβίαζεο ηεο ειεπζεξίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε πξνσζεί ηελ
απνηειεζκαηηθή αζηπλφκεπζε κε ηελ γξήγνξε θαη αζθαιή ηαπηνπνίεζε πνιηηψλ θαη νρεκάησλ.
Δηδηθά ζηελ πεξηπηψζεηο πνιηηψλ πνπ δελ θέξνπλ έγγξαθα πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο, ν έιεγρνο
ζα δχλαηαη λα δηαξθεί κφιηο κεξηθά δεπηεξφιεπηα απφ κεξηθέο ψξεο πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη
ζήκεξα.
Ξαξάιιεια επεθηείλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ειέγρνπ ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ
παξαβηάζεη ηνλ λφκηκν ρξφλν παξακνλήο ζηελ ρψξα, ελψ νπζηαζηηθά ζρεδφλ εμαιείθεηαη ε
παξέκβαζε ζηνπο λνκνηαγείο πνιίηεο εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο
αζθάιεηαο θαη δηθαίνπ.
Δπηπξφζζεηα, πξνάγεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο ζα
δίλνληαη ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα ζηνλ αζηπλνκηθφ πνπ πεξηπνιεί απμάλνληαο δξαζηηθά ηελ
απφδνζή ηνπ ζηελ αζηπλφκεπζε θαη παξάιιεια δεκηνπξγψληαο ηελ ππνδνκή πνπ ζα θάλεη εθηθηή
ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηφο πεξηπνιίαο, πνπ ν αζηπλνκηθφο ζα ρξεηάδεηαη λα δαπαλά, γηα ηε
ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αλαθνξψλ.
Κε ηελ πεξηγξαθφκελε δξάζε ζα δνζεί πξφζβαζε κε αζθαιή θαη θξππηνγξαθεκέλν ηξφπν ζηηο
πεδέο θαη επνρνχκελεο πεξηπνιίεο πνπ αζηπλνκεχνπλ ζε νιφθιεξε ηεο επηθξάηεηα, κε ηελ ρξήζε
πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζε έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο. Ξέξα απφ ηελ πξνκήζεηα ζην πιαίζην ηεο
δξάζεο ηέηνησλ ζπζθεπψλ ζηφρνο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ κειινληηθά θαη ηδησηηθέο ζπζθεπέο κέζσ
ηεο πξαθηηθήο “Bringyouowndevice” αθνχ ζηελ ρψξα καο παξαηεξείηαη πςειή δηείζδπζε ζε απηέο
ηηο ζπζθεπέο, κε ηξφπν πνπ λα ζέβεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο.H
πξαθηηθή “Bring your Own Device”απνηειείκάιηζηα ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ζην 5εηέο Πηξαηεγηθφ
θαη Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 2015-2019.
Θεληξηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο είλαη επίζεο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ε νπνία εθηφο απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπζθεπέο smartphones πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηπνιίεο, πεξηιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Θέληξνπ
Γεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη ηα αθφινπζα:


Βειηηζηνπνηεκέλεο πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο-αλαδεηήζεηο θαη λα παξέρνληαη ζπλνπηηθέο
απαληήζεηο επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο κέζσ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο.



Δθζπγρξνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ.
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ςειή αμηνπνίεζε ζε επηηειηθφ επίπεδν, κέζσ ηεο εμαγσγήο απνηειεζκάησλ, αλά επίπεδν
δηνίθεζεο, ησλ αλαδεηήζεσλ θαη πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία ζα απεηθνλίδνληαη ζε ράξηε.



ινπνίεζε πιεξνθνξηαθνχ ππνζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ, ε νπνία
δελ πθίζηαηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.



Γεκηνπξγίαππνδνκήο ηερλνινγηθήο δηαρείξηζεο
smartphones απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.



Ν πξψηνο ππιψλαο απνηειεί ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα 5.6 ηνπ 5εηνχο Πηξαηεγηθνχ θαη
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 2015-2019 ζχκθσλα κε ην νπνίν
πξνσζείηαη ε πξαθηηθή “Bring your Own Device” ζε κνληέιν on-premises, νχησο ψζηε λα
αμηνπνηεζεί ε απμεκέλε δηείζδπζε έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Πψκαηνο.



Θα παξαζρεζεί ε βαζηθή ππνδνκή γηα ηελ αζθαιή αζχξκαηε πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο
πιεξνθνξηθήο, ε νπνία επίζεο απνηειείζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ζην 5εηέο Πηξαηεγηθφ θαη
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 2015-2019.

θαη

αμηνπνίεζεο

θνξεηψλ

ζπζθεπψλ

Ζ παξνχζα δξάζε ζα ζπκβάιιεη επηπιένλ:


Πηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, θαζψο ζα
επηηπγράλεηαηακεζφηεξε αλίρλεπζε θαηαλαγλψξηζε χπνπησλ νρεκάησλ θαη αηφκσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ παξάλνκε δηαθίλεζε πξνζψπσλ ή/θαη πιηθψλ (π.ρ. παξάλνκε
κεηαλάζηεπζε, ιαζξεκπφξην ηζηγάξσλ, φπισλ, κεηαθνξέο επηβιαβψλ πιηθψλ, δηαθίλεζε
λαξθσηηθψλ).



Πηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θχιαμε ζηφρσλ αζηπλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο ζα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζρεδφλ άκεζεο ιήςεο ζηνηρείσλ γηα απαζρνινχληα νρήκαηα ή άηνκα.



Πηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζεκεξηλήο αζηπλφκεπζεο, ηδηαίηεξα ζε
πεξηπηψζεηο ηαθηηθψλ θαη καδηθψλ ειέγρσλ.



Πηελ εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ αιινδαπψλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο, αλαδήηεζεο θαη ιήςεο
ζηνηρείσλ ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλα εληχπα πνπ θέξνπλ.



Πηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ, βειηηψλνληαο ηνπο ρξφλνπο
αληαπφθξηζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ γηα ζπλδξνκή θαη
βνήζεηα.



Πηε δηελέξγεηα κεγαιχηεξνπ κέζνπ ειέγρσλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν, απμάλνληαο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζηπλφκεπζεο θαη δηάζεζεο πφξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.



Πηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε επίπεδν ηνπηθψλ
θνηλσληψλ, παξέρνληάο ηνπο αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.



Πηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ ίδησλ ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ επηρεηξνχλ θαζψο
ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα εξγαιείν δηαζηαχξσζεο πιεξνθνξηψλ.
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Πηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ άκεζεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο,
ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κειινληηθά γηα ηελ εμαγσγή ζπζρεηηζκψλ,
ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνβιέςεσλ κέζσ δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ησλ ζπιιεγφκελσλ
πιεξνθνξηψλ.



Πηελ ελίζρπζε ηεο πξνιεπηηθήο αζηπλφκεπζεο.



Πηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πξνο ηνλ πνιίηε, ν νπνίνο ζα
βιέπεη θαζεκεξηλά ηνπο αζηπλνκηθνχο πεξηπνιίαο λα θάλνπλ ρξήζε ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ.



Πηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ Γεκφζησλ πεξεζηψλ θαη ηεο Σψξαο γεληθφηεξα.



Πηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αζηπλνκηθνχο πεξηπνιίαο, νη νπνίνη ζα είλαη άκζεα
πξνζβάζηκνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ έξγνπ.



Πηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ Police on Line ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ
2000-2006.



Πηελπεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ εζληθνχ AFIS (e-TAP), ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013



Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθπαηδεχζεηο εθπαηδεπηψλ φζνλ αθνξά ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, θαζψο
θαη εθπαηδεχζεηο θεληξηθψλ δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζα πξνζδηνξηζηεί θαηά ην ζηάδην δηακφξθσζεο ηνπ ηεχρνπο
Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθπαηδεχζεηο ζε ηνπιάρηζηνλ 318 άηνκα.

Α.2 θηζηάκελε Θαηάζηαζε

Α.3.1 Γηνηθεηηθή Γνκή
Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, δεκηνπξγήζεθε ην 1984, κε ηε ζπγρψλεπζε ηεο
Σσξνθπιαθήο θαη ηεο Αζηπλνκίαο Ξφιεσλ (λφκνο 1481/1-10-1984, ΦΔΘ Α΄ - 152). Πχκθσλα κε ην
λφκν 2800/2000, είλαη Πψκα Αζθαιείαο θαη έρεη σο απνζηνιή:


ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο εηξήλεο θαη επηαμίαο θαη ηεο απξφζθνπηεο θνηλσληθήο
δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε ηεο αζηπλνκίαο γεληθήο
αζηπλφκεπζεο θαη ηξνραίαο.



ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Θξάηνπο θαη ηνπ
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
άζθεζε ηεο αζηπλνκίαο δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο.

Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία ζπγθξνηείηαη απφ Θεληξηθέο θαη Ξεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. Ρν Αξρεγείν ηεο
Διιεληθή Αζηπλνκία απνηειεί ηελ πξντζηάκελε αξρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ρν έξγν ηνπ ζπλίζηαηαη
ζηε κέξηκλα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Πψκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ
πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνγξακκαηίδεη,
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θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε δξάζε ησλ πεξεζηψλ ηνπ θαη εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Ξξφζθαηα πξαγκαηνπνηήζεθε, κε ην Ξ.Γ. 178/2014, αλαδηνξγάλσζε ησλ πεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο. Ζ ζεκεξηλή δνκή ησλ πεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είλαη δηαζέζηκε ζην site
www.police.gr.
Ρν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο εδξεχεη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Θξάηνπο θαη απνηειεί ηελ
αλψηαηε επηηειηθή πεξεζία κε ηελ νπνία ν Αξρεγφο αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ Πψκαηνο. Δπίζεο, ην
Αξρεγείν είλαη ε Ξξντζηακέλε Αξρή ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Ρν έξγν ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζπλίζηαηαη ζηε κέξηκλα
γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Πψκαηνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ
πνπξγείνπ. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ πξνγξακκαηίδεη, ζρεδηάδεη, παξαθνινπζεί, θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη
ηε δξάζε ησλ πεξεζηψλ ηνπ θαη εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ρν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απνηειεί εληαία απηνηειή πεξεζία θαη
δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο Θιάδνπο:
α. Θιάδν Ράμεο,
β. Θιάδν Αζθάιεηαο,
γ. Θιάδν Αιινδαπψλ θαη Ξξνζηαζίαο Ππλφξσλ,
δ. Θιάδν Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη
ε. Θιάδν Νηθνλνκηθνηερληθήο πνζηήξημεο θαη Ξιεξνθνξηθήο.

Α.3.2 Βαζηθέο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο
Ζ Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Δ.Α.) δηαξζξψλεηαη απφ ηα
θάησζη Ρκήκαηα, βάζε ηνπ Ξ.Γ. 178/2014:
α. Ρκήκα Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο
β. Ρκήκα Αλάπηπμεο Ινγηζκηθνχ
γ. Ρκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Ιεηηνπξγίαο θαη
δ. Ρκήκα Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηψλ θαη Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήοηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ε
νπνία εμεηδηθεχεηαη ζε επί κέξνπο παξαγξάθνπο.
Πην πθηζηάκελν Θέληξν Γεδνκέλσλ ηεο Γ/λζεο Ξιεξνθνξηθήο/ Α.Δ.Α. είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη
ιεηηνπξγνχλ δχν (02) αξζξσηά (modular) ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο (Uninterruptible
power supply - UPS) ηεο εηαηξίαο (APC Symmetra PX 160kW 400V).
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Πεκεησηένλ είλαη φηη βαζηθέο θεληξηθέο ππνδνκέο δηθηχνπ θαη ζπζηεκάησλ αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ
ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
ηεο ΔΙ.ΑΠ. ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=669
68&Itemid=1637&lang

Δπηπξφζζεηα, απφ ην Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πξνσζνχληαη ελέξγεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε
ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ηελ πξνκήζεηα λένπ
Ππζηήκαηνο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη κεγάιν κέξνο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο
απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.

Α) Ρν Ξαλειιαδηθφ Γίθηπν Ξιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (POL), δίλεη
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πεξεζηψλ ζηηο θεληξηθέο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Νη πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο απηέο δηαξζξψλνληαη ζήκεξα, είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην
ηδησηηθφ Ξαλειιαδηθφ Γίθηπν Ξιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (PoliceonLine), κε πεξίπνπ
670 ζεκεία (θηίξηα) ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ
επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Ρν δίθηπν PoL βαζίδεηαη ζε έλα δεκφζην δίθηπν ηερλνινγίαο MPLS ζην νπνίν ην Θέληξν Γεδνκέλσλ
δηαζπλδέεηαη κε δχν (02) πξνζβάζεηο ηχπνπ ME ηαρχηεηαο 250 Mbps.
Πην Θέληξν Γεδνκέλσλ πθίζηαληαη νη θεληξηθνί κεηαγσγείο (cores witches ηχπνπ CiscoWS-C6509).
Νη θεληξηθνί κεηαγσγείο δξνκνινγνχλ ηελ εηζεξρφκελε/εμεξρφκελε θίλεζε πξνο/απφ ηνπο
εμππεξεηεηέο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ θαη παξάιιεια έρνπλ ελζσκαησκέλα
αξζξψκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ππεξεζίεο firewalling(WS-SVC-FWM-1) θαη load balancing (WS-X6066SLB-S-K9) γηα ηελ θαηαλνκή ηεο εηζεξρφκελεο θπθινθνξίαο ζηνπο εμππεξεηεηέο δηαδηθηχνπ
[webservers–TivoliWebSeal (TWS)]. Νη TWS έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο
θπθινθνξίαο πξνο ηνπο εμππεξεηεηέο εθαξκνγψλ (application servers).
Firewalling: Νη ππεξεζίεο firewalling πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνπο θεληξηθνχο κεηαγσγείο
πξνζηαηεχνπλ ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Θέληξνπ Γεδνκέλσλ νη νπνίνη είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε
δεθαπέληε (15) DMZ.
Load Balancing: Νη ππεξεζίεο loadbalancing πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνπο θεληξηθνχο κεηαγσγείο
δηακνηξάδνπλ ηελ εηζεξρφκελε θίλεζε ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Θέληξνπ Γεδνκέλσλ.
To Ξαλειιαδηθφ Γίθηπν Ξιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (POL), δηαζπλδέεηαη θεληξηθά (απφ
ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο) κε ην Γίθηπν δεκνζίνπ ηνκέα «ΠΕΔΜΗΠ» γηα ηε
δηαζχλδεζή ηνπ κε άιινπο θνξείο θαη ην Γηαδίθηπν. Πηελ ελ ιφγσ δηαζχλδεζε κεζνιαβεί δηάηαμε
Firewalls.
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Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πεξεζηαθέο
Δθαξκνγέο κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε SIM ε νπνία αλήθεη ζην πθηζηάκελν APN ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

Β) θηζηάκελε Αξρηηεθηνληθή Ππζηεκάησλ
Θεληξηθά ζηελ έδξα ηεο Γ/λζεο Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ππάξρνπλ
κηα ζεηξά απφ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο:
Γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζην παξαπάλσ δίθηπν, ρξεζηκνπνηνχληαη
πξντφληα Tivoli ηεο IBM θαη ζπγθεθξηκέλα ISIMver. 6.0.03 (IBM Security Identity Manager),
ISAMver. 7.0.0.23 (IBM Security Access Manager), θαζψο θαη TWS (IBM reverse proxy webseal)κε
ρξήζε δνκψλ LDAP γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ρξεζηψλ θαη πφξσλ ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο. Ζ
πξφζβαζε ζην δίθηπν γίλεηαη κε active directory controller (Samba ver. 4.1.5) κε ζχζηεκα
πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ RSA Sign-On Manager θάλνληαο ρξήζε ηνπ username/password ηνπ ρξήζηε
ζε απνζεθεπκέλν useraccount ζε έμππλε θάξηα πξφζβαζεο (SmartCard).
Ππγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηνλ πθηζηάκελν ηνκέα (domain) “police.gov.ydt”
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε έμππλεο θάξηαο ή/θαη κε ηε ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε (username) /
θσδηθνχ πξφζβαζεο (password). Πε θάζε πεξίπησζε, ηα δηαπηζηεπηήξηα (credentials) ηνπ ρξήζηε
ζηέιλνληαη ζην Samba Domain Server, ν νπνίνο επηθνηλσλεί κε ηνλ IMB Security Identity Manager
(ISIM) γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηελ επηηπρή είζνδφ ηνπ. Κεηά ηελ επηηπρή
πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην domain, ε πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο Ηζηνζειίδσλ (Police On Line)
γίλεηαη κε ηε ρξήζε web browser (θαηά θαλφλα Internet Explorer v.8) απφ θεληξηθφ ζεκείν κέζσ
ηεο αξρηθήο ζειίδαο (http://elas.ydt) ηνπ Intranet ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ζ πξφζβαζε ζηηο
εθαξκνγέο ηνπ ρξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ (5) Webseals (reverse proxy), νη νπνίνη
δηακεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ “user calls” ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη ησλ εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ
(Application Servers) πξνζηαηεχνληαο ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία.Ρα credentials ηνπ ρξήζηε κέζσ
ησλ TWS απνζηέιινληαη ζηνλ ISAM ν νπνίνο ελεκεξψλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ηνλ TWS γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε φζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο πνπ έρεη πξφζβαζε. Κε ηε ρξήζε απηήο ηεο
πιεξνθνξίαο ν TWS δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή ζειίδα κε ηηο εθαξκνγέο – ξφινπο πνπ έρεη ν ρξήζηεο
παξέρνληαο δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζε απηέο, κέζσ ππεξζπλδέζκσλ (links).
Σξεζηκνπνηνχληαη έμππλεο θάξηεο (Smart Cards) νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, αμηνπνηνχληαη ζηηο
αθφινπζεο δηεξγαζίεο:


Αζθαιήο ζχλδεζε ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο πνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ πνπ δηαζέηνπλ Windows
XP κε user login ζηνλ domain controller, κε δπλαηφηεηα απηφκαηνπ θιεηδψκαηνο ηνπ
ζηαζκνχ εξγαζίαο θαηά ηελ εμαγσγή ηεο Έμππλεο Θάξηαο απφ ηνλ αλαγλψζηε),



Ξξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί ν εθάζηνηε ρξήζηεο



Single Sign on-ISΗΚ/ISAM θαη



Τεθηαθή ππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ.

Πην Κεραλνγξαθηθφ Θέληξν ηεο Γ/λεο Ξιεξνθνξηθήο ιεηηνπξγεί θάξκα (9) εμππεξεηεηψλ IBM
3690 X5 , 16 CPUIntel®Xeon® E7-2820@2GHz κε 256GBRAM ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε
VMwareESXiv.5.1.0, δηαρεηξηδφκελε απφ VMware vSphere Client v.5.1.0, ππνζηεξίδεη κία επξεία
ππνδνκή εηθνληθνπνίεζεο.
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Δηθφλα 1: θηζηάκελε πνδνκή Θέληξνπ Γεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
Όζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή Βάζεσλ Γεδνκέλσλ:
Ζ ππνδνκή ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Θέληξνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. φζνλ αθνξά ηα
θεληξηθά ζπζηήκαηα απνηειείηαη απφ ηα εμήο:


Κία Βάζε Γεδνκέλσλ Oracle (έθδνζε EE 10.2.0.4) ζηελ νπνία θηινμελνχληαη δεδνκέλα
εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζεη ε Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. Ξξφθεηηαη γηα έλαλ IBM
Blade server κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα IBM AIX 6.1. Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε έλα
IBM SAN V7000 storage. Ν ζπλνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ ηεο παξαπάλσ βάζεο αλέξρεηαη ζε
~ 5.5TB, κε ηάζε αχμεζεο ~40GB αλά εβδνκάδα.



Κία Βάζε Γεδνκέλσλ Oracle (έθδνζε EE 10.2.0.4) ζηελ νπνία θηινμελνχληαη δεδνκέλα ηεο
εθαξκνγήο Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο ζρεηηθέο κε
απηήλ εθαξκνγέο. Ξξφθεηηαη γηα έλαλ IBM Blade server κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα IBMAIX 6.1.
Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε έλα IBM SAN V7000 storage. Ν ζπλνιηθφο φγθνο
δεδνκέλσλ ηεο παξαπάλσ βάζεο αλέξρεηαη ζε ~ 7.6TB, κε ηάζε αχμεζεο ~30GB αλά
εβδνκάδα.



Κία Βάζε Γεδνκέλσλ Oracle (έθδνζεο EE 9.2.0.8) ζηελ νπνία θηινμελνχληαη δεδνκέλα
εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζεη ε Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. Ξξφθεηηαη γηα έλαλ IBM
server κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα IBM AIX 5.2. Ζ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε έλα
IBMSAN DS4800 storage. Ζ ζπγθεθξηκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ αιιειεπηδξά ζε κεγάιν βαζκφ
κε ηηο αλσηέξσ δχν Βάζεηο Γεδνκέλσλ.
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πνδνκή εηθνληθνπνίεζεο ESXI VMWARE vSphere (έθδνζεο E.E. 5.1) πνπ απνηειείηαη απφ
ελλέα (9) θπζηθνχο εμππεξεηεηέο. Πηελ παξαπάλσ ππνδνκή θηινμελνχληαη πεξίπνπ εθαηφλ
πελήληα (150) εηθνληθνί servers (webservers, application servers, firewall, mailθ.α.).



Application servers γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζεη ε Γηεχζπλζε
Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. (Glassfish, Oracle AS, WebLogic, Tomcatθ.α.).



Πχζηεκα ιήςεο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο, πνπ θηινμελείηαη ζε έλαλ DELL R900
εμππεξεηεηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα LinuxRed-HatE.E. έθδνζεο 6.6 θαη απνηειείηαη απφ ην
ινγηζκηθφ IBM Tivoli Storage Management θαη απφ ην IBM Tape Library TS3310.

Πηνλ Ξίλαθα 4 παξαηίζεληαη νη βαζηθέο δηαζπλδέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί (είηε ζε επίπεδν Βάζεο
Γεδνκέλσλ, είηε κέζσ webservice) κε ηξίηνπο Φνξείο ή άιια ζπζηήκαηα:
1.

πνπξγείν Αλάπηπμεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ,
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ

2.

πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

3.

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο

4.

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ

5.

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ

6.

FBI

7.

Europol

8.

Schengen Information System

9.

Interpol

10.

Eurodac

11.

Dublinet

12.

Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ

13.

Eucaris

14.

Prum

15.

G.I.S. (Γεσγξαθηθφ Ξιεξνθνξηαθφ
Πχζηεκα Γηεχζπλζεο
Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α.)

16.

APNR (Πχζηεκα Απηφκαηεο
Αλαγλψξηζεο Ξηλαθίδσλ Νρεκάησλ)

17.

Ξιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΡΔΗΟΔΠΗΑΠ

18.

Ξίλαθαο 1: Γηαζπλδέζεηο κε ηξίηνπο Φνξείο θαη άιια ζπζηήκαηα.

Γ) πνδνκή Γεσγξαθηθνχ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηψλ (GIS)
Πηε Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. ιεηηνπξγεί ππνδνκή Γεσγξαθηθνχ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηψλ,
γηα ηελ θάιπςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ραξηνγξάθεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο παξαγσγήο
ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ραξηψλ, σο εμήο:
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1)
Web-Application GIS Server: Φηινμελείηαη ν Map Server, νη δηαζέζηκεο ραξηνγξαθηθέο
ππεξεζίεο (services) θαζψο θαη νη ηειηθέο WebGIS εθαξκνγέο γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα.
Σξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ ArcGIS 9.3 Enterprise Standard (1 license – 4 cores).
Πην server είλαη εγθαηεζηεκέλα επίζεο:
- ε εθαξκνγή γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο εγθιεκαηηθφηεηαο – Crimeview,
- ην γεσγξαθηθφ ππφβαζξν ζε κνξθή cached,
- ν Licence Manager ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS (1 ArcGIS Editor Concurrent θαη 1 ArcGIS Server
Enterprise Standard)
Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξναλαθεξφκελνπ server (ηχπνπ DELL per710) είλαη ηα αθφινπζα:
- Ιεηηνπξγηθφ: Windows Server 2003 Standard Edition x64
- CPU: Intel Xeon X5570 @ 2.93 GHz (16 cores)
- RAM: 12 GB
- Network: 4 interfaces, 1 active
2) Geodatabase Server: Φηινμελείηαη ε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ (Oracle 10g) θαζψο θαη
ινγηζκηθφ δηαζχλδεζεο θαη ζπγρξνληζκνχ ηεο εθαξκνγήο Crimeview κε ηελ βάζε ηεο
εθαξκνγήο «Βηβιίν Αδηθεκάησλ – Ππκβάλησλ».
Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξναλαθεξφκελνπ server (ηχπνπ DELL R9000) είλαη ηα αθφινπζα:
- Ιεηηνπξγηθφ: Windows Server 2003 Standard Edition SP2 x64
- CPU: Intel Xeon X5470 @ 3.33 GHz (4 cores)
- RAM: 16 GB
- Network: 2 intefaces, 1 active

Ζ εθαξκνγή απεηθφληζεο εγθιεκαηηθφηεηαο – Crimeview, παξέρεη γεληθά ηα αθφινπζα:


Απεηθφληζε ζε ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ζπκβάληνο κε απηφκαηε
ελεκέξσζε απφ ηελ εθαξκνγή «Βηβιίν Αδηθεκάησλ Ππκβάλησλ».



Φίιηξα αλαδεηήζεσλ ζπκβάλησλ αλά είδνο αδηθήκαηνο, γεσγξαθηθή ή δηνηθεηηθή νληφηεηα,
εκεξνκελία θ.ιπ.



Απεηθφληζε ράξηε ππθλφηεηαο αδηθεκάησλ αλά γεσγξαθηθή ή δηνηθεηηθή νληφηεηα.



Απεηθφληζε ράξηε επαλαιακβαλνκέλσλ θιήζεσλ.



Απεηθφληζε δηαγξακκάησλ ζπκβάλησλ θαη ρξνληθνχ πίλαθα απηψλ.



Γεκηνπξγία αλαθνξψλ ιεπηνκεξεηψλ ζπκβάλησλ θαη ρξνληθνχ δείθηε θαη εμαγσγή απηψλ ζε
κνξθή xls, doc, pdf.



Δθηππψζεηο ησλ απεηθνλίζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγηθφηεηεο.

Γ) θηζηάκελε Αξρηηεθηνληθή Ππζηεκάησλ Δθαξκνγή «Πεκαηηθέο Αλαθνξέο»
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Νη πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο επηπέδνπ Ρκήκαηνο, πνδηεχζπλζεο θαη Γηεχζπλζεο
αλαθέξνπλ Πεκαηηθά, ηα αδηθήκαηα θαη ζπκβάληα πνπ δηεπξάρζεζαλ ή ζπλέβεζαλ ζηελ πεξηνρή
ηνπο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο Πεκαηηθψλ αλαθνξψλ, απεπζείαο ζηηο αξκφδηεο
Γηεπζχλζεηο ησλ Θιάδσλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ζηελ νηθεία Γεληθή Αζηπλνκηθή
Γηεχζπλζε, θαηά πεξίπησζε, θνηλνπνηψληαο ζηηο ελδηάκεζα ηεξαξρηθά πξντζηάκελεο πεξεζίεο.
Νη ηχπνη Πεκαηηθψλ αλαθνξψλ πνπ πθίζηαληαη είλαη νη εμήο: Δγθιεκάησλ – Ππκβάλησλ - Ρξνραίνπ
Αηπρήκαηνο - Πχιιεςεο Ξξνζαγσγήο - Άθημεο Δπηζήκνπ Ξξνζψπνπ – Δμαθξίβσζεο.
Ζ εθαξκνγή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, έρεη web
interface θαη νη ρξήζηεο ηεο είλαη ελ δπλάκεη φινη νη ρξήζηεο ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ηεο
ΔΙ.ΑΠ. Ζ δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Θεληξηθφ ζχζηεκα
Απζεληηθνπνίεζεο/ Δμνπζηνδνηήζεσλ ηνπ Police On Line.
Ζ Γηαδηθαζία απνζηνιήο κηαο αλαθνξάο απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα: ηε ζχληαμε ηεο αλαθνξάο θαη
ηελ ππνγξαθή απηήο. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνγξαθήο ε αλαθνξά απνζηέιιεηαη ζηνπο
απνδέθηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαηά ηε ζχληαμε.
Ζ εθαξκνγή Πεκαηηθψλ Αλαθνξψλ έρεη πιήζνο δηεπαθψλ, κε ζθνπφ, είηε ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ,
είηε ηελ απνζηνιή ηνπο ζε άιια ζπζηήκαηα/ εθαξκνγέο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Ζ ιεηηνπξγία
απηή επηηπγράλεηαη κέζσ web services.
Αθνινπζεί ηππηθφ παξάδεηγκα θφξκαο θινπή θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ / ζπζθεπήο

Δ) Πηαζκνί εξγαζίαο
Ρν επηρεηξεζηαθφ δίθηπν πιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (δίθηπν Police on Line) δηαζέηεη
έλα ζχλνιν απφ ηνπιάρηζηνλ 14.000 ζηαζκνχο εξγαζίαο (PCs) βαζηζκέλνπο σο επί ην πιείζην ζε
Windows XP Pro SP3 (ηνπιάρηζηνλ 10.000), Windows 7 Pro (πεξίπνπ 2.000) θαη Windows 8.1 Pro
(πεξίπνπ 1.000). Πηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο εγθαζίζηαληαη δχν πξνγξάκκαηα αλάγλσζεο θαξηψλ, ην
Net iD client version 5.3.2.32 RC HEL1301 ηεο SecMaker AB θαη ην RSA Authentication client version
2.0.1, παξέρνληαο ηε ζχλδεζε-πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηεο
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Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ρα πξνγξάκκαηα πνπ θαη‟ ειάρηζην εγθαζίζηαληαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο,
είλαη ηα εμήο:
•

Trend Micro Office Scan Antivirus Client v11.0

•

Adobe Reader v10.1+ Διιεληθφ

•

Internet Explorer (θπξίσο έθδνζε v8.0)

•

Mozilla Firefox.37 ήλεψηεξνο

•

Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 16

•

RSA Authentication Client v2.0.1 (κφλν ζε Windows XP)

•

Net iD (version 5.3.2.32 UD, HEL1301 ηεο εηαηξείαο Sec Maker AB)

•

Tivoli Endpoint Manager 8.2 / BIG Fix

•

TeraTerm Pro v2.3.1

•

HP USB Smart Card Keyboard Drivers

•

Microsoft Office (θαηά κεγάιε πιεηνςεθία) ή Libre Office

•

Driversεθηππσηψλ θαηά πεξίπησζε – αλαθέξνληαη νξηζκέλνη βαζηθνί:
o

HP LaserJet P3005 Drivers

o

HP LaserJet M4345

o

Wincor Nixdorf High Print 4915

o

Drivers Mini Lector USB Card Reader

o

HP USB Smart Card Keyboard Drivers

o

Lexmark XP Drivers

o

Lexmark 98 Drivers

o

SATA Driver

o

Passport Reader

ΠΡ) Απφ ην Ρκήκα Αλάπηπμεο Ινγηζκηθνχ ηεο Γ/λζεο Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη
ζηηγκήο νη αθφινπζεο δηεπαθέο ινγηζκηθνχ (webservices)γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ
θεληξηθψλ αλαδεηήζεσλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ:
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

1

Αλαδήηεζε Αδεηψλ Όπινπ κε αξηζκφο φπινπ

2

Αλαδήηεζε Αδεηψλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, έηνο γέλλεζεο

3

Αλαδήηεζε Αδεηψλ Ξπξνβφισλ Όπισλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, έηνο γέλλεζεο
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4

Αλαδήηεζε Αδεηψλ Όπισλ Αζηπλνκηθψλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν

5

Αλαδήηεζε Αδεηψλ Θπλεγεηηθψλ Όπισλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, έηνο γέλλεζεο

6

Αλαδήηεζε Ιεγκέλσλ Αδεηψλ Θπλεγεηηθψλ Όπισλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν

7

Αλαδήηεζε αζθαιηζηεξίνπ Νρήκαηνο (εθηφο κνηνπνδειάηνπ)

8

Αλαδήηεζε αζθαιηζηεξίνπ Κνηνπνδειάηνπ

9

Αλαδήηεζε Γησθηηθνχ

10

Αλαδήηεζε εγγξάθνπ Αιινδαπνχ

11

Αλαδήηεζε Ραπηνηήησλ Διιήλσλ Ξνιηηψλ κε αξηζκφ

12

Αλαδήηεζε Ραπηνηήησλ Διιήλσλ Ξνιηηψλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, έηνο
γέλλεζεο

13

Αλαδήηεζε Γηαβαηεξίσλ κε δηάθνξα θξηηήξηα

14

Αλαδήηεζε Οφδ θάξηαο κε αξηζκφ

15

Αλαδήηεζε εγγξάθσλ ζην SIS(νη άδεηεο παξακνλήο ζην SIS: κε μερσξηζηφ webservice)

16

Αλαδήηεζε Νρεκάησλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν

17

Αλαδήηεζε Νρεκάησλ κε αξηζκφ πιαηζίνπ

18

Αλαδήηεζε Νρεκάησλ κε πεξίπνπ ηνλ αξηζκφ

19

Αλαδήηεζε Κέηξσλ SIS

20

Αλαδήηεζε Όπινπ ζην SIS

21

Αλαδήηεζε Αθημαλαρσξήζεσλ κε επψλπκν, φλνκα

22

Αλαδήηεζε Αδεηψλ Όπισλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, έηνο γέλλεζεο

23

Αλαδήηεζε Αλαδεηνπκέλσλ Όπισλ αηφκσλ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, εκεξνκελία
γέλλεζεο, πεθνφηεηα, αξηζκφο εγγξάθνπ

24

Αλαδήηεζε Άδεηαο Όπινπ κε αξηζκφ εγγξάθνπ πξνζψπνπ

25

Αλαδήηεζε ζην SIS δεδνκέλσλ επηπιένλ θαηεγνξηψλ (εκπνξεπκαηνθηβψηηα, βηνκεραληθφο
εμνπιηζκφο, ρξεφγξαθα, ηξαπεδνγξακκάηηα)

26

Αλαδήηεζε αδεηψλ παξακνλήο ζην SIS κε αξηζκφ

27

Αλαδήηεζε Νρήκαηνο ην SIS κε αξηζκφ

28

Αλαδήηεζε Νρήκαηνο ην SIS κε αξηζκφ πιαηζίνπ
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29

Αλαδήηεζε ελαέξηνπ κέζνπ ζην SIS κε δηάθνξα θξηηήξηα

30

Αλαδήηεζε ζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ ζθαθψλ ζην SIS

31

Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζηελ ΓΓΞΠ κε αξηζκφ εγγξάθνπ ηαπηφηεηαο

32

Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζηελ ΓΓΞΠ κε επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, έηνο γέλλεζεο

33

Αλαδήηεζε Ραπηνηήησλ Διιήλσλ Ξνιηηψλ κε αξηζκφ ηειεθψλνπ

34

Αλαδήηεζε Ραπηνηήησλ Διιήλσλ Ξνιηηψλ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο

35

Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ράξηε κε X θαη Y

36

Αλαδήηεζε Πεκαηηθψλ αλαθνξψλ κε δηάθνξα θξηηήξηα

37

Αλαδήηεζε Πεκαηηθήο Αλαθνξάο εγθιήκαηνο

38

Αλαδήηεζε Φαθέινπ Αιινδαπψλ κε ηχπν νλφκαηνο

39

Αλαδήηεζε Φαθέινπ Αιινδαπψλ κε πξφζσπν

40

Αλαδήηεζε ηζηνξηθνχ Αιινδαπψλ Σαξηνγξάθεζεο Αιινδαπνπ κε κνλαδηθφ αξηζκν

41

Αλαδήηεζε Αδεηψλ Ξαξακνλήο κε δηάθνξα θξηηήξηα

42

Αλαδήηεζε αθημαλαρσξήζεσλ κε αξηζκφ δηαβαηεξίνπ

43

Αλαδήηεζε αθημαλαρσξήζεσλ κε αξηζκφ νρήκαηνο

44

Αλαδήηεζε ζηελ Interpol εγγξάθσλ

45

Αλαδήηεζε ζηελ Interpol ιεπηνκέξεηεο εγγξάθσλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε εγθξίζεσο απφ
Ρκήκα Interpol)

46

Αλαδήηεζε ζηελ Interpol Νρεκάησλ

47

Αλαδήηεζε ζηελ Interpol ιεπηνκέξεηεο Νρεκάησλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε εγθξίζεσο απφ
Ρκήκα Interpol)

48

Αλαδήηεζε Interpol Ξξνζψπσλ κε δηάθνξα θξηηήξηα

49

Αλαδήηεζε Interpol Ξξνζψπσλ ιεπηνκέξεηεο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε εγθξίζεσο απφ Ρκήκα
Interpol)

50

Αλαδήηεζε ζηελ Interpol θσηνγξαθηψλ

51

Αλαδήηεζε Interpol κε δαθηπιηθφ απνηχπσκα

52

Αλαδήηεζε ζηελ Interpol αγγειίαο πξνζψπσλ (επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα: αξρείνέγγξαθν)

53

Αλαδήηεζε ζηελ Interpol θσηνγξαθηψλ
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54

Δκθάληζε θσδηθψλ ρσξψλ

55

Δκθάληζε θσδηθψλ γηα ηνπο ηχπνπο εγγξάθσλ ηεο Interpol

56

Αλαδήηεζε Δπξεηεξίσλ κε πεξεζία θαη Κεηξψν

57

Αλαδήηεζε Φαθέισλ πξνζψπσλ

58

Αλαδήηεζε Ραπηνηήησλ Διιήλσλ Ξνιηηψλ ζρεηηθψλ δειηηψλ κε αξηζκφ

59

Αλαδήηεζε Αλαδεηνχκελσλ Όπισλ κε δηάθνξα θξηηήξηα

Πρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή αλάπηπμεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ web services ηα νπνία έρνπλ
αλαπηπρζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο απηά αθνινπζνχλ ηα πξφηππα SOAP θαη REST.

Ε) Ιεηηνπξγεί ππεξεζία Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ (e-mail), ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε
νη ρξήζηεο απφ ηνπο θνξείο:
•

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (@astynomia.gr)

•

ηνπ πξψελ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε (@yptp.gr)

•

ηεο πεξεζίαο Αζχινπ (@asylo.gov.gr)

•

ηνπ Θέληξνπ Κειεηψλ Αζθαιείαο (@kemea.gr)

•

ηεο Γηεχζπλζεο Γηαβαηεξίσλ θαη Δγγξάθσλ Αζθαιείαο (@diavatiria.gr).

Ζ πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γίλεηαη:
απφ εθαξκνγή ηζηνζειίδσλ«Webmail».
απφ εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε ρξήζε πξσηνθφιινπ POP3 θαη IMAP.

Ζ) Ξξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, παξέρεηαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ PoL
κέζσ ηεο θεληξηθήο πξφζβαζεο ζην Γίθηπν Γεκνζίνπ Ρνκέα «ΠΕΔΜΗΠ» ηνπ θηηξίνπ ηνπ Αξρεγείνπ
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κε ρξήζε θεληξηθψλ Proxy Servers πνπ ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγία Web
θαη Application Filtering.
Ξιένλ ησλ δηαηάμεσλ Firewalls, ιεηηνπξγεί δηπιφ ζχζηεκα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο θαη
ειέγρνπ πξφζβαζεο (Trend Micro IWSVA) γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηεο πεξηκέηξνπ ησλ δχν
αλσηέξσ δηθηχσλ θαη ηνλ ειεγρφκελν ηξφπν πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ.
Θ) Δζσηεξηθή ηειεθσλία
Πην δίθηπν PoL πινπνηνχληαη ππεξεζίεο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο (IP ηειεθσλία) κε ηε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο AVVID ηεο Cisco (CiscoArchitecture for Voice, Video, and Integrated Data) – ζπλνιηθά
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δηαζπλδένληαη πεξίπνπ 1.450 ζπζθεπέο Cisco IP-phones θαη πεξίπνπ 165 ηειεθσληθά θέληξα (PBX‟s)
γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο.
Ζ ππεξεζία ηεο ηειεθσλίαο (IP Telephony) ππνζηεξίδεηαη απφ δχν Cluster κε δχν Call Manager
Servers ν θαζέλαο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, κέζσ ηνπ
δηθηχνπ πιεξνθνξηθήο θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνπο δηθηπαθνχο θφκβνπο ηεο Γ/λζεο
Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. θαη Γ.Α.Γ. Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα. Ζ πινπνίεζε γίλεηαη κε ρξήζε
εμππεξεηεηψλ ηχπνπ Cisco MCS-7835-H1. Θάζε έλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο έσο δπν
ρηιηάδεο πεληαθφζηεο (2500) IP ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη πέληε ρηιηάδεο (5000) Device Units. Ρε
ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θιήζεσλ έρεη αλαιάβεη ην ινγηζκηθφ Cisco CallManager 4.2.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ αξηζκνδνηηθνχ ζρήκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ θσλήο δηα κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ γίλεηαη απφ δχν Gatekeeper Cluster. Ν θάζε
Gatekeeper cluster απνηειείηαη απφ δχν Cisco 3845 δξνκνινγεηέο, θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνπο
δηθηπαθνχο θφκβνπο ηεο Γ/λζεο Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. θαη Γ.Α.Γ. Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα.
Υο Voice Gateway δηαζχλδεζεο κε ηα πεξηθεξεηαθά ηειεθσληθά θέληξα (PBX) ησλ πεξεζηψλ
ρξεζηκνπνηείηαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θφκβνπ, είηε ν δξνκνινγεηήο ηνπ θφκβνπ πεξηθεξεηαθήο
πξφζβαζεο (Cisco 3845) είηε έλαο Cisco Integrated Services Router (ψζηε απηφο λα ππνζηεξίδεη
ππεξεζίεο θσλήο) ηχπνπ 2811.
Δπίζεο, δχν ίδηνη δξνκνινγεηέο Cisco 2811 (έλαο ζηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ θφκβν Γ/λζεο
Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. θαη έλαο ζηνλ θφκβν Γ.Α.Γ. Θεζζαινλίθεο) έρνπλ ην ξφιν DSP-Farm
εθηειψληαο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ δηαρείξηζεο πεξεζηψλ θσλήο.
Απηή ηε ζηηγκή δηαζπλδένληαη πεξί ηα 60 πεξηθεξεηαθά ηειεθσληθά θέληξα (PBX) πεξεζηψλ θαη
αλακέλεηαη ν αξηζκφο ηνπο λα θηάζεη ζηαδηαθά ζηα 125 θαη κειινληηθά ηα 200.
Νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ αξηζκνδνηηθνχ ζρήκαηνο επηζπλάπηνληαη ζε Ξαξάξηεκα
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο πινπνίεζεο, σζηφζν επηζεκαίλεηαη
φηη ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ εμειηζζφκελσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ,
ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ επί κέξνπο αιιαγέο (ζε πξνζέκαηα-επηζέκαηα αξηζκψλ πεξεζηψλ θιπ.).

Πηελ παξνχζα θάζε, εμεηάδεηαη απφ ηε Γ/λζε Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α. ε αλαβάζκηζε ηεο
πξναλαθεξφκελεο ππνδνκήο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο.
Η) Ξαξνρή ζπλδέζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
Πήκεξα, παξέρνληαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζπλνιηθά 1.300 ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο, κέζσ
θιεηζηνχ APN (Access Point Name) απφ πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, κέζσ ηεο ππ‟ αξηζκφ 8028/1/300-ηε΄ απφ 30/12/2015 ζχκβαζεο (ΑΓΑ:
6ΝΘΖ465ΦΘΔ-6ΜΒ), φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί (ΑΓΑ: Υ44465ΦΘΔ-ΖΤΦ) θαη ηζρχεη γηα ην έηνο
2017 (ΑΓΑ: 60465ΦΘΔ-ΖΘΜ). Ζ θεληξηθή δηαζχλδεζε γίλεηαη κέζσ γξακκήο πξφζβαζεο ζην
θηίξην Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (κνλήο εηζαγσγήο θαη δηπιήο φδεπζεο).
Νη πξναλαθεξφκελεο ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο εμππεξεηνχλ ηφζν ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπ
έξγνπ «πεξεζία Απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο», φζν θαη πξφζζεην αξηζκφ
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θνξεηψλ ζπζθεπψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά απφ
πεξεζίεο γηα εθαξκνγέο επηθνηλσληψλ .

Α.3.3 Βαζηθέο πινπνηήζεηο έξγσλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία κε θνξεηφ εμνπιηζκφ
πιεξνθνξηθήο
Α.3.3.1 Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη επηβνιήο πνηλψλ ζε ζέκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο κέζσ
θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη θσηνγξαθηθψλ ξαληάξ
Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν είρε πξνθεξπρζεί απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία κε ηελ ππ‟ αξηζκφ 4/2013
πξνθήξπμε:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=343
98&Itemid=1042&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=360
36&Itemid=1239&lang=
θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ππ‟ αξηζκφ 5/2014 απφ 19/09/2014 Πχκβαζεο.
Ρν έξγν πεξηειάκβαλε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ηελ
παξακεηξνπνίεζε ησλ θάησζη ππνζπζηεκάησλ ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη επηβνιήο πνηλψλ ζε ζέκαηα νδηθήο
θπθινθνξίαο, κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ ξαληάξ θαηαγξαθήο ππεξβάζεσλ
νξίσλ ηαρχηεηαο νρεκάησλ, ηνπ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε:


πνζχζηεκα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, γηα
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κε ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ.



πνζχζηεκα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ ηξνραίσλ παξαβάζεσλ θαη
επηβνιήο πνηλψλ, ζε ζέκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο, κε ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη
ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε.



πνζχζηεκα Πηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ θαη Ξαξαγσγήο Αλαθνξψλ.



πνζχζηεκα ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε κε δεδνκέλα ησλ παξαπάλσ ππνζπζηεκάησλ.



πνζχζηεκα Γεσγξαθηθνχ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθνξηψλ, ζην νπνίν ζα αλαπαξίζηαληαη φιεο νη
παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, κε δπλαηφηεηα έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.

Ξην αλαιπηηθά, ην έξγν πεξηειάκβαλε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ κεξψλ:
Θεληξηθφο εμνπιηζκφο
Δμππεξεηεηέο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (Databaseserver)
Δμππεξεηεηέο Δθαξκνγψλ (Applicationserver)
Πχζηεκα ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (Tapelibrary)
Πειίδα 20 απφ 152

Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Δμνπιηζκφο Δλνπνίεζεο – Γηαρείξηζεο – Ξαξαθνινχζεζεο Δμππεξεηεηψλ
Δληαίν ζχζηεκα απνζήθεπζεο (SAN)
Δμνπιηζκφο δηθηχνπ
Ηθξηψκαηα
Κεηαγσγείο Γεδνκέλσλ Θεληξηθήο πεξεζίαο
Ινγηζκηθφ Ππζηήκαηνο
Ινγηζκηθφ Δμππεξεηεηή εθαξκνγψλ
Ινγηζκηθφ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ
Ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ
Ινγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ αλαιπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηφπνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο
Ινγηζκηθφ δνθηκψλ εθαξκνγψλ
Ξεξηθεξεηαθφο εμνπιηζκφο
Φνξεηέο Ππζθεπέο Θαηαγξαθήο Ξαξαβάζεσλ Θ.Ν.Θ. θαη Ρξνραίσλ Ππκβάλησλ
Φνξεηνί εθηππσηέο
Ζιεθηξνληθά ξαληάξ θαηαγξαθήο παξαβάζεσλ επί νρεκάησλ
Πηαζκνί εξγαζίαο ζπγρξνληζκνχ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ
Έγρξσκεο νζφλεο ζπλνδεπηηθέο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο
Smartcardreaders
Ρξνθνδνηηθά Αδηάιεηπηεο Ξαξνρήο γηα θάζε ζχζηεκα πεξηθεξεηαθνχ ζηαζκνχ Ππγρξνληζκνχ
Γεδνκέλσλ (Πηαζκφο Ππγρξνληζκνχ Γεδνκέλσλ, Βάζεηο Ππγρξνληζκνχ θνξεηψλ ζπζθεπψλ,
2νWorkstation θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ηνπηθφ ζχζηεκα,
ζε επίπεδν Ρκήκαηνο Ρξνραίαο ή Α.Ρ.).
Ηθξηψκαηα ζε πεξηθεξεηαθά ζεκεία
πεξεζίεο
Δθπφλεζε – ινπνίεζε Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ έξγνπ
Δγθαηάζηαζε θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ – ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο
Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη παξακεηξνπνίεζε ππνζπζηεκάησλ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηε Γηαδπθηηαθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «ΔΟΚΖΠ», γηα ηελ παξνρή
ησλ εμσζηξεθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ
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Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ πξνκεζεχηεθε ε ΔΙ.ΑΠ., ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ «PoliceonLine”
Γηαζχλδεζε – Γηεπαθή κε ηξίηα ζπζηήκαηα, πινπνίεζε δηαζπλδέζεσλ θαη ξνψλ
Δγθαηάζηαζε πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ
πεξεζίεο εθπαίδεπζεο
πεξεζίεο Γνθηκψλ θαη Διέγρσλ
πεξεζίεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο
πεξεζίεο Γνθηκαζηηθήο Ιεηηνπξγίαο
πεξεζίεο Δγγχεζεο – Ππληήξεζεο – Ρερληθήο πνζηήξημεο
Πηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο (ζει. 23, 24, 34, 35, 100) πξνβιεπφηαλ φηη ν
εμνπιηζκφο ηνπ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη αζχξκαηα, θάλνληαο ρξήζε ζχγρξνλεο (online)
επηθνηλσλίαο κε ηελ θεληξηθή (απνκαθξπζκέλε) βάζε δεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
δπλαηφηεηα πνπ δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί κειινληηθά, εθφζνλ (κε κειινληηθή δξάζε)
πξαγκαηνπνηεζεί ε ρξήζε αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (HSDPA/3G/GPRS).

Α.3.3.2 πεξεζία Απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν είρε πξνθεξπρζεί ζηα ηέιε ηνπ 2008 απφ ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.
(ΘηΞ
Α.Δ.)
γηα
ινγαξηαζκφ
ηεο
Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο
(http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=178&Itemid=13 ),
θαη
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ππ‟ αξηζκφ 761 απφ 29/9/2009 Πχκβαζεο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλε ηελ πξνκήζεηα ρηιίσλ θηλεηψλ κνλάδσλ (800 ππνινγηζηέο
ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη 200 ππνινγηζηέο ρεηξφο) θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε θεληξηθά
ζπζηήκαηα θαη ΒΓ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κέζσ δηθηχνπ παξφρνπ θηλεηήο
ηειεθσλίαο (GPRS/3G/HSDPA) θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ θιεηζηνχ ηδησηηθνχ ηδεαηνχ δηθηχνπ (VPN),
αμηνπνηψληαο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο.
Ν ζθνπφο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αμηνπνίεζε θξίζηκσλ εθαξκνγψλ θαη ε επηηφπηα
επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο ππαιιήινπο πνπ ρεηξίδνληαη, αλά ηελ
επηθξάηεηα, ηηο θηλεηέο κνλάδεο, αμηνπνηψληαο ηερλνινγίεο αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζε δίθηπν
παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GPRS/3G/HSDPA) θαη αζθαινχο δηαζχλδεζεο ζηηο θεληξηθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

Αλαιπηηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε:
- Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 1.000 θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ (800 ππνινγηζηέο ππεξεζηαθψλ
νρεκάησλ θαη 200 ππνινγηζηέο ρεηξφο) θαη φιν ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ δηαζχλδεζεο ιεηηνπξγίαο
θαη θξππηνγξαθεκέλεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ην θεληξηθφ θηίξην Α.Δ.Α.
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Ζ
πξνκήζεηα
θαη
εγθαηάζηαζε
θεληξηθνχ
εμνπιηζκνχ
δηαζπλδέζεσλ/αζθαιείαο
(firewall/VPNConcentrator) κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο
απνκαθξπζκέλεο ζπλδέζεηο ζην θεληξηθφ ζεκείν.
- Ζ παξνρή ππεξεζίαο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε δίθηπν παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
(GPRS/3G/HSDPA) κέζσ θιεηζηνχ APN (Access Point Name) γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε.
- Ζ παξνρή γηα ζπκκεηξηθήο γξακκήο πξφζβαζεο γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ Α.Δ.Α. κε
ην δίθηπν παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε.
- Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη ππεξεζηψλ
εγγχεζεο/ζπληήξεζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε.

Ξεξηγξαθή βαζηθνχ εμνπιηζκνχ θαη δηθηπαθψλ δηαζπλδέζεσλ
Ζ δηαζχλδεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γίλεηαη απφ θάξηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζε θιεηζηφ APN (Access Point Name) ηνπ δηθηχνπ GPRS/3G/HSDPA, πνπ παξέρεη ν Αλάδνρνο
(SPACEHellas – WIND), γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.
Ιεηηνπξγεί ζπκκεηξηθή γξακκήο πξφζβαζεο (κνλή εηζαγσγή – δηπιή φδεπζε) ρσξεηηθφηεηαο
34Mbps γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ Α.Δ.Α. κε ην δίθηπν backbone ηεο WIND.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ δηαζπλδέζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ
ηεο Cisco, κε ηηο εμήο επηινγέο:
- SSLVPNclientless ηφζν γηα ηνπο ππνινγηζηέο ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ φζν θαη γηα ηνπο ππνινγηζηέο
ρεηξφο,
- fulltunnelVPN, κε ρξήζε ινγηζκηθνχ VPN-client ηεο Cisco, κφλν γηα ηνπο ππνινγηζηέο ππεξεζηαθψλ
νρεκάησλ.
πνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζνη αιγφξηζκνη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ: DES
(DataEncryptionStandard), AES (Advanced Encryption Standard) MD5 – MessageDigest, RC2/RC4,
SHA-1 – SecureHashAlgorithm, TripleDES.
Υο θεληξηθφο εμνπιηζκφο δηαζπλδέζεσλ/αζθαιείαο ρξεζηκνπνηείηαη θεληξηθά δηάηαμε δχν CiscoASA
5550 firewall,κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ε νπνία ζπλδέεηαη εζσηεξηθά κε ην core δίθηπν ηεο ΔΙ.ΑΠ.
θαη ηα ζπζηήκαηα φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη θεληξηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ.

Ξεξηγξαθή Δθαξκνγψλ – Γεδνκέλσλ θαη Πθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη
Ζ εθαξκνγή θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηελ Αζηπλνκηθή έξεπλα, πνπ αθνινπζείηαη
απφ ην πιήξσκα ηνπ πεξηπνιηθνχ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο αλαδήηεζεο
βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζηπλνκηθφ έιεγρν, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη ε ζηαδηαθή
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ρξήζε/ελζσκάησζε πεξηζζφηεξσλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο
Πην πιαίζην απηφ ην πιήξσκα ηνπ πεξηπνιηθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίξλεη πιεξνθνξίεο γηα ην
φρεκα θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο θαη ησλ
ζηνηρείσλ θαηφρνπ, θαζψο επίζεο πιεξνθνξίεο δίσμεο ηνπ ειεγρφκελνπ.
Πθνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε εμηρλίαζε ππνζέζεσλ πνχ έρνπλ ζρέζε κε θιεκκέλα νρήκαηα θαη
ζηνηρεία αηφκσλ πνπ δηψθνληαη γηα θάπνην έγθιεκα ή αηφκσλ κε πιαζηά έγγξαθα.
Υζηφζν, απφ ηελ δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζπλδηαζκέλσλ θεληξηθψλ αλαδεηήζεσλ ζε φιεο ηηο
Βάζεηο Γεδνκέλσλ, θαη ε επηζηξνθή κίαο απάληεζεο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο γηα θάζε πεξίπησζε
(ήηνη ρξεηάδεηαη ε δηελέξγεηα πνιιαπιψλ, αλαδεηήζεηο κέζσ ηεο εθαξκνγήο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ,
νη νπνίεο δξνκνινγνχληαη επί κέξνπο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, ψζηε λα λα ιεθζνχλ αληίζηνηρεο
απαληήζεηο).

Α.3.4 Δζληθφ Πχζηεκα AFIS
Ζ πινπνίεζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο AFIS έγηλε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο
ηαπηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο Ξνιηηψλ (e-ΡΑΞ)”), ην νπνίν πξνθεξχρζεθε ην 2013 απφ ηελ
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ. (ΘηΞ Α.Δ.) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
(http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=396&Itemid=13), θαη
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ππ‟ αξηζκφ 1207 απφ 16/05/2014 Πχκβαζεο.
Ρν έξγν πεξηειάκβαλε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
πεξεζηψλ Ραπηνπνίεζεο θαη Αλαγλψξηζεο Ξνιηηψλ (e-ΡΑΞ), παλειιαδηθήο εκβέιεηαο,πξνο θάιπςε
φισλ ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ/εμφδνπ-δηαβαηεξηαθνχ ειέγρνπ ηεο ρψξαο, ηεο Γηεχζπλζεο
Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δγθιεκαηνινγηθψλ πεξεζηψλ, ησλ Γηεπζχλζεηο
Αιινδαπψλ, θαη ησλ θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ, κε αληηθείκελν ηελ ηαπηνπνίεζε θαη
επεμεξγαζία δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, κε ζηφρν:


Ρελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο λέσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ηελ
βειηηζηνπνίεζε ππαξρφλησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζε
ζρέζε κε ην πξψελ πνπξγείν Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε αιιά θαη άιιεο
θξαηηθέο ππεξεζίεο (ζρέζε Ξνιίηε - Θξάηνπο).



Ρελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο λέσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ηελ
βειηηζηνπνίεζε ππαξρφλησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ εγθιεκαηνινγηθέο εθαξκνγέο ζηα
πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξψελ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ
Ξνιίηε θαη ζπλεξγαδφκελσλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ζρέζε Θξάηνπο κε Θξάηνο,
Government to Government, G2G, ζρέζε Θξάηνπο κε Γηεζλείο Γεκφζηνπο Φνξείο
(Government to International Government, G2IG- CRIMINOLOGY SERVICES), ζηνρεχνληαο
ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο θαη απξφζθνπηεο εηζφδνπ, παξακνλήο θαη δηαθίλεζεο
εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, ζπκκνξθνχκελε θαη κε θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ.



Ρελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ Γαθηπινζθνπηθήο εμαθξίβσζεο ηαπηφηεηαο – ηαπηνπνίεζεο
αηφκνπ θαη ηελ Δμεξεχλεζε θαη Γαθηπινζθνπηθή έξεπλα εγθιεκαηηψλ πάληα ζε
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ζπκκφξθσζε κε ηνπο Δπξσπατθνχο Θαλφλεο θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
εγθιήκαηνο.
Νη απαηηήζεηο ζε εκεξήζηνπο φγθνπο θαη ρξφλνπο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο e-ΡΑΞ αλαθνξηθά κε
ηηο αλαδεηήζεηο δεθαδαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:

Ξεξηγξαθή
Ππλαιιαγήο

Κέγεζνο
Βάζεο
Γεδνκέλσλ

Δηήζηα
Αχμεζε
Βάζεο
Γ.(Λα
ππνινγηζηεί
γηα 5 έηε)

Ώξεο
ηε
Κέξα

TP/TP

2.25M

250K

24

Ξεξίνδνο
αηρκήο
ηελ
εκέξα

Κέζνο
εηζεξρφκελνο
φγθνο αλά
ψξα αηρκήο

Ζκεξήζηνο
Όγθνο

% Γηα άκεζε
πξνηεξαηφηεηα

8:00 κε
20:00

314

5390

70%

Ξεξηγξαθή απαίηεζεο

ΣΟΝΛΝΠ

Ν Κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο γηα αλαδεηήζεηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο (TP/TP)

≤ 8 sec

Κέζνο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ Ππζηήκαηνο γηα ηελ, ρσξίο θίιηξα, αλαδήηεζε απφ έλα Πηαζκφ
Δξγαζίαο ζπλδεδεκέλνπ ζην ηνπηθφ δίθηπν (LAN) ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο, εηθφλαο
Γεθαδαθηπιηθνχ, κε ρξήζε 4 δαθηχισλ, πξνο Βάζε Γεθαδαθηπιηθψλ (TP/TP)..

≤ 11 sec

Ρν ζχζηεκα AFIS ην νπνίν ηέζεθε ζε ππεξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016,
ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ δεθαδαθηπιηθψλ ηαπηνπνίεζεσλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 225 ζηαζκνχο εξγαζίαο εγθαηεζηεκέλνπο ζε φιε ηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα. Ζ βάζε δεθαδαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηελ εζληθή
εγθιεκαηνινγηθή βάζε απνηππσκάησλ θαη ζπλίζηαηαη απφ δειηία ησλ δεθαδαθηπιηθψλ
απνηππσκάησλ ησλ ζεζεκαζκέλσλ φιεο ηεο ρψξαο. Πηελ παξνχζα θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ν
κέζνο φγθνο αλαδεηήζεσλ ζε εκεξήζηα βάζε, αλέξρεηαη ζηηο 450-550 δεθαδαθηπιηθέο αλαδεηήζεηο.
Δπηπξνζζέησο αλακέλεηαη ε δηαζχλδεζή κε ηελ εθαξκνγή ηεο “Σαξηνγξάθεζεο Αιινδαπψλ” ηεο
Γ/λζε Ξιεξνθνξηθήο/ΑΔΑ, ε νπνία ζα απνζηέιιεη θαζεκεξηλά απηνκαηνπνηεκέλεο δεθαδαθηπιηθέο
αλαδεηήζεηο ζην ζχζηεκα AFIS.
Πηελ παξνχζα θάζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο AFIS ζε δεθαδαθηπιηθέο αλαδεηήζεηο, κεηά ηελ
αλαδήηεζε θαη επηηπρή ηαχηηζε ησλ απνηππσκάησλ (πεξίπησζε HIT), απαηηεί πάληα ηελ
επηβεβαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ εηδηθά εμεηδηθεπκέλν δαθηπινζθφπν, πξνθεηκέλνπ λα
επηζηξαθεί ε απάληεζε ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ απέζηεηιε ην αίηεκα. Ρερληθά φκσο παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα απφ ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο λα
επηιεγεί ν απηνκαηνπνηεκέλνο ηξφπνο απαληήζεσλ. Ζ επηινγή δχλαηαη λα είλαη γεληθή, ή επηιεθηηθή
αλάινγα κε ηνλ ηχπνπ ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ή ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε.
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Ρν απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο επηηπρήο ηαχηηζεο
απνηππσκάησλ (πεξίπησζε HIT), δελ πεξηιακβάλεη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη απνηειείηαη απφ έλαλ
κνλαδηθφ αξηζκφ εγγξαθήο. Κε ηνλ αξηζκφ απηφ θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ POL “Γηαρείξηζε
Δπξεηεξίσλ” παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
κνλαδηθή απηή εγγξαθή.

B ΚΔΟΝΠ: ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΔΟΓΝ
Β.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο

Β.1.1 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή απαηηήζεσλ
Ρν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, έηνηκα ινγηζκηθά,
θαζψο θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο.
Ππλνπηηθά, πεξηιακβάλεη:


θνξεηά έμππλα ηειέθσλα (smartphones) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο,



αζθαιείοδηαζπλδέζεηο ηνπο, κέζσ δηθηχνπ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηα θεληξηθά
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,



αλάπηπμε θαηάιιεινπ θεληξηθνχ ινγηζκηθνχ βέιηηζησλ αλαδεηήζεσλ πξνο ρξήζε-αμηνπνίεζε
απφ ηα smartphones, θαζψο θαη αλάπηπμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη
ζα ιεηηνπξγήζεη ζηα smartphones,



ηελ πξνκήζεηα θαη παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε,
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ,



πινπνίεζε δηαζπλδέζεσλ κε εζληθέο θαη δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ,



θεληξηθά ζπζηήκαηα ηθαλήο δπλακηθφηεηαο, δηθηπαθφ εμνπιηζκφ, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη
εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο.

πξνθεηκέλνπ λα:


δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο άκεζσλ θαη γξήγνξσλ επηηφπησλ ειέγρσλ, θάλνληαο έηζη
απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ αζηπλφκεπζε,
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δίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ιήςε άκεζσλ απαληήζεσλ ζηηο ζπζθεπέο smartphone πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχλ νη αζηπλνκηθνί,θαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή ηαιαηπσξία γηα ηνπο πνιίηεο θαηά
ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία,



δηεπθνιχλεηαη ην αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ ζηε δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθψλ επηηφπησλ
ειέγρσλ,



επηηπγράλεηαη αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ηφζν ησλ επηηεξνχκελσλ πεξηνρψλ φζν θαη ηνπ
ίδηνπ ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, κέζσ ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα
ιακβάλνληαη ζηε ζπζθεπή απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ ζηνηρείσλ αηφκσλ ή
νρεκάησλ.

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή ελφο εληαίνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζηνλ ηειηθφ
ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο smartphone, ε νπνία ζα επηηπγράλεη κέζσ εληαίαο εθαξκνγήο/δηεπαθήο
αλαδεηήζεσλ ζηηο πθηζηάκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηεο ιήςεο πξφηππσλ βηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ,
ηε γξήγνξε θαη αζθαιή – κε θξππηνγξαθεκέλν ηξφπν αλαδήηεζε, εληνπηζκφ θαη ηαπηνπνίεζε
νρεκάησλ θαη πξνζψπσλ, αθφκε θαη ηξίησλ ρσξψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο/video/θσλεηηθή θιήζε, ηφζν θεληξηθά, φζν θαη κεηαμχ ησλ
ρξεζηψλ, θαζψο θαη θεληξηθή εθαξκνγή θαηαγξαθήο ησλ «πεξηζηαηηθψλ» ειέγρνπ.

Ξεξαηηέξσ, κέζσ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη ζα
ιεηηνπξγνχλ θεληξηθά, ζα δίλεηαη δπλαηφηεηα:
Α. Θαζνξηζκνχ νκάδσλ θαη ππννκάδσλ θεληξηθψλ ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (αλάινγα κε
ην αληηθείκελν ή ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο: π.ρ. ζε επίπεδν Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο,
Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο, Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο θιπ.).
Β. Γεκηνπξγίαο αλαθνξψλ, κε βάζε ηελ νκάδα πνπ αλήθεη ν θεληξηθφο ρξήζηεο ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο:


ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ-αλαδεηήζεσλ πξνζψπσλ θαη νρεκάησλ,



ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπκβάλησλ-πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά δεδνκέλσλ,

Γ. Ξξνβνιήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ελεκεξσκέλνπο ςεθηαθνχο ράξηεο, βάζεη θξηηεξίσλ, φπσο:
γεσγξαθηθή πεξηνρή, νκάδα ρξεζηψλ, είδνο αλαδήηεζεο (π.ρ. αηφκσλ / νρεκάησλ, βηνκεηξηθέο
αλαδεηήζεηο), απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο απαζρνινχλησλ αηφκσλ ή νρεκάησλ θαζψο θαη ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ πεξηζηαηηθψλ.

Όζνλ αθνξά φιεο ηηο θεληξηθά παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο-εθαξκνγέο, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
θεληξηθήο απνζήθεπζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ smart phones, ήηνη: αλαδεηήζεηο
πξνζψπσλ ή νρεκάησλ, ζηνηρεία ηειηθνχ ρξήζηε θαη Αζηπλνκηθήο πεξεζίαο, εκεξνκελία θαη ψξα,
γεσγξαθηθφ ζηίγκα, απνηειέζκαηα αλαδεηήζεσλ θαη φ,ηη άιιν θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ εμαγσγή
ζηαηηζηηθψλ, αλαθνξψλ θαζψο θαη δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο (activityfactors).
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Δπίζεο, κέζσ ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην έξγν ζα δνζνχλ, κειινληηθά, δπλαηφηεηεο
γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ αλαδήηεζεο, ήηνη: αιθαξηζκεηηθά, θσηνγξαθίεο
πξνζψπνπ, δαθηπιηθά απνηππψκαηα, ζηνηρεία εγγξάθσλ ηαπηνπνίεζεο, θσηνγξαθίεο πηλαθίδσλ
απηνθηλήηνπ θιπ.

Β.1.2 Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (smart phones)
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή ζηνλ αζηπλνκηθφ-ρξήζηε, ηεο ζπζθεπήο smart phone,
ελφο εληαίνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ζην νπνίν δηαηίζεληαη κηα ζεηξά επί κέξνπο ιεηηνπξγηψλ
κέζσ κηαο εληαίαο εθαξκνγήο – δηεπαθήο.
Θεληξηθφ ξφιν ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, κέζσ θαηάιιεινπ
ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (smartphones) έρνπλ νη
αθφινπζεο δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο smartphone:
1. Άκεζε απηφκαηε αλαγλψξηζε / αλάγλσζε – κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο smart phone θαη,
θαηά πεξίπησζε, πξφζζεηεο θνξεηήο ζπζθεπήο πνπ ζα πξνζαξκφδεηαη ζε απηήλ – ησλ
εθηππψζηκσλ ζηνηρείσλ, ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ θαηφρνπ θαη ηεο κεραληθψο αλαγλψζηκεο
δψλεο (MRZ), φισλ ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηαπηνπξνζσπίαο, κνξθνηχπνπ ID1, ID2 θαη
ID3 (ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο ICAO Doc9303 7ε έθδνζε ή λεφηεξε), φπσο:
-

Γηαβαηήξηα

-

„Αδεηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο

-

Αδεηεο Γηακνλήο Δληαίνπ Ρχπνπ

-

Ραμηδησηηθά Έγγξαθα (T.D.V.) Γηθαηνχρσλ ή Αηηνχλησλ Γηεζλνχο Ξξνζηαζίαο

-

Ραπηφηεηεο λένπ ηχπνπ

-

Ξηλαθίδεο απηνθηλήηνπ

Πε πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ έγγξαθα θέξνπλ θαη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ
κηθξνεπεμεξγαζηή (RFID CHIP), νη σο άλσ ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα
αλάγλσζεο θαη ειέγρνπ εγθπξφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε
απηφλ, ζχκθσλα κε πξνβιεπφκελα ζε έγγξαθα ICAO Doc9303 7ε έθδνζε.
Ξαξάιιεια, ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα νπηηθήο αλάγλσζεο αλαγλψξηζεο ηνπιάρηζην
ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ (Optical Character Recognition – OCR) απφ ιεθζείζεο
θσηνγξαθίεο ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζα ιακβάλνληαη απφ αληίζηνηρα έληππα
παιαηνχ ηχπνπ.
Πηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ηπρφλ άιια, Διιεληθήο ή
Αιινδαπήο Αξρήο , έγγξαθα αζθαιείαο πνπ θέξνπλ κεραληθψο αλαγλψζηκα ραξαθηεξηζηηθά
θαη είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ICAO.
2. Ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ηνπιάρηζην ζε 500 θνξεηέο ζπζθεπέο, ε νπνία ζα κπνξεί
λα γίλεηαη είηε κε ηε ρξήζε κφλν ηεο ζπζθεπήο smartphoneή/θαη θαηάιιειεο πξφζζεηεο
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ζπζθεπήο πνπ ζα πξνζθεξζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Πε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε
δπλαηφηεηα θαιχπηεηαη απφ πξφζζεηε ζπζθεπή, ηφηε:
-

Ρν δεπγάξη smart phone θαη πξφζζεηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαιεηηνπξγεί πιήξσο,
παξέρνληαο ζην ρξήζε εληαία ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα
αλαπηπρζνχλθαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην φηη ε επηθνηλσλία κε ηα θεληξηθά
ζπζηήκαηα ζα γίλεηαη απφ ην smart phone.

-

Γε ζα πξέπεη ε ρξήζε-αμηνπνίεζε ηεο πξφζζεηεο ζπζθεπήο λα γίλεηαη κφλν απφ
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ή θαηαζθεπαζηή ζπζθεπέο smartphone, αιιά ζα είλαη ηερληθά
εθηθηή ε ζχλδεζή ηεο κε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζπζθεπή smartphone (π.ρ. αζχξκαηα
ή παξέρνληαο θαηάιιεινπο αληάπηνξεο).

Ρα ιεθζέληα δεδνκέλα δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ζα ζπγθξίλνληαη παξάιιεια ηφζν κε ηα
αληίζηνηρα δεδνκέλα δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ζην εζληθφ AFIS (απφ έξγν e-ΡΑΞ) φζν θαη
ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, θαη ελ ζπλερεία βάζεη πξφζζεησλ
ζπγθξίζεσλ-αλαδεηήζεσλ πνπ ζα θάλεη ην ζχζηεκα θεληξηθά, ζηε θνξεηή ζπζθεπή ζα
ιακβάλεηαη ζπλνπηηθή απάληεζε επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο.
3. Ιήςε θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ, κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο smartphone. Νη θσηνγξαθίεο κε
ηα ζρεηηθά ζπλνδεχνληα δεδνκέλα (ηνπιάρηζην γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ρξφλνπ) ζα
ζπγθξίλνληαη, κέζσ θαηάιιειεο – ζε πιηθφ (hardware) θαη ινγηζκηθφ (software) –θεληξηθήο
ππνδνκήο, ε νπνία ζα παξαζρεζεί γη‟ απηφ ην ζθνπφ, κε ςεθηαθά αξρεία θσηνγξαθηψλ
πξνζψπνπ πνπ ππάξρνπλ:
α) Πε εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ:
-

Πηε βάζε δεδνκέλσλ ηαπηνηήησλ ειιήλσλ πνιηηψλ ππάξρνπλ ζήκεξα πιένλ ησλ
11,5 εθ. ςεθηαθψλ αξρείσλ ηχπνπ εηθφλαο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ζθαλαξηζκέλεο
θαξηέιεο-αηηήζεηο έθδνζεο ηαπηνηήησλ ειιήλσλ πνιηηψλ, φπνπ πάλσ δεμηά θαίλεηαη
ε θσηνγξαθία ηνπ πνιίηε. Πε ζπλνιηθά πεξίπνπ 700 ρηι. πεξηπηψζεηο έρεη επηπιένλ
απνζεθεπηεί μερσξηζηά θαη ε θσηνγξαθία ηνπ πνιίηε κφλε ηεο (δει. μερσξηζηά απφ
ηε ζθαλαξηζκέλε θαξηέια), δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε πεξί ην 2014.

-

Ξεξίπνπ 6% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εγγξαθψλ επξεηεξίσλ δηαζέηεη θαη ςεθηαθφ
αξρείν ηχπνπ εηθφλαο-θσηνγξαθίαο (πξφθεηηαη γηα ηελ πθηζηάκελε εθαξκνγή PoL
“Γηαρείξηζε επξεηεξίσλ”, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ Γ.Δ.Δ., .Δ.Δ.Β.Δ. θαη
αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο).

-

Πηελ πθηζηάκελε εθαξκνγή “Σαξηνγξάθεζεο θπθινθνξίαο αιινδαπψλ” ππάξρεη
δηαζέζηκε θσηνγξαθία ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ εγγξαθψλ.

β) Πε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ
Ρα δεδνκέλα θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ ζα αληηπαξαβάιινληαη θεληξηθά, κέζσ θαηάιιειεο
ππνδνκήο πνπ ζα παξαζρεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, θαη ελ ζπλερεία βάζεη
πξφζζεησλ ζπγθξίζεσλ-αλαδεηήζεσλ πνπ ζα θάλεη ην ζχζηεκα θεληξηθά, ζηε θνξεηή
ζπζθεπή ζα ιακβάλεηαη ζπλνπηηθή απάληεζε επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο.
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4. Νη αλαδεηήζεηο ζα εθθηλνχληαη απφ ηα ζηνηρεία-δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα
smartphones, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, θαη σο
ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα κε ηελ πιεθηξνιφγεζε-εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ αζηπλνκηθφ
πεξηπνιίαο ζε θαηάιιειε εθαξκνγή ζην smartphone.
Πηφρνο είλαη ε γξήγνξε θαη ε άκεζε δηεξεχλεζε θαη ιήςε ζπλνπηηθήο απάληεζεο
επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ζην πεξηβάιινλ εθαξκνγήο πνπ ζα ιεηηνπξγείζην
smartphone, ζρεηηθά κε ηα εμήο:
-

Ξνην είλαη ην ειεγρφκελν πξφζσπν ή ην ειεγρφκελν φρεκα;

-

Ξνηα ζηνηρεία επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ άκεζα θαη
γξήγνξα – θαηφπηλ δηελέξγεηαο βειηηζηνπνηεκέλσλ ζπγθξίζεσλ/αλαδεηήζεσλ πνπ ζα
δηελεξγνχληαη θεληξηθά ζην ζχζηεκα – ζρεηηθά κε ην ειεγρφκελν πξφζσπν ή φρεκα,
κε επίθεληξν ην αλ απαζρνιεί πεξαηηέξσ ηηο Αξρέο.

Δπηπξφζζεηα, ζα δίδεηαη ζηα smart phones ε δπλαηφηεηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ,
απφ ιεθζείζεο θσηνγξαθίεο ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ απηά, κέζσ ηεο
νπνίαο ζα επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηήξσλ (π.ρ. αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή
πηλαθίδαο απηνθηλήηνπ) νη νπνίνη ελ ζπλερεία θαη ζα απνζηέιινληαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν
ηεο εθάζηνηε αλαδήηεζεοηνπ smart phone (αλάινγα κε ηελ ππνεθαξκνγή, ηελ νπνία ζα έρεη
επηιέμεη ν ηειηθφο ρξήζηεο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ)θεληξηθά γηα λα δηεμαρζνχλ νη
αλαδεηήζεηο ζηηο θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ.
5. Νκηιία-θσλή κε ρξήζε ηερλνινγίαο voice-over-IP:
-

κεηαμχ φισλ ησλ παξερφκελσλ ζπζθεπψλ smartphones,

-

απφ ηηο παξερφκελεο ζπζθεπέο smartphones πξνο ηα εζσηεξηθά ηειέθσλα ηνπ
δηθηχνπ PoliceOnLine ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κε ρξήζε αμηνπνίεζε ηνπ
πθηζηάκελνπ εζσηεξηθνχ αξηζκνδνηηθνχ ζρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο
πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,

-

απφ ηα εζσηεξηθά ηειέθσλα ηνπ δηθηχνπ PoliceOnLine ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηα
νπνία κπνξεί λα θαιχςνπλ ηερληθά ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα (π.ρ. IP-phonesή
θαηάιιεια ηειεθσληθά θέληξα), πξνο ηηο παξερφκελεο ζπζθεπέο smartphones,

γηα ηελ νπνία δε ζα ππάξρεη θάπνηα ρξέσζε ππεξεζηψλ θσλήο απφ ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ
πάξνρν αιιά ηα δηαθηλνχκελα δεδνκέλα ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ φγθν
δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ.
Αληαιιαγή, κεηαμχ φισλ ησλ παξερφκελσλ ζπζθεπψλ smartphones, κελπκάησλ θαη
αξρείσλ, κέζσ θαηάιιειεο εθαξκνγήο πνπ ζα παξαζρεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ππεξεζία
γηα ηελ νπνία δε ζα ππάξρεη θάπνηα ρξέσζε (π.ρ. γηα απνζηνιή sms, mms) απφ ηνλ
ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν πέξαλ ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ φγθν δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ.
6. Δθαξκνγή ζπκπιήξσζεο αλαθνξάο πεξηζηαηηθνχ, κέζα απφ ηελ νπνία ζα δίλεηαη ζηνλ
αζηπλνκηθφ ε δπλαηφηεηα:
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-

θαηαγξαθήο λένπ πεξηζηαηηθνχ (ή ελεκέξσζεο πθηζηάκελνπ) κε ηε ρξήζε ηνπ
smartphone,

-

θαηαγξαθήο ζρεηηδφκελσλ θσηνγξαθηψλ θαη θηλνχκελεο εηθφλαο (video),

-

ζπζρέηηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηελεξγεζέλησλ αλαδεηήζεσλ, γηα ειεγρφκελα
πξφζσπα ή νρήκαηα, κε ηα αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά,

-

απηνκαηνπνηεκέλεο πξνζζήθεο πιεξνθνξηψλ αθξηβψλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ
γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο,

-

θαηαγξαθήο θσλήο-νκηιίαο ηνπ αζηπλνκηθνχ,

-

δήισζεο ηπρφλ πξνζαγσγψλ – ζπιιήςεσλ,

-

ζχληνκσλ ζεκεηψζεσλ ζε θείκελν ζρεηηθέο κε θάπνην πεξηζηαηηθφ ή έιεγρν.

Πε θάζε ηειηθφ ρξήζηεs smartphone ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο εκθάληζεο, βάζεη
θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ, φισλ ησλ δηελεξγεζέλησλ απφ ηνλ ίδην αλαδεηήζεσλ θαζψο θαη ησλ
ζπκβάλησλ-πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία έρεη εκπιαθεί, πνπ έρνπλ γίλεη ζην επίπεδν ηεο νκάδαοΑζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο πνπ αλήθεη ν ηειηθφο ρξήζηεο.
Πηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα πξνζδηνξηζηεί ην αλ ζα δίδεηαη δπλαηφηεηα εκθάληζεο,
βάζεη θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ, φισλ ησλ αλαδεηήζεσλ θαη ζπκβάλησλ-πεξηζηαηηθψλ πνπ
έρνπλ γίλεη ζην επίπεδν ηεο νκάδαο-Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο πνπ αλήθεη ν ηειηθφο ρξήζηεο.
Ξεξαηηέξσ, δεδνκέλα ηα νπνία ζα ζπιιέγνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα
αμηνπνηνχληαη απφ ηελ πθηζηάκελε εθαξκνγή Βηβιίν Αδηθεκάησλ Ππκβάλησλ (Β.Α.Π.).
7. Νκαδνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ smartphones ζε λνεηέο νκάδεο (π.ρ. αλά Αζηπλνκηθή
πεξεζία, Δπηρεηξεζηαθή Νκάδα θιπ.).
8. Ξιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα ππνεθαξκνγέο:(ηερληθή πεξηγξαθή ζηηο mobile εθαξκνγέο)
-

Κλεκφληα αζηπλνκηθψλ ελεξγεηψλ

-

Αγλννχκελνη, Θαηαδεηνχκελνη, Απηφθσξα θιπ

9. Δθαξκνγή ιήςεο θαη κεηάδνζεο θηλνχκελεο εηθφλαο video απφ ηα smartphones, ην νπνίν ζα
απνζηέιιεηαηζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θεληξηθά.
10. Αλαδήηεζε αληηθεηκέλσλ βάζεη ηνπ ζεηξηαθνχ ηνπο αξηζκνχ, ζηελ βάζε δεδνκέλσλ
απνιεζζέλησλ αληηθεηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο ζηελ πθηζηάκελε
εθαξκνγή Πεκαηηθψλ Αλαθνξψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ζ αλάθηεζε ηνπ ζεηξηαθνχ
αξηζκνχ απφ ηελ εθαξκνγή ζηε θνξεηή ζπζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη είηε ζηέιλνληαο
θαηάιιειε θσηνγξαθία (κέζνδνο OCR) είηε κέζσ πιεθηξνιφγεζεο απφ ην ρξήζηε.
11. Όιεο νη δπλαηφηεηεο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο smart phones ζα δίλνληαη κέζσ κηαο εληαίαο
mobileεθαξκνγήοε νπνία ζα ρσξίδεηαη ζε ππνεθαξκνγέο γηα ηηο επί κέξνπο απαηηνχκελεο
ιεηηνπξγηθφηεηεο.
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12. Γπλαηφηεηα απηφκαηεο εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ γηα smart phones απφ θεληξηθφ
απνζεηήξην (Police app store).

Πε θάζε πεξίπησζε, ε νπνηαδήπνηε απνζηνιή θεληξηθά θσηνγξαθηψλ θαη ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ, πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηα smartphones, ζα πξέπεη λα είλαη κε ρξήζε βειηηζηνπνηεκέλσλ ηερληθψλ γηα ηελ
ηαρεία κεηάδνζή ηνπο θεληξηθά, κέζσ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο δεχμεο ηνπ παξφρνπ.
Ζ γεληθή πξνζέγγηζε πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε είλαη λα κελ
απνζεθεχνληαη δεδνκέλα ζηε ζπζθεπή smartphone πέξαλ εθείλσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα
πεξηπηψζεηο πνπ ζηηγκηαία ή γηα θάπνην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ππάξρεη ζήκα θηλεηήο
ηειεθσλίαο, ψζηε ακέζσο αλεπξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ ζήκα, λα ε ζπζθεπή απηφκαηα λα απνζηείιεη ηα
ζηνηρεία θεληξηθά ψζηε λα εθθηλεζνχλ θεληξηθά νη ζπγθξίζεηο-αλαδεηήζεηο.
Πε θάζε πεξίπησζε ε ηειηθή κνξθή εθαξκνγψλ θαη ησλ αλαδεηήζεσλ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηε κειέηε
εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ.
Πηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ επίζεο θαη ηπρφλ πξφζζεηεο δηεζλείο βάζεηο
δεδνκέλσλ, εθηφο απφ ηηο Β.Γ. Interpol, SIS II, VIS θαη EUCARIS, ζηηο νπνίεο ζα γίλνληαη
αλαδεηήζεηο.

Β.1.3 Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε θεληξηθφ επίπεδν
Θεληξηθφ ξφιν ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, κέζσ θαηάιιεινπ
ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (smartphones) έρνπλ νη
αθφινπζεο δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη θεληξηθά:
1. Βειηηζηνπνηεκέλεο πνιιαπιέο θαη παξάιιειεο ζπγθξίζεηο-αλαδεηήζεηο, ζε εζληθέο θαη
δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζα εθθηλνχληαη βάζεη ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ
αλαδήηεζεο απφ ηηο ζπζθεπέο smartphones. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα απηή είλαη κία απφ ηηο
θεληξηθφηεξεο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε
απνδνηηθφ ηξφπν πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο-αλαδεηήζεηο ηφζν ζε εζληθέο φζν θαη ζε δηεζλείο
βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη λα επηηπγράλεηαη ειάρηζηνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ζα αλαθηνχληαη
φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ελ ζπλερεία ζα απνζηέιιεηαη ζπλνπηηθή απάληεζε
επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο ζηε ζπζθεπή smartphone, ε νπνία ζα πξνβάιιεηαη ζην
γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε.
2. Γηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ αλαδήηεζεο (πξνζψπσλ, νρεκάησλ, θ.α.) πνπ έρνπλ θάλεη νη
ρξήζηεο ησλ smart phones.
3. Γξνκνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ αλαδήηεζεο ζηηο θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ, αλάινγα κε
ηελ ππνεθαξκνγή, ηελ νπνία ζα έρεη επηιέμεη ν ηειηθφο ρξήζηεο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ
ηνπ smart phone (π.ρ. αλαδήηεζε, κέζσ θσηνγξαθίαο ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ή κέζσ
πιεθηξνιφγεζεο ζηνηρείσλ, ελφο νρήκαηνο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ νρήκαηα,
αλαδήηεζε αηφκνπ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζηνηρεία αηφκσλ θ.ν.θ.).
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4. Γεκηνπξγία νκάδσλ θαη ππννκάδσλ ησλ θεληξηθψλ ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
(αλάινγα κε ην αληηθείκελν ή ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο: π.ρ. ζε επίπεδν Γεληθήο
Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο, Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο, Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο θιπ.)
5. Ξξνβνιή θεληξηθά ζε ράξηε, κέζσ γεσγξαθηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (GIS), πνπ ζα
παξαζρεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ησλ ζπκβάλησλ-πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε
απηά δεδνκέλσλ, ησλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ απφ ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ
αλαδεηήζεηο, ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, κε
ρξήζε θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ – φπσο: γεσγξαθηθή πεξηνρή, νκάδα ρξεζηψλ, είδνο
αλαδήηεζεο (π.ρ. αηφκσλ / νρεκάησλ, βηνκεηξηθέο αλαδεηήζεηο), απνηέιεζκα αλαδήηεζεο
(απαζρνινχλησλ αηφκσλ/νρεκάησλ ή κε).
Κεηά απφ επηινγή πνπ ζα θάλεη, ζε εθαξκνγή, θεληξηθφο ρξήζηεο ηεο αληίζηνηρεο
δηνηθεηηθήο νκάδαο (επηπέδνπ Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο, Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο, Γεληθήο
Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο), ζα κπνξνχλ λα απνηππψλνληαη, κε γξαθηθφ ηξφπν, ζην ράξηε ηα
γεσγξαθηθά ζηίγκαηα ησλ ζπζθεπψλ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο πνπ αλήθεη ν θεληξηθφο ρξήζηεο
ή ησλ αληίζηνηρσλ ππννκάδσλ (π.ρ. ν ρξήζηεο πνπ ζα νξηζηεί γηα ηε Γ.Α. Θεζζαιίαο ζα
κπνξεί επηιέμεη λα εκθαλίζεη ζηίγκαηα ζπζθεπψλ νιφθιεξεο ηεο Γ.Α. Θεζζαιίαο ή κφλν ηα
ζηίγκαηα ησλ ζπζθεπψλ ηνπ Α.Ρ. Ρπξλάβνπ).
6. Ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε ζχγθξηζε
κε ςεθηαθά αξρεία θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ πνπ ππάξρνπλ ζε εζληθέο θαη δηεζλείο βάζεηο
δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί-ηαπηνπνηεζεί ην ππφ εμέηαζε άηνκν.
7. Δλίζρπζε εζληθνχ AFIS.
8. Θεληξηθή εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο video πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηα smartphones.
9. Γπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο εθαξνγψλ κέζσ ΔΚM.
10. Κεραληζκφο θεληξηθήο θαηαγξαθήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ (Logging) ησλ
αλαδεηήζεσλ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κέγεζνο ησλ θσηνγξαθηψλ ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα
smartphones ζα πξέπεη λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα ηελ ηαρεία κεηάδνζή ηνπ θεληξηθά, κέζσ ηεο
ηειεπηθνηλσληαθήο δεχμεο ηνπ παξφρνπ.

Β.1.4 Γνκηθά κέξε ηνπ έξγνπ
Νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ γηα εμνπιηζκφ, έηνηκν ινγηζκηθφ, θαη αληίζηνηρσλ αδεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπο
απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο θαη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο:
1. Ρνπιάρηζηνλ 1.000 θνξεηέο ζπζθεπέο smartphones κε ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα ζπκκφξθσζεο. Πε ηνπιάρηζην 500 εμ‟ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη
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εθηθηή ε ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ή ελαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ γηα ην
ζθνπφ απηφ, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, θαη ηνπιάρηζηνλ 500 θαηάιιειεο πξφζζεηεο ζπζθεπέο.
2. Ξαξνρή δηαζχλδεζεο, γηα ηηο λέεο θνξεηέο ζπζθεπέο, κέζσ θαηάιιειεο δηεπαθήο-θάξηαο κε
ην δίθηπν παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο φπσο επίζεο
θαη γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζπλδέζεσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο ζπκκφξθσζεο.
3. Θεληξηθέο δηαζπλδέζεηο ζην θηίξην ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο φπσο επίζεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζπλδέζεσλ θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο ζπκκφξθσζεο.
4. ινπνίεζε ειεγρφκελνπ ππνδηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (AccessPrivateNetwork – APN) ζην
νπνίν ζα επηηξέπνληαη κφλν νη δηεπαθέο-θάξηεο (SIM) πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
5. πνζχζηεκα αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ.
πνζχζηεκα αζθαινχο δηαζχλδεζεο – δηαρείξηζεο έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (Enterprise
Mobility Management – EMM), κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ 3.000 θνξεηψλ
ζπζθεπψλ κε δπλαηφηεηα αζθαινχο ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο δξάζεο
πξνζηαηεχνληαο απηέο απφ δηαξξνή θαη απψιεηα δηαζθαιίδνληαο ηελ αθεξαηφηεηα θαη
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο.
6. πνζχζηεκα Διέγρνπ Γηθηπαθήο Ξξφζβαζεο (Network Access Control – NAC).
Πθνπφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο network access control είλαη ε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηα θεληξηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο θεληξηθέο εθαξκνγέο κε ρξήζε
θνξεηψλ ζπζθεπψλ ή/θαη κέζσ ηξίησλ δηθηχσλ (εθηφο Ξαλειιαδηθνχ Γηθηχνπ Ξιεξνθνξηθήο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο), ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο επηηαγέο αζθαιείαο γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ:
α) απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ ή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θαη
β) παξείζδπζεο ζηνπο Δμππεξεηεηέο ηνπ Ξαλειιαδηθνχ δηθηχνπ Ξιεξνθνξηθήο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (PoL).
7. Ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο.

γηα

ηελ

πινπνίεζε

ηεο

παξερφκελεο

8. πνζχζηεκα ελνπνηεκέλσλ αλαδεηήζεσλ πνπ ζα βαζίδεηαη ζε θαηάιιειν ινγηζκηθφ εηδηθά
παξακεηξνπνηεκέλν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο (web-services) κε ηξίηα
ζπζηήκαηα (εζληθέο θαη δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ), θαη ηελ πινπνίεζε δηαζπλδέζεσλ θαη
ξνψλ.
9. Ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (smartphones).

πινπνίεζε

ηεο

παξερφκελεο

10. Γεσγξαθηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (GIS) γηα φιε ηελ Διιάδα κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο,
ζην νπνίν ζα πξνβάιινληαη ηα γεσγξαθηθά ζεκεία απφ ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ
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αλαδεηήζεηο, ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα θαη ηα θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά, κε ρξήζε
θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ – φπσο: γεσγξαθηθή πεξηνρή, νκάδα ρξεζηψλ, είδνο αλαδήηεζεο
(π.ρ. αηφκσλ / νρεκάησλ, βηνκεηξηθέο αλαδεηήζεηο), απνηέιεζκα αλαδήηεζεο
(απαζρνινχλησλ αηφκσλ/νρεκάησλ ή κε).
11. πνζχζηεκα αλαπαξαγσγήο αξρείσλ θηλνχκελεο εηθφλαο (video)
12. Αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
13. Θεληξηθά ζπζηήκαηα εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ, Β.Γ., απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ
a. Δμππεξεηεηέο θαη ινγηζκηθά εηθνληθνπνίεζεο
b. Δμππεξεηεηέο θαη ινγηζκηθά Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
c. Δμππεξεηεηέο θαη ινγηζκηθά δηθηπαθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ (Storage Area Network
- SAN) θαη ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (Backup – BKP)
14. Δλίζρπζε εζληθνχ AFIS πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη
αλαδήηεζεο απφ ηα απνηππψκαηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δαθηχισλ.
15. Ηθξηψκαηα (racks) θηινμελίαο θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ.
16. πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ κε
ην ζχλνιν ηνπ απαξαίηεηνπ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη αληίζηνηρσλ αδεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπο
απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.
17. πεξεζίεο αζθαιείαο (πιαίζην αζθαινχο ιεηηνπξγίαο) γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ
ζπζθεπψλ ζην δίθηπν ηνπ Φνξέα δηαζθαιίδνληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο
ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηθή αζθαιείαο.
18. πεξεζίεο εθπαίδεπζεο.
19. πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο,
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.

δνθηκψλ

θαη

ειέγρνπ

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ

20. πεξεζίεο Δγγχεζεο – Ππληήξεζεο – Ρερληθήο πνζηήξημεο

Πηφρνο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ είλαη ε ππνβνήζεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ
Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ πνπ έρνπλ σο έξγν ηνλ αζηπλνκηθφ έιεγρν ζε πεξηνρέο αλά ηελ επηθξάηεηα.
Ν πεγαίνο θψδηθαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο θεληξηθέο εθαξκνγέο δελ
απνηεινχλ έηνηκε εκπνξηθή ιχζε, αιιά ν Αλάδνρνο αλαπηχμεη ινγηζκηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απηή ε αλάπηπμε (development) ηνπ
θεληξηθνχ ινγηζκηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πιαηθφξκα “java”, γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο κε ηα
ήδε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα.
Πηελ παξνχζα δξάζε πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη εγγχεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ γηα ζπλνιηθά ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο.
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Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη,ζχκθσλα κε ηνπο
Θαλφλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο, θαζ΄φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληαθήο
δηαζχλδεζεο, ζε αλαθαηαλνκή ησλ SIMαπφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θνξεηέο ζπζθεπέο ζε φζεο
πθηζηάκελεο ή ηπρφλ λέεο θνξεηέο ζπζθεπέο ηηο νπνίεο θξίλεη ζθφπηκν λα εληάμεη ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ, γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηνπ πεξερφκελνπ APN,εηδηθφηεξα.
Κέζσ ηνπ έξγνπ ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη αλαδήηεζεο ηφζν ζηηο εζληθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ φζν θαη ζε άιιεο δηεζλείο, φπσο Πέλγθελ (SchengenInformationSystemII) , ζπζηήκαηνο
ζεσξήζεσλ (Visa Information System), Interpol, θαη EUCARIS απφ ηηο νπνίεο ζα γίλνληαη ζπγθξίζεηο
θαη ζα αληινχληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα ζηνηρεία.
Πηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ επίζεο θαη ηπρφλ πξφζζεηεο δηεζλείο βάζεηο
δεδνκέλσλ, εθηφο απφ ηηο Β.Γ. Interpol, SIS II, VIS θαη EUCARIS, ζηηο νπνίεο ζα γίλνληαη
αλαδεηήζεηο.
Πηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ηεο παξνχζαο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
πξνζδηνξίδνληαη πξφζζεηεο ιεηηνπξγηθφηεηεο πξνο πινπνίεζε,θαζψο θαη επί κέξνπο αληίζηνηρεο
εθαξκνγέο πξνο πινπνίεζε.
Ρν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα παξακεηξνπνηεζεί ψζηε λα ζπλεξγάδεηαη κε ην πθηζηάκελν δίθηπν
δεδνκέλσλ PoL, ηηο πθηζηάκελεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Δλδερφκελεο επεθηάζεηο ηεο ππάξρνπζαο αξρηηεθηνληθήο πξφζβαζεο ηνπ
δηθηχνπ ηνπ Φνξέα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξνηαζνχλ
ζηε κειέηε εθαξκνγήο θαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ.

Β.1.5 Θαηαλνκή ηνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ
Ζ θαηαλνκή ηνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζε πεξεζίεο φιεο ηεο Σψξαο θαη θπξίσο ζηα αζηηθά
θέληξα θαη λεζηά απφ ην Φνξέα θαηά ηελ παξαιαβή θαη ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο,
φπσο ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.

Β.2 Αξρέο Πρεδηαζκνχ ηεο Ιχζεο
Ζ ηερληθή ιχζε πνπ ζα πξνζθεξζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο ζα πξέπεη λα
θηλνχληαη ζηνπο άμνλεο ηεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πεξεζηψλ θαη ηεο
κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ππνδνκήο, κέζσ «πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ θαη
πξαθηηθψλπνπ βειηηψλνπλ ηελ επειημία ζηελ παξνρή ππνινγηζηηθήο ηζρχνο.
Νη γεληθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (πιηθφ θαη
ινγηζκηθφ) είλαη νη εμήο:
Αζθάιεηα: Ζ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί χςηζηε
πξνηεξαηφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζρεδηαζκφο ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζα
πξέπεη λα πηνζεηεί απηή ηελ πξνηεξαηφηεηα.
Αξηηφηεηα: Όια ηα ζπζηαηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά θαη
ζπκβαηά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.
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Δπεθηαζηκφηεηα: Ν ζρεδηαζκφο ηεο ηερληθήο ιχζεο ζα πξέπεη φπνπ είλαη δπλαηφλ λα είλαη
αξζξσηήο (modular) αξρηηεθηνληθήο ή λα πηνζεηεί επαξθείο κεραληζκνχο αθαηξεηηθφηεηαο
(abstraction) ψζηε λα επηηξέπεη εχθνια κειινληηθέο επεθηάζεηο, αληηθαηαζηάζεηο, αλαβαζκίζεηο ή
αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ – scale out θαη scale up.
Γηαηήξεζε ηνπ ζεκείνπ απζεληηθνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο: Ζ πξφζβαζε ζηελ
εθαξκνγή, ζα γίλεηαη απφ ην ππάξρνλ ππνζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο (Single
point of authentication and authorization).
Αμηνπηζηία: Ζ νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα, ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηε δπλακηθφηεηα. Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν 24 ψξεο ηελ εκέξα / 7
εκέξεο ηελ εβδνκάδα / 365 εκέξεο ην ρξφλν. Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη
δνκεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην(-α) ηκήκα(-ηα) ηνπ (component) πάςεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δπίζεο λα
γίλεηαη βέιηηζηε αμηνπνίεζε πφξσλ, ελνπνηψληαο ηνπο ππνινγηζηηθνχο θαη απνζεθεπηηθνχο πφξνπο
θαη ηελ δηαρείξηζε απηψλ.

Β.3 Σξνλνδηάγξακκα – Φάζεηο ηνπ έξγνπ
Νη θάζεηο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο:
Φάζε

Φ1

Ρίηινο

Κέγηζηε
Γηάξθεηα

Αλάιπζε απαηηήζεσλ – δηελέξγεηα θαη παξάδνζε κειέηεο εθαξκνγήο γηα ηελ 4 κήλεο
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
(Έλαξμε κε ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο)

Φ2

Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ & έηνηκνπ ινγηζκηθνχ

6 κήλεο

Φ3

Αλάπηπμε, έιεγρνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειέγρσλ αζθαιείαο) θαη 8κήλεο
νινθιήξσζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο θαηππνζπζηεκάησλ – πινπνίεζε
πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο - δνθηκψλ - επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο

Φ4

Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία

3 κήλεο

(Έλαξμε κε ηελ παξαιαβή ησλ Φάζεσλ Φ1, Φ2 & Φ3)
Φ5

Δθπαίδεπζε

3κήλαο

Φ6

Ξηινηηθή ιεηηνπξγία

3 κήλεο

(Έλαξμε κε ηελ παξαιαβή ησλ Φάζεσλ Φ4 & Φ5)
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Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην ζπλνπηηθφ πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα κέγηζηεο δηάξθεηαο
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

Φ1
Φ2
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6

Νη παξαπάλσ ρξφλνη δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ, εθφζνλ πξνθχςεη ζρεηηθή αλάγθε θαηά ηελ
πινπνίεζε, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ,
ζπκπηχζζνληαο ή επεθηείλνληαο εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα.

Φάζε Φ1: «Αλάιπζε απαηηήζεσλ – δηελέξγεηα θαη παξάδνζε κειέηεο εθαξκνγήο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ»
Πε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο ζα ππνβιεζεί
ε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, ε νπνία δχλαηαη λα επηθαηξνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κέρξη θαη ην
ηέινο ηνπ 4νπ κήλα έπεηηα απφ έγθξηζε ηεο ΔΞΞΔ.
Πηφρνο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο είλαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Ζ κειέηε εθαξκνγήο ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ:









Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ
Δληνπηζκφο θξίζηκσλ ζεκάησλ θαη θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ
Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ξφισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ ζην έξγν
Νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ
Δπηθαηξνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πιάλνπ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ
Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
Θαζνξηζκφο ηνπ πιάλνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ
Αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ θαη θαζνξηζκφο ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζήο ηνπο
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Νξηζηηθνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη
ινγηζκηθνχ
 Νξηζηηθνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
 Θαηάξηηζε ηνπ πιάλνπ θαη ησλ ζελαξίσλ δνθηκψλ απνδνρήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ
ινγηζκηθνχ.
Ζ κειέηε εθαξκνγήο δελ δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ξηδηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο φπσο
απηφ απνηππψλεηαη ζην εγθεθξηκέλν Ρερληθφ Γειηίν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Ν αλάδνρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο Φάζεο, αθνχ θαηαγξάςεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε,
ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ πξνζθεξφκελε ιχζε θαη λα πεξηγξάςεη φ,ηη απαηηείηαη
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπνινγίαο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο.
Πηε Φάζε απηή ζα παξαδνζεί επηθαηξνπνηεκέλν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,
ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα ρξνληθά νξφζεκα νινθιήξσζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. Δπίζεο, ε
αλαθεξφκελε κειέηε εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ Ξαξαδνηέα:
Ξίλαθαο 2: Ξαξαδνηέα Φάζεο Φ1:
Ρίηινο Ξαξαδνηένπ
Πρέδην
Έξγνπ

Γηαρείξηζεο

Ξεξηγξαθή
θαη

Ξνηφηεηαο

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ
θαηάιιεινπ ππφβαζξνπ γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη ρσξίο
θαζπζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ - Φνξέσλ.
Ζ Γηαρείξηζε Ξνηφηεηαο Έξγνπ
α) λα θαιχπηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη
δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ην Έξγν λα
ηθαλνπνηήζεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη
β) λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη
δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ.

Θαηαγξαθή
θαηάζηαζεο

ηεο

Κειέηε
ρψξσλ
εμνπιηζκνχ
Αλάιπζε Απαηηήζεσλ
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πθηζηάκελεο

Θαηαγξαθή, επηθαηξνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ
ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, δηθηχνπ θ.ιπ.

εγθαηάζηαζεο

Κειέηε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ πνπ δχλαηαη λα εγθαηαζηαζεί ν
λένο εμνπιηζκφο.
Αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ γηα:


ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αλαδήηεζεο,



ηελ αλάπηπμε ησλ web-services,



ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηφζν ζηηο θνξεηέο
ζπζθεπέο φζν θαη θεληξηθά.
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Κειέηε αλάπηπμεο λέσλ εθαξκνγψλ

Θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.

βάζεη

ηεο

δηακνξθσκέλεο

Πρεδηαζκφο Ινγηζκηθνχ.
ινπνίεζε Ινγηζκηθνχ θαη Γνθηκέο Ιεηηνπξγίαο.
Πρεδηαζκφο Αξρηηεθηνληθήο Ιχζεο

Πρεκαηηθή απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλφκελεο
αξρηηεθηνληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ θαη ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη
ηππνπνηήζεηο.
Δηδθφηεξα:

Θαζνξηζκφο
ξνψλ
ζχζηεκα αλαδήηεζεο

ζην



Απνηχπσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ππφ εγθαηάζηαζε
ππνζπζηεκάησλ – εμππεξεηεηψλ κε ζρεδηαγξάκκαηα,
φπνπ
ζα
απεηθνλίδνληαη
κεηαμχ
άιισλ
νη
απνζηξαηηθνπνηεκέλεο δψλεο (DMZ) ησλ Firewalls ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, , ην πιάλν δηεπζπλζηνδφηεζεο
IP πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, νη δηεπαθέο κε άιια
ζπζηήκαηα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαζψο θαη εθείλα
πνπ απαηηνχληαη απφ ην παξφλ έξγν θαη νη θαλφλεο πνπ
ζα εθαξκνζηνχλ.



Θαηαγξαθή ησλ
επηθνηλσλίαο
πνζπζηεκάησλ
ζα εγθαηαζηαζεί



Θαηαγξαθή
ησλ
απαξαίηεησλ
ξπζκίζεσλ
εγθαηαζηάζεσλ ινγηζκηθψλ πνπ ζα πξέπεη
δηελεξγεζνχλ ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο.

αλαγθαίσλ ζπξψλ θαη θαηεπζχλζεσλ
εθάζηνπ
εμππεξεηεηή
ησλ
θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ πνπ
ην ΔMM.
θαη
λα

θεληξηθφ

Κειέηε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ
webservices θαζψο θαη εθείλσλ πνπ απαηηείηαη λα αλαπηπρζνχλ
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη θαζνξηζκφο ησλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ
λα
επηηπγράλνληαη
βειηηζηνπνηεκέλεο
πνιιαπιέο
θαη
παξάιιειεο ζπγθξίζεηο-αλαδεηήζεηο, ζε εζληθέο θαη δηεζλείο
βάζεηο δεδνκέλσλ, βάζεη ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ
αλαδήηεζεο απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο.

Δπηθαηξνπνίεζε – βειηηζηνπνίεζε ηεο
ηερληθήο ιχζεο

Δπηθαηξνπνίζε
ηνπ
αξηζκνχ,
ησλ
εηδψλ
θαη
ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξερφκελσλ κνληέισλ εμνπιηζκνχ,
βάζεη ησλ λεψηεξσλ εθδφζεσλ, θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (ππξήλεο, κέγεζνο κλήκεο,
ρσξεηηθφηεηα ζθιεξψλ δίζθσλ, θάξηεο δηθηχνπ) πνπ ζα
απαηηεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε:
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Ρηο
δηακνξθσζείζεο
Αζηπλνκίαο,
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Κειέηε Αζθάιεηαο



Ρε δηαζθάιηζε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο,



Ρε δηαζθάιηζε ηεο Αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο,



Ρε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο
πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε,



Ρε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ζε

Ζ Κειέηε λα πεξηιακβάλεη αλαγλψξηζε ησλ πφξσλ (assets) ηνπ
Δξγνπ, ησλ απεηιψλ (threats) θαη ηνπ ξίζθνπ (risk) πνπ απηέο
επηθέξνπλ σο απνηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο (risk assessment)
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο απηνχ (risk management)
πξνηείλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα θαη πξαθηηθέο γηα φιεο ηηο
βαζηθέο πεξ ηνρέο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα
standard θαη best practices κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ
πφξσλ ηνπ Έξγνπ.

Πηε κειέηε αζθάιεηαο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ηα
αθξηβή δηαζηήκαηα ηήξεζεο δεδνκέλσλ (data retention)
θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία φζνλ
αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, δηφξζσζεο θαη
δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ πξνζψπσλ απφ ηα ίδηα ηα
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ απαξαίηεησλ ξφισλ (π.ρ. ππεχζπλνο/νη επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ) πνπ ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ απφ ηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία θαη λα απνδνζνχλ, ελ ζπλερεία, ζε θαηάιιειν
πξνζσπηθφ ηεο.
Δπηπξφζζεηα, ε κειέηε αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη
ππφςε φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη ηδηαηηέξσο ην
ηζρχνλ επξσπατθφ θαη εζληθφ λνκηθφ πιαίζην.
Δθπαηδεχζεηο

Ρν παξαδνηέν απηφ, πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ:


ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο



ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο.

ησλ

πξνγξακκάησλ

Θα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην ιεπηνκεξέο θαη αλαιπηηθφ ζπλνιηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ,
ζην νπνίν γηα θάζε επί κέξνπο αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ζα
ζπκπεξηιακβάλνληαη:
ε
πεξηγξαθή
ηνπ
αληηθεηκέλνπ
εθπαίδεπζεο, ν ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο, ηα κέζα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ, ε δηάξθεηά ηνπ ζε
εκέξεο (κε ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ηνπ αλά εκέξα) θαη ν
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ειάρηζηνο/κέγηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ.
Κειέηε
Κεηάπησζεο
Δθαξκνγψλ θαη Γηθηχσλ

Γεδνκέλσλ,

Κειέηε
βειηηζηνπνίεζεο
ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγψλ

Λα θαιχπηεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο:
Δμαγσγήο, κεηαθνξάο - κεηάπησζεο θαη εηζαγσγήο ησλ
δεδνκέλσλπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.

δηθηχνπ,

Κειέηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλσλ ειέγρσλ
νξζφηεηαο ηνπθψδηθα, ηεο ζρεδίαζεο θαηησλ ξπζκίζεσλ
ζπζηήκαηνο (εμππεξεηεηήο εθαξκνγήο, βάζεο δεδνκέλσλ) θαη
δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία-επίδνζή
ηνπ, ππφ ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ. Λα θαζνξηζηνχλ ε
κεζνδνινγία, ηα ζελάξηα ειέγρνπ θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ.

Γηαδηθαζία θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο
αιιαγψλ

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη δηαδηθαζία θαη ζχζηεκα
δηαρείξηζεο αιιαγψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε ζπιινγή
ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ εθθξεκνηήησλ.

Φάζε Φ2: «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ & έηνηκνπ ινγηζκηθνχ»
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα παξαδψζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ
εμνπιηζκνχ- έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, ν νπνίνο λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηεο ηερληθήο ηνπ ιχζεο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θαη έρεη
επηθαηξνπνηεζεί ζηε κειέηε εθαξκνγήο.
Ζ Φάζε απηή πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:


Ξξνκήζεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ Αλάδνρν.



Ξξνκήζεηα ησλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ (ινγηζκηθφ ππνδνκψλ π.ρ. ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
εμππεξεηεηψλ, virtualization, web/application, database, eurodac-NAP, issue-bugtracking,
mail-relay θαη θσλεηηθφ ινγηζκηθφ).

Ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο 2εο Φάζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (06) κήλεο.

Φάζε Φ3: «Αλάπηπμε, έιεγρνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειέγρσλ αζθαιείαο) θαη
νινθιήξσζε
εθαξκνγψλ
πιεξνθνξηθήο
θαη
ππνζπζηεκάησλ
–
πινπνίεζε
πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο - δνθηκψλ - επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο.»
Πηε Φάζε απηήζα γίλεη:


Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ.



Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ (δξνκνινγεηέο, κεηαγσγείο,
ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη δηακνηξαζκνχ ππνινγηζηηθνχ θφξηνπ, ζχζηεκα ειέγρνπ δηθηπαθήο
πξφζβαζεο).



Ξαξάδνζε Πρεδίνπ Αζθαιείαο (Security Plan) κε ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ
αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελεξγνπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε
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ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ θάζε λένπ ππνζπζηήκαηνο ηνπ Έξγνπ. Ρν Πρέδην Αζθαιείαο
ζα βαζίδεηαη ζηε Κειέηε Αζθαιείαο ηεο Φάζεο Α‟ ηνπ Έξγνπ, ζα θαιχπηεη φια ηα ππν
παξάδνζε ππνζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ηνπ Έξγνπ.


Ξαξάδνζε Δγρεηξηδίνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο (SecOps) γηα θάζε
ππνζχζηεκα (εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ) ηνπ Έξγνπ νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζηε Κειέηε
Αζθαιείαο ηεο Φάζεο A‟ ηνπ Έξγνπ θαη ζα πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο επηρεηξεζηαθήο
ιεηηνπξγίαο θάζε ππνζπζηήκαηνο ηνπ έξγνπ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ
ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο πεξηνρέο αζθαιείαο (security fields) φπσο απηέο αλαγλσξίζηεθαλ
ζηελ ππνβιεηζήζα Κειέηε Αζθαιείαο ηεο Φάζεο Α‟ ηνπ Έξγνπ.



Έιεγρνο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ.



Δλζσκάησζε πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ ζην λέν πεξηβάιινλ – δηαζχλδεζε λένπ εμνπιηζκνχ
κε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα.



ινπνίεζε πεξηβάιινληνο
επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο.

αλάπηπμεο,

πεξηβάιινληνο

δνθηκψλ

θαη

πεξηβάιινληνο

Ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο 3εο Φάζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (08) κήλεο.

Φάζε Φ4 «Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία»
Πηε Φάζε απηή λα γίλεη δνθηκαζηηθή κεηάπησζε ησλ δεδνκέλσλ, ησλ εθαξκνγψλ θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ηερληθήο ιχζεο. ΝΑλάδνρνο λα δηαζέζεη ζηελ ΔΞΞΔ Πελάξηα Σξήζεο γηα φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε απηή λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ
ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Έξγνπ. Ζ ΔΞΞΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζελαξίσλ απηψλ ζα ειέγμεη ηφζν φηη
έρνπλ πινπνηεζεί φιεο νη ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ Έξγνπ θαη θαιχπηνληαη φιεο νη ππεξεζίεο, φζν θαη
ηνλ ρξφλν επίδνζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζελαξίσλ
ρξήζεο πξνθχπηνπλ δπζιεηηνπξγίεο ηφηε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ είλαη λα
επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνέθπςαλ.
Νη απαηηνχκελνη έιεγρνη εμνπιηζκνχ & κεηαπηψζεσλ, είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη θάησζη:


Tests ςειήο Γηαζεζηκφηεηαο ζε φιν ηνλ Δμνπιηζκφ.



Test ησλ Γηαδηθαζηψλ Κεηάπησζεο.



Tests Θαιήο Ιεηηνπξγίαο/ ζπλδεζηκφηεηαο ζην λέν πεξηβάιινλ.



Stress Tests ζηνπολένπο Application & DB Servers.

Φάζε Φ5 «Δθπαίδεπζε»
Ν αλάδνρνο έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη, πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, λα έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεχζεηο – ζεκηλάξηα ζε ηνπιάρηζην 318 ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο, επίδεημε ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ηε
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δηαρείξηζε ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ. Ν ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ εθπαηδεχζεσλ ζα ζπκθσλείηαη απφ
θνηλνχ θαη ε δηάξθεηά ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζην 260 εξγάζηκεο εκέξεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη εθπαηδεχζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ρξφλν, πνπ ζα νξηζηεί απφ θνηλνχ
κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο.

Φάζε Φ6 «Ξηινηηθή ιεηηνπξγία»
Πηε θάζε απηή ζα δηεμαρζνχλ νη ηειηθέο δνθηκέο ηεο ηερληθήο ιχζεο ηνπ αλαδφρνπ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία, πεξηιακβάλνληαο ηνπιάρηζην ηα εμήο:


Έιεγρν θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο απφθξηζεο ησλ ππνζπζηεκάησλ (παξακεηξνπνηήζεηο θαη
πξνζαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, ξπζκίζεηο ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ, νινθιήξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο, δηαζπλδέζεηο θαη
αληαιιαγέο δεδνκέλσλ)



Έιεγρν ησλ ππνζπζηεκάησλ – εθαξκνγψλ βάζεη ησλ Πελαξίσλ Διέγρνπ (acceptance tests)

Πην πιαίζην ηεο Φάζεο ζα παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο θαη ζα παξαδνζνχλ ηα αθφινπζα:


Ρεθκεξίσζε ηνπ Έξγνπ



πνζηήξημε θαη θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ θαη Γηαρεηξηζηψλ



Ρειηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο (fine
tuning)



Ξιήξσο ειεγκέλεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζνκνηψλνπλ
ηηο πξαγκαηηθέο (εθκεηάιιεπζε πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ θξίζηκε θνηλφηεηα ρξεζηψλ,
ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά δεδνκέλα), έηνηκε/εο λα κπεη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ππφ
ζπλζήθεο Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηψλ.



ππνζηήξημε ρξεζηψλ on-the-job



Ρεχρνο απνηειεζκάησλ πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, κε ηεθκεξησκέλε (ζπλνπηηθή) εηζήγεζε γηα
ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε απφ ΔΞΞΔ. Ξεξηιακβάλεη
ηεθκεξίσζε αλαθνξηθά κε:
-



Θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ ελεξγεηψλ ππνζηήξημε
Ρεθκεξίσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ ζε ινγηζκηθφ θαη εμνπιηζκφ
Ρεθκεξίσζε ζθαικάησλ
Δπηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ ηεθκεξίσζεο (Ιεηηνπξγηθήο & πνζηεξηθηηθήο)
Δπηθαηξνπνηεκέλα εγρεηξίδηα ρξεζηψλ
Αλαθνξά πξνζαξκνγψλ θαη ξπζκίζεσλ

Πχζηεκα δνθηκαζκέλν ζε ζπλζήθεο πιήξνπο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, έηνηκν πξνο
Νξηζηηθή Ξαξαιαβή απφ Αλαζέηνπζα Αξρή

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνζηεξίμεη πηινηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο θαη ηνπο ρξήζηεο
θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο εμαζθαιίδνληαο ηελ απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα. Ζ
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πεξίνδνο απηή θαιήο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ ην νπνίν δχλαηαη
λα ζπληκεζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αγνξαζηή. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή ν αλάδνρνο ζα
βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαοθαη ζα παξέρεη
ηερληθή ππνζηήξημε κε ζπλερή παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.

Β.4 Κεζνδνινγία πινπνίεζεο – Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο & παξαιαβήο

Β.4.1 Απφ πιεπξάο Φνξέα (Αξρεγείν
Ξαξαθνινχζεζεο & Ξαξαιαβήο Έξγνπ

Διιεληθήο

Αζηπλνκίαο):

Δπηηξνπή

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο Φάζεσλ απηνχ, ζα γίλεη
απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ ηνπ Έξγνπ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ ΔΞΞΔ
παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζε φιν ην δηάζηεκα εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη είλαη αξκφδηα
γηα ηελ έγθξηζε, πηζηνπνίεζε θαη παξαιαβή φισλ ησλ παξαδνηέσλ θαη ηνπ Έξγνπ ζπλνιηθά. Θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ έξγνπ, ε ΔΞΞΔ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν γηα ην ζπληνληζκφ θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε
εξγαζηψλ θαη κπνξεί λα δηελεξγεί γηα ην ζθνπφ απηφ απξνεηδνπνίεηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο.
Δπίζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ζην Αξρεγείν
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζηελ ΔΞΞΔ κεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ εξγαζηψλ (ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή), ζηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη θαη‟ ειάρηζην, ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ, νη απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη
ηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ε ΔΞΞΔ είηε νη αξκφδηεο πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηεο επφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ρν αθξηβέο
πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ ζα πξνζδηνξηζζεί θαηά ηελ πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Ν ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ
δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ρψξνη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη
εηδηθφηεξα ζεκεία πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηνλ Φνξέα θαηά ηε Φάζε Φ1, θαζψο θαη θάζε άιινο ρψξνο
εγθαηάζηαζεο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.

Ν Αλάδνρνο ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ππνρξενχηαη:


λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαιή ιεηηνπξγία



λα ζπλεξγαδεηαη κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ έληαμε ηνπ λένπ
ζπζηήκαηνο ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ΔΞΞΔ γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη
ηα παξαδνηέα, αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ηνπιάρηζην πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
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Ρα παξαδνηέα δηαβηβάδνληαη ζηελ ΔΞΞΔ, ε νπνία ηα εμεηάδεη θαη δηαβηβάδεη εγγξάθσο ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο
παξάδνζήο ηνπο. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΔΞΞΔ εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη λα επαλππνβάιεη ηα παξαδνηέα
θαηαιιήισο δηνξζσκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα.

Πε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, εάλ ε ΔΞΞΔ δηαπηζηψλεη κε
ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο
ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο ζηελ
ΔΞΞΔ θαη ζην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαοκέρξη θαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ. Δθ‟ φζνλ δηαπηζησζεί ε δηαηήξεζε ησλ κε
ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε παξάιεηςε δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ ή πξφζεζε ηεο Δηαηξίαο γηα παξαπιάλεζε, ηφηε ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη
Ξαξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγεζεί ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο
έθπησηνπ, νπφηε θαη εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ην πθηζηάκελν
λνκηθφ πιαίζην.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο,
δηεπθξηλίζεηο θ.ιπ., ν ηειεπηαίνο ζα αληαπνθξίλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηηκψληαο ην
επείγνλ ηνπ αηηήκαηνο. Ρπρφλ εξσηήκαηα επί ησλ νπνίσλ ν Αλάδνρνο ρξεηάδεηαη λα ιάβεη
δηεπθξηλίζεηοζα δηαηππψλνληαη εγγξάθσο πξνο ηελ ΔΞΞΔ.
Πε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, εάλ ε ΔΞΞΔ δηαπηζηψζεη κε
ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο
ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα ηηο αλαθέξεη ζηελ
ΔΞΞΔζε πέληε (05) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ.

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ εηζεγείηαη ηελ παξαιαβή ησλ
Φάζεσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
έξγνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ Φάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη κε ηε ζχληαμε Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο
Ξαξαιαβήο. Κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί απφ ηνλ
Αλάδνρν θαη ηπρφλ επηπιένλ ηξνπνπνηήζεηο ζηα παξαδνηέα πνπ επηβάιινληαη απφ αλάγθεο πνπ
αλέθπςαλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ δεηήζεθαλ ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ ΔΞΞΔ
ζηελ θαηάιιειε θάζε.
Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ε ΔΞΞΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε ηδηαηηεξφηεηεο,
πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αξηηφηεηαο φισλ ησλ παξαδνηέσλ
πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηή ζα γίλεη απνδεθηή, κέζσ:

Πειίδα 46 απφ 152

Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ



Αλαζθφπεζεο θαη αμηνιφγεζεο κειέηεο, αλαθνξψλ θαη ινηπψλ εληχπσλ παξαδνηέσλ θαη
ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ.



Γηελέξγεηαο επηζεσξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ. Ιφγσ
ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ, εξγαζίεο θαηά ηελ πεξίνδν θαιήο ιεηηνπξγίαο ή ε ππνζηήξημε ηεο
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πηζηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηελ εμέιημε ησλ
εξγαζηψλ, πέξαλ ηεο απνινγηζηηθήο αμηνιφγεζεο.



Γηελέξγεηαο ειέγρσλ απνδνρήο γηα ηα επηκέξνπο πξντφληα θαη ιεηηνπξγηθά ππνζχλνια ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.

Ππγθεθξηκέλα, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ ΔΞΞΔ, αθνχ δηαπηζηψζεη φηη δελ
ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηηθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Ζ ΔΞΞΔ ζα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, ζε φια ηα ζηάδηά ηνπ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Ξξνυπνζέζεηο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:


Λα έρνπλ νινθιεξσζεί φινη νη έιεγρνη θαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ
ηεχρνο.



Λα έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο φιεο νη επί κέξνπο Φάζεηο ηνπ έξγνπ.



Ξνζνηηθφο-πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πιηθνχ-ινγηζκηθνχ-αδεηψλ ρξήζεο, ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ,
παξαδνηέσλ ησλ θάζεσλ θ.ιπ.



Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ-ινγηζκηθνχ.



Έιεγρνο ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ.



Δγθαηάζηαζε-παξακεηξνπνίεζε θαη επηηπρήο δνθηκή θαη ιεηηνπξγία ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.



Θάζε άιινο έιεγρνο πνπ ζα θξηζεί απαξαίηεηνο γηα λα απνδεηρζεί φηη ηα είδε
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ.

Πε πεξίπησζε εθπηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ, ν Γηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ,
λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ
ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
Νη νξηζζείζεο ή νη αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,ζα κεηέρνπλ ζε
φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ κε ηε δηάζεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Πθνπφο ηεο
ζπκκεηνρήο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ παξάδνζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ, ε ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη
ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν ζην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

Β.4.2Απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ: Νκάδα Έξγνπ / Πρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζρήκα
δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηε
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δηνίθεζε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη ην αληηθείκελν θαη ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ ζην
Έξγν.
Ρπρφλ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ).
Ζ αλαθεξφκελε Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ θχξηα επζχλε επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο αλάπηπμεο
ηνπ Έξγνπ, ελψ ηελ θχξηα επζχλε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηελ έρεη ν Αλάδνρνο.
πεχζπλνο Έξγνπ
Γηα ηνλ πεχζπλν Έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εηδηθή αλαθνξά κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία, ηίηινπο
ζπνπδψλ, γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα, ηηο κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ηα
ηειεπηαία πέληε (05) έηε.
Κέιε Νκάδαο Έξγνπ
Θα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν,
ζηελ εκπεηξία θαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. Ρα ζηειέρε πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν ζα
αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη ζα παξαηίζεληαη γηα ην θαζέλα ηα εμήο ζηνηρεία:


Γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςνπλ.



Θέζε ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ Έξγνπ (π.ρ. πεχζπλνο Έξγνπ, κέινο Νκάδαο Έξγνπ).



Θα πξέπεη επίζεο λα δνζνχλ ζε Ξίλαθα νη αλζξσπνκήλεο ζπκκεηνρήο θάζε ζηειέρνπο, καδί
κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο, ζην Έξγν.



Πρέζε κε ηελ εηαηξία (ππάιιεινο, ζπλεξγάηεο θ.ιπ.).



Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, κε αλαθνξά ζηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ αλαιπηψλ πξνγξακκαηηζηψλ, πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη
κεηάπησζε ησλ εθαξκνγψλ. Δίλαη απαξαίηεην, ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ησλ ελ ιφγσ
αλαιπηψλ - πξνγξακκαηηζηψλ λα κελ είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε (05) εηψλ, ζε ηερλνινγίεο
JavaEE, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε βεβαηψζεηο ηνπ εθάζηνηε εξγνδφηε, κε αλαθνξά ζηα
έξγα ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη.

Κεζνδνινγία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο Έξγνπ
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεηπξνζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο Κεζνδνινγίαο δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε:


Θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο θαη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.



Θαηαγξαθή πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε
δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο.

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη θαη λα ηεθκεξηψζεη νπνηαδήπνηε ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο
ιχζεο παξεθθιίλνπλ απφ ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο φπσο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
δεζκεχεηαη λα εμνκαιχλεη θαη λα επηιχζεη ηα φπνηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα θαη παξελέξγεηεο.
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Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.

Ν Αλάδνρνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΔΞΞΔ, ζα
παξέρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα,
ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη,ζην Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζηελ ΔΞΞΔ,
κεληαία βάζε αλαθνξά πξνφδνπ εξγαζηψλ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), ζηελ νπνία ζα
θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, νη απνθιίζεηο απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηα
δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη ηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ε σο
άλσ Δπηηξνπή.
Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΞΞΔ θαηά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ν
έιεγρνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ-εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ (πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ή
αλαβαζκηζηνχλ) απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε απηφο λα κελ απνθιίλεη απφ ηα πξνβιεπφκελα επίπεδα
πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο Ρερληθήο
Ξξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηή ζα γίλεη απνδεθηή. Δπηπιένλ, ε ΔΞΞΔ ζα παξαθνινπζεί
ζπζηεκαηηθά ηελ εμέιημε ησλ επί κέξνπο Φάζεσλ ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζεη ζε
επαξθέο εχξνο ρξφλνπ ηελ νκαιή εμέιημε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππφ
πξνκήζεηα πξντφλησλ.

Β.4.3. Γηαδηθαζία παξάδνζεο εηδψλ
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ΔΞΞΔ γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη
ηα πξνο παξάδνζε είδε θαζψο θαη ηα παξαδνηέα, φπσο θαη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ηνπιάρηζην πέληε
(5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα παξειθφκελα
απηνχ, θαζψο θαη ηα ηερληθά εγρεηξίδηα, ζηελ ΔΞΞΔ θαη ελ ζπλερεία ε ηειεπηαία, ζηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο ιηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Νη θαηά πεξίπησζε
ρψξνη εγθαηάζηαζεο ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο.
Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξάζρεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα, δειηία
απνζηνιήο θιπ.) ζηελ ΔΞΞΔ εηο δηπινχλ.

Β.5 Αζθάιεηα – εκπηζηεπηηθφηεηα
Θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγήζεη
ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο γηα :
ηελ Αζθάιεηα ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ, Δθαξκνγψλ, Κέζσλ θαη πνδνκψλ
 ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ
 ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία θαη απνζεθεπκέλσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα ηερληθά κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθν-δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο.
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Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ :
ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη (π.ρ. πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Λ.
2472/97, πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα Λ. 2774/99)
 ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηηο ΡΞΔ
 ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηεο Αζθάιεηαο ζηηο ΡΞΔ (best practices)
 ηα επαξθέζηεξα δηαηηζέκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ
 ηπρφλ δηεζλή de facto ή de jure ζρεηηθά πξφηππα
Ρα ηερληθά κέηξα αζθάιεηαο ζα πινπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ πνπ έρεη ήδε πξνζθέξεη.


Δηδηθφηεξα:
Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ
Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ επηηξέπεηαη λα
γλσζηνπνηεζνχλ ή λα δεκνζηνπνηεζνχλ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία
πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δελ απνθαιχπηεη
ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν Αλάδνρνο επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε απηή ζηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
παξφληνο Έξγνπ.
Ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη
άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη λα δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε
πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ν Αλάδνρνο
κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή ε εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο
Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ
απηνχ. Υο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα
θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
Πε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαθπιάμεη ην απφξξεην θαη ηπρφλ θσδηθνχο αζθαιείαο
κε ηνπο νπνίνπο απνθηά πξφζβαζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δίλαη
ππεχζπλνο/ε γηα νπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ηε ρξήζε ησλ δηθψλ ηνπ
θσδηθψλ.
Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην Έξγν,
απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη θαη νη
ππάιιεινη/ ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ
ππνρξεψζεηο. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ
ζηε κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηνλ
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Αγνξαζηή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε Πχκβαζε. Δπίζεο, ν Αγνξαζηήο
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ
δεκίαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν,
ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ξήηξα θαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Αγνξαζηή, λα παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο Πχκβαζεο φια ηα ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ.
πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ ηνλ Αγνξαζηή, λα ηεξεί κηα πιήξε ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη
εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ζηηο
ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ απφ απηφλ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά
δεδνκέλα αηφκσλ θαη πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε.

Β.6 Δηδηθέο Απαηηήζεηο
Πην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα:


Δθπνλήζεη αλάιπζε απαηηήζεσλ έξγνπ, ζηελ νπνία ζα εμεηάζεη ιεπηνκεξψο ην πεξηβάιινλ
θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγηζην βαζκφ ζηηο αλάγθεο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.



Ξξνκεζεχζεη, εγθαηαζηήζεη, παξακεηξνπνηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ απαξαίηεην
θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ θαη ηα αληίζηνηρα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο
ινγηζκηθά.



Ξαξάζρεη αζχξκαηε δηαζχλδεζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ smartphones κε ηα θεληξηθά
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.



Δγθαηαζηήζεη, παξακεηξνπνηήζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θάζε έλα απφ ηα ππνζπζηήκαηα
ηνπ έξγνπ.



Ξαξάζρεη ην απαηηνχκελν έηνηκν ινγηζκηθφ θαη λα αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο εθαξκνγέο.



Ξξνζθέξεη-αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπαθέο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηα
ζπζηήκαηα.



Ξαξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο δηακφξθσζεο, νινθιήξσζεο, ειέγρνπ, ππνζηήξημεο
έλαξμεο ιεηηνπξγίαο, εθπαίδεπζεο (δηαρεηξηζηψλ θαη ρξεζηψλ) θαη ζπληήξεζεο ησλ
ππνζπζηεκάησλ, (ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ) γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ην Έξγν.



Ξαξάζρεη ππεξεζίεο Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο ηνπ Ππζηήκαηνο κεηά ηελ Ξαξαιαβή ηνπ
Έξγνπ.
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Ρα ζπζηήκαηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, ε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ, ελεπιέθεη
ιεηηνπξγίεο ή/θαη εθαξκνγέο φπσο ε ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, ε δηαρείξηζε ξνψλ εξγαζηψλ, ε
ςεθηαθή ππνγξαθή εγγξάθσλ, ε απφδνζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζνχλ κε ηα
πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ηα νπνία πξνκεζεχηεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
“PoliceonLine”) φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί θαη λα ζπκπξάμεη κε ηα ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο φπνπ
απαηηεζεί γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο δηαζχλδεζεο κε ηα ζπζηήκαηα απηά.
Ρν έξγν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αξρηηεθηνληθήο θαη
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζχλδεζε ηνπ κε ηηο
πθηζηάκελεο δηθηπαθέο ππνδνκέο ηνπ πνπξγείνπ θαη ηξίησλ Φνξέσλ (ζε εζληθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν).
Ρν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα παξέρεη κειινληηθά ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα
ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλπξνο φθεινο ησλ
πνιηηψλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Φαθέινο «Ρερληθή Ξξνζθνξά»
Πηελ ηερληθή ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, Ξίλαθεο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ηα
αθφινπζα:


Δμνπιηζκφο: ην ζχλνιν ηνπ hardware γηα ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε, δηαρσξηζκέλν αλά
ππνζχζηεκα – θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο.



Έηνηκν ινγηζκηθφ (software): ην ζχλνιν ηνπ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ πξνηεηλφκελε
ιχζε, δηαρσξηζκέλν αλά ππνζχζηεκα – θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο
Ππκκφξθσζεο.



Δθαξκνγέο ινγηζκηθνχ (software): ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ ζα
αλαπηπρζεί θαη πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ βάζεη ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο,
δηαρσξηζκέλν αλά ππνζχζηεκα – θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο.



πεξεζίεο: ην ζχλνιν ησλ θνζηνινγεκέλσλ ππεξεζηψλ, ρσξίο ηηκέο, πνπ ζα
παξαζρεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ βάζεη ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο,
δηαρσξηζκέλν αλά ππνζχζηεκα – θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο,
ζχκθσλα ην ππνθεθαιαίν Β.6.1.



Νκάδα έξγνπ: ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζχκθσλα κε ηα
πεξηγξαθφκελα ζην θεθάιαην Β.6.1 Ξξνεγνχκελε εκπεηξία Αλαδφρνπ.



Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο: ζπκπιεξσκέλνη νη Ξίλαθεο ζπκπιήξσζεο ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο, κε παξαπνκπέο φπνπ απαηηείηαη ζε ηεθκεξησηηθφ πιηθφ πνπ ζα απνηειεί κέξνο
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.



Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, ρσξίο ηηκέο. Ζ εκθάληζε ηηκήο/ ηηκψλ ζηνλ ελ ιφγσ
πίλαθα απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
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Νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα
Γηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο

ινπνίεζε κέηξσλ πιεξνθφξεζεο – επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ
Ξεξαηηέξσ, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πινπνηήζεη εγρεηξίδην
δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ειέγρνπ, Ρακείνπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Ρακείνπ Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο.

Β.6.1 Διάρηζηε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ιχζεο ηεο εηαηξείαο –
πξνεγνχκελε εκπεηξία Αλαδφρνπ
Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ή εηαηξεία/εο πνπ ζπκκεηέρεη/νπλ ζην ζρήκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη πξφηεξε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε παξεκθεξψλ έξγσλ γηα Αξρέο επηβνιήο ηνπ
Λφκνπ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αμηνπνηήζεθαλ θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πξνθεηκέλνπ
επηηεπρζεί ελνπνηεκέλε αλαδήηεζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ.
Υο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην:
α) Ζ πξνηεηλφκελε ηερληθή ιχζε γηα ην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ (facial
recognition), ην νπνίν δεηείηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί επηηπρψο (κε
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ πνπ πξνηείλνληαη σο ιχζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ή
κε ηελ εγθαηάζηαζε πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή) ζε ηνπιάρηζην
έλα (1) αληίζηνηρν έξγν πνπ λα πεξηέρεη ζχζηεκα ή ππνζχζηεκα αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ(facial
recognition) γηα Αξρή επηβνιήο ηνπ Λφκνπ, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, γηα κέγεζνο βάζεο
δεδνκέλσλ ηνπιάρηζην ελφο (1) εθαηνκκπξίνπ θσηνγξαθηψλ.
β) Ζ πξνηεηλφκελε ηερληθή ιχζε γηα ην θεληξηθφ ζχζηεκα αλαδεηήζεσλ λα έρεη πινπνηεζεί ή ίδηα ε
πξνεγνχκελε έθδνζή ηεο ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν πνπ λα πεξηιακβάλεη βέιηηζηεο αλαδεηήζεηο
ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) εγγξαθψλ.
γ) Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ή εηαηξεία/εο πνπ ζπκκεηέρεη/νπλ ζην ζρήκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ,
ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη έξγν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εμππεξέηεζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ πειάηεαπνδέθηε γηα ηνπιάρηζην 500 ζπζθεπέο, κέζσ εηδηθψλ mobile εθαξκνγψλ πνπ
αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ.
Νη παξαδφζεηο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη:


εάλ ν απνδέθηεο είλαη Αλαζέηνπζα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί
απφ ηελ αξκφδηα αξρή,



εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εάλ ηνχην δελ είλαη
δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.

Δπηπιένλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ είλαη λα δηαζέηεη
πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ Έξγνπ. Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη:
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Λα δηαηεζεί έλαο πεχζπλνο Έξγνπ κε ηα αθφινπζα πξνζφληα θαη εκπεηξίεο:
-

Ξαλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα Ππνπδψλ ζε έλα απφ ηα αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα:
Ξιεξνθνξηθή, Θεηηθέο Δπηζηήκεο, Κεραληθή (engineering), Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,

-

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ

Λα δηαηεζεί έλαο Αλαπιεξσηήο πεχζπλνο Έξγνπ κε ηα αθφινπζα πξνζφληα θαη εκπεηξίεο:
-

Ξαλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα Ππνπδψλ ζε έλα απφ ηα αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα:
Ξιεξνθνξηθή, Θεηηθέο Δπηζηήκεο, Κεραληθή (engineering), Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,

-

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) εηψλ ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ

Λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Νκάδα Έξγνπ θαη‟ ειάρηζηνλ νη εμήο ξφινη:
-

έλαο (1) πεχζπλνο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πξνεγκέλσλ ππνδνκψλ
εηθνληθνπνίεζεο (Virtualization Platform)

-

έλαο (1) πεχζπλνο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πξνεγκέλσλ ππνδνκψλ
απνζήθεπζεο (Storage & Backup Platform)

-

έλαο (1) πεχζπλνο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πξνεγκέλσλ ππνδνκψλ
δηθηχσλ (Datacenter Networking)

-

έλαο (1) πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ (Data Management)

-

έλαο (1) πεχζπλνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο Δθπαίδεπζεο (Training)

-

έλαο (1) πεχζπλνο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο εθαξκνγψλ (Web /
Mobile Applications Development)

-

έλαο (1) πεχζπλνο Αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ θαη δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ
(Infrastructure & Information Security)

Ρν θάζε έλα ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη θάπνηνλ-νπο απφ ηνπο παξαπάλσ
ξφινπο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη‟ ειάρηζην ηξηεηή (3εηή) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε
ζπλαθέο αληηθείκελν, εθηφο απφ ηνλ πεχζπλν ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ φπνπ
απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) έηε αληίζηνηρεο εκπεηξίαο.


Ρνπιάρηζην ηέζζεξηο (04) εθπαηδεπηέο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή
(3εηή) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζπλεξγάηεοεθπαηδεπηέο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηψλ (vendors) εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ (Certified
Learning Partners).

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο,
θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
απαζρνιήζεη ζην, πεξηγξαθφκελν απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, έξγν:
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i.Ξίλαθαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηα αθφινπζαππνδείγκαηα:

πφδεηγκα: πάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ
Α/
Α

Δηαηξεία (ζε πεξίπησζε
Έλσζεο / Θνηλνπξαμία)

Νλνκαηεπψλπκν Κέινπο
νκάδαο Έξγνπ

Θέζε ζηελ Νκάδα Έξγνπ

Αλζξσπνκήλε
ο

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο(
*)

πφδεηγκα: Πηειέρε ησλ πεξγνιάβσλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα
Έξγνπ
Α/
Α

Δηαηξεία (ζε πεξίπησζε
Έλσζεο /Θνηλνπξαμία)

Νλνκαηεπψλπκν Κέινπο
νκάδαο Έξγνπ

Θέζε ζηελ Νκάδα Έξγνπ

Αλζξσπνκήλε
ο

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο
(*)

πφδεηγκα: Δμσηεξηθνί Ππλεξγάηεο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ
Α/
Α

Νλνκαηεπψλπκν κέινπο νκάδαο έξγνπ

Θέζε ζηελ Νκάδα Έξγνπ

Αλζξσπνκήλε
ο

Ξνζνζηφ
ζπκκεηνρήο
(*)
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(*) σο Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο ηνπ Κέινπο νξίδεηαη ην πειίθν ησλ αλζξσπνκελψλ ηνπ δηα ησλ
ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ αλζξσπνκελψλ.

ii.Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζπκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη:


Ρηο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.



Ρα βηνγξαθηθά Πεκεηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ.

Β.7 Δθπαηδεχζεηο
Ν Αλάδνρν ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη, θαηά ηε Φάζε 5 ηνπ έξγνπ,
ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο (administrators) θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζε
πξνγξακκαηηζηέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ζε πξνγξακκαηηζκφ mobile εθαξκνγψλ) θαη ζε
επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο (ζε θεληξηθφ επίπεδν, ήηνη εθηφο ησλ ρξεζηψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ) γηα
ηελ επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ δπλαηνηήησλ.
Πηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη:


Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη νδεγφο ησλ εθπαηδεχζεσλ.



Γηακφξθσζε-δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ εθπαηδεχζεσλ, κε βάζε ηηο
αλάγθεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ Φνξέα λα αμηνπνηήζνπλ ηα λέα ζπζηήκαηα κε
ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, θαη ηνλ πξνζδνθψκελν ξφιν ησλ ζηειερψλ ζηελ
αμηνπνίεζή ηνπο ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθφ θαζψο θαη ηερληθφ.



Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεχζεσλ θαη εηζεγεηηθά κέηξα
γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

Νη εθπαηδεχζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε
Διιεληθή Αζηπλνκία ή ελαιιαθηηθά ζε ρψξνπο ηνπ αλαδφρνπ νη νπνίνη αθελφο δε ζα
δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα θφζηε γηα ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ηδηαίηεξα γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
βξίζθεηαη ζηηο εθηφο Αηηηθήο πεξεζίεο) θαη επηπιένλ (νη ρψξνη ηνπ αλαδφρνπ) ζα δίλνπλ πιήξεηο
δπλαηφηεηεο λα παξαζρεζνχλ εθπαηδεχζεηο ζε αληηθείκελα ηερληθήο θαη επηρεηξεζηαθήο αμηνπνίεζεο
ηεο παξερφκελεο ιχζεο.

Πειίδα 56 απφ 152

Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Πηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη πξφγξακκα γηα ηηο
ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξνζθέξεη, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ζηελ
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ (ζα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία „πεξεζίεο‟ πνπ ζα παξάζρεη ν αλάδνρνο ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ) θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο
εθπαηδεπνκέλσλ:


Ρειηθνί ρξήζηεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ



Δπηρεηξεζηαθνί ρξήζηεο γηα ηε, ζε θεληξηθφ επίπεδν (πξφζβαζε απφ ην PoL), επηρεηξεζηαθή
αμηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ δπλαηνηήησλ



Γηαρεηξηζηέο (administrators) θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχνπ



Ξξνγξακκαηηζηέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ζε πξνγξακκαηηζκφ mobile εθαξκνγψλ)



Σεηξηζηέο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ

Λα αλαθεξζνχλ ζηελ πξνζθνξά, εθφζνλ πξφζζεηα παξέρνληαη, ηξφπνη απνκαθξπζκέλεο
αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο κε ηε κνξθή δηακνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ video αλά αληηθείκελν ή ζέκα
εθπαίδεπζεο.
Νη εθπαηδεπφκελνη ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, νη νπνίεο ζα απαξηίδνληαη ην κέγηζην απφ 12
ζηειέρε εθηφο θαη αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (ή πξφθεηηαη γηα πξφζζεηα
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα,πιένλ ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ, φπνπ ν αξηζκφο κπνξεί λα είλαη
κεγάινο). Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 6 ψξεο εκεξεζίσο, ελψ
ηππηθά, νη εθπαηδεχζεηο ζα δηεμάγνληαη κέρξη θαη γηα έμη (6) εκέξεο αλά εβδνκάδα εθηφο αλ
απνθαζηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.
Ππλνπηηθά, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα απνηππψλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπφκελσλ θαη νη
ειάρηζηεο ζπλνιηθέο εκέξεο εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ:
Α/Α

Θεκαηηθή Δλφηεηα

Αξηζκφο
Αηφκσλ

Αξηζκφο
εκεξψλ

(*)
1

ηειηθνί ρξήζηεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ

150

70

2

επηρεηξεζηαθνί ρξήζηεο γηα ηε, ζε θεληξηθφ επίπεδν
(πξφζβαζε απφ ην PoL), επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζε ησλ
παξερφκελσλ δπλαηνηήησλ

80

70

3

δηαρεηξηζηέο (administrators) θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
δηθηχνπ

48

60

4

πξνγξακκαηηζηέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ζε
πξνγξακκαηηζκφ mobile εθαξκνγψλ)

30

50

5

Σεηξηζηέο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ

10

10

ΠΛΝΙΝ

318

260
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(*) αλ θαηά ηελ πινπνίεζε πξνθχςεη αδπλακία ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία, ηφηε ζα επεθηαζεί αλάινγα ν παξερφκελνο αξηζκφο εκεξψλ-σξψλ
εθπαίδεπζεο.
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνηείλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη επηπιένλ εθπαηδεχζεηο, ζε
αξηζκφ σξψλ-εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη ζε επί κέξνπο αληηθείκελα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεί
φηη θάηη ηέηνην ζα ζπληειέζεη ζηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Ρν ιεπηνκεξέο θαη αλαιπηηθφ - ζπλνιηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ζα
δηακνξθσζεί απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Φάζε 1 ηνπ έξγνπ, ην νπνίν θαη‟ ειάρηζην ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ πεξηέρνληαλ ζηελ πξνζθνξά.
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξάζρεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη επηπιένλ
εθπαηδεχζεηο, ζε αξηζκφ σξψλ-εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη ζε επί κέξνπο αληηθείκελα, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην ζα ζπληειέζεη ζηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη ην πξφγξακκα
θαηάξηηζεο, λα ζρεδηάζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα παξαδψζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη εγρεηξίδηα αλά
αληηθείκελν εθπαίδεπζεο. Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα παξαδνζεί κε ηελ έλαξμε ηεο εθάζηνηε
εθπαίδεπζεο.
Θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθπαηδεχζεσλ ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έληππε θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα:


Δίλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ πεξηγξάθνληαο ηνπο θαλφλεο θαη
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ε νπνία έρεη πινπνηεζεί θαη εθαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα απηνχ,



Ξεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ελεξγεηψλ & δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα φιεο
ηηο ηαθηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη πξνθεηκέλνπ λα
επηηπγράλεηαη ε πιήξεο δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο.



Ξεξηέρεη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
ζηνπο ζηαζκνχο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ.

Ηδηαίηεξα γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, ζην νπνίν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα
ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο ζηαζκνχο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν
ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ.
Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο παξερφκελεο ιχζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα παξαδψζεη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ρσξίο πξφζζεην θφζηνο ζηελ πεξεζία:


Κία (1) ζεηξά απφ φια ηα πιήξε εγρεηξίδηα (manuals) ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ
hardware & software (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ service manuals).



Ξιήξε ηεθκεξίσζε φινπ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ησλ
ζπζηεκάησλ.



Δγρεηξίδηα ρξήζεο δηαρεηξηζηψλ θαη ρξεζηψλ ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ησλ
ζπζηεκάησλ.
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Αλαιπηηθή θαηάζηαζε φινπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (θαη ινγηζκηθνχ) ε νπνία ζα
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πεξηέρεη ηχπν, κνληέιν θαη αξηζκφ ζεηξάο (serial number), θιπ.

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηθαηξνπνηεί φια ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
αλάπηπμεο, εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

Β.8 Ξεξίνδνο Δγγχεζεο - Ππληήξεζεο (ΞΔΠ)
Υο Ξεξίνδνο Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο (ΞΔΠ) νξίδεηαη ε πεξίνδνο, κε έλαξμε ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη κε ρξνληθή δηάξθεηα νθηψ (8) έηε.
Ζ ειάρηζηε δεηνχκελε Ξεξίνδνο Δγγχεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηνπιάρηζην ηξία (3) έηε
απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
Ζ Ξεξίνδνο Ππληήξεζεο μεθηλά κε ηε ιήμε ηεο πξνζθεξφκελεο Ξεξηφδνπ Δγγχεζεο θαη ιήγεη κε ηε
ιήμε ηεο ΞΔΠ. Γηα ηελ πεξίνδν απηήλ ην εηήζην / κεληαίν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ζα
παξακέλεη ίδην-ζηαζεξφ απφ ηελ έλαξμε ηεο Ξεξηφδνπ Ππληήξεζεο κέρξη ην ηέινο ηεο ΞΔΠ θαη
δνζεί αλαιπηηθά ζηνπο Ξίλαθεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο, αλά
κνλάδα, θαζψο θαη ζπλνιηθά. Νη ίδηνη Ξίλαθεο αιιά ρσξίο ηηκέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Ρερληθή
Ξξνζθνξά.
To ζχλνιν ηνπ εηεζίνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο (πξν ΦΞΑ), δε ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο (πξν ΦΞΑ) ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εθφζνλ ην επηζπκεί ν θνξέαο, λα ππνγξάςεη Πχκβαζε
Ππληήξεζεο, γηα ηελ θάιπςε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηά ην ηέινο ηεο
πξνζθεξφκελεο απφ απηφλ Ξεξηφδνπ Δγγχεζεο θαη κε ηίκεκα ην θφζηνο ζπληήξεζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ.
Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
ζπληήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, επαλεμεηάδνληαο ηηο πεξεζηαθέο ηνπ αλάγθεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ εγγχεζεο θαη θάζε ηπρνχζαο κεηέπεηηα παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ
ζπληήξεζεο.
Ν Αγνξαζηήο, ζηα πιαίζηα ηεο Ξεξηφδνπ Ππληήξεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε έγγξαθε θαη
κνλνκεξή δήισζή ηνπ ζηνλ Αλάδνρν, λα εμαηξεί ή λα επαλεληάζζεη νπνηνδήπνηε είδνο ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ ή κέξνπο απηψλ ζην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο, αλαπξνζαξκφδνληαο αλάινγα ην
θφζηνο ζπληήξεζεο. Πε πεξίπησζε επαλέληαμεο ζηε ζπληήξεζε θάπνηνπ είδνπο πνπ είρε εμαηξεζεί,
ηα ζπκβαιιφκελα κέξε εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ ζα είραλ
εάλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ είρε πνηέ εμαηξεζεί απφ ηε ζπληήξεζε.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ΞΔΠ ζα παξέρεη ππεξεζίεο:


Ππληήξεζεο Δμνπιηζκνχ (Γηνξζσηηθήο/Ξξνιεπηηθήο),



Ππληήξεζεο Έηνηκνπ Ινγηζκηθνχ (Γηνξζσηηθήο/Ξξνιεπηηθήο),



Ππληήξεζεο Δθαξκνγψλ (Γηνξζσηηθήο/Ξξνιεπηηθήο), θαη
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Ρερληθήο πνζηήξημεο: ζηφρνο ησλ ππεξεζηψλ Ρερληθήο πνζηήξημεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο, ε αληαπφθξηζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγγειίεο
δπζιεηηνπξγηψλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. Πηηο
ππεξεζίεο απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Help-Desk ηνπ αλαδφρνπ κε
ιεηηνπξγία 24/7/365, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Αλάδνρνο ιακβάλεη ελεκεξψζεηο γηα ηηο βιάβεοδπζιεηηνπξγέο νη νπνίεο ζα ηνπ θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (κέζσ
ηειεθψλνπ, fax θαη e-mail).



On-site ππνζηήξημεο: φηαλ ηα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ
απεπζείαο θαη νξηζηηθά απφ ην πξψην επίπεδν παξέκβαζεο (ηειεθσληθφ help-desk), πξέπεη
λα πξνσζνχληαη ζε εηδηθνχο νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε ιχζε επηηφπνπ.



πεξεζίεο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ θαηάιιειεο
δηεπαθήο-θάξηαο.



Θεληξηθέο δηθηπαθέο δηαζπλδέζεηο κέζσ ηειεπηθνηλσληαθψλ γξακκψλ.

Γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζην πιαίζην ηεο εγγχεζεοζπληήξεζεο, απφ πιεπξάο αλαδφνρνπ ζα ζπληάζζεηαη αλαθνξά, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη πεξηγξαθή
ηνπ πξνβιήκαηνο ή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο απφθξηζεο θαη νη ψξεο πνπ απαηηήζεθαλ.
Αληίγξαθν απηνχ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο πξνο ελεκέξσζή ηνπ γηα ηηο ελέξγεηεο
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο.
Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο είλαη ίδηεο θαη κε εθείλεο ηεο πεξηφδνπ
ζπληήξεζεο, κε ηε δηαθνξά φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο ζα παξέρνληαη δσξεάλ
ελψ γηα ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ππεξεζηψλ εηήζηαο
ζπληήξεζεο πνπ ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά.
Νη ππεξεζίεο Ρερληθήο πνζηήξημεο θαη On-site ππνζηήξημεο ζα παξέρνληαη επηπξφζζεηα
θαη θαηά ηηο Φάζεηο Φ4, Φ5 θαη Φ6 πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Θα δηελεξγείηαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θεληξηθψλ ππνδνκψλ, ζπζηεκάησλ θαη
εθαξκνγψλ ζε εμάκελε (6κελε) βάζε, ελψ γηα ην θνξεηφ εμνπιηζκφ ζα δηελεξγείηαη
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζε εηήζηα βάζε.

Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο, νη νπνίνη ζα
πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη εζσηεξηθνχο θαζαξηζκνχο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηελ
εθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ, θαζψο θαη ζηε δηελέξγεηα θαηάιιεισλ ειέγρσλ ησλ επαίζζεησλ
εμαξηεκάησλ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη κε ην κηθξφηεξν
δπλαηφ αξηζκφ βιαβψλ.
Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Πηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπξφζζεηα:


Ζ απνθαηάζηαζε βιαβψλ εμνπιηζκνχ.
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Ζ εμαζθάιηζε αληαιιαθηηθψλ: απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα έρεη επαξθή αξηζκφ
φισλ ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
παξερφκελσλ εηδψλ (hardware θαη software) ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε
ιεηηνπξγηθφηεηα.



Νη ελέξγεηεο θαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζηαληαη
νη βιάβεο γηα θάζε κέξνο απφ ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ εηδψλ (hardware θαη software)
θαη λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.



Ζ βειηηζηνπνίεζε (Tuning) ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνο επηδηψξζσζε νπνηνδήπνηε
πξνβιήκαηνο – δπζιεηηνπξγίαο.



Νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξφζζεηα έμνδα κηζζνδνζίαο, κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ αλαδφρνπ.

Νη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο γηα θάζε πξντφλ κεραληθνχο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο Αζθαιείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ
πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.

Αλ ε πιήξεο θαη νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εθηθηή εληφο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ξήηξεο.

Γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έηνηκσλ ινγηζκηθψλ θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πινπνηήζεη ν
αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα θαη επηπξφζζεηα νη
αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:


Γηελέξγεηαο, θαηά ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, θαηάιιεισλ ειέγρσλ κέζσ ησλ εξγαιείσλ
αλαθνξψλ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε πιαηθφξκα (πρ logs, events, alerts
θ.ιπ.), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ρσξίο πξνβιήκαηα.



Ρελ απνθαηάζηαζε ιαζψλ φινπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ (patches θιπ)



πνρξέσζε δσξεάλ αλαβάζκηζεο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ινγηζκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ
ζπζηεκάησλ εθφζνλ ππάξμεη λέα έθδνζε (version) θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο. Πεκεηψλεηαη
φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο version ή release ηνπ S/W ζα πξέπεη λα κε δεκηνπξγνχληαη
δηελέμεηο – δπζιεηηνπξγίεο (conflicts) ζην ζχλνιν ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη
ινγηζκηθνχ. Γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί έγθξηζε απφ
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία



Ξαξάδνζεο, ειέγρνπ θαη εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ, ακέζσο κεηά ηελ
αλαθνίλσζή ηνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή φηαλ απηά αλαθνηλψλνληαη , κεηά απφ έγθξηζε ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.



Πε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο ησλ έηνηκσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ, κεηά απφ
έγθξηζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε επεκβάζεσλ ζηηο εθαξκνγέο
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πνπ ζα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο επεκβάζεηο ρσξίο πξφζζεηε
επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.


Πε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο ησλ έηνηκσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ, κεηά απφ
έγθξηζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε επεκβάζεσλ ζε πθηζηάκελεο
εθαξκνγέο πνπ έρεη πινπνηήζεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ζπλεξγαζηεί απφ θνηλνχ κε ηνπο ηερληθνχο πιεξνθνξηθήο ηεο ε Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ επεκβάζεσλ ζηηο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο
ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.



Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο (licenses) γηα ηε
λφκηκε ρξήζε φισλ ησλ ινγηζκηθψλ γηα λα παξέρνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο θαζψο θαη
αδηάιεηπηε ππνζηήξημε.



Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ παξακεηξνπνηεκέλσλ ηκεκάησλ, πξνζαξκνγψλ,
δηεπαθψλ κε άιια ζπζηήκαηα, θ.ιπ., κε ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο – φπνπ απαηηεζεί.



Ξαξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ
εγρεηξηδίσλ ινγηζκηθνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ.

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη δσξεάλ πξφζζεηεο ππεξεζίεο γηα ηελ
απνδνηηθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ ζην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο (ζπζηήκαηα, δίθηπν θαη εθαξκνγέο). Απηέο νη πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζα αθνξνχλ
παξακεηξνπνηήζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ (ηνπ έξγνπ ή θαη πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ) θαζψο θαη
αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή web services πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαη εληάζζνληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ν Αλάδνρνο πέξαλ ησλ
πεξηγξαθφκελσλ, ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο
ηνπ έξγνπ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ παξακεηξνπνίεζεο ζα παξέρνληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ Φνξέα
Ιεηηνπξγίαο θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα απηψλ αλέξρεηαη ζε δχν (2) αλζξσπνκήλεο αλά
εμάκελν. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηή ηνπ ηεο ππνρξέσζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε πξνζφληα αλάινγα κε ηελ δεηνχκελε παξακεηξνπνίεζε ή
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Πε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο δελ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία
παξακεηξνπνίεζεο εληφο ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ πνπ αληηζηνηρεί, απηή κπνξεί λα παξαζρεζεί ζηε
ζπλέρεηα, αθφκα θαη ζσξεπηηθά, ην πνιχ κέρξη ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο.

Β.9 Γηαζεζηκφηεηα - Οήηξεο
Ρα παξαθάησ νξίδνληαη κφλν γηα ηελ πεξίνδν εγγχεζεο ζπληήξεζεο (ΞΔΠ).
Νξηζκνί:
Σξφλνο απφθξηζεο βιάβεο/δπζιεηηνπξγίαο είλαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ άθημε ηνπ Αλαδφρνπ ζην ρψξν ηνπ Αγνξαζηή
θαη νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) θαη νθηψ (8) ψξεο, αληίζηνηρα, γηα ηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β
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Δμνπιηζκνχ /Ινγηζκηθνχ. Γηα θάζε επηπιένλ ψξα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ άθημε ηνπ Αλαδφρνπ
απηή ζα πξνζκεηξάηαη ζην ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο.
Γηαζεζηκφηεηα Δμνπιηζκνχ / Ινγηζκηθνχ είλαη ε επί ηνηο εθαηφ αλαινγία ηνπ απαηηνχκελνπ
ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κείνλ ηνπ ρξφλνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ιεηηνπξγίαο
θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:
Γ = 100*(Απαηηνχκελνο Σξφλνο Ιεηηνπξγίαο – Σξφλνο Δθηφο Ιεηηνπξγίαο) / (Απαηηνχκελνο Σξφλνο
Ιεηηνπξγίαο).
Ν ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο δε δχλαηαη λα γίλεη κηθξφηεξνο ηνπ κεδελφο ζε θακία πεξίπησζε.
Απαηηνχκελνο Σξφλνο Ιεηηνπξγίαο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ αλά
εκέξα γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο (365).
Σξφλνο Δθηφο Ιεηηνπξγίαο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο κέρξη ηε
δηφξζσζή ηεο θαη ηελ παξάδνζε ηεο κνλάδαο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κεησκέλν θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπ κέγηζηνπ αλεθηνχ ρξφλνπ απφθξηζεο.

Θαηεγνξία Α: Δμνπιηζκνχ – Ινγηζκηθνχ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηψλ κνλάδσλ
εμνπιηζκνχ ή/θαη ινγηζκηθνχ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζηεξίδεη ηελ θεληξηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ελδεηθηηθά:. εμππεξεηεηέο, ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο ππνδνκήο,
θεληξηθέο εθαξκνγέο, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θεληξηθψλ servers, virtualization software, ζπζηεκηθφ
ινγηζκηθφ θεληξηθψλ εμππεξεηεηψλ θιπ.)
Θαηεγνξία Β: Δμνπιηζκνχ - Ινγηζκηθνχ νξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ: ήηνη
νη θνξεηέο ζπζθεπέο κε ην ζπλνδεπηηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη ηα ινγηζκηθά ηνπο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ
(„ηξέρνπλ‟) ηνπηθά ζηηο ζπζθεπέο.
Απνδεθηή εηήζηα δηαζεζηκφηεηα Κνλάδαο Θαηεγνξίαο Α – Οήηξεο:
Ζ ειάρηζηε εηήζηα απνδεθηή δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Θαηεγνξίαο Α είλαη 99.5%.
Πε πεξίπησζε δηαζεζηκφηεηαο κηθξφηεξεο ηνπ αλσηέξσ εηήζηνπ πνζνζηνχ, γηα θάζε επηπιένλ ψξα
κε απνθαηάζηαζεο ε νπνία ζα ππεξβαίλεη ην αλεθηφ φξην ηεο ειάρηζηεο εηήζηαο δηαζεζηκφηεηαο, ζα
επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ξήηξα ίζε κε 1% επί ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηεο δηαθξηηήο
κνλάδαο εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ ε νπνία παξέκεηλε εθηφο ιεηηνπξγίαο.
Απνδεθηή εηήζηα δηαζεζηκφηεηα Κνλάδαο Θαηεγνξίαο Β – Οήηξεο:
Ζ ειάρηζηε εηήζηα απνδεθηή δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Θαηεγνξίαο Α είλαη 99%.
Πε πεξίπησζε δηαζεζηκφηεηαο κηθξφηεξεο ηνπ αλσηέξσ εηήζηνπ πνζνζηνχ, γηα θάζε επηπιένλ ψξα
κε απνθαηάζηαζεο ε νπνία ζα ππεξβαίλεη ην αλεθηφ φξην ηεο ειάρηζηεο εηήζηαο δηαζεζηκφηεηαο, ζα
επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ξήηξα ίζε κε 1% επί ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηεο δηαθξηηήο
κνλάδαο εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ ε νπνία παξέκεηλε εθηφο ιεηηνπξγίαο.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη:


Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κία κνλάδα εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ ή έλα ζχζηεκα / ππνζχζηεκα /
ππεξεζία ζεσξείηαη νιηθά κε δηαζέζηκε/ν/α εάλ είλαη κε δηαζέζηκε/ν/α έζησ θαη έλα κηθξφ
κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξέρεη.



Πε πεξίπησζε πνπ ζηνηρείν εμνπιηζκνχ θεληξηθήο ππνδνκήο βξίζθεηαη ιεηηνπξγεί ζε δηάηαμε
πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη ε βιάβε/δπζιεηηνπξγία ηνπ δελ επεξεάδεη ηελ παξερφκελε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ή κέξνο απηήο) θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ,
ηφηε ην ζηνηρείν εμνπιηζκνχ ζεσξείηαη φηη είλαη δηαζέζηκν (δει. ζα ζεσξείηαη φηη δελ είλαη
εθηφο ιεηηνπξγίαο) ην πνιχ έσο ηξεηο (3) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ην ρξφλν δήισζεο ηεο
βιάβεο. Πε ηέηνηα πεξίπησζε, κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη
εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε, ηφηε ην ζηνηρείν εμνπιηζκνχ ζα
ζεσξείηαη σο κε δηαζέζηκν (δει. ζεσξείηαη φηη είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο) θαη γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα εθηφο δηαζεζηκφηεηαο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πάξνδν
ησλ ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.



Ζ δηαπίζησζε ησλ ρξφλσλ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πνζνζηψλ δηαζεζηκφηεηαο ζα γίλεηαη
κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
i) Θα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαηαρσξεζέληα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο „ΒιαβψλHelpdesk‟ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα ζηνηρεία αλαγγειίαο,
απφθξηζεο, απνθαηάζηαζεο έθαζηεο βιάβεο.
ii) Δπί ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε κεληαία βάζε λα:



o

παξάζρεη ελεκέξσζε ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, γηα νπνηεζδήπνηε αληηξξήζεηο
ή παξαηεξήζεηο, παξέρνληαο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο,

o

απνζηέιιεη φια ηα παξαζηαηηθά επίιπζεο βιαβψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή.

Γηα ηηο αλάγθεο ππνζηήξημεο εμνπιηζκνχ ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ εθεδξηθνχ
θνξεηνχ εμνπιηζκνχ, θαηαλεκεκέλνπ αλά ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο γηα δηαζεζηκφηεηα ηνπ θνξεηνχ πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ν εμνπιηζκφο απηφο
ζα αλαλεψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα ππάξρεη πάληα δηαζεζηκφηεηα.

Δπηπξφζζεηεο ξήηξεο αλεμαξηήηνπ Θαηεγνξίαο Δμνπιηζκνχ - Ινγηζκηθνχ
Αλ έλα ππνζχζηεκα / ππεξεζία είλαη κε δηαζέζηκν/ε (ζε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία) γηα ρξνληθή
πεξίνδν άλσ ησλ έμη (6) εκεξψλ αζξνηζηηθά ζην δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ ηφηε – πέξαλ
ησλ ξεηξψλ – ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα, κε δηθφ ηνπ θφζηνο, ηε κνλάδα
πνπ παξνπζίαζε επαλεηιεκκέλα ηελ ίδηα βιάβε κε άιιε ηζνδχλακε θαη ζχγρξνλε, χζηεξα απφ
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ αγνξαζηή, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ.
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Γηελέξγεηα Ξξνγξακκαηηζκέλσλ Γηαθνπψλ Ιεηηνπξγίαο (Planned Downtime)
Πε πεξηπηψζεηο φπνπ, ε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ππεξεζίαο ππεξβεί ηελ
πξνζπκθσλεκέλε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα, θαη γη‟ απηφ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο, ηφηε ε
επηπιένλ ρξνληθή δηάξθεηα απψιεηαο ηεο ππεξεζίαο ζεσξείηαη σο βιάβε θαη επηβάιινληαη νη
πξνβιεπφκελεο ξήηξεο.
Δπηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαθνπψλ φισλ ή κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ
(planned downtime), ηφζν θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΞΔΠ, ζχκθσλα κε
ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο:


Θάζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή φισλ ή κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ (planned
downtime) απφ ηνλ Αλάδνρν ζα αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ επηά (07) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
λσξίηεξα ζηνλ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο, θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαηάιιεια.



Θάζε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή φισλ ή κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ (planned
downtime) ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ έρεη ξεηά ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ.



Ζ κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα κίαο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο φισλ ή κέξνπο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ (planned downtime) ζα ζπκθσλείηαη ξεηά κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ.

Β.10 Αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ – Ξίλαθαο ππνινγηζκνχ βαζκνινγίαο
Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηερληθά εγρεηξίδηα / ιεπηνκεξή πεξηγξαθηθά θπιιάδηα
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζηα νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ
θαη ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ηα εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε
ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. Παθήο πεξηγξαθή ζεσξείηαη εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή
αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο θαη ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ
ηα αληίζηνηρα ηερληθά εγρεηξίδηα. ιηθφ πνπ πξνζθέξεηαη κε απιή αλαθνξά ρσξίο πεξηγξαθή δε ζα
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά.
Ξιήξεο αληίγξαθν ηνπ νηθνλνκηθνχ πίλαθα, ρσξίο ηηκέο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά. Έιιεηςε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ (ρσξίο ηηκέο) θαζψο θαη ε ππνβνιή ηνπ ζην θάθειν
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηηκέο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζθνξάο.
Νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο – πίλαθαο βαζκνινγίαο είλαη:
Α/Α Αληηθείκελν Αμηνιφγεζεο (παξαπνκπή)

Ππληειεζηήο Βαξχηεηαο

1

Γεληθέο απαηηήζεηο (θεθ. C.1)

2%

2

Φνξεηέο ζπζθεπέο (θεθ. C.2)

10%

3

πεξεζίεο δηθηπαθήο δηαζχλδεζεο (θεθ. C.3)

10%

4

Βαζηθφο θεληξηθφο δηθηπαθφο εμνπιηζκφο (θεθ. C.4)

3%

5

Ππζθεπέο Αζθάιεηαο – Firewalls (θεθ. C.5)

4%

6

πνζχζηεκα Network Access Control (θεθ. C.6)

3%

7

Ππζθεπέο θαηακεξηζκνχ θφξηνπ θαη επηηάρπλζεο εθαξκνγψλ

4%
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(θεθ. C.7)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

πνζχζηεκα αζθαινχο δηαζχλδεζεο – δηαρείξηζεο έμππλσλ
θνξεηψλ ζπζθεπψλ (θεθ. C.8)
Βαζηθά θεληξηθά ζπζηήκαηα (θεθ. C.9)
Ινγηζκηθά - εθαξκνγέο θνξεηψλ ζπζθεπψλ smart phones
(θεθ. C.10)
Ινγηζκηθφ αλαπαξαγσγήο ςεθηαθψλ αξρείσλ θηλνχκελεο
εηθφλαο - video (θεθ. C.11)
Δληαία εθαξκνγή αλαδεηήζεσλ (θεθ. C.12)
πνζχζηεκα αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ (θεθ.
C.13)
Απαηηήζεηο αλαβάζκηζεο AFIS (θεθ. C.14)

7%
10%
8%
2%
12%
7%
5%

Διάρηζηνο κεληαίνο φγθνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ αλά θάξηα
ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο (θεθ. C.3.8)
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ αδεηψλ ρξήζεο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπ
ινγηζκηθνχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαζχλδεζεο –
δηαρείξηζεο έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.
Σξφλνο απφθξηζεο απνηειεζκάησλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο (θεθ.

2%
3%
2%

C.12.20)

18

Σξφλνο απφθξηζεο απνηειεζκάησλ, γηα εξσηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ
βηνκεηξηθά δεδνκέλα σο ζηνηρείν πξσηνγελνχο αλαδήηεζεο, απφ
ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο (θεθ. C.12.21)

2%

19

Δθπαίδεπζε (θεθ. Β.7)

4%
Πχλνιν

100%

Β.11 Θαηαθχξσζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ – Πχλαςε ζχκβαζεο
Ρν θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Γηα ηελ
επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ
έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο. Ζ
θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ππνςήθην
αλάδνρν, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα.
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζρεηηθήο ζηάζκηζεο ησλ
θξηηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ξίλαθα ππνινγηζκνχ βαζκνινγίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Ρν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ νκάδσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ζε 100. Ζ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:
U = ζ1 * Θ1 + ζ2 * Θ2 … + ζλ * Θλ, φπνπ
«ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Θλ θαη ηζρχεη ζ1 + ζ2 + … + ζλ = 1.
Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100
βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαη
απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία φπσο
πξνθχπηεη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ U, θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο.
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Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν [Ι]
ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο.

Ππγθξηηηθή ηηκή
Ι=
Ππλνιηθή Βαζκνινγία
Ππγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο είλαη ε ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ:
Ππγθξηηηθή Ρηκή = Ρ + [Θ], φπνπ:
Ρ= ηηκή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α.
Θ= θφζηνο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ΞΔΠ
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Λφκν 4412 / 2016 (Φ.Δ.Θ. Α΄- 147 / 08.08.2016).

Β.11.1 Δπαχμεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πνζνηήησλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ε Διιεληθή Αζηπλνκία δηαζέηεη ην
δηθαίσκα (άξζξν 104 ηνπ Λ. 4412/2016) λα επαπμήζεη ηελ πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα ησλ
αθφινπζσλ εηδψλ θαηά πνζνζηφ κέρξη 15% θαη κέρξη ην φξην ηεο εγθξηζείζαο πίζησζεο, πξν
ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο:


Φνξεηψλ ζπζθεπψλ smart phones.



Ππζθεπψλ αλάγλσζεο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ θαη εγγξάθσλ
πεξίπησζε πνπ απηά πξνζθέξνληαη σο μερσξηζηέο ζπζθεπέο,.



Αξηζκνχ παξερφκελσλ δηαζπλδέζεσλ κέζσ θαηάιιειεο δηεπαθήο-θάξηαο κε ην δίθηπν
παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο.



Αξηζκνχ αδεηψλ ρξήζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαζχλδεζεο – δηαρείξηζεο έμππλσλ
θνξεηψλ ζπζθεπψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (Enterprise Mobility Management).

αζθαιείαο,

ζηελ

Ζ επαχμεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηεζζάξσλ (4) εηδψλ ζα είλαη ζε
θάζε πεξίπησζε νκνηφκνξθε θαη κε ηα ίδηα πνζνζηά επαχμεζεο γηα θάζε έλα απφ ηα
ηέζζεξα (4) είδε, κέρξη ην φξην ηεο εγθξηζείζαο πίζησζεο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ πξνθήξπμε πνζνζηνχ,
απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Πε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο
παξάδνζεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
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C ΚΔΟΝΠ: ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε
επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δειψλεη.
Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο, γεγνλφο ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη
κε παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα θαη άιιν πιηθφ ηεθκεξίσζεο.

ΡΟΝΞΝΠ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΞΗΛΑΘΥΛ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ
Νη πίλαθεο αλαιπηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο
πνςήθηνπο Αλαδφρνπο. Δπεμήγεζε ησλ ζηειψλ ησλ πηλάθσλ:

Πηήιε ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
Πηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή
επεμεγήζεηο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.

Πηήιε ΑΞΑΗΡΖΠΖ
Πηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο έρνπλ ζπκπιεξσζεί:
Ζ ιέμε “ΛΑΗ”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πνςήθην
Αλάδνρν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη «ΛΑΗ» ζε ηίηιν απαηηήζεσλ, ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε
επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη φηη ε απαίηεζε πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά
θαη πξέπεη λα δνζεί απάληεζε γηα ην θαζέλα ρσξηζηά.
Έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή
ειάρηζην).
Όπνπ ππάξρεη θελφ, εάλ ξεηψο δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ησλ
πξνδηαγξαθψλ δελ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη πεξί ππνρξεσηηθήο απαίηεζεο, ε αληίζηνηρε
πξνδηαγξαθή δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πνςήθην Αλάδνρν, αιιά απνηειεί επηζπκεηφ
ραξαθηεξηζηηθφ.

Πηήιε ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Πηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε απάληεζε ηνπ πνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ
ζα έρεη:
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Ρελ έλδεημε “ΛΑΗ” εάλ απφ ηελ πξνζθνξά πιεξείηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ή αλαιακβάλεηαη ε
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ή ηελ έλδεημε “ΝΣΗ” ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
Έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη εάλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ε αληίζηνηρε
πξνδηαγξαθή.
Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή
αμηνιφγεζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη.

Πηήιε ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ
Πηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπνκπέο αλά θειί, ζε άιια ζεκεία ηεο
πξνζθνξάο, ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα ή θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, δεκνζηεχκαηα θιπ. απφ ηα
νπνία ηεθκεξηψλνληαη θαη αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηεο
πξνζθνξάο.
Όιν ην παξαπάλσ πιηθφ ηεθκεξίσζεο ζα απνηειέζεη μερσξηζηφ ηφκν ηεο πξνζθνξάο ν νπνίνο θαη
ζα είλαη αξηζκεκέλνο αλά ζειίδα. Νη παξαπνκπέο ζα γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ή ζειίδεο ηνπ
ηφκνπ απηνχ. Γεληθέο αλαθνξέο ή αζαθείο παξαπνκπέο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ιφγν απφξξηςεο
ηεο πξνζθνξάο.
Ρνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή, ζε φια ηα ζεκεία ησλ
πηλάθσλ θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.
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C.1 Γεληθέο απαηηήζεηο
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Όια ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα (hardware – software) ζα
είλαη θαηλνχξηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα παξαδνζνχλ
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Θεθάιαην «Γηαδηθαζία
παξάδνζεο εηδψλ» ή ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε ΔΞΞΔ.

2.

Όια ηα κέξε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ
(hardware – software) πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλα [ρξφλνο
αλαθνίλσζεο ή ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο, κηθξφηεξνο απφ
δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε
πεξί αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο ηνπ απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή]. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηα
παξαπάλσ.

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

NAI

ΛΑΗ

Δηδηθά γηα ηα ινγηζκηθά απαηηείηαη λα παξαδνζεί ε ηειεπηαία
ζηαζεξή έθδνζή ηνπο εθηφο εάλ ππάξρεη αζπκβαηφηεηα
πινπνίεζεο κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ
πθηζηάκελν εμνπιηζκφ.

3.

Πε
πεξίπησζε
αλαθνίλσζεο
ηεο
απφζπξζεο
ησλ
πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ (hardware – software) κέρξη ηελ
ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα
αληηθαηαζηήζεη κε ηζνδχλακν ή θαιχηεξν ρσξίο επηπξφζζεην
θφζηνο.

ΛΑΗ

4.

Θαηαθαηηθή απάληεζε ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηζνδπλακεί
κε ηελ πξνζθνξά ησλ αληίζηνηρσλ ππνζπζηεκάησλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο επηζπκεηήο ιεηηνπξγηθφηεηαο.

NAI

5.

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο
ιεηηνπξγίεο / ππεξεζίεο (απεγθαηάζηαζεο - εγθαηάζηαζεο ελεξγνπνίεζεο) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ηηο αληίζηνηρεο
άδεηεο ρξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο θαη ελεξγνπνηεκέλεο.

NAI

6.

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαλείκεη ηηο θάζεηο
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
θεθαιαίνπ «ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ – ΦΑΠΔΗΠ ΡΝ ΔΟΓΝ» ηεο
παξνχζαο, ζηηο νπνίεο ζα εληάμεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

ΛΑΗ
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Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
Ρξνπνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
δπλαηή κφλν θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Αγνξαζηή.

είλαη

7.

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλν ζρέδην έληαμεο
θνξεηψλ
ζπζθεπψλ ζην ππφ πξνκήζεηα ζχζηεκα. Ζ νξηζηηθή κέζνδνο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ζα πξνθχςεη ζην
Ρεχρνο Κειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ.

NAI

8.

Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα
αλαγξάθεηαη ε κάξθα, ην κνληέιν, ν ηχπνο θαη ε ρψξα
πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ηπρφλ
παξειθνκέλσλ ηνπο.

NAI

9.

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ
πξνζθνξά ηνπ δειψζεηο απνδνρήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο
απηψλ ζηελ Διιάδα, γηα ηα πξντφληα ηα νπνία έρεη
ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.

NAI

10.

Ρν ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ (hardware –
software) ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα. Ν
πξνκεζεπηήο ζε θάζε πεξίπησζε εγγπάηαη ηελ νκαιή
εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ηελ απφιπηε
ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ.

ΛΑΗ

11.

Θα πξέπεη λα πξνζθέξζεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε (πιηθφ θαη
ινγηζκηθφ κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο), ε νπνία λα θαιχπηεη ην
ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ησλ
πξνδηαγξαθψλ.

ΛΑΗ

12.

Θα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο αδεηψλ
ινγηζκηθνχ (licenses), πιένλ θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ θαη΄
ειάρηζην δεηνχληαη ζε επί κέξνπο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο,
ψζηε λα θαιχπηεηαη πιήξσο νπνηαδήπνηε επαχμεζε ησλ
πνζνηήησλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Β.11.1 ηεο
παξνχζαο.

ΛΑΗ

13.

Θα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο ζπζθεπψλπιηθνχ (hardware), πιένλ θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ
θαη΄ειάρηζην δεηνχληαη ζε επί κέξνπο απαηηήζεηο ηεο
παξνχζαο, ψζηε λα θαιχπηεηαη πιήξσο νπνηαδήπνηε
επαχμεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην
Β.11.1 ηεο παξνχζαο.

ΛΑΗ
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

14.

Θα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αλζξσπνσξψλ, πιένλ θαη ησλ
πνζνηήησλ πνπ θαη΄ειάρηζην ελδερνκέλσο δεηνχληαη ζε επί
κέξνπο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ψζηε λα θαιχπηεηαη πιήξσο
νπνηαδήπνηε επαχμεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
θεθάιαην Β.11.1 ηεο παξνχζαο.

ΛΑΗ

15.

Θα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο πιηθνχ
(hardware) πνπ ζα θαιχπηεη πιήξσο νπνηαδήπνηε επαχμεζε
ησλ πνζνηήησλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Β.11.1 ηεο
παξνχζαο.

ΛΑΗ

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπζηεκάησλ
(εμππεξεηεηψλ, δηθηχνπ, απνζήθεπζεο, backup), ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθαξκνγψλ θαη γηα ηελ παξνρή
ησλ απαηηνχκελσλ εμππεξεηεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
νδεγψλ θαισδίσλ – cablerails, θαζψο θαη ησλ νδεγψλ
θαισδίσλ εληφο ησλ ηθξησκάησλ.
16.

Ν Αλάδνρνο λα πινπνηήζεη νπνηαδήπνηε θαισδίσζε απαηηείηαη
γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. patch panels ζηα
racks ησλ εμππεξεηεηψλ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ
θαισδίσζε γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπο, θαιψδηα ηξνθνδνζίαο,
transceiver rmodules, θ.ιπ.).

ΛΑΗ

Ζ θαισδίσζε ραιθνχ λα είλαη θαηεγνξίαο CAT6 ή αλψηεξε θαη
λα ηεξεζνχλ ηα δηεζλή ζηάληαξ γηα εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο
θαισδίσζεο.

17.

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη φια ηα αλαγθαία
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ινγηζκηθνχ γηα ηε ζέζε ηνπ φινπ
Ππζηήκαηνο ζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία φπνπ απαηηνχληαη
(π.ρ. πξφζζεηα plug-ins ή modules ηξίησλ ή άιισλ
θαηαζθεπαζηψλ θ.ιπ.).

ΛΑΗ

18.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν
ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη
παξακεηξνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ θαη
ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαο ηνλ θαηάιιειν βαζκφ
ππεξεζηψλ
αλάιπζεο,
ζρεδηαζκνχ,
εγθαηάζηαζεο/
παξακεηξνπνίεζεο, πινπνίεζεο έξγνπ (project management)
θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο (quality assurance).

ΛΑΗ

19.

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ

ΛΑΗ
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ή ππεξγνιάβνο ηνπ δεκηνπξγήζεη
θαηά παξαγγειία ινγηζκηθφ, ηα δηθαηψκαηα θηήζεο θαη ρξήζεο
απηνχ πεξηέξρνληαη ζηνλ Αγνξαζηή.

20.

Ζ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη εγρεηξίδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή γηα φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ,
ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή.

ΛΑΗ

21.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηερληθή ηνπ
πξνζθνξά λα παξνπζηάζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο
πξνζθεξφκελεο ιχζεο θαη λα ηεθκεξηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν απηή πξνζθέξεη πςειή δηαζεζηκφηεηα, εθεδξεία,
επεθηαζηκφηεηα, αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία.

ΛΑΗ

22.

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα
ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε. Παθήο πεξηγξαθή ζεσξείηαη εθείλε
πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο
ηεο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο, ε νπνία θαη ζα
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα αληίζηνηρα ηερληθά εγρεηξίδηα απφ ηα
νπνία ζα πξνθχπηεη εχινγα ε ηθαλνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο
πξνδηαγξαθήο.

NAI

23.

Γηα θάζε ζηνηρείν εμνπιηζκνχ λα πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ,
θαη ε δηαζχλδεζε / δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια ζηνηρεία ηνπ
εμνπιηζκνχ.

ΛΑΗ

24.

Πε πεξίπησζε πνπ γηα κέξνο/ηκήκα πινπνίεζεο ηεο
πξνηεηλφκελεο ιχζεο απαηηείηαη επηπιένλ εμνπιηζκφο,
ινγηζκηθφ ή άδεηεο ρξήζεο πιένλ ησλ πξνδηαγαθφκελσλ απφ
ηελ παξνχζα, ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ
πξνζθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ρσξίο επηπιένλ θφζηνο,
παξέρνληαο ζρεηηθή αηηηνιφγεζε θαη πεξηγξάθνληαο
ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

NAI

25.

Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα θαη φια ηα ινγηζκηθά ζα πξέπεη λα
είλαη ζπκβαηά θαη λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

NAI

26.

Όια ηα απνηειέζκαηα – κειέηεο ζηνηρεία θαη θάζε άιιν
έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην έξγν, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ
απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα
απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηα παξαδψζεη ζηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.

ΛΑΗ
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

27.

Λα θαηαηεζεί Ξηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ή
άιια πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο γηα θάζε είδνο πξνζθεξφκελνπ
εμνπιηζκνχ.

ΛΑΗ

28.

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο γηα ηελ εθπφλεζε Κειέηεο Δθαξκνγήο ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηα θεθάιαηα απφ Β1 έσο Β9 ηνπ Β Κέξνπο
ηεο παξνχζαο θαζψο θαη κε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ζηνπο
Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο ηεο παξνχζαο.

ΛΑΗ

29.

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα θεθάιαηα απφ Β10 έσο Β11 ηνπ Β Κέξνπο ηεο
παξνχζαο.

ΛΑΗ

30.

Θάζε πξνζθεξφκελν ζχλνιν πιηθνχ ππεξεζηψλ αζθάιεηαο
εθαξκνγψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο
ρξήζεο, ππνζηήξημεο, ελεκέξσζεο ππνγξαθψλ θ.ιπ. γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα φιν
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο

ΛΑΗ

31.

Ρα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ δηαθξηηφ ξφιν δελ ζα
πξέπεη λα απνηεινχλ single point of failure (απηφ ζεκαίλεη λα
είλαη ζε θαηάζηαζε active – active ή/θαη active-standby).

ΛΑΗ

32.

Ν αξηζκφο θπζηθψλ δηεπαθψλ δηθηχνπ θάζε δηθηπαθήο
ζπζθεπήο (GE, 10GE, CNA, FC, θ.ιπ.) πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο
πίλαθεο πξνδηαγξαθψλ είλαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο. Πε
πεξίπησζε
πνπ
απαηηείηαη
κεγαιχηεξνο
απφ
ηνλ
πξνδηαγεγξακκέλν αξηζκφο θπζηθψλ δηεπαθψλ γηα λα
επηηεπρζεί πςειή απφδνζε θαη δηαζεζηκφηεηα, ν Αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζηε ζχλζεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ.

ΛΑΗ

33.

Θα πξέπεη λα πινπνηεζεί αξρηηεθηνληθή κε ηελ νπνία ζα
επηηπγράλεηαη επεθηαζηκφηεηα θαη απνθπγή ζπκθφξεζεο, γηα
ηελ νπνία λα δνζεί ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθή ηεθκεξίσζε.

ΛΑΗ

34.

Όιεο νη ζπλδέζεηο κε ηνπο θεληξηθνχο κεηαγσγείο λα είλαη
ηνπιάρηζην 2x10Gbps ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ΛΑΗ

35.

Ν αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο
παξακεηξνπνίεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνηεηλφκελεο
ιχζεο ηνπ ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

ΛΑΗ

36.

Ρν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ
θνηλνηηθή νδεγία RoHS (πεξί πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο βιαβεξψλ
πιηθψλ)

ΛΑΗ
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

37.

O θεληξηθφο εμνπιηζκφο ζα παξακεηξνπνηεζεί θαη
εγθαηαζηαζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ηνλ Αλάδνρν ζε
επίζεκνdataroom ηνπ Φνξέα ήδε δηακνξθσκέλν κε
θαηάιιειεο ππνδνκέο (θιηκαηηζκφ ππξαζθάιεηα – θπζηθή
αζθάιεηα), ν θαζνξηζκφο ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε
κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ.

ΛΑΗ

38.

Λα γίλεη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ λένπ δηθηπαθνχ
εμνπιηζκνχ [δξνκνινγεηέο (routers), κεηαγσγείο (switches),
ζπζθεπέο αζθάιεηαο θαη επηηάρπλζεο εθαξκνγψλ], νχησο
ψζηε λα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηεο ππάξρνπζαο
ιεηηνπξγηθφηεηαο.

ΛΑΗ

39.

Λα παξαζρεζεί, εθφζνλ απαηηείηαη, ην απαξαίηεην θεληξηθφ
πιηθφ (hardware) θαη ινγηζκηθφ (software) θαζψο θαη νη
απαξαίηεηεο άδεηεο (licenses) γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πθηζηάκελεο ππνδνκήο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη απξφζθνπηα ε
δπλαηφηεηα ζην ζχλνιν ησλ smart phones λα επηθνηλσλνχλ,
ρσξίο θφζηνο θιήζεσλ, κε εζσηεξηθά ηειέθσλα ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, απφ ην πθηζηάκελν πιάλν
αξηζκνδφηεζεο ηνπ PoL.
Λα αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο ε
ζπζηήκαηνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο.

πιήξεο

ζχλζεζε

ΛΑΗ

ηνπ

C.2 Φνξεηέο ζπζθεπέο
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

1.

Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

2.

Αξηζκφο κνλάδσλ

1.000

3.

Λα αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο (κήθνο, πιάηνο,
χςνο-πάρνο) θαζψο θαη ην βάξνο ηεο κε κπαηαξία

ΛΑΗ

4.

Λα αλαθεξζεί ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη
λα είλαη εθ ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ (Android, iOS, Windows
Phone).

ΛΑΗ

5.

Όιεο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ εγθαηεζηεκέλν, πιήξσο
εμειιεληζκέλν θαη ελεξγνπνηεκέλν ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα

ΛΑΗ
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Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
ηειεπηαίαο ειεγκέλεο έθδνζεο, πνπ λα παξέρεη γξαθηθφ
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ην νπνίν λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ, θαζψο θαη εγθαηεζηεκέλν web
browser.

6.

Λα αλαθεξζνχλ νη ηχπνη ηεο θάξηαο SIM πνπ ππνζηεξίδεη ε
ζπζθεπή.

ΛΑΗ

7.

Λα αλαθεξζεί ην αλ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ρξήζεο δχν (2)
SIM ζην smartphone (dual SIM): κία ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
θαη κία πξφζζεηε ηδησηηθή SIM ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε (κε ηελ
νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζπζθεπή γηα πξνζσπηθή
ρξήζε, φρη ππεξεζηαθή δειαδή, κε πξφζβαζε ζε δεκφζηα
δίθηπα Wi-Fi, internet θιπ.), θαζψο θαη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί.

ΛΑΗ

8.

Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο
ππνζηεξίδεη ε ζπζθεπή.

ΛΑΗ

9.

Λα αλαθεξζεί ε νλνκαζία ηνπ επεμεξγαζηή, ν
θαηαζθεπαζηήο, ε
ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ θαη ην
κέγεζνο ηνπ δηαχινπ ζε Bits.

ΛΑΗ

10.

Λα πξνζθέξεηαη επεμεξγαζηήο πνιιαπιψλ ππξήλσλ θαη
αλεμάξηεηε GPU.

NAI

11.

Ραρχηεηα Δπεμεξγαζηή

12.

Σσξεηηθφηεηα κλήκεο RAM. Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηεο.

2GΒ

13.

Δζσηεξηθή κλήκε απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ηειεθψλνπ

32GHz

14.

Νζφλε αθήο – λα αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηεο

ΛΑΗ

15.

Λα παξέρεηαη νζφλε κε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ζεκείσλ
επαθήο (multitouch).

ΛΑΗ

16.

17.

18.

Κέγεζνο νζφλεο
κέγεζνο)

θαξηψλ SIM πνπ

1,8GHz

αθήο

(πξνηηκψκελν

ην

κεγαιχηεξν  4,5‟‟ θαη
≤ 6‟‟
 1.920 x
1.080

Αλάιπζε νζφλεο (pixels)

Ππλδεζηκφηεηα HSDPA/3G/GPRS.
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ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

19.

Ππλδεζηκφηεηα 4G ηνπιάρηζην.

ΛΑΗ

20.

πνζηήξημε δηθηχσλ GSM, UMTS, HSDPA, LTE

ΛΑΗ

21.

Ππλδεζηκφηεηα Wi-Fi κε ππνζηήξημε ησλ πξνηχπσλ IEEE
802.11.

ΛΑΗ

22.

Ππλδεζηκφηεηα NFC (near field communication).

ΛΑΗ

23.

Nα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο
Bluetooth θαη ζε ζεηηθή πεξίπησζε ε ππνζηεξηδφκελε
έθδνζε.

ΛΑΗ

24.

Δλζσκαησκέλνο δέθηεο GPS ν νπνίνο ζα απνζηέιιεη
θεληξηθά ην γεσγξαθηθφ ζηίγκα, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο: α)
απηφκαηε (αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, π.ρ. αλά ιεπηφ),
β) είηε κφλν κεηά απφ αίηεκα ην νπνίν ζα έξρεηαη ζηε
θνξεηή ζπζθεπή απφ ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα-εθαξκνγέο
πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ

ΛΑΗ

25.

Λα παξέρεηαη θαιψδην δηαζχλδεζεο κε Ζ/ κέζσ ζχξαο USB.

ΛΑΗ

Απηνλνκία κπαηαξίαο ζε ιεηηνπξγία αλακνλήο.

≥ 72
ψξεο

Απηνλνκία κπαηαξίαο γηα ειάρηζην ρξφλν ζπλερνχο νκηιίαο.

≥ 12
ψξεο

28.

Θχξηα θάκεξα (νπίζζηα)

ΛΑΗ

29.

Αλάιπζε θχξηαο θάκεξαο (Mpixel)

 10

30.

Ζ θχξηα θάκεξα ηεο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη
autofocus, δείθηε εζηίαζεο f/2.0 ή κηθξφηεξν, geotagging,
image stabilizer, face detection, HDR θαη λα δηαζέηεη led
flash.

ΛΑΗ

31.

H θχξηα θάκεξα λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ιήςεο βίληεν
1080p@30fps.

ΛΑΗ

32.

Λα αλαθεξζεί ηπρφλ πξφζζεηε θάκεξα (π.ρ. εκπξφζζηα)

ΛΑΗ

33.

Λα παξέρεη πηζηνπνίεζε IP 55 ή θαιχηεξν (πξνζηαζία απφ

ΛΑΗ

26.

27.
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ζθφλε – πγξαζία).

34.

Λα αλαθεξζνχλ νη πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο – αζθάιεηαο
ηνπ smart phone απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο – πηψζεηο ζην
έδαθνο.

ΛΑΗ

35.

Λα πξνζθεξζεί ζήθε πξνζαξκνγήο κέζεο γηα θάζε ζπζθεπή.

ΛΑΗ

36.

Γείθηεο SAR (Head/Body) εληφο ησλ νξίσλ πνπθαζνξίζηεθαλ
απφ IEC θαη CENELEC 2 W/kg averaged over the 10 g of
tissue absorbing the most signal (IEC 62209-1).

ΛΑΗ

37.

Ινγηζκηθφ πινήγεζεο κε θσλεηηθέο νδεγίεο ζηα Διιεληθά θαη
ελζσκαησκέλνπο ράξηεοηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.

ΛΑΗ

38.

Δλζσκάησζε Document Viewer γηα αξρεία ηχπνπ doc, xls,
ppt

NAI

39.

Δλζσκάησζε PDF Viewer

NAI

40.

Πε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ζηε θνξεηή
ζπζθεπή εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (φπσο VPN client) γηα ηε αζθαιή
δηαζχλδεζή ηεο κε ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη απηφ
λα παξαζρεζεί καδί κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο
(licenses).

NAI

41.

Γπλαηφηεηα αλάγλσζεο MRZ ραξαθηήξσλ θαζψο θαη
εληχπσλ ηχπνπ ID1 & ID3 ζχκθσλα κε απαηηήζεηο ICAO (γηα
απηφκαηε αλάγλσζε ζηνηρείσλ απφ ζχγρξνλα έγγξαθα
αζθαιείαο, φπσο δηαβαηήξηα, άδεηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο,
άδεηεο δηακνλήο, ηαπηφηεηεο θιπ.)

ΛΑΗ

42.

Λα αλαθεξζεί ε χπαξμε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ηνπ
ηειηθνχ ρξήζηε ζηε ζπζθεπή smart phone κε ρξήζε ηεο
θσηνγξαθίαο πξνζψπνπ ηνπ σο ζηνηρείνπ απζεληηθνπνίεζεο
(face authentication).

ΛΑΗ

43.

Λα αλαθεξζεί ε χπαξμε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ηνπ
ηειηθνχ ρξήζηε ζηε ζπζθεπή smart phone κε ρξήζε ηεο
θσλήο ηνπ σο ζηνηρείνπ απζεληηθνπνίεζεο (voice
authentication).

ΛΑΗ

44.

Λα πξνζθεξζνχλ πξνζαξκνγείο θφξηηζεο απηνθηλήηνπ
(θνξηηζηέο απηνθηλήηνπ) γηα θάζε smartphone.

NAI
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

45.

Πε ηνπιάρηζην 500 εθ ησλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα είλαη
εθηθηή ε ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ή ελαιιαθηηθά ζα
πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 500
θαηάιιειεο πξφζζεηεο ζπζθεπέο.

ΛΑΗ

46.

Πε πεξίπησζε πνπ νη απμεκέλεο απαηηήζεηο αλάγλσζεο
απνηππσκάησλ & εγγξάθσλ αζθαιείαο θαιχπηνληαη απφ
δεπγάξη smart phone θαη πξφζζεηεο ζπζθεπήο, ηφηε απηά
(smart phone θαη πξφζζεηε ζπζθεπή) πξέπεη λα
δηαιεηηνπξγνχλ πιήξσο δίλνληαο ζην ρξήζε εληαία
ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα
αλαπηπρζνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην φηη ε επηθνηλσλία
κε ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα ζα γίλεηαη απφ ην smart phone.

ΛΑΗ

47.

Νη ζπζθεπέο ιήςεο απνηππσκάησλ πξέπεη λα είλαη
εμνπιηζκέλεο κε ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπ ζηαζεξφ
δαθηπιηθφ απνηχπσκα ζε ςεθηαθή κνξθή.

ΛΑΗ

48.

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ
πξνζθέξεηαη μερσξηζηή ζπζθεπή, ηφηε απηή ζα πξέπεη λα
δηαιεηηνπξγεί θαη λα δηαζπλδέεηαη κε ην smart phone πνπ ζα
πξνζθεξζεί είηε ελζχξκαηα (κέζσ εηδηθνχ πξνζαξκνγέα)
είηε αζχξκαηα κέζσ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο Wireless
LAN 802.11 ή Bluetooth.

ΛΑΗ

49.

Λα αλαθεξζεί ε ζπκβαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηεο ζπζθεπήο
ιήςεο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ κε άιινπο ηχπνπο
ζπζθεπψλ smartphones πιένλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ.

ΛΑΗ

50.

Αλάιπζε αηζζεηήξα ιήςεο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ:
ηνπιάρηζην 500 DPI.

ΛΑΗ

51.

Γηαζέζηκε επηθάλεηα ιήςεο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ:
ηνπιάρηζηνλ 14mm x22mm (FAP10)

ΛΑΗ

52.

Κνξθή πξνηχπνπ αξρείνπ ιακθαλφκελσλ
απνηππσκάησλ: ANSI/NIST-ITL Standard

δαθηπιηθψλ

ΛΑΗ

Κνξθή
αξρείνπ
ιακβαλφκελεο
απνηππσκάησλ: WSQ

δαθηπιηθψλ

53.

54.

εηθφλαο

Λα αλαθεξζεί ν Ιφγνο ζπκπίεζεο ηνπ ιακβαλφκελνπ
απνηππψκαηνο.
Αιγφξηζκνη ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα ηε ιήςε δαθηπιηθψλ
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ΛΑΗ

ΛΑΗ
Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

απνηππσκάησλ: NFIQ ή αληίζηνηρνο

55.

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ
πξνζθέξεηαη μερσξηζηή ζπζθεπή, ηφηε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
αλαεμάξηεηε ηεο θνξεηήο ζπζθεπή κπαηαξία ιεηηνπξγίαο.

ΛΑΗ

56.

πνρξεσηηθή δηαζέζηκε πηζηνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο γηα ηε
ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ πνπ λα θαιχπηεη ηα
πξφηππα (Image Quality standards) ηνπ FBI: PIV Certified
single finger sensor ή Appendix F .

ΛΑΗ

57.

Λα αλαθεξζνχλ νη πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο – αζθάιεηαο
ηεο πξφζζεηεο ζπζθεπήο απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο –
πηψζεηο ζην έδαθνο.

ΛΑΗ

C.3 πεξεζίεο δηθηπαθήο δηαζχλδεζεο
Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θπθιψκαηνο APN ζε
δχν (2) θεληξηθέο γξακκέο δηαζχλδεζεο ζπκκεηξηθήο
πξφζβαζεο ηνπιάρηζην 100 Mbps έθαζηε, νη νπνίεο ζα
βξίζθνληαη ζε δηάηαμε failover. Νη πξναλαθεξφκελεο γξακκέο
ζα παξέρνπλ ηελ θεληξηθή ζχλδεζε απφ ην δίθηπν ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ κέρξη ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα.

ΛΑΗ

2.

Ρν απαηηνχκελν εχξνο
ηαρχηεηαο απνηειεί αληηθείκελν
πξνζδξηνξηζκνχ θαηά ηε κειέηε εθαξκνγήο θαη εθφζνλ
πξνθχςεη αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο
ηαρχηεηαο δηαζχλδεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη νη
απαηηνχκελνη ρξφλνη απφθξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξνχζα, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε
αλαβάζκηζε ηεο πξναλαθεξφκελεο ηαρχηεηαο δηαζχλδεζεο.

ΛΑΗ

3.

Δλαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνηαζεί αλαβάζκηζε ηεο
πθηζηάκελεο ππνδνκήο, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί ηερληθή
ιχζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ παξνρή, κέζσ
θιεηζηνχ APN, ησλ απαξαίηεησλ ζπλδέζεσλ γηα ηελ θάιπςε
(ηφζν ζε πιήζνο θαη ζε επί κέξνπο απαηηήζεηο):

ΛΑΗ

α) Ρεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππν πξνκήζεηα smartphone ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
β) Ρεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
αλαιπηηθά ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο θαη
παξέρνληαο φιεο ηηο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαδηθαζηψλ κεηάπησζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο πθηζηάκελεο
ππνδνκήο, φπσο αθξηβψο πξνβιεπφηαλ ζηε, κλεκνλεπφκελε
ζηελ πθηζηάκελε ζχκβαζε, Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Ξιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α.

4.

Αξηζκφο πξνζβάζεσλ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο 4G ή
λεψηεξν θαζψο θαη HSDPS/3G/GPRS γηα ηηο λέεο θνξεηέο
ζπζθεπέο.

1.000

5.

Ξαξνρή δηαζχλδεζεσλ, γηα ηo ζχλνιν ησλ λέσλ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ, κέζσ θαηάιιειεο δηεπαθήο-θάξηαο κε ην δίθηπν
παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
Φάζεο 6 Ξηινηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα παξνρήο εγγχεζεο.

ΛΑΗ

6.

Ξξνο εμππεξέηεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ αζχξκαησλ
ζπλδέζεσλ, λα δεκηνπξγεζεί ειεγρφκελν δίθηπν (APN) ζην
νπνίν ζα επηηξέπνληαη κφλν νη θάξηεο SIM πνπ δίλνληαη ζηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία.

ΛΑΗ

7.

Ν πξνκεζεπηήο ζα εγθαηαζηήζεη ηχπν θάξηαο SIM (π.ρ.
microSIM, nanoSIM, θιπ.) ζην ζχλνιν ησλ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πεδίσλ, αλάινγα κε ηε
ζπζθεπή εγθαηάζηαζεο.

ΛΑΗ

8.

Διάρηζηνο κεληαίνο φγθνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ αλά θάξηα
ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο.

≥10 GB

9.

Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο πξνθχςεη
απαίηεζε γηα κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ησλ γξακκψλ
δηαζχλδεζεο, νη δχν θεληξηθέο γξακκέο δηαζχλδεζεο ζα
πινπνηεζνχλ κε ηελ θαηάιιειε αλαβάζκηζε, ρσξίο επηπιένλ
ρξέσζε,

ΛΑΗ

10.

Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην απνθαζίδεη ν Αγνξαζηήο,
δηαθνπήο πξφζβαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ APN ζε νπνηνδήπνηε
άιιν δίθηπν (π.ρ. δηαδίθηπν-internet) θαη αληηζηξφθσο.

ΛΑΗ

11.

Λα πξνζθεξζεί φινο ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα ηε
δηαζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζθεπψλ κε ηα θεληξηθά
ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.

ΛΑΗ
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

12.

13.

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

Λα παξαζρεζεί θαη εγθαηαζηαζεί φινο ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο
κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (π.ρ. δξνκνινγεηέο & κεηαγσγείο
δηθηχνπ, δηεπαθέο-θαιψδηα δηαζχλδεζεο).
Ρχπνο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
ηνπιάρηζην Ethernet1000, RJ45, θαζψο θαη δπλαηφηεηα
ζχλδεζεο θαη κε νπηηθέο ίλεο.

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ πξφζζεηνη ηχπνη δηεπαθψλ πνπ κπνξνχλ λα
εμππεξεηεζνχλ.

14.

Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη, θαζ‟
φιε
ηε
ρξνληθή
δηάξθεηα
παξνρήο
ππεξεζηψλ
ηειεπηθνηλσληαθήο δηαζχλδεζεο, ζε αλαθαηαλνκή ησλ
πξνζθεξφκελσλ SIM απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θνξεηέο
ζπζθεπέο ζε φζεο πθηζηάκελεο ή ηπρφλ λέεο θνξεηέο
ζπζθεπέο θξίλεη ζθφπηκν λα εληάμεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ,
γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηνπ πεξερφκελνπ APN, εηδηθφηεξα.

ΛΑΗ

15.

Λα δίλεηαη ζηνλ Αγνξαζηή ε δπλαηφηεηα απφδνζεο IPaddress
απφ private class subnet ζε θάζε πξφζβαζε θάξηαο SIM.

ΛΑΗ

16.

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ απφ ηνλ Αγνξαζηή ηνπ
νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ ζπλζεκαηηθνχ γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ηεο θάζε πξφζβαζεο ζην APN.

ΛΑΗ

17.

Λα αλαθεξζνχλ ηα δηαζέζηκα νλνκαζηηθά εχξε δψλεο
κεηαγσγήο (bandwidth) 3G θαη 4G.

ΛΑΗ

18.

Λα αλαθεξζνχλ ηα πνζνζηά
παλειιαδηθά ζε 4G, 3G θαη GPRS.

γεσγξαθηθήο

θάιπςεο

ΛΑΗ

19.

Λα αλαθεξζνχλ ηα πνζνζηά
παλειιαδηθά ζε 4G, 3G θαη GPRS.

πιεζπζκηαθήο

θάιπςεο

20.

Λα κελ επηηξέπεηαη δηεζλήο πεξηαγσγή (international
roaming), εμαηξνπκέλεο ηεο πεξηαγσγήο εληφο θξαηψλ κειψλ
ηεο ΔΔ, ε νπνία ζα παξέρεηαη εληφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
κεληαίνπ φγθνπ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ αλά θάξηα
ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο.

ΛΑΗ

21.

Λα ηεζεί θξαγή ζε θάζε άιιε ππεξεζία κε ρξέσζε (π.ρ. sms,
νκηιία, MMS, ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θιπ.)

ΛΑΗ
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ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

22.

Απηφκαηε κεηάπησζε ζε GPRS ζε πεξίπησζε κε ππνζηήξημεο
3G, ή αδπλακίαο ιφγσ ρακειήο ζηάζκεο.

ΛΑΗ

23.

Λα παξαζρεζεί θεληξηθά web based εθαξκνγή γηα ηε
δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
ζπλδέζεσλ.

ΛΑΗ

24.

Λα
παξαδνζνχλ
ζπλνπηηθά
θπιιάδηα
νδεγηψλ
παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπζθεπψλ ζην APN, μερσξηζηά γηα
θάζε ηχπν ζπζθεπήο.

ΛΑΗ

25.

Γπλαηφηεηα απνκείσζεο ηνπ αξηζκνχ θαξηψλ SIM ζε θάζε
εηήζηα αλαλέσζε, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
εγγχεζεο, έσο 30%.

ΛΑΗ

26.

Γπλαηφηεηα επαχμεζεο ηνπ αξηζκνχ θαξηψλ SIM ζε θάζε
εηήζηα αλαλέσζε, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
εγγχεζεο, έσο 30%.

ΛΑΗ

27.

Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ SIM ζηηο θνξεηέο
ζπζθεπέο.

ΛΑΗ

28.

Λα πξνζθεξζεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο
ινγηζκηθφ ειέγρνπ ηηο ζχλδεζεο, κε ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο:
έλδεημε ζηάζκεο ζήκαηνο, απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ, κέηξεζε
δηαθηλνχκελνπ φγθνπ δεδνκέλσλ αλά κήλα.

ΛΑΗ

29.

Λα παξέρεηαη, ρσξίο επηπιένλ ρξεψζεηο, κεραληζκφο
απνθιεηζκνχ νπνησλδήπνηε SIM, ζε πεξίπησζε θινπήο ή
απψιεηάο ηνπο, κε άκεζε απφθξηζε θαη λα πεξηγξαθεί ε
ζρεηηθή δηαδηθαζία.

ΛΑΗ

30.

Ν πάξνρνο δεζκεχεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηαδήπνηε
θάξηαο SIM ε νπνία είηε ζα παξνπζηάζεη επαλεηιεκκέλεο
βιάβεο, είηε ζα δηαπηζησζεί σο δπζιεηηνπξγηθή είηε, ηέινο,
δηαπηζηψλεηαη εχινγα ε κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο.

ΛΑΗ

31.

Λα παξέρεηαη, ρσξίο επηπιένλ ρξεψζεηο, αληηθαηάζηαζε
νπνηαζδήπνηε SIM, ζε πεξίπησζε θινπήο, απψιεηαο ή
θπζηθήο θζνξάο, ζε πνζνζηφ 20% ησλ πνζνηήησλ ηεο
ηξέρνπζαο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο.

ΛΑΗ

32.

Θα παξέρεηαη θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο ζε 24σξε
βάζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.

ΛΑΗ
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

Θα παξέρεηαη επί ηφπνπ εμέηαζε θαη επίιπζε φισλ ησλ
πξνβιεκάησλ δηαζχλδεζεο απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο κέρξη
ηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ Α.Δ.Α.
33.

Δλδεηθηηθά (θαη φρη πεξηνξηζηηθά) αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο
πξνβιεκάησλ: ιεηηνπξγία ησλ SIM, ζπλεξγαζία ησλ SIM κε
ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ιεηηνπξγία ηνπ APN παξφρνπ,
ιεηηνπξγία
ηεο
κηζζσκέλεο
θεληξηθήο
δηαζχλδεζεο,
δξνκνιφγεζε ησλ παθέησλ κέρξη απηά λα θηάλνπλ έσο ηηο
θεληξηθέο ζπζθεπέο firewalls θιπ.

34.

Γηα ηηο βιάβεο πνπ ζα δειψλνληαη απφ ηελ ΔΙ.ΑΠ. ζρεηηθά κε
ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη θεληξηθνχ
εμνπιηζκνχ Α.Δ.Α. ζα επηιακβάλεηαη ν πινπνηεηήο/αλάδνρνο
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο κε επί ηφπνπ, φπνπ απηφ
ρξεηάδεηαη (γηα ηελ άκεζε επίιπζε ηεο βιάβεο).

35.

Θα ππάξρνπλ ηειεθσληθνί αξηζκνί (ηνπιάρηζηνλ γηα
ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαζψο θαη κέζσ FAX) ή e-mail γηα
δήισζε δπζιεηηνπξγηψλ/βιαβψλ.

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε βιάβεο/ δπζιεηηνπξγίαο θαη
κεηά ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο, ζα δίδεηαη πιήξεο-αλαιπηηθή
ελεκέξσζε ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.

36.

Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθέξνληαη
επαλεηιεκκέλσο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ή ζα
δηαπηζηψλεηαη εχινγα, ε κε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ζήκαηνο ζε
θάπνηα/εο πεξηνρή/έο ψζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή θαη
ζπλερήο πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο, ν ηειεπηθνηλσληαθφο
πάξνρνο ζα παξάζρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ππφδεημε
ησλ ρσξηθψλ-γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηθαλνπνηεηηθήο ρξήζεο ησλ
θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Ρα ηειεπηαία κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ
απφ ειέγρνπο ηνπ παξφρνπ ή απφ θνηλνχο ειέγρνπο κε ηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ρξήζε ηνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ.

37.

Ρα έμνδα γηα ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ησλ δηαζπλδέζεσλ,
ην κεραληζκφ δήισζεο βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη
απνθαηάζηαζήο ηνπο θαιχπηνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν.

38.

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο πξφζζεην θφζηνο, ηα πιήξε
ζηνηρεία φισλ ησλ δηαζπλδέζεσλ θαζψο θαη ησλ θαξηψλ SIM
(10-ςήθηνο αξηζκφο θιήζεο SIM, PIN, PUK SIM_Nos, IPs
θιπ.) θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
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ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ.

39.

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο πξφζζεην θφζηνο, ηα πιήξε
ζηνηρεία ησλ θεληξηθψλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο, φπσο είλαη
π.ρ. ν θσδηθφο NMS, θαζψο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ
θπθισκάησλ πνπ αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο (dual
path) γηα ιφγνπο κέγηζηεο δηαζεζηκφηεηαο.

ΛΑΗ

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο πξφζζεην θφζηνο, αλαιπηηθφ
ζρεδηάγξακκα ησλ θεληξηθψλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο, ζην
νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη ηνπιάρηζην:
α) ζεκεία δηαθιάδσζεο εθηφο θηηξίνπ Α.Δ.Α.,

40.

β) αλαιπηηθά ζηνηρεία φπσο ε δπλακηθφηεηα, νη δηαδξνκέο θαη
νη θφκβνη απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρνληαη ηα ελαιιαθηηθά
θπθιψκαηα (dual path) πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ
έξγνπ,

ΛΑΗ

γ) πξσηφθνιιν δξνκνιφγεζεο ή άιιε ηερληθή κέζνδν κε ηελ
νπνία ν πάξνρνο επηηπγράλεη ηελ εθεδξηθφηεηα ζε πεξίπησζε
πνπ κία εθ ησλ δχν δηαδξνκψλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο,
δ) ζεκείν θεληξηθήο δηαζχλδεζήο ηνπο ζηνλ πάξνρν θηλεηήο
ηειεθσλίαο.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θάζε κήλα λα παξαδίδεη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν excel):
α) αλαιπηηθέο αλά θιήζε,
41.

β) αλά SIM θαη

ΛΑΗ

γ) ζπλνπηηθά (γηα ην ζχλνιν ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ) ηα
πιήξε
ζηνηρεία
ηεο
ρξήζεο
δεδνκέλσλ
πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο (φγθνο
δεδνκέλσλ, ρξφλνο ζχλδεζεο θιπ).

C.4 Βαζηθφο θεληξηθφο δηθηπαθφο εμνπιηζκφο

C.4.1 Κεηαγσγείο Θνξκνχ/Ππλάζξνηζεο (Core/Aggregation Switches)
Α/Α
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

1. Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.

ΛΑΗ

2. Αξηζκφο κνλάδσλ

2

3. Λα πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ψζηε λα
είλαη ελεξγνπνηεκέλεο φιεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.

ΛΑΗ

4. ΛαππνζηεξίδεηαηFast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit
Ethernet, 40 Gigabit Ethernet.

ΛΑΗ

Λα
ππνζηεξίδεηαη
δηαζχλδεζε
κε
servers
πνπ
5. ρξεζηκνπνηνχλ CNA adapters (Converged Network
Adapters) κε πινπνίεζε FCoE.

ΛΑΗ

6.

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδεηαη Fibre Channel Protocol.

7. Λα ππνζηεξίδεηαη IEEE 802.1Q (ππνζηήξημε VLAN).

ΛΑΗ

8. Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ VLAN.

≥4.000

9. Λα ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγηθφηεηα Private VLAN.

ΛΑΗ

10. Λα ππνζηεξίδεηαη ΗΔΔΔ 802.1p (ππνζηήξημε QoS).

NAI

11. Λα ππνζηεξίδεηαη ΗΔΔΔ
δηθηπαθήο πξφζβαζεο).
12. Λα ππνζηεξίδεηαη
aggregation).

ΗΔΔΔ

802.1x

(ππνζηήξημε

802.3ad

ειέγρνπ

(ππνζηήξημε

link

ΛαππνζηεξίδεηαηηνπξσηνθφιινπΗΔΔΔ 802.1d (Spanning
13. Tree Protocol), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) θαη
IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol).
14. Λα ππνζηεξίδεηαηJumboFrames≥9.000bytes.

ΛΑΗ
ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Κέγηζηε ζπλνιηθή ηαρχηεηα δηακεηαγσγήο παθέησλ θάζε
15. κεηαγσγνχ θνξκνχ (forwarding capacity κε παθέηα ησλ 64- ≥1.000Mpps
byte).
16. Λα ππνζηεξίδεηαη HSRP, VRRP ή αλάινγν.

ΛΑΗ

17. Λα ππνζηεξίδεηαη VRF (Virtual routing and forwarding).

ΛΑΗ

18.

Λα ππνζηεξίδεηαη δξνκνιφγεζε IPv4 Unicast & Multicast
(PIMv2).
πνζηήξημε IPv4 Unicast Protocols:
RIPv2.
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Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

19. Λα ππνζηεξίδεηαηIPv6 Unicast Protocols: OSPFv3.

NAI

Νη πξνζθεξφκελνη κεηαγσγνί Core/Agg λα ππνζηεξίδνπλ
πιήξσο ην πξσηφθνιιν LLDP ή θάπνην άιιν ηζνδχλακν
20. πξσηφθνιιν γηα neighbor discovery (ζηελ πεξίπησζε πνπ
ππνζηεξίδεηαη
ηζνδχλακν
πξσηφθνιιν,
απηφ
λα
ππνζηεξίδεηαη απαξαηηήησο θαη απφ ηνπο πξνζθεξφκελνπο
κεηαγσγνχο πξφζβαζεο ToR).

NAI

21. Λαππνζηεξίδεηαη Policy Based Routing (PBR).

ΛΑΗ

22. Λαππνζηεξίδεηαη Equal Cost Multi-path routing (ECMP).

ΛΑΗ

23. Λαππνζηεξίδεηαηην πξσηνθφιιν IPv6.

ΛΑΗ

Ξξσηφθνιιν απηφκαηεο δηάδνζεο παξακεηξνπνίεζεο VLAN
24. φπσο MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), GVRP ή
παξνρή ηζνδχλακεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ άιινπ
πξσηνθφιινπ ή δηαρεηξηζηηθήο πιαηθφξκαο.

ΛΑΗ

25. Ππλνιηθή αζξνηζηηθή ηαρχηεηα κεηαγσγήο (throughput)
θάζε κεηαγσγνχ ζπλάζξνηζεο.

≥1,2 Tbps

26. Όιεο νη ζχξεο ηνπ κεηαγσγέα ζπλάζξνηζεο λα είλαη nonblocking/line-rate.

ΛΑΗ

27. Νη πξνζθεξφκελεο ζχξεο 10 Gbps ησλ κεηαγσγέσλ πξέπεη
λα ππνζηεξίδνπλ θαη FCoE.

ΛΑΗ

Λα εηζάγεη κηθξή θαζπζηέξεζε ζην δίθηπν (≤10κSec) γηα
28. ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ ρξεηάδνληαη
πνιχ ρακειφ latency.

ΛΑΗ

29.

NAI

Λα ππνζηεξίδεηαη Data Center Bridging (DCB).

Λα ππνζηεξίδεηαη πινπνίεζε multi-chassis lag (MC-LAG) ή
30. ηζνδχλακν, ρσξίο ηελ ελνπνίεζε ηνπ control plane ησλ
κεηαγσγψλ (stacking).

ΛΑΗ

31. Λα ππνζηεξίδεηαη ελ ζεξκψ αληηθαηάζηαζε ηξνθνδνηηθψλ
θαη αλεκηζηήξσλ.

ΛΑΗ

Νη κεηαγσγείο ζπλάζξνηζεο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ψζηε θάζε κεηαγσγέαο
32. πξφζβαζεο ToR λα ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο δχν (02)
κεηαγσγνχο ζπλάζξνηζεο κε active-active δηαζχλδεζε γηα
επίηεπμε πςειήο απφδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο.

ΛΑΗ

33. Νη κεηαγσγείο ζπλάζξνηζεο λα δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο
κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (04) ζχξεο 10Gbps.

ΛΑΗ
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

34. Αξηζκφο ζπξψλ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο είηε 1GE είηε
10GE είηε FCoE.

≥48

Αξηζκφο ζπξψλ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο FibreChannel 4,8-,16 Gbps.

≥8

35.

Ν αξηζκφο ζπξψλ FC κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ
αξηζκφ ζπξψλ GE/10GE/FCoE.
36. Λαππνζηεξίδεηαη GE θαη 10 GE δηεπαθψλ γηα ζχλδεζε
θαισδίσλ ραιθνχ ή νπηηθψλ ηλψλ.

ΛΑΗ

Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θαη
απνιήμεηο-δηεπαθέο (modules) ψζηε λα είλαη εθηθηέο φιεο νη
37. απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ πξνζθεξφκελν δηθηπαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ
έξγνπ θαζψο επίζεο λα είλαη εθηθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

ΛΑΗ

38. ΛαππνζηεξίδνληαηSNMPv2c θαη v3.

ΛΑΗ

39. Λαππνζηεξίδνληαηηα πξσηνθφιια Telnet & SSH.

ΛΑΗ

40. ΛαππνζηεξίδεηαηNetwork Time Protocol (ΛΡP) γηα αθξηβή
θαη ζπλεπή ρξνληζκφ.

ΛΑΗ

41. Λαππνζηεξίδεηαηην πξσηφθνιιν syslog.

ΛΑΗ

42. Λα ππνζηεξίδεηαηδηαρείξηζε κέζσ command line interface.

ΛΑΗ

Δλζσκάησζε κεραληζκψλ ή/θαη πιηθνχ ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ιεηηνπξγία πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζε φια ηα
επίπεδα κεηαγσγήο θαη δξνκνιφγεζεο πιαηζίσλ θαη
43. παθέησλ ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ιφγσ ελδερφκελεο
απψιεηαο ελφο απφ ηνπο δχν (02) κεηαγσγείο ζπλάζξνηζεο.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο πινπνίεζεο θαη νη πξνζθεξφκελεο
δπλαηφηεηεο.
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ηξνθνδνηηθψλ θαη αλεκηζηήξσλ
44. ζε θάζε κεηαγσγφ ζπλάζξνηζεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ιεηηνπξγία πςειήο δηαζεζηκφηεηαο Λ+1.
45. ΛαππνζηεξίδεηαηRADIUS ή παξφκνηoπξσηφθνιιν ΑΑΑ.
46. ινπνίεζε Access Control Lists (ACLs) L2 (MAC), L3
(IPv4/IPv6) θαη L4 (TCP, UDP).

Πειίδα 88 απφ 152

Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

ΛΑΗ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

C.4.2 ΚεηαγσγείοΞξφζβαζεο (Access Switches-ToR)
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

1. Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.

ΛΑΗ

2. Αξηζκφο κνλάδσλ.

4

3. Λα πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ψζηε λα
είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.

ΛΑΗ

4. Λαππνζηεξίδνληαη Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

ΛΑΗ

5. Λα ππνζηεξίδεηαηIEEE 802.1Q (ππνζηήξημε VLAN).

ΛΑΗ

6. Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ VLAN.

≥1.000

7. Λα ππνζηεξίδεηαηΗΔΔΔ 802.1p (ππνζηήξημε QoS).

8.

Λα ππνζηεξίδεηαηΗΔΔΔ
δηθηπαθήο πξφζβαζεο).

ππνζηεξίδεηαηΗΔΔΔ
9. Λα
aggregation).

802.1x

802.3ad

(ππνζηήξημε

NAI
ειέγρνπ

(ππνζηήξημε

link

ΛΑΗ

ΛΑΗ

10. Ππλνιηθή ηαρχηεηα δηακεηαγσγήο παθέησλ θάζε κεηαγσγνχ >100Mpps
πξφζβαζεο (forwarding capacity κε παθέηα ησλ 64-byte).
11. Ππλνιηθή αζξνηζηηθή ηαρχηεηα κεηαγσγήο (thoughput) θάζε ≥150 Gbps
κεηαγσγνχ πξφζβαζεο.
Νη κεηαγσγείο πξφζβαζεο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ψζηε θάζε έλαο λα
12. ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο δχν (02) κεηαγσγνχο ζπλάζξνηζεο κε
active-active
δηαζχλδεζε
(ρσξίο
ρξήζε
spanningtreeprotocol) γηα επίηεπμε πςειήο απφδνζεο θαη
δηαζεζηκφηεηαο.

ΛΑΗ

13. Νη κεηαγσγείο πξφζβαζεο λα δηαζπλδεζνχλ κε ηνπο
κεηαγσγείο ζπλάζξνηζεο κε uplinks ησλ 10Gbps.

ΛΑΗ

Αξηζκφο ζπξψλ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 100/1000 GE
14. (1000BASE-T, RJ45 copper) γηα δηαζχλδεζε πθηζηάκελσλ
εμππεξεηεηψλ.
15. Αξηζκφο ζπξψλ uplinks
κεηαγσγνχο core.

10

GE

γηα

δηαζχλδεζε

κε

≥48

≥4

16. Λα ππνζηεξίδνληαηθαισδηψζεηο ρακεινχ θφζηνπο γηα ηελ
δηαζχλδεζε ησλ 10GE ζπξψλ ηχπνπ Twinax ή SFP+.

NAI

Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θαη
17. απνιήμεηο-δηεπαθέο (modules) ψζηε λα είλαη εθηθηέο φιεο νη
απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ πξνζθεξφκελν δηθηπαθφ

NAI
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

εμνπιηζκφ θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ
έξγνπ θαζψο επίζεο λα είλαη εθηθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.
18. Λα ππνζηεξίδνληαηSNMPv2c θαη v3, Telnet & SSH.

ΛΑΗ

19. Λα ππνζηεξίδεηαηπξσηφθνιιν syslog.

ΛΑΗ

20. Λα ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ command line interface.

ΛΑΗ

21. Λα ππνζηεξίδεηαηRADIUS ή παξφκνηo πξσηνθφιιν ΑΑΑ.

ΛΑΗ

Θάζε κεηαγσγφο πξφζβαζεο λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην
22. αξηζκφ ηξνθνδνηηθψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειή
δηαζεζηκφηεηα.

ΛΑΗ

Θάζε κεηαγσγφο πξφζβαζεο λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην
23. αξηζκφ αλεκηζηήξσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειή
δηαζεζηκφηεηα.

ΛΑΗ

24. Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα γηα επί ηφπνπ θαη ελ ζεξκψ
αληηθαηάζηαζε ηξνθνδνηηθψλ.

ΛΑΗ

C.4.3 Κεηαγσγέαο Γηαρείξηζεο (IPMI-ToR switch)
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

1. Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.

ΛΑΗ

2. Αξηζκφο κνλάδσλ.

≥1

3. Λα πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ψζηε λα
είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.

ΛΑΗ

4. ΛαππνζηεξίδνληαηFast Ethernet, Gigabit Ethernet.

ΛΑΗ

5. Λα ππνζηεξίδεηαη IEEE 802.1Q (ππνζηήξημε VLAN).

ΛΑΗ

6. Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ VLAN.
7. Λα ππνζηεξίδεηαη ΗΔΔΔ
δηθηπαθήο πξφζβαζεο).

802.1x

≥1000
(ππνζηήξημε

ειέγρνπ

ΛΑΗ

Αξηζκφο ζπξψλ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 100/1000 GE
8. (1000BASE-T, RJ45 copper) γηα δηαζχλδεζε ησλ IPMI
ζπξψλ ησλ εμππεξεηεηψλ.

≥48

9. Αξηζκφο ζπξψλ uplinks 1 GE γηα δηαζχλδεζε κε κεηαγσγνχο

≥4
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

core.
Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θαη
απνιήμεηο-δηεπαθέο (modules) ψζηε λα είλαη εθηθηέο φιεο νη
10. απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ πξνζθεξφκελν δηθηπαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ
έξγνπ θαζψο επίζεο λα είλαη εθηθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

NAI

11. Λα ππνζηεξίδνληαη SNMPv2c θαη v3, Telnet & SSH.

ΛΑΗ

12. Λα ππνζηεξίδεηαη ην πξσηφθνιιν syslog.

ΛΑΗ

13. Λα ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ command line interface.

ΛΑΗ

14. Λα ππνζηεξίδεηαη RADIUS ή παξφκνηo πξσηφθνιιν ΑΑΑ.

ΛΑΗ

C.4.4 ΚεηαγσγείοFibre Channel (FC switches)
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

1. Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.
2. Αξηζκφο κνλάδσλ.

ΛΑΗ
2

3. Λα πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ψζηε λα
είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.

ΛΑΗ

Πε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελφο κεηαγσγέα λα ππνζηεξίδεηαη
4. απηφκαηε κεηάπησζε δξνκνιφγεζεο δεδνκέλσλ ζηνλ
δεχηεξν κεηαγσγέα.

NAI

Νη κεηαγσγείο FC λα είλαη πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη λα
5. έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ ρσξίο
δηαθνπή κεηαγσγήο δεδνκέλσλ.

NAI

6. Λα ππνζηεξίδνληαη κεραληζκνί/πξσηφθνιια αζθάιεηαο FCSP, RADIUS, SSHv2, SFTP.

ΛΑΗ

7. ΛαππνζηεξίδνληαηVirtual SANs (VSANs) ήηνπ Virtual Fabric
(VF) T11 standard.

ΛΑΗ

8. Λα ππνζηεξίδεηαη Zone-BasedQoS

ΛΑΗ

9. Λα αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο εηθνληθψλ SAN πνπ
ππνζηεξίδεηαη.

NAI

10. Αξηζκφο autosensing ζπξψλ 4-, 8-, 16 Gbps αλά switch.

≥48
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

11. Αξηζκφο ελεξγνπνηεκέλσλ κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο
ζπξψλ 4-, 8-, 16 Gbps αλά switch.

≥24

Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια transceiver modules γηα
12. φιεο ηηο ελεξγνπνηεκέλεο ζχξεο κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο
ηαρχηεηαο 16Gbps.

NAI

Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θαη
απνιήμεηο-δηεπαθέο (modules) ψζηε λα είλαη εθηθηέο φιεο νη
13. απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ πξνζθεξφκελν δηθηπαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ
έξγνπ θαζψο επίζεο λα είλαη εθηθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

NAI

14. Λα ππνζηεξίδνληαη N_Port ID Virtualization.

NAI

15. Θάζε κεηαγσγφο λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ
ηξνθνδνηηθψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειή δηαζεζηκφηεηα.

ΛΑΗ

16. Θάζε κεηαγσγφο λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ
αλεκηζηήξσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειή δηαζεζηκφηεηα.

ΛΑΗ

17. Γπλαηφηεηα γηα hot-swap αληηθαηάζηαζε ηξνθνδνηηθψλ.

ΛΑΗ

Νη πξνζθεξφκελνη κεηαγσγνί SAN λα είλαη αξρηηεθηνληθήο
18. Non-Blocking. Λα πεξηγξαθεί κε πνηφλ ηξφπν επηηπγράλεηαη
ε ιεηηνπξγηθφηεηα non-blocking.

NAI

19. Λα ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ command line interface.

NAI

C.4.5 Ιχζε δηαρείξηζεο ηνπ βαζηθνχ θεληξηθνχ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα πινπνηήζεη κία εληαία
ιχζε θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο
1. ιεηηνπξγίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ βαζηθνχ θεληξηθνχ
δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ (κεηαγσγείο θνξκνχ/ζπλάζξνηζεο,
πξφζβαζεο, δηαρείξηζεο θαη Fibrechannel).

ΛΑΗ

2. Λα πξνζθεξζεί ην απαξαίηεην πιηθφ (hardware) θαη
ινγηζκηθφ κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο (licenses).

ΛΑΗ

3. Ζ θεληξηθή δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κέζα απφ
γξαθηθφ πεξηβάιινλ

ΛΑΗ

Ζ ιχζε θεληξηθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟
4. ειάρηζηνλ δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο
δηθηχνπ, εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ/αλαθνξψλ, αλαπαξάζηαζεο
δηθηπαθήο ηνπνινγίαο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ.

ΛΑΗ

5. Ρν ζχλνιν ηνπ βαζηθνχ θεληξηθνχ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ

ΛΑΗ
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

(κεηαγσγείο θνξκνχ/ζπλάζξνηζεο, πξφζβαζεο, δηαρείξηζεο
θαη Fibrechannel) ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.

C.5 Ππζθεπέο Αζθάιεηαο – Firewalls
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

1. Αξηζκφο ζπζθεπψλ.

2

2. Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.

ΛΑΗ

3. Λα πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ψζηε λα
είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο.

ΛΑΗ

Λα δηαζέηεη απνζεθεπηηθφ ρψξν - storage (ελζσκαησκέλν ή
ζε εθεδξηθφ ζθιεξφ δίζθν) γηα απνζήθεπζε logs κεγέζνπο
4. ηνπιάρηζην 200GΒ.

ΛΑΗ

Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο απνζήθεπζεο θαζψο θαη αλ είλαη
ηερλνινγίαο solidstate.
Λα πξνζθεξζεί θαηάιιειν πξφζζεην ινγηζκηθφ γηα ηελ
δηαρείξηζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζσ γξαθηθνχ
πεξηβάιινληνο. Ρν ινγηζκηθφ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπψλ (management), δεκηνπξγίαο
αλαθνξψλ (reporting) θαη απνζήθεπζεο/θαηαγξαθήο
ζπκβάλησλ (logging) γηα εχθνιε παξακεηξνπνίεζε
5. ζπζθεπψλ, αλάιπζε/ζπζρεηηζκφ ζπκβάλησλ θαη άκεζε
αληίδξαζε ζε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο. Ρν ινγηζκηθφ λα έρεη
ηελ δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ζπκβάλησλ θαη ελεκέξσζεο
ησλ δηαρεηξηζηψλ κέζσ email ή sms γηα άκεζε αληίδξαζε ζε
απεηιέο. Ρν ινγηζκηθφ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είηε ζηελ
ππνδνκή εηθνληθνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ζε απηφλνκε
ζπζθεπή πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, κε δηαζέζηκν
απνζεθεπηηθφ ρψξν απνζήθεπζεο ηνπιάρηζην 500 GB.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ:
6.

α) Ζ πξνζθεξφκελε κλήκε ζε Gbytes.

ΛΑΗ

β) Ζ κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε ζε GΒytes.
7.

Θάζε πξνζθεξφκελε ζπζθεπή ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν
(2) ηξνθνδνηηθά.

Νη παξερφκελεο ζπζθεπέο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
8. ιεηηνπξγίαο ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο. πνζηήξημε
ιεηηνπξγηψλ active/standby κε statefulfailover, active/active
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ΛΑΗ

ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

θαη clustering.
Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ιεηηνπξγηψλ
9. active/standby κε stateful failover, active/active θαη
clustering κε ηελ ζπκκεηνρή πιένλ ησλ δχν (2) φκνησλ
ζπζθεπψλ.

ΛΑΗ

Έθαζηε ζπζθεπή λα δηαζέηεη ηνπιάρηζην νθηψ (8) ζχξεο
10. Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45) κε ππνζηήξημε
πξσηνθφιινπ 802.1q θαη 802.3ad.

ΛΑΗ

11. Λα αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε ζπξψλ GE SFP θαη ε αληίζηνηρε
ππνζηεξηδφκελε ηαρχηεηα δηαζχλδεζεο ζε Gbps.

ΛΑΗ

12. Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο θάξηαο γηα ππνζηήξημε επηπιένλ
δηεπαθψλ GE copper ή SFP

ΛΑΗ

13. Λα ππνζηεξίδνληαη SNMP εθδφζεηο 1, 2 & 3.

ΛΑΗ

14. Λα ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ Command Line Interface.

ΛΑΗ

15. Λα ππνζηεξίδεηαη πξσηφθνιιν SSH.

ΛΑΗ

16. Λα ππνζηεξίδεηαη RADIUS ή ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακν.

ΛΑΗ

17. Λα ππνζηεξίδεηαη TFTP γηα κεηαθνξά αξρείσλ.

ΛΑΗ

18. Λα ππνζηεξίδεηαη NetworkTimeProtocol (ΛΡP).

ΛΑΗ

19. Λα ππνζηεξίδεηαη ην πξσηφθνιιν syslog.

ΛΑΗ

20. Λα ππνζηεξίδεηαη ην πξσηφθνιιν IPv6.

ΛΑΗ

21. Λα ππνζηεξίδεηαη Console Port.

ΛΑΗ

22. Λα ππνζηεξίδνληαη ηερληθέο QoS

ΛΑΗ

23. Κέγηζην throughput ηεο ζπζθεπήο κε ελεξγνπνηεκέλεο ηηο
ππεξεζίεο Firewall, IPS θαη ApplicationControl.

≥ 1Gbps

24. Οπζκφο δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλδέζεσλ ην δεπηεξφιεπην αλά
ζπζθεπή.

50.000

25. Αξηζκφο ηαπηφρξνλσλ ζπλδέζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη αλά
ζπζθεπή.

≥
1.000.000

26. Λα ππνζηεξίδνληαη ηερληθέο QoS
27. Λα αλαθεξζεί ε ππνζηήξημε ηερληθψλ bandwidth
management, traffic shaping, policing γηα ηελ εηζεξρφκελε
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NAI

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

θαη εμεξρφκελε θίλεζε.
28. Λα ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγία ζε L2 (Bridge Mode) θαη L3
(Routed Mode).

ΛΑΗ

29. Λα ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ DMZ.

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο πνιιαπιψλ εηθνληθψλ
30. ζπζθεπψλ, ινγηθά δηαρσξηδφκελσλ firewalls (Virtual
Firewalls).

ΛΑΗ

31. Λα ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγία Next generation firewall
(NGFW) (λα αλαθεξζνχλ νη ιεηηνπξγίεο αλαιπηηθά).

ΛΑΗ

32. Λα ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγία Stateful Inspection.

ΛΑΗ

33. Δλζσκαησκέλεππνζηήξημε
System).

IPS

34. Δλζσκαησκέλε ππνζηήξημε
(Application Control).

(Intrusion

αλαγλψξηζεο

Prevention
εθαξκνγψλ

ΛΑΗ
ΛΑΗ

35. Λα ππνζηεξίδεηαη ε αληηκεηψπηζε επηζέζεσλ ηχπνπ Denial
of Service (DoS).

ΛΑΗ

36. Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο
Distributed Denial of Service (DDoS).

ΛΑΗ

επηζέζεσλ

Λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε ππεξεζία απηφκαηεο
37. ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ θαη signatures, ηεο νπνίαο ε ρξνληθή
δηάξθεηα ηζρχνο λα ζπκπίπηεη κε ηελ δηάξθεηα ηεο
πξνζθεξφκελεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.

ΛΑΗ

38. Λα ππνζηεξίδεηαη SSL (clientless&client) VPN.

ΛΑΗ

39. Λα ππνζηεξίδεηαη IPsecVPN (FullTunnel).

ΛΑΗ

40. Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο Site-to-site VPN
(Full Tunnel)

ΛΑΗ

41. Λα ππνζηεξίδνληαη ΛΑΡ, PAT.

ΛΑΗ

42. Λα ππνζηεξίδνληαη IPsec, DES, 3DES, AES 256 ηνπιάρηζην.

ΛΑΗ

43. Λα ππνζηεξίδνληαη OSPF, RIP v.2, BGP

ΛΑΗ

Δλζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε rack. Λα πξνζθεξζνχλ ηα
44. απαηξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ

ΛΑΗ

ζην rack.
Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θαη
45. απνιήμεηο-δηεπαθέο (modules) ψζηε λα είλαη εθηθηέο φιεο νη
απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ πξνζθεξφκελν δηθηπαθφ
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ΛΑΗ
Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

εμνπιηζκφ θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ
έξγνπ θαζψο επίζεο λα είλαη εθηθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.
Λα παξαζρεζνχλ φιεο νη ππεξεζίεο παξακεηξνπνίεζεο γηα
ηε κεηάπησζε ησλ δηαζπλδέζεσλ / πξνζβάζεσλ πνπ
πθίζηαληαη ζηα πθηζηάκελα firewall ζηα λέα firewall πνπ
46. παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
κειεηήζεη ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ firewall θαη
λα πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο ηηο δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ηεο
λέαο ππνδνκήο.

ΛΑΗ

C.6 πνζχζηεκα Network Access Control (NAC)
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Λα πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο ε πξνο πινπνίεζε αξρηηεθηνληθή
(δηθηπαθή) ηνπ ζπζηήκαηνο Network Access Control
1. ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηφζν ηελ πθηζηάκελε ηνπνινγία φζν
θαη ηελ ηνπνινγία πνπ ζα δηακνξθσζεί κε ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ.

ΛΑΗ

2. Λα αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο ε πιήξεο ζχλζεζε
ζπζηήκαηνο (hardware, software, άδεηεο ρξήζεο).

ΛΑΗ

ηνπ

Λα πξνζθεξζνχλ ην απαξαίηεην hardware, software θαη νη
απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ψζηε λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο
θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθέο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. Πε
3. πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε ιχζε απαηηεί αλαβάζκηζε
ηνπ πθηζηάκελνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο ASA 5550 (RAM,
FLASH,
SOFTWARE,
LICENCES)
ν
αλάδνρνο
λα
ζπκπεξηιάβεη ηελ απαηηνχκελε αλαβάζκηζε (hardware ή/θαη
software) ζηελ πξνζθνξά ηνπ.

ΛΑΗ

Λα παξακεηξνπνηεζεί πιήξσο ην ζχζηεκα γηα πξφζβαζε
4. ρξεζηψλ θαη ζπζθεπψλ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ ζα
νξίζεη ν θνξέαο θαηά ηελ 1ε θάζε ηνπ έξγνπ (κειέηε
εθαξκνγήο).

ΛΑΗ

Λα πινπνηεζεί δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη
5. εθεδξείαο ηφζν ζε επίπεδν hardware φζν θαη ζε επίπεδν
software.
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιηηηθψλ θαη θαλφλσλ πξφζβαζεο
ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξηα ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
6.
α) ηαπηφηεηα ρξήζηε
β) ηχπνο ζπζθεπήο (ζηαζεξφο Ζ/, θνξεηφο Ζ/, tablet,
smartphone, θ.ιπ.)
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ΛΑΗ
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

γ) επηηπρία ή απνηπρία ζπκκφξθσζεο ηεο ζπζθεπήο κε ηελ
θαζνξηζκέλε πνιηηηθή
δ) δηθηπαθή πξφζβαζε (ελζχξκαηε, αζχξκαηε, θ.ιπ.)
ε) ηνπνζεζία πξφζβαζεο
ζη) ρξφλνο πξφζβαζεο
Γπλαηφηεηα εθρψξεζεο δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε
7. ζπγθεθξηκέλα ππνδίθηπα ή εθαξκνγέο κεηά απφ
ζπλδπαζηηθφ έιεγρν ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
8. Αξηζκφο αδεηνδνηνχκελσλ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ.

ΛΑΗ

≥ 1.000

Ρν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ζε επίπεδν hardware έσο 5.000
ηαπηφρξνλνπο ρξήζηεο. Λα πξνζθεξζεί ην θαηάιιειν πιηθφ
9. (hardware) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ππνζηήξημε 1000
ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ κφλν κε πξνκήζεηα επηπιένλ αδεηψλ
ρξήζεο.

ΛΑΗ

10. Λα ππνζηεξίδνληαη ρξήζηεο ηχπνπ guest.

ΛΑΗ

11.

Λα ππνζηεξίδεηαη θεληξηθή δηαρείξηζε ρξεζηψλ, ζπζθεπψλ,
πνιηηηθψλ πξφζβαζεο κέζσ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο.
Λα
αλαθεξζνχλ
ζπλνπηηθά
πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο.

νη

δπλαηφηεηεο

ηνπ

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδεηαη πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο
θαηαγξαθήο
φισλ
ησλ
ζπκβάλησλ
(π.ρ.
12. θαη
ζχλδεζε/απνζχλδεζε ρξήζηε/ζπζθεπήο), θαζψο θαη ε
εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ θαη αλαθνξψλ.

ΛΑΗ

Λα
ππνζηεξίδεηαη
απηνκαηνπνηεκέλε
δηαδηθαζία
πξνεηνηκαζίαο ζπζθεπήο ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ
πνιηηηθή πξφζβαζεο (device provisioning). Λα ππάξρνπλ
13.
ελζσκαησκέλα πξφηππα πξνεηνηκαζίαο ζπζθεπήο θαη λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελεκέξσζεο κε λέα
πξφηππα απφ πεγή ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΛΑΗ

Έιεγρνο ζπζθεπήο (device posture) γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ
πνιηηηθή πξφζβαζεο. Ρν ζχζηεκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ηεο ζπζθεπήο κε ηηο παξαθάησ
παξακέηξνπο (θαη‟ ειάρηζηνλ):
α) Σαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (registry,
14. ελεκεξψζεηο, έθδνζε, θ.ιπ.)
β) „παξμε ελεκεξσκέλνπ antivirus
γ) Ύπαξμε ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή αξρείνπ ή
εθαξκνγήο
δ) Γηεχζπλζε ip
ε) Φπζηθή δηεχζπλζε ζπζθεπήο (MAC)

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ζπζθεπήο
ηφζν ζε επίπεδν θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο (NAC) φζν θαη ζε
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

επίπεδν ζπζθεπήο (clientorclientless).
πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζπζθεπψλ (θαη‟
ειάρηζηνλ):
α) Microsoft Windows 7, 8, 10.
15. β) Apple Mac OS
γ) Google Android
δ) Apple iOS
Λα αλαθεξζνχλ
ζπζηήκαηα.

ινηπά

ΛΑΗ

ππνζηεξηδφκελα

ιεηηνπξγηθά

Λα ππνζηεξίδνληαη πξνεγθαηεζηεκέλα πξνθίι ζπζθεπψλ γηα
16. αλαγλψξηζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζπζθεπψλ (π.ρ. laptop,
tablet, θ.ιπ.), θαζψο θαη απηφκαηε ελεκέξσζή ηνπο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή.

ΛΑΗ

17.

Λα ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγίαcustom πξνθίι ζπζθεπψλ
γηα απηφκαηε αλαγλψξηζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζπζθεπψλ.

ΛΑΗ

18.

Λα ππνζηεξίδεηαη ην πξσηφθνιιν
απζεληηθνπνίεζε ζπζθεπψλ.

ΛΑΗ

19.

Λα ππνζηεξίδνληαη ηα πξσηφθνιια ΑΑΑ (authentication,
authorization, and accounting): RADIUS, PAP, CHAP, EAP.

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά RADIUS CoA (Change of
Authorization). Ζ δηάηαμε πνπ ζα πινπνηεζεί λα ππνζηεξίδεη
δηαδηθαζίεο RADIUS CoA (π.ρ. ηεξκαηηζκφο ή επαλέλαξμε
20.
session ελφο ρξήζηε κεηά ηελ αξρηθή απζεληηθνπνίεζή ηνπ
κε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο επηβαιιφκελεο πνιηηηθήο
πξφζβαζεο).

ΛΑΗ

21.

802.1X

γηα

ηελ

πνζηήξημε ππνδνκψλ απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ (θαη‟
ειάρηζηνλ):
ΛΑΗ

α) MicrosoftActiveDirectory
β) LDAP
γ) Token Servers.
22. Λα ππνζηεξίδεηαη απζεληηθνπνίεζε ρξήζηε κε
εμσηεξηθήο αξρήο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ (CA).

ρξήζε

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε αξρή έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ
23. (CA) γηα παξαγσγή θαη δηαρείξηζε πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ζα
εγθαζίζηαηαη ζηελ ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε.
24.

Λα ππνζηεξίδεηαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα
MDM/EMM, νη νπνίεο λα αλαθεξζνχλ.

κε

πιαηθφξκεο

25. Λα ππνζηεξίδεηαη ην πξσηφθνιιν syslog γηα
απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ ζε εμσηεξηθφ syslogserver.
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Ρν ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ζπζθεπέο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ην
πξσηφθνιιν
802.1Σ
[π.ρ.
26. Γξνκνινγεηέο κε ελζσκαησκέλν δίθηπν αζχξκαηεο
δηθηχσζεο (Router with WiFi), Διεγθηέο Ππζθεπψλ
Αζχξκαηεο Γηθηχσζεο (Access Point Controllers), θ.ιπ.].

ΛΑΗ

Ρν ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
27. πθηζηάκελε ππνδνκή LDAP πνπ ιεηηνπξγεί ζην Θέληξν
Γεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (IBM Directory Server
v.6.3).

ΛΑΗ

Ρν ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
πθηζηάκελε ππνδνκή CA (EJBCA v.3.9.3 γηα ηα Τεθηαθά
Ξηζηνπνηεηηθά) πνπ ιεηηνπξγεί ζην Θέληξν Γεδνκέλσλ ηεο
28. Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Νη ρξήζηεο ηεο πθηζηάκελεο
εθαξκνγήο είλαη εθνδηαζκέλνη κε έμππλεο θάξηεο (smart
cards) νη νπνίεο πεξηέρνπλ ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη
εθδνζεί απφ ηελ ππνδνκή CA.

ΛΑΗ

Ρν ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε πθηζηάκελν
29. ηείρνο πξνζηαζίαο ηχπνπ Cisco ASA 5550 (ver. 8.4(1), RAM
4096MB, Flash 256MB, Licence VPN Premium, 2000 SSL
VPN Peers).

ΛΑΗ

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη ηελ
ιχζε Network Access Control ζπλππνινγίδνληαο ηφζν ηελ
πθηζηάκελε ππνδνκή φζν θαη ηα ζηνηρεία εμνπιηζκνχ30. ινγηζκηθνχ ηεο πξνηεηλφκελεο απφ απηφλ ηερληθήο ιχζεο.

ΛΑΗ

Ν αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο
παξακεηξνπνίεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνηεηλφκελεο
ιχζεο ηνπ ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.
Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θαη
απνιήμεηο-δηεπαθέο (modules) ψζηε λα είλαη εθηθηέο φιεο νη
31. απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ πξνζθεξφκελν δηθηπαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ
έξγνπ θαζψο επίζεο λα είλαη εθηθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

ΛΑΗ

32. Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε NAC λα είλαη δηαιεηηνπξγηθή κε ηελ
πξνηεηλφκελε ιχζε EMM.

ΛΑΗ

Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε NAC λα είλαη δηαιεηηνπξγηθή κε ην
33. ζχλνιν ηνπ πξνζθεξφκελνπ βαζηθνχ θεληξηθνχ δηθηπαθνχ
εμνπιηζκνχ, ηα πξνζθεξφκελα firewalls θαη Load Balancers
– Acceleration Devices.

ΛΑΗ
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C.7 Ππζθεπέο θαηακεξηζκνχ θφξηνπ θαη επηηάρπλζεο εθαξκνγψλ (Load Balancing –
Application Acceleration Device).
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

1. Αξηζκφο ζπζθεπψλ.

2

2. Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.

ΛΑΗ

3. Λα πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ψζηε λα
είλαη ελεξγνπνηεκέλεο νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.

ΛΑΗ

Λα πξνζθεξζνχλ ηα θαηάιιεια θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θαη
απνιήμεηο-δηεπαθέο (modules) ψζηε λα είλαη εθηθηέο φιεο νη
4. απαξαίηεηεο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ πξνζθεξφκελν δηθηπαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ
έξγνπ θαζψο επίζεο λα είλαη εθηθηέο φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

ΛΑΗ

5. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν storage γηα απνζήθεπζε logs
κεγέζνπο ηνπιάρηζην 200GΒ.

ΛΑΗ

Λα πξνζθεξζεί θαηάιιειν πξφζζεην ινγηζκηθφ γηα ηελ
δηαρείξηζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζσ γξαθηθνχ
πεξηβάιινληνο. Ρν ινγηζκηθφ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπψλ (management), δεκηνπξγίαο
6. αλαθνξψλ (reporting) θαη απνζήθεπζεο/θαηαγξαθήο
ζπκβάλησλ (logging) γηα εχθνιε παξακεηξνπνίεζε
ζπζθεπψλ θαη αλάιπζε απφδνζεο ησλ εθαξκνγψλ. Ρν
ινγηζκηθφ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είηε ζηελ ππνδνκή
εηθνληθνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ζε απηφλνκε ζπζθεπή πνπ ζα
πξνζθέξεη ν αλάδνρνο.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ:
7.

α) Ζ πξνζθεξφκελε κλήκε ζε Gbytes.
β) Ζ κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε ζε GΒytes.

ΛΑΗ

8.

Νη ζπζθεπέο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε
δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο. πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο
active/standby, active/active θαη clustering κε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ φκνησλ ζπζθεπψλ.

ΛΑΗ

9.

Θάζε ζπζθεπή λα δηαζέηεη ζχξεο 10GE νη νπνίεο θαηά ηελ
ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο θεληξηθνχο κεηαγσγείο ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγία ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο
active/active θαη λα ππνζηεξίδνπλ ην πξσηφθνιιν 802.1q
θαη 802.3ad. Ζ δηαζχλδεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θαιψδηα
νπηηθψλ ηλψλ.

ΛΑΗ

10.

Θάζε ζπζθεπή λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν (02)
ηξνθνδνηηθά. Λα πξνζθεξζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ ηα
απαηηνχκελα ηξνθνδνηηθά κε φια ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο.

ΛΑΗ
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

11.

Λα ππνζηεξίδνληαη SNMP v2c, SNMPv3.

ΛΑΗ

12.

Λα ππνζηεξίδεηαη δηαρείξηζε κέζσ Command Line Interface.

ΛΑΗ

13.

Λα ππνζηεξίδνληαη ηα πξσηφθνιια SSH, syslog θαη IPv6.

ΛΑΗ

14.

Λα δηαζέηεη έθαζην ηνπιάρηζηνλ δχν (02) ζχξεο 10GE
SFP+.

ΛΑΗ

15.

Λα δηαζέηεη έθαζην ηνπιάρηζηνλ νθηψ (08) ζχξεο GE SFP
(ππνζηήξημε ραιθνχ ή νπηηθήο ίλαο).

ΛΑΗ

16.

Λα ππνζηεξίδεηαη Console Port.

ΛΑΗ

17.

Λα ππνζηεξίδεηαη RADIUS ή παξφκνηνο
απζεληηθνπνίεζεο/εμνπζηνδφηεζεο.

κεραληζκφο

ΛΑΗ

Ζ πξνζθεξφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
ραξαθηεξηζηηθά πςειήο δηαζεζηκφηεηαο (active – active) ζε
18. ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ππφινηπε δηθηπαθή αξρηηεθηνληθή. Λα
αλαθεξζεί πσο επηηπγράλεηαη θαζψο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνχο
πνπ κπνξεί λα ηίζεληαη ζηελ δηαζχλδεζε ησλ εμππεξεηεηψλ
κε ηνπο SSLAccelerators.

ΛΑΗ

19. Λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ HTTP, HTTPS (SSL), FTP,
TCP θαη UDP.

ΛΑΗ

20. Λα ππνζηεξίδεηαη Caching, Compression θαη SSL Offloading

ΛΑΗ

21. Λα αλαθεξζεί ε κέγηζηε ξπζκαπφδνζε L4 (throughput) αλά
ζπζθεπή.

ΛΑΗ

ξπζκφο
δηακεηαγσγήο
22. Κέγηζηνο
πξνζθεξφκελεο ιχζεο.
23. Κέγηζηνο ξπζκφο ζπλδέζεσλ
πξνζθεξφκελεο ιχζεο.

αλά

αξηζκφο
ηαπηφρξνλσλ
24. Κέγηζηνο
πξνζθεξφκελεο ιχζεο.

δεδνκέλσλ

ηεο

δεπηεξφιεπην

ηεο

ζπλδέζεσλ

ηεο

πνζηήξημε κεηάθξαζεο (ΛΑΡ) θαη reverse proxy ησλ
25. εμππεξεηεηψλ. Λα αλαθεξζνχλ νη ππνζηεξηδφκελνη
κεραληζκνί.
26.

Λα ππνζηεξίδνληαη Access Control Lists ζε L4.

≥ 2 Gbps
≥ 100.000
≥
1.000.000
ΛΑΗ

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδνληαη ιεηηνπξγίαpersistence (stickiness):
27.

α) SourceIP
β) DestinationIP
γ) URL
δ) SSLSessionID
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ΛΑΗ

Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

ε) Cookie
Λα ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγία ζε L2 (Bridge Mode) θαη L3
(Routed Mode).

28.

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδεηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο αηηήζεσλ
αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν εμππεξεηεηψλ, κε αιγφξηζκνπο πνπ
θάλνπλ ρξήζε ησλ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθψλ:
α) Θαιχηεξν ρξφλν απφθξηζεο ηνπ εμππεξεηεηή.
β) Κηθξφηεξν θφξην ηνπ εμππεξεηεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πεξηερφκελν.
γ) Ρξέρνληα αξηζκφ ζπλδέζεσλ ζηνλ εμππεξεηεηή.
δ) Round-Robin

29.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ άιιεο δπλαηφηεηεο.
Λα ππνζηεξίδνληαη ηα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο OSPF,
RIP v.2, BGP.

ΛΑΗ

Δλζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε rack. Λα πξνζθεξζνχλ ηα
31. απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ
ζην rack.

ΛΑΗ

Oη ζπλδέζεηο κε ηνπο κεηαγσγνχο Core/Agg λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ
2x10Gbps ζε δηάηαμε πςειήο
δηαζεζηκφηεηαο.

ΛΑΗ

Θάζε πξνζθεξφκελν ζχλνιν πιηθνχ ππεξεζηψλ επηηάρπλζεο
εθαξκνγήο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο
33. ρξήζεο, ππνζηήξημεο, ελεκέξσζεο ππνγξαθψλ θ.ιπ. γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα φιν
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο.

ΛΑΗ

Λα
πξνζθεξζεί
ινγηζκηθφ
δηαρείξηζεο
ζπζθεπψλ
παξαθνινχζεζεο απφδνζεο
κε
34. (management) θαη
δπλαηφηεηα
εμαγσγήο
ζηαηηζηηθψλ/αλαθνξψλ
θαη
απνζήθεπζε ζπκβάλησλ.

ΛΑΗ

35. Λα παξαζρεζνχλ φιεο νη ππεξεζίεο παξακεηξνπνίεζεο γηα
ηελ ελζσκάησζε ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.

ΛΑΗ

30.

32.

C.8 πνζχζηεκα αζθαινχο δηαζχλδεζεο – δηαρείξηζεο έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ
(Enterprise Mobility Management)
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ
Ζ πξνζθεξφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί on
1. premises ζην πξνζθεξφκελν πιηθφ ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ
(virtual environment) πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ
Πειίδα 102 απφ 152

Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Αλάδνρν γηα ην ζθνπφ απηφλ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεθκεξηψζεη αλαιπηηθά ζηε
Κειέηε Δθαξκνγήο ηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή
εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πξνζθεξφκελε ιχζε ιακβάλνληαο
ππ‟ φςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.

2.

3.

4.

5.

Λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζηα πξνζθεξφκελα
θεληξηθά ζπζηήκαηα.
Λα πξνζθεξζεί ην ινγηζκηθφ EMM (Enterprise Mobility
Management) κε φιεο ηηο άδεηεο (lisences) πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ
ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.
Γηα ην ινγηζκηθφ θαζψο θαη γηα θάζε ηπρφλ βαζηθφ πξφζζεην
ζε απηφ ινγηζκηθφ (module) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
παξνρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο λα αλαθεξζνχλ: φλνκαέθδνζε θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζεο.
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ αδεηψλ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα
θνξεηέο ζπζθεπέο.
Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε
εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.

ινγηζκηθνχ

θαη

ε

Δθφζνλ απαηηνχληαη άδεηεο ρξήζεο θεληξηθψλ δηαρεηξηζηψλ,
λα πξνζθεξζνχλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) άδεηεο ρξήζεο.

ΛΑΗ

ΛΑΗ

≥ 3.000

ΛΑΗ

Ρν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ
δηαρείξηζεο θνξεηψλ
ζπζθεπψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ έλαλ θαηαζθεπαζηή.
Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ απαηηήζεσλ
πξνζθέξνληαη πξφζζεηα ινγηζκηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ,
6. απηά ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηά θαη λα
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ ζα πξέπεη γηα φια λα
επηηπγράλεηαη ε θεληξηθή δηαρείξηζή ηνπο.
Λα αλαθεξζνχλ ηα πξνζθεξφκελα ινγηζκηθά θαη
αληίζηνηρνη θαηαζθεπαζηέο ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο.

ΛΑΗ

νη

Λα πξνζθεξζεί ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
εμππεξεηεηψλ (servers), νη νπνίνη ζα θηινμελήζνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ EMM, κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο
7.
(lisences).

ΛΑΗ

Λα
αλαθεξζνχλ:
φλνκα-έθδνζε
ινγηζκηθνχ
ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο
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Α/Α
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δηάζεζήο ηνπ.
Νη πξνζθεξφκελεο εθδφζεηο (θαη άδεηεο) ησλ Ιεηηνπξγηθψλ
Ππζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία φισλ
8.
ησλ εηθνληθψλ εμππεξεηεηψλ ζε έλα θπζηθφ κεράλεκα ζε
πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ άιινπ.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί αλ ν/νη εμππεξεηεηήο/έο ηνπ ΔMM απαηηνχλ
μερσξηζηή άδεηα ρξήζεο ή αλ παξέρνληαη δσξεάλ κε ηηο
9. άδεηεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή
(ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηπρφλ
θφζηνο).

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί αλ γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα
smartphones ή ηε κεηαηξνπή εθαξκνγψλ PoL ψζηε λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζε smartphones απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνχ
10. ινγηζκηθνχ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ.

ΛΑΗ

Πε ζεηηθή πεξίπησζε ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα
πξνζθεξζεί καδί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο ηνπ.
Λα αλαθεξζνχλ ηα εθηηκψκελα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά
πφξσλ ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔMM γηα ηελ
11.
θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ γηα δηαρείξηζε 10.000
θνξεηψλ ζπζθεπψλ.

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη ππνζηήξημε ησλ αθφινπζσλ ιεηηνπξγηθψλ
ζπζηεκάησλ:
12.

α) Android 4.2 θαη λεψηεξα

ΛΑΗ

β) IOS 8 θαη λεψηεξα
γ) Windows Phone 10 θαη λεψηεξα

13.

Λα
αλαθεξζνχλ
ηπρφλ
επηπιένλ
ππνζηεξηδφκελα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη νη εθδφζεηο απηψλ.
πνζηήξημε Blackberry, Tizen, Ubuntu Touch, Flyme,
Cyanogen ζα ζεσξεζεί ππεξθάιπςε.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ ηπρφλ ππνζηεξηδφκελα desktop ιεηηνπξγηθά
14. ζπζηήκαηα θαη εθδφζεηο απηψλ. Ζ ππνζηήξημε desktop
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζα ζεσξεζεί ππεξθάιπςε.

ΛΑΗ

Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο
θνξεηέο ζπζθεπέο.

ΛΑΗ

15.
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Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ πνιηηηθψλ θσδηθψλ
πξφζβαζεο (password policy).

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ PoL
θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζε απνκνλσκέλν
θαη θξππηνγξαθεκέλν ρψξν κλήκεο ηεο ζπζθεπήο, φπνπ
17.
δελ ζα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε - αιιειεπίδξαζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ ή άιισλ εθαξκνγψλ ηεο ζπζθεπήο κε ηηο
εθαξκνγέο ή ηα δεδνκέλα ηνπ PoL.

ΛΑΗ

Λα παξακεηξνπνηεζεί πιήξσο ην ζχζηεκα γηα πξφζβαζε
18. ρξεζηψλ θαη ζπζθεπψλ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ ζα
νξίζεη ν θνξέαο θαηά ηελ 1ε Φάζε ηνπ έξγνπ (κειέηε
εθαξκνγήο).

ΛΑΗ

Θα
πξέπεη
λα
πξνβιέπεηαη
ε
δπλαηφηεηα
γηα
επεθηαζηκφηεηα θαη κειινληηθή ελζσκάησζε ζπζηήκαηνο
19.
ΟΘΗ (Public Key Infrasrtacture). Λα πεξηγξάθεη ε
ζπκβαηφηεηα ηεο ιχζεο ζε κηα ηέηνηα ππνδνκή.

ΛΑΗ

Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ρξήζηε, ην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ηνπ ζα δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια ψζηε λα έρεη
20.
πξφζβαζε ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
κε βάζε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο.

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδνληαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε
φιεο ηηο παξερφκελεο εθαξκνγέο θαη ηα ζπζηήκαηα ζε
21. πιήξε δηα-ιεηηνπξγία κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα
απζεληηθνπνίεζεο πξφζβαζεο ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.

ΛΑΗ

Ζ απζεληηθνπνηεκέλε πξφζβαζε φισλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ
ζα γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη
22. ηνπ πθηζηάκελνπ θσδηθνχ (credentials) ηνπ ζπζηήκαηνο
απζεληηθνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ Police on Line ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.

ΛΑΗ

16.

Λα παξαζρεζεί ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο EMM
γηα ηελ αλαγλψξηζε ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.
23.

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
έρεη κεηαβιεζεί ην πθηζηάκελν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο
ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηφηε ην λέν πεξηβάιινλ
ζα ιεθζεί ππφςε θαη ζα θαηαγξαθεί ζηε Κειέηε
Δθαξκνγήο, ελψ παξάιιεια ζα παξαζρεζνχλ νκνίσο νη
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ππεξεζίεο παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο EMM γηα ηελ
αλαγλψξηζε ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο βάζεη ηνπ
λεψηεξνπ ζπζηήκαηνο ρείξηζεο ρξεζηψλ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.
Ζ πξνζθεξφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γξαθηθφ
24. πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή, κε κνξθή θεληξηθήο
θνλζφιαο.

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ή/θαη πεξηνξηζκνχ
25. ιεηηνπξγηψλ ηεο εγγεγξακκέλεο ζπζθεπήο φπσο θαη ε κεξηθή
δηαρείξηζε απηήο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο EMM.

ΛΑΗ

Πε πεξίπησζε απψιεηαο ζπζθεπήο ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο
πνιηηηθέο αζθαιείαο, ην ζχζηεκα EMM ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα
απνκαθξπζκέλεο
επηιεθηηθήο
δηαγξαθήο
(selective wipe) ηνπ απνκνλσκέλνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
26. εθαξκνγψλ PoL γηα φια ηα ππνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα.

NAI

Λα αλαθεξζεί ηπρφλ ππνζηήξημεο ηνπ selective wipe ινηπά
ππνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.

27.

Πε πεξίπησζε απψιεηαο θάπνηνπ/θάπνησλ εθ ησλ
παξερφκελσλ ζπζθεπψλ smartphones ή κε ζπκκφξθσζήο
ηνπ(ο) κε ηηο πνιηηηθέο αζθαιείαο ην ζχζηεκα EMM ζα έρεη
ηε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο νιηθήο δηαγξαθήο (wipe)
ηεο ζπζθεπήο.
Λα αλαθεξζνχλ ηα πξφζζεηα ππνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα, εθηφο εθείλνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ
smartphones, πνπ ππνζηεξίδνληαη φζνλ αθνξά απηή ηε
δηαδηθαζία απνκαθξπζκέλεο νιηθήο δηαγξαθήο (selective
wipe).

Λα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην ζχζηεκα ζε
θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα πξνβεί ζε
κέηξα-ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε
θαηά ηελ αλίρλεπζε
παξαβίαζεο
ησλ
εθαξκνδφκελσλ
πνιηηηθψλ
πνπ
28. εθαξκφδνληαη απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ ή εκθαλίδνληαη
σο εηδνπνηήζεηο ή επηινγέο ζην ρξήζηε ή ζην δηαρεηξηζηή.

ΛΑΗ

NAI

Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο φισλ ησλ
ελεξγεηψλ.

29.

Λα αλαθεξζνχλ νη δπλαηέο ελέξγεηεο
απέληαμεο ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο.
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NAI

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
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Λα πεξηγξαθεί αθελφο ε δπλαηφηεηα έληαμεο θαη ηδησηηθψλ
έμππλσλ ζπζθεπψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο (BYOD – Bring Your Own Device)
30.
δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξφζβαζε
ζην PoL θαη αθεηέξνπ φινη νη ηπρφλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ
έληαμε ηδησηηθψλ έμππλσλ ζπζθεπψλ.

NAI

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζην θεληξηθφ
31. ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλ πξφθεηηαη πεξί ππεξεζηαθήο ή
ηδησηηθήο ζπζθεπήο.

ΛΑΗ

32.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο πνιιαπιψλ πνιηηηθψλ
δηαρείξηζεο βάζεη ηνπ είδνπο/ηχπνπ ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο
θαζψο θαη ην ρξήζηε ηεο

ΛΑΗ

Λα πεξηγξαθνχλ ελ ζπληνκία νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο, ν
ηξφπνο θαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπο.
Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζπλδπαζκψλ
πνιηηηθψλ
ζπζθεπψλ/ρξεζηψλ
(κε
ππνρξεσηηθφ-ζα
33.
ζεσξεζεί
ππεξθάιπςε
ζε
πεξίπησζε
χπαξμεο
δπλαηφηεηαο).

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ νκάδσλ
34. ζπζθεπψλ/ρξεζηψλ, κε αλάζεζε δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο
αλά νκάδα.

NAI

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνηξνπήο ηνπ ρξήζηε απφ
ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ EMM.

ΛΑΗ

Λα
αλαθεξζεί
ηπρφλ
δπλαηφηεηα
παξαγσγήο
παξακεηξνπνηεκέλσλ κελπκάησλ πξνο ηνπο ρξήζηεο απφ ην
36.
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ EMM (κε ππνρξεσηηθφ-ζα
ζεσξεζεί ππεξθάιπςε ζε πεξίπησζε χπαξμεο δπλαηφηεηαο)

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία ησλ θνξεηψλ
37. ζπζθεπψλ κε ην ζχζηεκα EMM – λα πεξηγξαθεί ε
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο.

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ δηαρεηξηζηή
θαζψο θαη αληίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ην
38. ζπλδηαζκφ ηνπ εληνπηδφκελνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ελφο
πεξηζηαηηθνχ θαη ησλ ηαπηφρξνλσλ παξαβηαδφκελσλ
θαλφλσλ.

ΛΑΗ

39. Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ρξεζηψλ απφ MS

ΛΑΗ

35.
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
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Active Directory, Samba Server, LDAP.
Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ηνπ EMM λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ
πξνζθεξφκελε ιχζε NAC (Network Access Control),
40.
πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηηο νη ζπλδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο
πνπ παξέρνληαη απφ ηε δηαιεηηνπξγία ηνπο.

ΛΑΗ

Λα
παξέρεηαη
δπλαηφηεηα
παξαγσγήο
απηφκαησλ
πεξηνδηθψλ θαη θαη‟ απαίηεζε ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
41.
αλαθνξψλ (reports) ζπκκφξθσζεο/κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο
εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ηπρφλ δπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ ηερληθψλ
θαη
δηνηθεηηθψλ
αλαθνξψλ
(reports)
απνηξνπήο
42. πεξηζηαηηθψλ κέζσ e-mail θαη sms (κε ππνρξεσηηθφ-ζα
ζεσξεζεί
ππεξθάιπςε
ζε
πεξίπησζε
χπαξμεο
δπλαηφηεηαο).

NAI

Λα ππνζηεξίδεηαη, κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά, ε
δπλαηφηεηα ηφζν απηφκαηεο φζν θαη ρεηξνθίλεηεο
απνκαθξπζκέλεο
δηαλνκήο
θαη
43.
εγθαηάζηαζεο/απεγθαηάζηαζεο θαη ελεκέξσζεο ινγηζκηθνχ
γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (clients), ηφζν εληφο ηνπ
θξππηνγξαθεκέλνπ ρψξνπ (container) φζν θαη εθηφο απηνχ.

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδεηαη απηνκαηνπνηεκέλνο ηξφπνο εγθαηάζηαζεο
ησλ ελεκεξψζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ (software
44. updates) πνπ αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ ηνπ ΔMM κε ηε κέζνδν
πξνψζεζεο (push) απφ ηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή ρσξίο
παξέκβαζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα γηα online update ηνπ
45. εμππεξεηεηή ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο EMM απφ ην
Γηαδίθηπν, κέζσ Proxy ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

NAI

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα γηα online update ηνπ ινγηζκηθνχ
46. EMM ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ
ζπζηήκαηνο ρσξίο παξέκβαζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.

ΛΑΗ

Λα παξαζρεζνχλ νη θαηάιιεινη κεραληζκνί ψζηε θεληξηθά
λα επηηπγράλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα ε δηαλνκή ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα έμππλα θηλεηά
47. θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ελεκεξψζεηο απηψλ (updates),
απεγθαηαζηάζεηο, patches θιπ. ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο,
ρσξίο λα απαηηνχληαη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο απφ ην
ρξήζηε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.

ΛΑΗ
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48.

Λα αλαθεξζνχλ νη δπλαηέο ελέξγεηεο
δήισζεο απψιεηαο ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο.

49.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο browser
(browser security).

50.

ζε πεξίπησζε

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα απζεληηθνπνηεκέλεο πξφζβαζεο
ζην
EMM
κέζσ
πνιιαπιψλ
κεζφδσλ
(Multifactorauthentication).

ΛΑΗ

NAI

NAI

Λα αλαθεξζνχλ φιεο νη δπλαηέο κέζνδνη πξφζβαζεο ηνπ
ρξήζηε.
51. Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ αξρείσλ.

NAI

Λα
παξέρεηαη
δπλαηφηεηα
απαγφξεπζεο
ρξήζεο
52. ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ ή θαηεγνξηψλ εθαξκνγψλ,
αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή.

NAI

53.

Λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο επαλαθνξάο
κπζηηθνχ θσδηθνχ (password recovery).

NAI

54.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ησλ αζχξκαησλ
δηθηχσλ wi-fi θαη Bluetooth.

NAI

Λα πεξηγξαθεί ε χπαξμε δπλαηφηεηαο απνκαθξπζκέλνπ
ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο (remote control) (κε ππνρξεσηηθφ-ζα
55.
ζεσξεζεί
ππεξθάιπςε
ζε
πεξίπησζε
χπαξμεο
δπλαηφηεηαο).

ΛΑΗ

56. Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο/ειέγρνπ email.

ΛΑΗ

Λα δεκηνπξγεζεί θεληξηθφ απνζεηήξην εθαξκνγψλ γηα
smartphones (Police app store), απ‟ φπνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο
57. ζα κπνξνχλ λα „θαηεβάδνπλ‟ (download) θαη λα εγθαζηζηνχλ
κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν πξφζζεηεο εθαξκνγέο γηα ηηο
θνξεηέο ζπζθεπέο.

ΛΑΗ

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηαλνκήο θαη εγθαηάζηαζεο
mobile εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ Διιεληθή
Αζηπλνκίαο θαη κε ηνπο δχν (2) παξαθάησ ηξφπνπο:
58. 1) κε πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ
επίζεκε πιαηθφξκα δηαλνκήο/πψιεζεο εθαξκνγψλ ηνπ
εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο (πρ
App Store, Google Play) θαη
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2) ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ απηφ
ππνζηεξίδεηαη/επηηξέπεηαη απφ ην εθάζηνηε Ιεηηνπξγηθφ
Πχζηεκα

59.

Ξηζηνπνίεζε CE ή άιιε ηζνδχλακε (ζπλνδεπφκελε απφ
έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηζνδπλακίαο).

ΛΑΗ

60.

Λα
αλαθεξζνχλ
πηζηνπνηήζεηο
θαηαζθεπαζηηθά standards.

ΛΑΗ

ISO

θαη

ινηπά

Θαηά ηε κειέηε εθαξκνγήο ζα απεηθνληζηεί, ζε αλαιπηηθά
ζρεδηαγξάκκαηα, ε Αξρηηεθηνληθή ησλ ππφ εγθαηάζηαζε
εμππεξεηεηψλ θαη ινγηζκηθψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζηα
νπνία
κεηαμχ
άιισλ
ζα
απεηθνλίδνληαη
νη
απνζηξαηηθνπνηεκέλεο δψλεο (DMZ)
ησλ πθηζηάκελσλ
Firewalls, θαζψο ν ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα εληαρζεί
61.
ζην ServerFarm ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πιάλν
δηεπζπλζηνδφηεζεο IP πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (ζε
ζπκθσλία-ζπκβαηφηεηα κε ην πθηζηάκελν), νη δηεπαθέο κε
άιια πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα – ινγηζκθά θαζψο θαη κε
πθηζηάκελα ζπζηήκαηα – ινγηζκηθά ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη νη θαλφλεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ.

ΛΑΗ

Θαηά ηε κειέηε εθαξκνγήο ζα θαηαγξαθνχλ νη αλαγθαίεο
ζχξεο θαη θαηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο εθάζηνπ εμππεξεηεηή
62.
θαζψο, ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θεληξηθψλ
δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.

ΛΑΗ

Θαηά ηε κειέηε εθαξκνγήο ζα θαηαγξαθνχλ νη αλαγθαίεο
63. παξακεηξνπνηήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ινγηζκηθψλ πνπ
πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο

ΛΑΗ

Θαηά ηε κειέηε εθαξκνγήο ζα θαηαγξαθνχλ νη πνιηηηθέο
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζηηο
νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ:
Α) Ξξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν πνιηηηθέο, βάζεη δηεζλψλ
64. πξνηχπσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.

ΛΑΗ

Β) Δπηζπκεηέο πνιηηηθέο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αγνξαζηή.
Πηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν πνιηηηθέο ζα πξέπεη
θαη‟ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελεο απφ
ηελ παξνχζα ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
65. Θαη‟ ειάρηζηνλ ζα δεκηνπξγεζνχλ 2 θαηεγνξίεο πνιηηηθψλ
κε δηαθνξεηηθέο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γηα: Ηδησηηθέο
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ΛΑΗ
Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α
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ζπζθεπέο (Θαηεγνξία 1) θαη πεξεζηαθέο ζπζθεπέο
(Θαηεγνξία 2). Νη πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο θαη
πνιηηηθέο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ θαηά ηηο
απαηηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Όια ηα απαηηνχκελα VMs ζα θηινμελεζνχλ είηε ζηνπο
ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ εμππεξεηεηψλ είηε
66. ζην πθηζηάκελν Storage ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κέζσ
θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο κε FC switches, έπεηηα απφ
ππφδεημε ηνπ Αγνξαζηή.

ΛΑΗ

Ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη
δηαζχλδεζε φινπ ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κε ηελ
ππάξρνπζα
ππνδνκή
(ESXi,
VMWare
Sphere,
67.
παξακεηξνπνίεζε εμππεξεηεηψλ, δίθηπν δεδνκέλσλ,
VLANs, δξνκνιφγεζε, ηπρφλ δηαζχλδεζε κε FC switch θαη
storage θιπ).

ΛΑΗ

Θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν αλάδνρνο ζα
πινπνηήζεη ηηο δηαζπλδέζεηο θαη παξακεηξνπνηήζεηο γηα
ζπλεξγαζία κε ην πθηζηάκελν Πχζηεκα Δμσηεξηθψλ Γίζθσλ
68.
κέζσ ησλ θαξηψλ νπηηθψλ ηλψλ (Fibre Channel), κε πςειή
δηαζεζηκφηεηα ελεξγνχ-παζεηηθνχ (active-passive) ζηηο
ζχξεο.

ΛΑΗ

Θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα παξαζρεζεί
δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ απζεληηθνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ
ηνπ δηθηχνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κέζσ αζθαινχο
69.
πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ ηεο ζπζθεπήο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ
webmail.astynomia.gr & webmail.police.gr.

ΛΑΗ

Θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα επηηπγράλεηαη νκαιή
εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε φια ηα πξνζθεξφκελα
70.
πεξηθεξεηαθά ζπλδεδεκέλα ζε απηφλ θαη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία.

ΛΑΗ

C.9 Βαζηθά θεληξηθά ζπζηήκαηα (εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ, Β.Γ., απνζεθεπηηθνχ
ρψξνπ θιπ.)

C.9.1 Θεληξηθά ζπζηήκαηα εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ αλαδεηήζεσλ
Α/Α

Πειίδα 111 απφ 152

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

Έμππλε Αζηπλφκεπζε – Smart Policing

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ
Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

1.

Λα παξέρνληαη 2+2 εμππεξεηεηέο (rack mount) κε
δπλαηφηεηα
ζπζηάδαο
(clustering)
θαη
κε
ρξήζε
αξρηηεθηνληθήο Cloud / Virtualization ψζηε λα απινπνηείηαη
ε πξφζζεζε ή αθαίξεζε θπζηθψλ πφξσλ θαηά ηηο
επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο

ΛΑΗ

2.

Ζ παξακεηξνπνίεζε ησλ εμππεξεηεηψλ ζα ηθαλνπνηεί πιήξσο
ηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ γηα 24/7/365
(loadbalance, failover), αλά 2 εμππεξεηεηέο.

ΛΑΗ

3.

Έθαζηνο εθ ησλ αλσηέξσ εμππεξεηεηψλ λα θέξεη ην ιηγφηεξν
δψδεθα (12) επεμεξγαζηέο πξνδηαγξαθψλ ίζσλ ε αλψηεξσλ
απφ Intel Xeon E7-8800-V4 (3.2 GHz θαη 24 ππξήλσλ) .

ΛΑΗ

4.

Κλήκε 1TB DDR4 αλά εμππεξεηεηή

ΛΑΗ

5.

Πθιεξνχο δίζθνπο κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα >3TB αλά
εμππεξεηεηή, κε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ζε ιεηηνπξγία
(HotSwap)

ΛΑΗ

6.

Γίζθνη SAS 15000rpm

ΛΑΗ

7.

Ρν ιηγφηεξν δπν (2) ηξνθνδνηηθά αλά εμππεξεηεηή κε
δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ζε ιεηηνπξγία (Hot Swap)

ΛΑΗ

8.

Ρν ιηγφηεξν ηέζζεξηο (4) θάξηεο δηθηχνπ ηαρχηεηαο 1Gbps
κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλ απηφ είλαη απαξαίηεην.

ΛΑΗ

9.

Θάξηα Fiber Channel (ηνπιάρηζηνλ 4x4 GBs)

ΛΑΗ

10.

Γηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπζηάδα ζπλνιηθά αιιά θαη
μερσξηζηά αλά εμππεξεηεηή ζην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε
παξακεηξνπνίεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ Virtualization θαζψο θαη ε
επηζθφπεζε/αλαθνξά ηπρφλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
(monitoring/alarming).

ΛΑΗ

11.

Πε πεξίπησζε ρξήζεο αξρηηεθηνληθήο εμππεξεηεηή θαξηψλ
(Blade Chassis), νη αλσηέξσ απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα
θαιχπηνληαη απφ αλάινγεο ηζρχνο θάξηεο, κε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη εθάζηνηε
επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο.

ΛΑΗ

12.

Λα πξνζθεξζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο αδεηψλ ρξήζεο ηνπ

ΛΑΗ
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ινγηζκηθνχ εηθνληθνπνίεζεο ESXI VMWARE vSphere.
Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε ινγηζκηθνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.

13.

Λα πξνζθεξζεί ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ αλαδεηήζεσλ, κε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο άδεηεο (lisences).

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε ινγηζκηθνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.

14.

Λα πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ινγηζκηθά ησλ
εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ αλαδεηήζεσλ, κε ηηο απαξαίηεηεο
άδεηέο ηνπο (lisences).

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε ινγηζκηθνχ θαη ε εκεξνκελία
έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.

C.9.2 Θεληξηθά ζπζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

1.

Λα παξέρνληαη 3+2 εμππεξεηεηέο (rackmount) κε δπλαηφηεηα
ζπζηάδαο (clustering) θαη κε ρξήζε αξρηηεθηνληθήο Cloud /
Virtualization ψζηε λα απινπνηείηαη ε πξφζζεζε ή αθαίξεζε
θπζηθψλ πφξσλ θαηά ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο.

ΛΑΗ

2.

Ζ παξακεηξνπνίεζε ησλ εμππεξεηεηψλ ζα ηθαλνπνηεί πιήξσο
ηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ γηα 24/7/365
(loadbalance, failover), αλα 2 εμππεξεηεηέο

ΛΑΗ

3.

Έθαζηνο εθ ησλ αλσηέξσ εμππεξεηεηψλ λα θέξεη ην ιηγφηεξν
δψδεθα (12) επεμεξγαζηέο πξνδηαγξαθψλ ίζσλ ε αλψηεξσλ
απφ Intel XeonE5-4667V42.2GHz 18 ππξήλσλ.

ΛΑΗ

4.

Κλήκε ηνπιάρηζην 2ΡΒ DDR4 αλά εμππεξεηεηή.

ΛΑΗ

5.

Aπνζεθεπηηθφ ρψξν 2x 8ΡΒ SAS 15.000 rpm (Serial Attached
SCSI) κε δπλαηφηεηα άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ζθιεξψλ
δίζθσλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ρσξίο απελεξγνπνίεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο (hot swap)

ΛΑΗ
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

6.

Ρν ιηγφηεξν δπν (2) ηξνθνδνηηθά αλά εμππεξεηεηή κε
δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ζε ιεηηνπξγία (HotSwap).

ΛΑΗ

7.

Ρν ιηγφηεξν ηέζζεξηο (4) θάξηεο δηθηχνπ ηαρχηεηαο 1Gbps
κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλ απηφ είλαη απαξαίηεην.

ΛΑΗ

8.

Θάξηα Fiber Channel (ηνπιάρηζηνλ 4x4 GBs)

ΛΑΗ

9.

Γηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπζηάδα ζπλνιηθά αιιά θαη
μερσξηζηά αλά εμππεξεηεηή ζην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε
παξακεηξνπνίεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ Virtualization θαζψο θαη ε
επηζθφπεζε/αλαθνξά ηπρφλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
(monitoring/alarming).

ΛΑΗ

10.

Πε πεξίπησζε ρξήζεο αξρηηεθηνληθήο εμππεξεηεηή θαξηψλ
(BladeChassis), νη αλσηέξσ απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα
θαιχπηνληαη απφ αλάινγεο ηζρχνο θάξηεο, κε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη εθάζηνηε
επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο.

ΛΑΗ

11.

12.

13.

Λα πξνζθεξζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο αδεηψλ ρξήζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ εηθνληθνπνίεζεο ESXI VMWARE vSphere.
Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε ινγηζκηθνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.
Λα πξνζθεξζεί ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
εμππεξεηεηψλ Β.Γ., κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο (lisences).
Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε ινγηζκηθνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.
Λα πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ινγηζκηθά ησλ Β.Γ., κε
ηηο απαξαίηεηεο άδεηέο ηνπο (lisences).
Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε ινγηζκηθνχ θαη ε εκεξνκελία
έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

C.9.3 πνζχζηεκα ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΙΗΘΝ ΙΖΤΖΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Λα πξνζθεξζεί εηδηθφ ζχζηεκα Backup to Disk γηα ηελ
ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο.

2.

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ κνλάδσλ.

3.

Ζ κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί ζην θεληξηθφ Data Room ηνπ
Φνξέα.

ΛΑΗ

4.

Λα αλαθεξζνχλ ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο.

ΛΑΗ

5.

Σξφλνο αλαθνίλσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ.

ΛΑΗ

Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα απνηειεί ζπγθεθξηκέλν εληαίν
πξντφλ θαη λα κελ πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ αλεμάξηεησλ
πιηθψλ θαη ινγηζκηθψλ.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ε ηνπνινγία δηαζχλδεζεο θαη λα πεξηγξαθεί
αλαιπηηθά ε ιεηηνπξγηθφηεηα.

ΛΑΗ

Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα πιεξνί ραξαθηεξηζηηθά
πςειήο δηαζεζηκφηεηαο (Data Availability). Λα αλαθεξζεί ε
αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο.

ΛΑΗ

9.

Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα δηαζέηεη ηερλνινγία Data
Deduplication.

ΛΑΗ

10.

Λα ππνζηεξίδεη Source θαη Target Deduplication
ζπλδπαζκφ κε ην πξνζθεξφκελν Backup ινγηζκηθφ.

ζε

ΛΑΗ

11.

Λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο γλσζηέο archiving εθαξκνγέο κε
hardware enforced data retention.

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδεη δηαζπλδεζηκφηεηα κέζσ FC/VTL, IP/NFS &
CIFS, FICON, ε θάπνηνπ άιινπ πξσηνθφιινπ κε αληίζηνηρε
πεξηγξαθή.

ΛΑΗ

Ρν Deduplication λα είλαη global (source & target deduplicated
δεδνκέλα ζε νπνηνδήπνηε VTL, network share ή άιιν backup
device λα απνζεθεχνληαη κφλν κία θνξά).

ΛΑΗ

Λα αλαιπζεί ν κεραληζκφο Data Deduplication. Λα γίλεη
αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.

ΛΑΗ

Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα
είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα
θαζηεξσκέλα ινγηζκηθά backup (φπσο EMC Networker, IBM
TSM, Veritas Netbackup, θιπ).

ΛΑΗ

6.
7.
8.

12.

13.

14.

15.

ΛΑΗ
2

Δπίζεο, λα δνζεί πιήξεο ιίζηα ππνζηεξηδφκελσλ ινγηζκηθψλ.

16.

Δλζσκάησζε κεραληζκψλ εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ
δεδνκέλσλ (data integrity) πνπ εηζάγνληαη γηα απνζήθεπζε
ζην ζχζηεκα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.

ΛΑΗ

Ν κεραληζκφο απηφο λα ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν ηεο
νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή απαηηεζεί.
Δπηπξφζζεηα, λα αλαιπζεί ν κεραληζκφο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί.
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

17.

Λα δηαζέηεη hardware data remote replication κε δπλαηφηεηα
θξππηνγξάθεζεο κέζσ TCP/IP πξσηνθφιινπ.

ΛΑΗ

Θαηά ην data remote replication λα κεηαθέξνληαη
θξππηνγξαθεκέλα κφλν ηα λέα deduplicated blocks ζην
απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα.

ΛΑΗ

19.

πνζηήξημε bandwidth management γηα ην
replication αλάινγα κε ψξα θαη εκέξα.

ΛΑΗ

20.

Λα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία snapshots

ΛΑΗ

Λα ππνζηεξίδεη θξππηνγξάθεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ
δεδνκέλσλ ψζηε αθφκε θαη κε απψιεηα ησλ δίζθσλ λα κελ
κπνξνχλ απηά λα αλαθηεζνχλ (encryption at rest).

ΛΑΗ

22.

Λα δηαζέηεη FC ζχξεο 8Gbps - γηα δηαζχλδεζε κε ην SAN.

≥4

23.

Θχξεο δηαζχλδεζεο 1 Gigabit Ethernet.

≥4

24.

Θχξεο δηαζχλδεζεο 10 Gigabit Ethernet

≥2

25.

Θχξεο δηαζχλδεζεο 8 Gbps FICON

≥1

26.

Ραρχηεηα εγγξαθήο ησλ backup δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα (κε
≥20
inline deduplication).
ΡΒ/hour

18.

21.

27.

data remote

Mimimum restore throughput αλά εθαξκνγή ή/θαη file
ζχζηεκα 100ΚΒ/sec γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία παξάιιεια restore
(>300MB/sec aggregate restore throughput).

ΛΑΗ

28.

Ξξνζθεξφκελε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα .

29.

Κέγηζηε επεθηαζηκφηεηα ζε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα (ρσξίο
αλαβάζκηζε κνληέινπ ή πξνζζήθε θεθαιψλ/controllers)

≥ 180
ΡΒ

30.

Λα ππνζηεξίδεη ηελ παξάιιειε/ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία
ηνπιάρηζηνλ 150 αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε απηφ.

ΛΑΗ

31.

Λα δηαζέηεη global hot spare ζθιεξνχο δίζθνπο

ΛΑΗ

32.

Λα ππνζηεξίδεη dual disk parity.

ΛΑΗ

33.

πνζηήξημε
drives.

34.

Κέγηζηνο αξηζκφο ηδεαηψλ tape drives.

35.
36.

tape

library emulation

≥ 70 ΡΒ

κε

LTO

ΛΑΗ
≥ 128

Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην
απαξαίηεην ινγηζκηθφ θεληξηθήο δηαρείξηζεο κέζσ γξαθηθνχ
πεξηβάιινληνο (GUI).

ΛΑΗ

πνζηήξημε
ζπζηήκαηνο

ΛΑΗ
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Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο.
πνζηήξημε πξσηνθφιινπ SNMP γηα νινθιήξσζε κε γλσζηέο
πιαηθφξκεο δηαρείξηζεο (OpenView, Tivoli, Unicenter, θιπ).

ΛΑΗ

Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα
πξνζθέξεη ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο θαη
ππνζηήξημήο ηνπιάρηζηνλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πξνζθεξφκελεο ππνζηήξημεο. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.

ΛΑΗ

Θαηαγξαθή ηζηνξηθψλ θαη online ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα
ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ινγηθψλ θαη θπζηθψλ
ζπζθεπψλ ζε αλάινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη παξαγσγή
ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά

ΛΑΗ

Ρα ζπζηήκαηα (2) λα πξνζθεξζνχλ εληφο ηθξηψκαηνο

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ νη απαηηήζεηο ζεξκναπαγσγήο ζε ηππηθή
ιεηηνπξγία (BTUs/hr) ηφζν γηα ηελ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε
φζν θαη γηα ηελ κέγηζηε.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ε ζπλνιηθή απαίηεζε ηζρχνο ξεχκαηνο (ζε W
ζηα 220V) ζε θαηάζηαζε ηππηθήο θαη κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο
ηφζν γηα ηελ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε φζν θαη γηα ηελ
κέγηζηε.

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ην επηκέξνπο βάξνο θάζε rack (ζε
θηιά) ηφζν γηα ηελ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε φζν θαη γηα ηελ
κέγηζηε.

ΛΑΗ

44.

Λα αλαθεξζνχλ νη κεραληζκνί
θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη ςχμεο.

ΛΑΗ

45.

Λα αλαθεξζνχλ ηα πξφηππα ζπκκφξθσζεο (compliance

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

δηαζθάιηζεο

ρακειήο

ΛΑΗ

regulations)
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΙΖΤΖΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
46.

47.

48.

49.

Ρν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο
κε ην πξνζθεξφκελν εηδηθφ ζχζηεκα γηα backup to disk.

ΛΑΗ

Λα πξνζθεξζνχλ άδεηεο ρξήζεο γηα ηελ πξνζηαζία 10ΡΒ
δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο ζε θπζηθνχο
θαη εηθνληθνχο servers. Πε πεξίπησζε πνπ ε αδεηνδφηεζε
γίλεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ αληηγξάθσλ
αζθαιείαο πνπ δηαηεξνχληαη λα ζεσξεζεί φηη είλαη 15 θνξέο
πεξηζζφηεξα απφ ηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν (150ΡΒ).

ΛΑΗ

Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη
εηδηθφηεξα πσο πξνζθέξνληαη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο
ιήςεο αληηγξάθσλ αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ ζέιεη λα
εθαξκφζεη ε εηαηξεία

ΛΑΗ

πνζηήξημε ιήςεο αληηγξάθσλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ Fibre
Channel (SAN) – ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα

ΛΑΗ
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ΠΖ
Ζ
Ζ
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γίλεηαη κέζσ ηνπ SAN κε source θαη target dedupliaction γηα
ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο..
πνζηήξημε ιήςεο αληηγξάθσλ κέζσ ηνπ Ethernet δηθηχνπ –
ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε source
θαη target dedupliaction γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο
εθαξκνγέο.

ΛΑΗ

NAI

•

Ιήςε εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη΄ ειάρηζην κε
ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
Full backup

•

Incremental backup

50.

51.

Ρα αληίγξαθα αζθαιείαο λα δεκηνπξγνχληαη απεπζείαο απφ
ηνπο servers πνπ πξνζηαηεχνληαη πξνο ην εηδηθφ ζχζηεκα γηα
backup to disk (ρσξίο ηα δεδνκέλα λα πεξλνχλ απφ άιινπο
servers) κέζσ ηνπ LAN θαη ηνπ SAN.

NAI

53.

πνζηήξημε ηνπ
ζπζηεκάησλ.

NAS

NAI

54.

Γεκηνπξγία ρξεζηψλ θαη νκάδσλ ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθέο
αξκνδηφηεηεο θαη δηθαηψκαηα ζηε δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ
backup ινγηζκηθνχ.

ΛΑΗ

55.

Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα αξρεία αθφκα θαη φηαλ
απηά ρξεζηκνπνηνχληαη (open).

52.

πξνηχπνπ

NDMP

γηα

πξνζηαζία

ΛΑΗ

Λα δηαζέηεη αλαθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ιήςεο/
απνθαηάζηαζεο
εθεδξηθψλ
αληηγξάθσλ
πνπ
έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ψζηε λα είλαη εχθνιε ε ζε βάζνο αλάιπζή
ηνπο. Δμαγσγή ησλ αλαθνξψλ θαη΄ ειάρηζην ζε
κνξθφηππνπο HTML θαη CSV.

ΛΑΗ

57.

Γπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο (restore) ησλ δεδνκέλσλ ζε
δηαθνξεηηθφ ζεκείν ή ζχζηεκα, απφ απηφ απφ ην νπνίν είρε
γίλεη ε ιήςε ηνπ αληηγξάθνπ αζθαιείαο.

ΛΑΗ

58.

πνζηήξημε θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ
ηεο κεηαθνξάο ηνπο κέζσ δηθηχνπ

ΛΑΗ

56.

59.
60.

61.

62.

63.

θαηά ηε δηάξθεηα

ΛΑΗ

πνζηήξημε ζπλζεηηθψλ backup θαη block based backup.

ΛΑΗ

πνζηήξημε backup ζε δίζθνπο θαη κεηά ζε θαζέηεο.
πνζηήξημε ζπλέρηζεο backup απφ ην ζεκείν πνπ δηεθφπε
(backup resume)
πξνβιήκαηνο

κεηά

απφ

δηαθνπή

backup

ΛΑΗ

ιφγσ

Πε ζπλεξγαζία κε ηηο replication δπλαηφηεηεο ηνπ εηδηθνχ
backup to disk ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε
κεηαθνξά ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζην απνκαθξπζκέλν
backup to disk ζχζηεκα θαη ν backup server λα γλσξίδεη ηελ
χπαξμε ησλ απνκαθξπζκέλσλ αληηγξάθσλ ηα νπνία πξέπεη λα
αθνινπζνχλ ηελ δηθή ηνπο αλεμάξηεηε πνιηηηθή.

NAI

Λα ππνζηεξίδεη ηελ δηελέξγεηα online backup απφ φιεο ηηο
γλσζηέο εθαξκνγέο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (Oracle, MS SQL,

NAI
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MS Exchange, DB2…)
64.

Λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη APIs πνπ πξνζθέξεη
ην ινγηζκηθφ VMWARE (image backup, change block tracking)

ΛΑΗ

65.

Λα ππνζηεξίδεη VMware change block tracking θαη ζην restore

NAI

66.

Λα ππνζηεξίδεη ηελ άκεζε πξφζβαζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ
backed up VMs απφ ην εηδηθφ backup to disk ζχζηεκα θαη ηελ
κεηαθνξά ηνπ κε vmotion ζηνλ VMware cluster.

NAI

67.

Ξαξνρή ιεπηνκεξψλ αλαθνξψλ γηα ηα backups, tapes, drives,

ΛΑΗ

Libraries

68.

πνζηήξημε ηνπ backup ινγηζκηθνχ γηα εγθαηάζηαζε θαη
πξνζηαζία ζηα παξαθάησ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.

ΛΑΗ

Solaris, ΑΗΣ, HP-UX, Windows, Linux. θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα
αλάθηεζήο ηνπο (Ιεηηνπξγηθφ & δεδνκέλα), ζε δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα (δηαθνξεηηθφ hardware).

69.

Ρα source & target deduplicated δεδνκέλα λα απνζεθεχνληαη
ζην πξνζθεξφκελν εηδηθφ ζχζηεκα γηα backup to disk.

NAI

70.

Ρν backup ινγηζκηθφ πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη κέζσ γξαθηθνχ
πεξηβάιινληνο (GUI) αιιά θαη απφ command line.

ΛΑΗ

71.

Ρν ινγηζκηθφ ζε πεξίπησζε βιάβεο λα εηδνπνηεί απηφκαηα ηνλ
δηαρεηξηζηή (Administrator) θαη ηνλ αλάδνρν πνπ παξέρεη ηελ
ππνζηήξημε.

ΛΑΗ

Θαηαγξαθή ηζηνξηθψλ θαη online ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα
ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ησλ αληηγξάθσλ
αζθαιείαο.

ΛΑΗ

72.

Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
73.

πνζηήξημε πξσηνθφιινπ SNMP γηα νινθιήξσζε κε γλσζηέο
πιαηθφξκεο δηαρείξηζεο (OpenView, Tivoli, Unicenter, θιπ).

ΛΑΗ

C.9.4 πνζχζηεκα πξνβνιήο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS)
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Λα αλαβαζκηζηεί ε πθηζηάκελε ππνδνκή GIS γηα ηελ
απεηθφληζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε νιφθιεξν ην γεσγξαθηθφ
ρψξν
ηεο
ειιεληθήο
επηθξάηεηαο,
πξνζθέξνληαο,
πξνζθέξνληαο ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ κε φιεο ηηο άδεηεο
1. (lisences).

NAI

Πε πεξίπησζε κε αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο
GIS, απηφ ζα πξέπεη λα δεισζεί ξεηά θαη λα πξνζθεξζεί
φιν ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ κε ηηο άδεηεο (lisences), γηα
ηελ απεηθφληζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε νιφθιεξν ην
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Γηα ην πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ θαζψο θαη γηα θάζε βαζηθφ
πξφζζεην ινγηζκηθφ (module) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ παξνρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο λα αλαθεξζνχλ: φλνκαέθδνζε θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζεο.
Λα πξνζθεξζεί ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
εμππεξεηεηψλ (servers), νη νπνίνη ζα θηινμελήζνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο, κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
2. άδεηεο (lisences).

NAI

Λα
αλαθεξζνχλ:
φλνκα-έθδνζε
ινγηζκηθνχ
ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο
δηάζεζήο ηνπ.
Λα πξνζθεξζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο ινγηζκηθνχ
(lisences) πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ
δεδνκέλσλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κέζσ εθαξκνγήο
3. απεηθφληζεο GUI.

NAI

Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο
θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δηάζεζήο ηνπ.
Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ινγηζκηθνχ GIS ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην
πιηθφ
(hardware)
ηνπ
θεληξηθνχ
ππνζπζηήκαηνο
εμππεξεηεηψλ ηνπ έξγνπ ή ελαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα
4.
πξνζθεξζεί πξφζζεην θαηάιιειν πιηθφ (hardware), ην
νπνίν πξέπεη λα πεξηγξαθεί ζαθψο, γηα ηελ θάιπςε ησλ
απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.

NAI

Λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζην ράξηε
(ζκίθξπλζε, κεγέζπλζε, κεηαθίλεζε, ρξήζε γεσγξαθηθψλ
5.
ζπληεηαγκέλσλ, δπλαηφηεηα δηαζπλδέζεσλ κε εμσηεξηθέο
εθαξκνγέο )

ΛΑΗ

Λα πεξηγξαθνχλ νη ηξφπνη ειέγρνπ θαη εκθάληζεο ησλ
6. δεδνκέλσλ ζην ράξηε, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν
ηειηθφο ρξήζηεο.

ΛΑΗ

7.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα
δηεπζχλζεσλ ησλ νδψλ.

γεσ-θσδηθνπνίεζεο

ησλ

Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ ραξηνγξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ζε
8. ςεθηαθά αξρεία ηχπνπ .jpg, tiff, .bmp, .gif, .png – λα
αλαθεξζνχλ πξφζζεηνη ηχπνη αξρείσλ.
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Α/Α

9.

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο κε drivers ζπκβαηνχο ηνπιάρηζην
κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows εθδφζεσλ 10, 8, 7 θαη XP.
Λα αλαθεξζεί δπλαηφηεηα εθηχπσζεο κε drivers ζπκβαηνχο
κε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή εθδφζεηο.

ΛΑΗ

10.

Ζ ελεκέξσζε ραξηψλ ζα γίλεηαη κε απηφκαην θαη δηαθαλή
ηξφπν.

ΛΑΗ

11.

Λα αλαθεξζεί δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζρνιίσλ ζην ράξηε
θαη κεηέπεηηα ηνπηθήο απνζήθεπζεο.

ΛΑΗ

12.

Λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζην
ραξαθηήξεο.

NAI

ειιεληθνί θαη αγγιηθνί

Λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο απεηθφληζεο ζην
13. ράξηε ησλ γεσγξαθηθψλ ζέζεσλ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ
(φπσο ζα ιακβάλνληαη απφ ηα ζηίγκαηα GPS).

NAI

Γπλαηφηεηα πξνβνιήο θαη απεηθφληζεο ησλ ζπκβάλησλπεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά δεδνκέλσλ,
ησλ
γεσγξαθηθψλ
ζεκείσλ
απφ
ηα
νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
αλαδεηήζεηο,
ησλ
αληίζηνηρσλ
14. απνηειεζκάησλ θαη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, κε
ρξήζε θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ – φπσο: γεσγξαθηθή πεξηνρή,
νκάδα ρξεζηψλ, είδνο αλαδήηεζεο (π.ρ. αηφκσλ /
νρεκάησλ,
βηνκεηξηθέο
αλαδεηήζεηο),
απνηέιεζκα
αλαδήηεζεο (απαζρνινχλησλ αηφκσλ/νρεκάησλ ή κε).

NAI

Κεηά απφ επηινγή πνπ ζα θάλεη, ζε εθαξκνγή, θεληξηθφο
ρξήζηεο ηεο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθήο νκάδαο (επηπέδνπ
Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο, Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο, Γεληθήο
Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο), ζα κπνξνχλ λα απνηππψλνληαη, κε
γξαθηθφ ηξφπν, ζην ράξηε ηα γεσγξαθηθά ζηίγκαηα ησλ
15. ζπζθεπψλ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο πνπ αλήθεη ν θεληξηθφο
ρξήζηεο ή ησλ αληίζηνηρσλ ππννκάδσλ (ν ρξήζηεο πνπ ζα
νξηζηεί γηα κία ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε ζα κπνξεί επηιέμεη
λα εκθαλίζεη ζηίγκαηα ζπζθεπψλ νιφθιεξεο ηεο
Γηεχζπλζεο ή κφλν ηα ζηίγκαηα ησλ ζπζθεπψλ ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο).

NAI

Λα πεξηγξαθνχλ νη πεξηνξηζκνί ζηε δηαρείξηζε φγθνπ
δεδνκέλσλ.

NAI

17. Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη αμνπνίεζεο ησλ
παξερφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο

NAI

16.
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ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ρσξίο πεξηνξηζκφ.

18.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ
εηθνληθψλ εμππεξεηεηψλ (virtual server environment).

NAI

19.

Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο
γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ.

NAI

Λα παξέρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο κέηξεζεο απνζηάζεσλ
20. θαη εχξεζεο βέιηηζησλ θαη ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ
κεηαμχ ηνπιάρηζην δχν δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ.

NAI

Λα παξέρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο κέηξεζεο απνζηάζεσλ
21. βέιηηζησλ θαη ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ κεηαμχ ηνπιάρηζην
δχν δεδνκέλσλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ.

NAI

22.

Ρν
ραξηνγξαθηθφ
ππφβαζξν
ιεηηνπξγίαο
ππνζπζηήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζην δχν δηαζηάζεσλ.
Λα αλαθεξζνχλ
δηαζηάζεηο (3D).

δπλαηφηεηεο

απεηθφληζεο

ζε

ηνπ

ηξεηο

23. Ππκβαηφκε standards ηνπ Open Geospatial Consortium.

24.

Λα κπνξεί παξάγεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ζηαηηζηηθέο
αλαθνξέο
(reports)
ησλ
ζπιιερζέλησλ
ζηνηρείσλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.

NAI

NAI

NAI

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη ηεο παξερφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εξσηεκάησλ
εκθάληζεο ζπκβάλησλ εληφο νξίσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο
25.
ή αθηίλαο πεξηκεηξηθά απηψλ (π.ρ. πάξθα, ηξάπεδεο,
θπςέιεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θ.ιπ.).

NAI

Λα
παξέρεηαη
δπλαηφηεηα
απεηθφληζεο
hotspots
εγθιεκαηηθφηεηαο βάζεη πνζνηηθήο ή θαη πνηνηηθήο
26.
πξνζέγγηζεο (αμηνπνηψληαο input απφ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο
θαζψο θαη απφ άιιεο πθηζηάκελεο εθαξκνγέο).

NAI

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο γξαθεκάησλ θαη
27. πηλάθσλ ζπρλφηεηαο εκθάληζεο πεξηζηαηηθψλ αλά εκέξα /
ψξα / εβδνκάδα, θαζψο θαη γξαθεκάησλ ηάζεσλ.

NAI

28. Λα

NAI

παξέρεηαη
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

γξαθεκάησλ, ραξηψλ θαη πξνβνιψλ ζηελ ίδηα νζφλε (ηχπνπ
Dashboard).
Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ζπκβάλησλ δπν
δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ κηαο γεσγξαθηθήο ή
29.
δηνηθεηηθήο νληφηεηαο ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα νζφλε γηα
ζχγθξηζε.

NAI

30.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ ηχπσλ θαη
νκάδσλ ζπκβάλησλ θαη γεσγξαθηθψλ ππνβάζξσλ.

NAI

31.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο
GIS απφ απεξηφξηζηνπο ρξήζηεο γηα ζέαζε (view).

NAI

Έληαμε ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο ζην πθηζηάκελν ζρήκα
32. εμνπζηνδφηεζεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο.

NAI

33.

Λα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο εθηχπσζεο ησλ πξνβνιψλ
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε δηάθνξα κεγέζε ραξηηνχ.

NAI

34.

Λα πεξηγξαθνχλ ρξήζεο-αμηνπνίεζεο απφ θηλεηέο έμππλεο
ζπζθεπέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θεληξηθνχ ππνζπζηήκαηνο GIS.

NAI

Λα παξαζρεζνχλ φιεο νη ππεξεζίεο κεηάπησζεο θαη
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ ηνπο εμππεξεηεηέο (servers) ηεο
πνδνκήο
Γεσγξαθηθνχ
Ππζηήκαηνο
35. πθηζηάκελεο
Ξιεξνθνξηψλ (GIS) ζηα λέα θεληξηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα
παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ.

NAI

C.10 Ινγηζκηθά - εθαξκνγέο θνξεηψλ ζπζθεπψλ (smart phones).
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Θα πξέπεη λα θαιχπηνληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο ησλ
θεθαιαίσλ Β.1.2 “Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο θνξεηέο
ζπζθεπέο (smart phones)” θαη Β.1.3 “Ξαξερφκελε
ιεηηνπξγηθφηεηα ζε θεληξηθφ επίπεδν” θαη λα παξαζρεζνχλ θαη
λα αλαπηπρζνχλ, ζηηο ζπζθεπέο smart phones, φιεο νη
εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δεηνχκελε
ιεηηνπξγηθφηεηα.
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

NAI

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

2.

Θα αλαπηπρζεί έλα εληαίν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνλ ηειηθφ
ρξήζηε (ζηελ ειιεληθή γιψζζα), κέζσ mobile εθαξκνγήο,
θαη φιεο νη επί κέξνπο ιεηηνπξγίεο ζα επηηπγράλνληαη κέζσ
αληίζηνηρσλ ππνεθαξκνγψλ.

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

NAI

Ζ αλάπηπμε ηεο mobile εθαξκνγήο, γηα ην πξναλαθεξφκελν
εληαίν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα γίλεη πξνθεηκέλνπ
λα εγθαζίζηαηαη θαη λα ιεηηνπξγεί ζε θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ
δηαζέηνπλ:
α) Ρν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ παξερφκελνπ smart phone
3.

4.

NAI

β) Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα:


Android 4.2 θαη λεψηεξα



IOS 8 θαη λεψηεξα



Windows Phone 10 θαη λεψηεξα

Λα επηηπγράλεηαη πςειή ζπκπίεζε ζην κέγεζνο ησλ
θσηνγξαθηψλ θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηα smart phones ζα πξέπεη λα είλαη
βειηηζηνπνηεκέλν γηα ηελ ηαρεία κεηάδνζή ηνπο θεληξηθά,
κέζσ ηεο παξερφκελεο ηειεπηθνηλσληαθήο δεχμεο ηνπ.

NAI

Λα αλαθεξζεί ε κεζνδνινγία θαη ηα πνζνζηά ζπκπίεζεο πνπ
ζα επηηπγράλνληαη γηα: απιά δεδνκέλα, θσηνγξαθία
πηλαθίδαο απηνθηλήηνπ ή νλφκαηνο, θσηνγξαθία πξνζψπνπ,
θαη δαθηπιηθφ απνηχπσκα.

5.

Λα ηεθκεξησζεί ε πινπνίεζε θαηάιιεινπ βαζκνχ αλάιπζεο
ζηηο θσηνγξαθίεο πξνζψπνπ ψζηε λα είλαη αμηνπνηήζηκεο θαη
κπνξεί λα επηηπγράλεηαη ε αμηφπηζηε αληηπαξαβνιή ηνπο απφ
ην παξερφκελν θεληξηθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ
πξνζψπνπ.

NAI

6.

Δπηπξφζζεηα, ζα δίδεηαη ζηα smart phones ε δπλαηφηεηα
νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR), απφ ιεθζείζεο
θσηνγξαθίεο ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ
απηά, κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ
ραξαθηήξσλ (π.ρ. αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή πηλαθίδαο
απηνθηλήηνπ) νη νπνίνη ελ ζπλερεία θαη ζα απνζηέιινληαη,
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εθάζηνηε αλαδήηεζεο ηνπ smart
phone (αλάινγα κε ηελ ππνεθαξκνγή, ηελ νπνία ζα έρεη
επηιέμεη ν ηειηθφο ρξήζηεο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ) θεληξηθά
γηα λα δηεμαρζνχλ νη αλαδεηήζεηο ζηηο θαηάιιειεο βάζεηο

NAI
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Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
δεδνκέλσλ.

7.

8.

Δπηπξφζζεηα, ζα δίδεηαη ζηα smart phones ε δπλαηφηεηα
απηφκαηεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηεο Β.1.2, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή
εληαίσλ αλαδεηήζεσλ.
Δηδηθά γηα ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα νπηηθήο
αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ησλ ζπζθεπψλ smartphones, ζα
παξαζρεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ δηαθξηηή mobile εθαξκνγή
εληφο ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη κε δπλαηφηεηα
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα:

ΛΑΗ

NAI

α) Android 4.2 θαη λεψηεξα
β) IOS 8 θαη λεψηεξα
γ) Windows Phone 10 θαη λεψηεξα
Θαηά ηε κειέηε εθαξκνγήο ζα πξνζδηνξηζηεί ην πεξηβάιινλ
θαη ε εκθάληζε ηεο εληαίαο mobile εθαξκνγήο, θαη νη επί
κέξνπο εκθαηλφκελεο επηινγέο ηεο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ.

9.

10.

Δθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ηα
ζηνηρεία απηά ζα επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο ΞΔΠ (ζηηο επηθαηξνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη:
αιιαγέο θεληξηθά θαη ελεκεξψζεηο φισλ ησλ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ,
πξνζζήθε
ινγφηππσλ,
νπνηεζδήπνηε
ηξνπνπνηήζεηο ιφγσ λέσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ).
Λα αλαπηπρζνχλ ππνεθαξκνγέο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα,
ηνπιάρηζην
γηα:
Κλεκφληα
αζηπλνκηθψλ
ελεξγεηψλ,
Αγλννχκελνπο, Θαηαδεηνχκελνπο, Απηφθσξα.

NAI

NAI

Θαηά ηε κειέηε εθαξκνγήο ζα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη
απαηηήζεηο ησλ ππνεθαξκνγψλ.

11.

Λα παξαζρεζεί εθαξκνγή-ινγηζκηθφ, κε ηηο απαξαίηεηεο
άδεηεο, θαη λα εγθαηαζηαζεί ζηα smartphones γηα ηνπο
ζθνπνχο εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη
απξφζθνπηα ε δπλαηφηεηα ζην ζχλνιν ησλ smartphones λα
επηθνηλσλνχλ, ρσξίο θφζηνο θιήζεσλ, κε εζσηεξηθά
ηειέθσλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, απφ ην πθηζηάκελν
πιάλν αξηζκνδφηεζεο ηνπ PoL.
Λα

αλαθεξζνχλ:
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NAI

έλαξμεο
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Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
δηάζεζεο θαη ν θαηαζθεπαζηήο.

12.

Όια ηα παξερφκελα ινγηζκηθά ζα ειεγρζνχλ
εγθαηαζηαζνχλ ζηα smart phones ηνπ έξγνπ.

θαη

ζα

C.11 Ινγηζκηθφ αλαπαξαγσγήο ςεθηαθψλ αξρείσλ θηλνχκελεο εηθφλαο (video)
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Λα πξνζθεξζεί ην ινγηζκηθφ κε φιεο ηηο άδεηεο (lisences) πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζπιιεγφκελσλ
θηλνχκελεο εηθφλαο θεληξηθά, γηα ηνπιάρηζην 100 ρξήζηεο.

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζνχλ: φλνκα-έθδνζε θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο
δηάζεζεο.

2.

3.

Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη αμνπνίεζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
ρσξίο πεξηνξηζκφ.
Λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη αμνπνίεζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ ηνπιάρηζην ζε Ζ/ κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
Windowsεθδφζεσλ 10, 8, 7 θαη XP.

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Λα αλαθεξζεί δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη αμνπνίεζήο ηνπ θαη κε
άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή εθδφζεηο.

4.

Ππκβαηφηεηα κε πξφηππα MPEG-4, AVI, FLVθαηF4V.
Λα αλαθεξζεί ζπκβαηφηεηα κε άιια πξφηππα.

ΛΑΗ

5.

Λα αλαθεξζεί ην θνξκά ησλ παξαγφκελσλ αξρείσλ

ΛΑΗ

6.

Ρα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα video ζα δηαηεξνχληαη γηα ρξφλν
δεθαπέληε (15) εκεξψλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηηο
απνζεθεπηηθέο κνλάδεο.

ΛΑΗ

7.

Ρα ινηπά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζπζρέηηζεο αθφκε θαη
κεηά ηελ δηαγξαθή ησλ video ζα δηαηεξνχληαη ζην ςεθηαθφ

ΛΑΗ
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Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα έμη (6) κήλεο.

C.12 Δληαία εθαξκνγή αλαδεηήζεσλ
ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Λα αλαπηπρζεί εληαία εθαξκνγή αλαδεηήζεσλ, κέζσ
ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο, κε web-services, κε ηξίηα
ζπζηήκαηα (εζληθέο θαη δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ), ζην
πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο
δηαζπλδέζεηο θαη ξνέο.

ΛΑΗ

2.

Λα θαιχπηνληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο ησλ θεθαιαίσλ Β.1.2
“Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (smart
phones)” θαη Β.1.3 “Ξαξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε θεληξηθφ
επίπεδν” θαη λα πινπνηεζνχλ φιεο νη θεληξηθέο εθαξκνγέο
ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δεηνχκελε
ιεηηνπξγηθφηεηα.

ΛΑΗ

3.

Λα ππνζηεξίδεηαη ε πξνζπέιαζε ηεο εθαξκνγήο κέζσ web
πεξηβάιινληνο (browser) γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηνπ δηθηχνπ
PoL (ζηελ ειιεληθή γιψζζα).

ΛΑΗ

4.

Λα ππνζηεξίδεηαη ε πξνζπέιαζε ηεο εθαξκνγήο κέζσ mobile
πεξηβάιινληνο, ππφ ηε κνξθή application ην νπνίν ζα
πξνζθεξζεί.

ΛΑΗ

5.

Αξηζκφο αδεηψλ ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
αλαδεηήζεσλ κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 5.000, εθφζνλ
απαηηείηαη.

ΛΑΗ

Λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα
πθηζηάκελσλ web-services.
6.

7.

αμηνπνίεζεο

φισλ

ησλ

Νη απινπνηεκέλνη δηαζέζηκνη ηχπνη αλαδεηήζεσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ηα
web-services πνπ πξέπεη λα θιεζνχλ θαζψο θαη νη θαηά
πεξίπησζε εκπιεθφκελεο Β.Γ., ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηε
θάζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο.
Λα παξέρεη απνηειέζκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ ηνπ ΑΔΑ κε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ δηεπαθψλ
(web services) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε
Ξιεξνθνξηθήο/ΑΔΑ, θαζψο θαη απφ ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο
Β.Γ. πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ
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ΛΑΗ

ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

πξνδηαγξαθψλ.
8.

Λα παξέρεη fulltext search ιεηηνπξγία.

ΛΑΗ

Λα πξαγκαηνπνηεί Fulltext Indexation ησλ αθφινπζσλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ.
• Microsoft SQL Server

9.

• Oracle

ΛΑΗ

• Firebird
• PostgreSQL
10.

Λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο – ηαμηλφκεζεο
(categorization) ησλ πξνο αλαδήηεζε δεδνκέλσλ.

ΛΑΗ

11.

Λα πεξηέρεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο πνιιαπιέο
ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο
αζθαινχο επηθνηλσλίαο,
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη εμαθξίβσζεο ηαπηφηεηαο
ησλ ρξεζηψλ, θξππηνγξάθεζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ρξήζηε
θαη δηαθνκηζηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο
κεζφδνπο ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ρξήζηε NTLM, Kerberos,
LDAP.

ΛΑΗ

12.

Ρν πεξηβάιινλ αλαδεηήζεσλ λα είλαη πξνζβάζηκν θαη πιήξσο
ιεηηνπξγηθφ απφ ηελ εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ ζα
αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θεληξηθά απφ
ηνπο ρξήζηεο ηνπ POL, κέζσ Ζ/.
Ζ εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλαδήηεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηε ιήςε βηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (απνηχπσκα θαη
θσηνγξαθία) ή κε ηελ πιεθηξνιφγεζε δεδνκέλσλ απφ ην
ρξήζηε ή κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ (OCR, MRZ, CHIP θιπ.) ή
κε ζπλδπαζκφ ησλ 3 δπλαηνηήησλ.

ΛΑΗ

13.

Ζ θεληξηθή εθαξκνγή αλαδεηήζεσλ, πνπ ζα πινπνηεζεί ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα δηεμάγεη αλαδεηήζεηο ζε
πεδία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο «Πεκαηηθέο
Αλαθνξέο» (π.ρ. πεδίν Αξηζκφο Πεηξάο). On hit, ζα
επηζηξέθνληαη θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία (πεξί ηα 3-4 βαζηθά
πεδία, πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ) ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ
αζηπλνκηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν.

ΛΑΗ

14.

Λα παξέρεη δηεπαθή κε ηελ εθαξκνγή «Βηβιίν Αδηθεκάησλ &
Ππκβάλησλ».

ΛΑΗ

15.

Ζ ιήςε απνηειεζκάησλ απφ ηελ αλαδήηεζε βηνκεηξηθψλ
δεδνκέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ
ηαπηνπνίεζεο, είηε πθηζηάκελσλ, είηε απφ πξνκήζεηα απφ ηελ
παξνχζα δξάζε (Fingerprint identification, Facial Recognition,

ΛΑΗ
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Voice Recognition, Ινηπέο).
16.

Ζ αλαδήηεζε ζα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο
πθηζηάκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ.

ΛΑΗ

17.

Απφ ηελ αλαδήηεζε, ζα πξνθχπηεη άκεζα ζπλνπηηθή
απάληεζε
–
ηηκή
–
απνηέιεζκα,
επηρεηξεζηαθνχ
ελδηαθέξνληνο, ζην πεξηβάιινλ εθαξκνγήο ηνπ “SmartPhone”
(ζηνηρεία αλαγλψξηζεο – ηαπηνπνίεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ
πξνζψπνπ ή αληηθεηκέλνπ θαη ε θαηάζηαζε «απαζρνιεί ή
φρη».

ΛΑΗ

18.

Ρα ζηνηρεία ηεο αλαδήηεζεο (πιελ ησλ δαθηπιηθψλ
απνηππσκάησλ) ζα θαηαρσξνχληαη ζε θεληξηθή βάζε
δεδνκέλσλ πνπ ζα πινπνηεζεί γηα ην ζθνπφ ηνπ παξφληνο
έξγνπ (κε ρξήζε πφξσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ θεληξηθψλ
ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ) κε κνλαδηθφ αξηζκφ
πεξηζηαηηθνχ θαη αληηζηνίρηζε ηνπ ιεθζέληνο απνηειέζκαηνο.

ΛΑΗ

19.

Λα παξαζρεζεί κεραληζκφο ζπιινγήο θαη θεληξηθήο
θαηαγξαθήο
ζηνηρείσλ
επηρεηξεζηαθνχ
ελδηαθέξνληνο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζηνηρείσλ
Logging
αηηεκάησλ
αλαδεηήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ αλαδεηήζεσλ ζηηο θεληξηθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ), ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
κειινληηθά γηα ηελ εμαγσγή ζπζρεηηζκψλ, ζπκπεξαζκάησλ
θαη πξνβιέςεσλ κέζσ
δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ησλ
ζπιιεγφκελσλ πιεξνθνξηψλ.

ΛΑΗ

20.

Ν
ρξφλνο
απφθξηζεο
απνηειεζκάησλ,
κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ζα είλαη
κηθξφηεξνο ή ίζνο ησλ 70 δεπηεξνιέπησλ (απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ εξσηήκαηνο).

ΛΑΗ

21.

Ν ρξφλνο απφθξηζεο απνηειεζκάησλ, γηα εξσηήκαηα πνπ
πεξηέρνπλ βηνκεηξηθά δεδνκέλα σο ζηνηρείν πξσηνγελνχο
αλαδήηεζεο, ζα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ησλ 180
δεπηεξνιέπησλ (απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο).

ΛΑΗ

22.

Ρν πεξηβάιινλ αλαδεηήζεσλ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
ηαπηφρξνλεο εμππεξέηεζεο ηνπιάρηζηνλ 1.000 εξσηεκάησλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ ιεθζέλησλ βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ.

ΛΑΗ

23.

Πην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ζα αλαθέξεηαη ε πεγή/έο
πξνέιεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ.

ΛΑΗ

24.

Ζ
εθαξκνγή
αλαδήηεζεο
λα
παξέρεη
δπλαηφηεηα
απζεληηθνπνίεζεο πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ην πξνζθεξφκελν
ζχζηεκα EMM θαζψο θαη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο
ρξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Ξιεξνθνξηθήο/ΑΔΑ

ΛΑΗ

25.

Ζ δηαρείξηζε ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κεκνλσκέλα
είηε ζε νκάδεο, αλά δηαζέζηκε πεγή αλαδήηεζεο.

ΛΑΗ
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

26.

Ζ ιήςε απνηειεζκάησλ απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζα είλαη
πιήξσο εμαξηψκελε ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο πνπ ηνπο
έρνπλ εθρσξεζεί.

ΛΑΗ

27.

Πην πξναλαθεξφκελν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζα αλαπηπρζεί θαη
ζα
εληαρζεί
δπλαηφηεηα
„ζπκπιήξσζεο
αλαθνξάο
πεξηζηαηηθνχ‟ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.

ΛΑΗ

28.

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο ζηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη
λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά, γηα θάζε επηκέξνπο δεηνχκελν
ραξαθηεξηζηηθφ, ε πξνζέγγηζε πινπνίεζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν επηηπγράλεηαη, νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ.

ΛΑΗ

C.13 πνζχζηεκα αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡ
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
ΖΠΖ

1.

Ρν ππνζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί θεληξηθά,ζα πξέπεη λα
θαιχπηεη επηρεηξεζηαθά ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο – ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Smart Policing γηα
ηελ
δηαζηαχξσζε/αληηπαξαβνιή
θσηνγξαθηψλ
πξνζψπσλ,νη νπνίεο ζα εηζάγνληαη απφ έλα ζχλνιν
«έμππλσλ»θνξεηψλ
ζπζθεπψλ&
ζηαζεξψλ
ζηαζκψλ
εξγαζίαο.

ΛΑΗ

2.

Ν ηχπνο ηνπ αξρείνπ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε
θσηνγξαθηψλ,κέζσ ησλ smartphones, ζα πξέπεη λα είλαη ζε
formatαλαγλσξίζηκν & ζπκβαηφ 100% απφ ην πξνζθεξφκελν
ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ.

ΛΑΗ

3.

4.

Λα πξνζθεξζεί ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ κε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο άδεηεο (liecences) γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Λα αλαθεξζνχλ ε πξνζθεξφκελε έθδνζε θαη ν αξηζκφο ησλ
αδεηψλ
Νη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο ζα απνζηέιινπλ θεληξηθά ηελ
ιεθζείζα θσηνγξαθία κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο,
φπνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαδήηεζε θαη απφ ην ππνζπζηεκα,
ζα
επηηπγράλεηαη
ε
εμαγσγή
απνηειέζκαηνο
απηνκαηνπνηεκέλα ζε ρξφλν tm≤10 sec (ρξφλνο γηα ηελ
θεληξηθή απηνκαηνπνηεκέλε ηαπηνπνίεζε).
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ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α
5.

6.

ΑΞΑΗΡ
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
ΖΠΖ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
Λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζηα πξνζθεξφκελα
θεληξηθά ζπζηήκαηα.
Λα παξέρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ειάρηζηνπ πιήζνπο
εγγξαθψλ θσηνγξαθίαο ζε ςεθηαθή κνξθή.

ιίζηαο

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

ΛΑΗ
≥
1.500.
000

7.

Λα
παξέρεηαη
ε
δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο
παξαθνινχζεζεο (watchlist) βάζεη θξηηεξίσλ.

8.

Λα παξαζρεζνχλ δπν (2) πιήξεηο ζηαζεξνί ζηαζκνί εξγαζίαο,
νη νπνίνη ζα ζπλδένληαη, κέζσ ηνπ δηθηχνπ PoL, ζην θεληξηθφ
ππνζχζηεκα αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ, θαη απφ
νπνίνπο ζα κπνξεί λα επηηπγράλεηαη νη δηαδηθαζίεο
εηζαγσγήο/δηαζηαχξσζεο/αληηπαξαβνιήο 1:1
θαζψο θαη
αλαδήηεζεο 1:Λ ησλ θσηνγξαθηψλ κε ην ινγηζκηθφ
αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ.

NAI

9.

Πηνπο δχν (2) ζηαζκνχο εξγαζίαο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
καδηθήο δηαγξαθήο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα καδηθήο εμαγσγήο
ησλ εγγξαθψλ.

NAI

ΛΑΗ

Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δπν (2) απηνχο πιήξεηο ζηαζεξνχο
ζηαζκνχο εξγαζίαο λα πξνζθεξζεί ην θαηάιιειν πιηθφ
(hardware) θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα:
α) Ζ/ κε ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: αξηζκφο
ππξήλσλ CPU ≥ 2, ζπρλφηεηα επεμεξγαζηή ≥ 3 GHz, κλήκε
RAM ≥ 4 GB, HD ρσξεηηθφηεηαο ≥ 500 GB, θάξηα γξαθηθψλ
κε κλήκε ≥ 2 GB (πιένλ ηεο κλήκεο RAM) ηαρχηεηα ≥ 1GHz
θαη ηνπιάρηζην ηξεηο (3) εμφδνπο DVI, HDMI, θαη VGA.

10.

β) Ξιεθηξνιφγην κε κφληκε απνηχπσζε ειιεληθψλ θαη
αγγιηθψλ ραξαθηήξσλ θαη πνληίθη (optical wheel mouse)
γ) Νζφλε κε ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
κέγεζνο ≥ 24”, αλάιπζε ≥ 1920x1080, ηερλνινγία LED ή
θαιχηεξε

NAI

δ) Δγθαηεζηεκέλν πιήξσο εμειιεληζκέλν, ελεξγνπνηεκέλν,
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηειεπηαίαο ειεγκέλεο έθδνζεο, κε ηηο
απαξαίηεηεο άδεηεο (licenses), πνπ λα παξέρεη γξαθηθφ
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ην νπνίν λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ.
Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ε αλαιπηηθή
ζχλζεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη πηζηνπνηήζεηο.
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Α/Α

ΑΞΑΗΡ
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
ΖΠΖ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο
αλαγλψξηζεο θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ, ή ηηο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ γεληθφηεξα, πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα γηα απμεκέλεο
ηερληθέο απαηηήζεηο θαη δπλακηθφηεηα ησλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο, ηφηε ζα πξέπεη λα
πξνζθεξζνχλ θαηάιιεια αλαβαζκηζκέλνη ζηαζκνί εξγαζίαο.
Νη πξνζθεξφκελνη ζηαζεξνί ζηαζκνί εξγαζίαο, ζα δηαζέηνπλ
θαηάιιεια εξγαιεία επεμεξγαζίαο – βειηίσζεο εηθφλαο
ζπκβαηά κε ην πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο
πξνζψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη
θαηάιιειεο εξγαζίεο επί ησλ απνζηειιφκελσλ θσηνγξαθηψλ.
Δξγαζίεο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά: 1) Ζ επεμεξγαζία – βειηίσζε
ησλ ιεθζέλησλ θσηνγξαθηψλ θαη ε ελ ζπλερεία εθηέιεζε
αλαδεηήζεσλ. 2) Ζ εθαξκνγή εγθιεκαηνινγηθψλ θίιηξσλ κε
ζθνπφ ηηο βειηηψζεηο θσηνγξαθηψλ θαη ε ελ ζπλερεία εθηέιεζε
αλαδεηήζεσλ.
Ν ρξφλνο αλαδήηεζεο απφ ηνπο ζηαζεξνχο ζηαζκνχο
εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ts≤120 sec.
Ρν ειάρηζην ζχλνιν ησλ εκεξήζησλ αλαδεηήζεσλ ζα είλαη
R=5.000, ελψ ην ειάρηζην ζχλνιν ησλ ηαπηφρξνλσλ
αλαδεηήζεσλ ζα είλαη Rs=100. Νη αλαδεηήζεηο αθνξνχλ
ζπλνιηθά ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ηνπο ζηαζεξνχο ζηαζκνχο
εξγαζίαο.
Ρν ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ, ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη ηνλ νξηζκφ θαησθιίσλ (matching scores), πάλσ
απφ ηα νπνία ε απάληεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζα επηζηξέθεηαη
απηνκάησο ρσξίο λα απαηηείηαη επηβεβαίσζε απφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ.
Λα παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο κεηάπησζεο ηνπ πθηζηάκελνπ
ςεθηαθνχ
αξρείνπ
θσηνγξαθηψλ
ηνπ
Φνξέα
ζηα
πξνζθεξφκελα θεληξηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο πξνζθεξφκελεο
βάζεηο δεδνκέλσλ.
Λα αλαπηπρζεί web service ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, γηα αλαγλψξηζε
θσηνγξαθηψλ πξνζψπνπ, θαη απφ άιιεο εθαξκνγέο ηεο.

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ

NAI

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

C.14 Απαηηήζεηο αλαβάζκηζεο AFIS
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Θα πξέπεη λα πινπνηεζεί Γηαζχλδεζε – Γηεπαθή κε ην
πθηζηάκελν Πχζηεκα AFIS, ην νπνίν έρεη πξνκεζεπηεί ε
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ
ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

Διιεληθή Αζηπλνκία (θεληξηθή ππνδνκή ζην θηίξην Α.Δ.Α.)

2.

Θα παξαζρεζνχλ ην απαξαίηεην πιηθφ (hardware) θαη
ινγηζκηθφ (software) θαη νη ππεξεζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη
ηελ αζθαιή δηαζχλδεζε ηνπ Ππζηήκαηνο κε ην ππνζχζηεκα
AFIS, ηε δεκηνπξγία ζρήκαηνο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, κέζσ
ηεο αμηνπνίεζεο δηεζλψλ απνδεθηψλ πξνηχπσλ, θαηά
πξνηίκεζε Γηαδηθηπαθψλ πεξεζηψλ, Web Services.

ΛΑΗ

3.

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα
αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο πνπ πεηγξάθνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.

ΛΑΗ

4.

Λα αλαπηπρζεί δηαζχλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα
απνζηέιινληαη ηα θαηάιιεια ιεθζέληα (απφ ηηο θνξεηέο
ζπζθεπέο) αξρεία απνηππσκάησλ (NIST) πξνο ην πθηζηάκελν
θεληξηθφ ζχζηεκα AFIS.

ΛΑΗ

Νη ππφ αλάπηπμε δηαζπλδέζεηο λα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
δηεθπεξαίσζεο κέρξη 2.000 αηηεκάησλ αλαδεηήζεσλ αλά
εκέξα.

5.

Λα αλαπηπρζεί δηαζχλδεζε ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα AFIS,
κέζσ ηεο νπνίαο ζα ιακβάλεη ηα πξνο αλαδήηεζε αηηήκαηα,ζα
ηα ηξνπνπνηεί θαηάιιεια αλ απηφ απαηηείηαη θαη ζα ηα
δξνκνινγεί ζηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ ηνπ AFIS πξνθεηκέλνπ
λα δηελεξγνχληαη επηηπρψο νη επηδησθφκελεο δαθηπινζθνπηθέο
αλαδεηήζεηο. Κέζσ ηεο ίδηαο δηαζχλδεζεο ζα επηζηξέθνπλ νη
δξνκνινγεκέλεο νη απαληήζεηο ηνπ ππνζπζηήκαηνο AFIS ζηα
πξναλαθεξφκελα δαθηπινζθνπηθά αηηήκαηα.

ΛΑΗ

Νη ππφ αλάπηπμε δηαζπλδέζεηο λα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
δηεθπεξαίσζεο κέρξη 2.000 αηηεκάησλ αλαδεηήζεσλ αλά
εκέξα.

6.

Θαηά ηελ θάζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα
νξηζηηθνπνηεζνχλ
νη
ηειηθέο
ιεπηνκέξεηεο
ησλ
πξναλαθεξφκελσλ δηαζπλδέζεσλ, θαζψο θαη ην ελδερφκελν
ελζσκάησζεο ζε απηέο κέγηζηνπ αξηζκνχ εκεξήζησλ
αλαδεηήζεσλ.

ΛΑΗ

7.

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο γηα ηελ αζθαιή θαη επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο δηαζπλδέζεσλ απηψλ νθείιεη λα
ζπλεξγαζηεί φπνπ απαηηείηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, αιιά θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ

ΛΑΗ
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

πθηζηάκελνπ ππνζπζηήκαηνο AFIS.

8.

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ
θαηάιιειε-εο ξνή-εο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχληαη
επηηπρψο αλαδεηήζεηο δχν (2) δαθηπιηθψλ ζηαζεξψλ
απνηππσκάησλ πξνο ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγηθή βάζε
δεθαδαθηπιηθψλ
απνηππσκάησλ
πνπ
πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ.

ΛΑΗ

9.

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο γηα ηελ αζθαιή θαη επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο ή ησλ απαξαίηεησλ ξνψλ εξγαζίαο, νθείιεη
λα ζπλεξγαζηεί φπνπ απαηηείηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο αιιά θαη ηνλ αλάδνρν – πξνκεζεπηή
ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο AFIS.

ΛΑΗ

C.15 Ηθξηψκαηα (racks) θηινμελίαο θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

1.

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηθξησκάησλ.

NAI

2.

Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν.

ΛΑΗ

3.

Λα αλαθεξζεί ε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.

ΛΑΗ

4.

Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ θάζε ηθξηψκαηνο, κε πιήξε ζχλζεζε
ηνπ εμνπιηζκνχ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 500 θηιά.

ΛΑΗ

5.

Λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνο επηκεξηζκφο ηνπ βάξνπο
ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα πξνζθεξφκελα ηθξηψκαηα.

ΛΑΗ

6.

Ρν ζχλνιν ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ ζα παξαδνζεί
ελζσκαησκέλα ζε Racks ηα νπνία θαη ζα πξνζθεξζνχλ ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ.

ΛΑΗ

7.

Ζ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην
κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ ηθξησκάησλ.

ΛΑΗ

8.

Ύςνο (Rack Units).
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Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

9.

Ππκβαηφ κε πξνδηαγξαθέο 19” rack.

ΛΑΗ

10.

Λα δηαζέηεη θιεηδαξηά ζηελ κπξνζηηλή θαη ζηελ πίζσ πφξηα.

ΛΑΗ

11.

Λα δηαζέηεη δηάηξεηεο πφξηεο.

ΛΑΗ

12.

Λα πεξηγξαθεί ν πξνζθεξφκελνο ηξφπνο εμαεξηζκνχ –ςχμεο
ηνπ εμνπιηζκνχ.

ΛΑΗ

13.

Λα πξνζθεξζεί ε απαηηνχκελε πνζφηεηα PDUs (Power
Distribution Units) ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηξνθνδνζία ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζην ηθξίσκα ζπζθεπψλ, κε κέγηζην
πιενλαζκφ ηξνθνδνζίαο αλά ζπζθεπή.

ΛΑΗ

14.

Ρα θαιψδηα UTP, ηξνθνδνζίαο θαη νπηηθψλ ηλψλ λα
ζπγθξαηνχληαη απφ θαηάιιεινπο νδεγνχο, νη νπνίνη δελ ζα
πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ρψξν εληφο ηνπ ηθξηψκαηνο (zero
U).

ΛΑΗ

15.

Έθαζην rackλα δηαζέηεη KVM console.

ΛΑΗ

16.

Ζ ππάξρνπζα ππνδνκή ξεπκαηνδνζίαο δηαζέηεη 4 x 16 Amp
αλά ζέζε ηθξηψκαηνο, κε θηο βηνκεραληθνχ ηχπνπ ησλ 32
Amp. Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο δελ
είλαη ζπκβαηφο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ειεθηξνινγηθέο
εξγαζίεο, αδαπαλψο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ψζηε απηή λα
θαηαζηεί ζπκβαηή.

ΛΑΗ

17.

Λα ηεθκεξησζνχλ αλαιπηηθά νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ
εμνπιηζκνχ φζν θαη νη ζπλνιηθέο πξνθχπηνπζεο απαηηήζεηο ζε
ξεπκαηνδνζία

ΛΑΗ

C.16 Ξξφζζεηεο ππεξεζίεο
Α/Α

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

1.

Ξιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θεθαιαίνπ Β.8
Ξεξίνδνο Δγγχεζεο – Ππληήξεζεο (ΞΔΠ) θαζψο θαη κε ηηο εθεί
πεξηγξαθφκελεο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
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ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΛΑΗ

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
Ρερληθήο πνζηήξημεο.

2.

πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο, δνθηκψλ θαη
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ κε ην
ζχλνιν ηνπ απαξαίηεηνπ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη αληίζηνηρσλ
αδεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.

ΛΑΗ

3.

πεξεζίεο Γνθηκψλ θαη Διέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ
ζπζηήκαηνο.

ΛΑΗ

4.

Γεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη νκάδσλ ζπζθεπψλ/ρξεζηψλ.

ΛΑΗ

Ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
ηα εμήο παξαδνηέα πνπ αθνξνχλ ηελ Ξεξίνδν Θαιήο
Ιεηηνπξγίαο:
5.

α) ηεθκεξίσζε ηειηθψλ πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ
παξακεηξνπνηήζεσλ ζε ινγηζκηθφ θαη εμνπιηζκφ,

θαη

ΛΑΗ

β) Θαηαγξαθή θαη Ρεθκεξίσζε ζπκβάλησλ / ζθαικάησλ,
γ) Έθζεζε αμηνιφγεζεο Ξεξηφδνπ Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο.

6.

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη, καδί κε ηα ππφ
πξνκήζεηα πιηθά θαη ινγηζκηθά, ηα νξηζηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο
απηψλ, ηνπιάρηζην ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα ηα θεληξηθά
ζπζηήκαηα θαη ηνπιάρηζην ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηηο
θνξεηέο ζπζθεπέο.

ΛΑΗ

7.

Ν Αλάδνρνο πξν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ
εηδψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη, ρσξίο πξφζζεην
θφζηνο, ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ηα serial numbers φινπ ηνπ
εμνπιηζκνχ H/W & ινγηζκηθνχ S/W.

ΛΑΗ

Θα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη‟
ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο (installation guides)

8.

β) Δγρεηξίδηα δηακφξθσζεο / πξνζαξκνγήο (configuration
manuals)

ΛΑΗ

γ) Δγρεηξίδηα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο
(administrator‟s manuals),
δ) Δγρεηξίδηα ζπληήξεζεο (maintenance manuals)
ε) Ρεθκεξίσζε θψδηθα εθαξκνγψλ (code documentation) πνπ
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Α/Α

ΑΞΑΗΡΖ ΑΞΑΛΡΖΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞ
ΠΖ
Ζ
Ζ

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
ζα αλαπηπρζνχλ ή ζα αλαβαζκηζηνχλ
ζη) Δγρεηξίδηα ρξήζεο εθαξκνγψλ (end-user manuals) πνπ ζα
αλαπηπρζνχλ.

9.

Λα ππνβιεζνχλ ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά νη αλαιπηηθνί
Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Έξγνπ ρσξίο ηηκέο.

ΛΑΗ

10.

Λα ππνβιεζνχλ ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά νη αλαιπηηθνί
Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Ππληήξεζεο ρσξίο ηηκέο.

ΛΑΗ

11.

Ξιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θεθαιαίνπ Β.7
Δθπαηδεχζεηο.

ΛΑΗ

D ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΗ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΞΗΛΑΘΔΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ

D.1 Δμνπιηζκφο (Hardware)
Α/

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Πειίδα 137 απφ 152

ΡΞΝ

ΞΝΠΝΡ

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ [€]

ΦΞΑ

ΠΛΝΙ
ΗΘΖ
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* ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
[€]

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α

Π

ΖΡΑ

ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑ
ΓΑΠ

[€]

ΑΜΗΑ

ΠΛΝ
ΙΝ

ΚΔ
ΦΞΑ
[€]

1ν
έηνο

2ν
έηνο

3ν
έηνο

4ν
έηνο

5ν
έηνο

ΠΛΝ
ΙΝ

D.2 Έηνηκν Ινγηζκηθφ

Α/
Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΡΞΝ
Π

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ [€]
ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑ
ΓΑΠ

ΠΛΝ
ΙΝ

ΦΞΑ
[€]

ΠΛΝΙ
ΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ
ΦΞΑ
[€]

* ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
[€]
1ν
έηνο

2ν
έηνο

3ν
έηνο

4ν
έηνο

5ν
έηνο

ΠΛΝ
ΙΝ

D.3 Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Ινγηζκηθνχ

Α/
Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΡΞΝ
Π

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ [€]
ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑ
ΓΑΠ

Πειίδα 138 απφ 152

ΠΛΝ
ΙΝ

ΦΞΑ
[€]

ΠΛΝΙ
ΗΘΖ
ΑΜΗΑ
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ΚΔ
ΦΞΑ
[€]

* ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
[€]
1ν
έηνο

2ν
έηνο

3ν
έηνο

4ν
έηνο

5ν
έηνο

Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ

Α/
Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΡΞΝ
Π

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ [€]
ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑ
ΓΑΠ

ΠΛΝ
ΙΝ

ΦΞΑ
[€]

ΠΛΝΙ
ΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ
ΦΞΑ
[€]

* ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
[€]
1ν
έηνο

2ν
έηνο

3ν
έηνο

4ν
έηνο

5ν
έηνο

ΠΛΝ
ΙΝ

D.4 Δθπαίδεπζε

Α/
Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΡΞΝ
Π

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ [€]
ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑ
ΓΑΠ

ΠΛΝ
ΙΝ

ΦΞΑ
[€]

ΠΛΝΙ
ΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ
ΦΞΑ
[€]

* ΘΝΠΡΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
[€]
1ν
έηνο

2ν
έηνο

3ν
έηνο

4ν
έηνο

5ν
έηνο

ΠΛΝ
ΙΝ

D.5 πεξεζίεο (εθηφο εθπαίδεπζεο)

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Αλζξσπνκήλεο

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€]
ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ

ΠΛΝΙΝ

ΦΞΑ [€]

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ ΦΞΑ [€]

ΠΛΝΙΝ
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D.6 Άιιεο δαπάλεο

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Αλζξσπνκήλεο

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€]
ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ

ΠΛΝΙΝ

ΦΞΑ [€]

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ ΦΞΑ [€]

ΠΛΝΙΝ

D.7 Ππγθεληξσηηθφο Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Έξγνπ
Ρν αθφινπζν θφζηνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ κέρξη θαη ηελ πεξίνδν
εγγχεζεο.

Α/Α

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ
ΔΟΓΝ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€]
1

Δμνπιηζκφο

2

Έηνηκν Ινγηζκηθφ

3

Δθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ

4

Δθπαίδεπζε

5

πεξεζίεο (εθηφο εθπαίδεπζεο)

6

Άιιεο δαπάλεο

ΦΞΑ [€]

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ
ΔΟΓΝ
ΚΔ ΦΞΑ [€]

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ
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D.8 Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Ππληήξεζεο
Πεκείσζε: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ δελ ιακβάλνληαη
ππφςε ηα έηε πέξαλ ηεο ΞΔΠ

ΔΡΖΠΗΑ
ΠΛΡΖΟΖΠΖ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) [€]

ΔΡΖΠΗΑ
ΠΛΡΖΟΖΠΖ
ΔΡΝΗΚΝ
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ
ΘΑΗ
ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ
(ΣΥΟΗΠ
[€]

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΔΡΖΠΗΑ
ΑΜΗΑ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
(ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ) [€]

ΦΞΑ
[€]

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΔΡΖΠΗΑ
ΑΜΗΑ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ

ΔΡΖΠΗΝ ΞΝΠΝΠΡΝ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ**

(ΚΔ ΦΞΑ) [€]

ΦΞΑ)

ΠΛΝΙΝ

* ΔΡΝΠ: κεηά ηελ ειάρηζηε δεηνχκελε Ξεξίνδν Δγγχεζεο
** Ρν ΔΡΖΠΗΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (γηα ηελ θάζε γξακκή ηνπ Ξίλαθα) πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην πνζφ
πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΡΖΠΗΑ ΑΜΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ (ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ)» ηνπ ίδηνπ Ξίλαθα κε ην
«ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ» πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ (ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ)» ηνπ Ξίλαθα D.7.
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E ΚΔΟΝΠ: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
Αξηζκνδνηηθφ πιάλν εζσηεξηθήο ηειεθσλίαο Police On Line
Υο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αξηζκνδφηεζε:
1. Έρεη παλειιαδηθφ ραξαθηήξα θαη, φπνπ είλαη εθηθηφ,είλαη ζπκβαηή κε ηελ αξηζκνδφηεζε πνπ
αθνινπζεί ν ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο.
2. Ξξνβιέπεη θνηλή πνιηηηθή αξηζκνδφηεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο θάζε Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο
(πρ Ακεζε Γξάζε «100», θνηλφο αξηζκφο γηα ηνπο δηεπζπληέο ηκεκάησλ).
3. Ξξνβιέπεη πιαίζηα κειινληηθήο αλάπηπμε ηνπ πιήζνπο ησλ ρξεζηψλ ζηα δηάθνξα ζεκεία
παξνπζίαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο παλειιαδηθά.

Γεληθά, ρξεζηκνπνηνχληαη επηά ςεθία (ΣΑΑΒΒΒ) φπνπ θαηά θαλφλα:



ΣΑΑ είλαη ην πξφζεκα επηινγήο ππεξεζίαο
ΒΒΒ ν εζσηεξηθφο αξηζκφο εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο

Κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνζηεξίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο έσο:




800 εζσηεξηθά αλά πεξεζία-Ρκήκα
8000 πεξεζίεο-Ρκήκαηα
7.800.000 δηαθνξεηηθνί αξηζκνί ηειεθψλσλ

Αλαιπζε πξνζέκαηνο
Πε γεληθέο γξακκέο γίλεηαη ρξήζε ελφο ηεηξαςήθηνπ πξνζέκαηνο, πνπ θαηά θαλφλα ραξαθηεξίδεη ην
θάζε δηαζπλδεδεκέλν ηειεθσληθφ θέληξν – εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηέζζεξα (4) κεγάια ηειεθσληθά
θέληξα: .Γ.Ρ., Γ.Α.Γ.Α., Γ.Α.Γ.Θεζζαινλίθεο θαη 8νπ Ρκ. Γ.Ρ.Δ. – Ι. Ππγγξνχ.
Ρν πξφζεκα απηφ έρεη ηελ κνξθή ΣΑΑ θαη αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Ξξψηνο Αξηζκφο Ξξνζέκαηνο (Αξηζκφο Σ)
Γeληθά, ραξαθηεξίδεη ηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ε πεξεζία – ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
αξηζκνί 1 – 8 πνπ αληηζηνηρήζεθαλ ζηα παξαθάησ δηακεξίζκαηα.
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Αξηζκφο Σ

Γεσγξαθηθφ Γηακέξηζκα

1

Αηηηθή, Αζήλα – Ξεηξαηάο

2

Πηεξεά, Θπθιάδεο (κειινληηθά θαη Αηηηθή)

3

Θεζζαινλίθε

4

Ιάξηζα
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5

Θαβάια

6

Ξάηξα, Ησάλληλα

7

Ρξίπνιε

8

Θξήηε, Οφδνο, Σίνο

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ππάξρνπλ αξηζκνί πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξα ζεκεία φπσο ην 2
πνπ θαιχπηεη Πηεξεά θαη Θπθιάδεο δηάθνξεο πεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ Αηηηθή, ην 6
πνπ θαιχπηεη Ξάηξα θαη Ησάλληλα θαη ηέινο ην 8 πνπ θαιχπηεη Θξήηε, Οφδν θαη ηελ πεξηνρή ηεο
Σίνπ.
Κε ηελ ηαθηηθή απηή, έγηλε πξνζπάζεηα λα κείλνπλ ειεχζεξα ηα πξνζέκαηα 0 θαη 9 γηα ηηο εηδηθέο
ιεηηνπξγίεο ησλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ.

Γεχηεξνο Αξηζκφο Ξξνζέκαηνο - Αξηζκφο 
Ν δεχηεξνο αξηζκφο, ραξαθηεξίδεη ηνλ λνκφ ηνπ θάζε θφκβνπ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο.
Θάζε θφκβνο θνξκνχ, ιακβάλεη ηελ πξψηε δεθάδα, θαη ηα ππφινηπα λνχκεξα απνδίδνληαη ζηνπο
πεξηθεξεηαθνχο θφκβνπο, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο (θφκβνο ησλ Ησαλλίλσλ, θφκβνη Οφδνπ θαη Σίνπ πνπ
πήξαλ ηνλ επφκελν δηαζέζηκν αξηζκφ θιπ.).
Ρξίηνο θαη Ρέηαξηνο Αξηζκφο Ξξνζέκαηνο - Αξηζκφο ΑΑ
Ν ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο αξηζκφο απεηθνλίδνπλ ηηο πεξεζίεο κέζα ζηνλ θάζε πεξηθεξεηαθφ θφκβν.
Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, θάζε θφκβνο κπνξεί ζεσξεηηθά λα θαιχςεη έσο 100 πεξεζίεο ζε
δηαθνξεηηθά θηήξηα θάηη πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν σο λνχκεξν πνπ δελ παξαηεξείηαη ζε
πεξηθεξεηαθέο, εθηφο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, πεξεζίεο.
Γηα λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο έγηλε πξφβιεςε γηα 10.000 (απνδφζεθε φιν ην 1ΣΣΣ) θαη 300
δηαθνξεηηθά θηήξηα,αληίζηνηρα (απνδφζεθαλ ηα πξνζέκαηα 30, 31, 32)1.
Πε γεληθέο γξακκέο, έρεη αθνινπζεζεί έλαο ηξφπνο απφδνζεο ηειεθσληθψλ αξηζκψλ γηα θάζε
ππεξεζία πνπ εμππεξεηείηαη απφ δηαθνξεηηθφ ηειεθσληθφ θέληξνπνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί:

1

Αξηζκφο ΑΑ

πεξεζία

10

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε

12

πνδηεχζπλζε

Η Αττική και η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζονται ξεσωπιστά και η ανάλςση τοςρ ακολοςθεί.
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14

πνδηεχζπλζε

16

πνδηεχζπλζε

18

πνδηεχζπλζε

20

πνδηεχζπλζε

22

πνδηεχζπλζε

24

πνδηεχζπλζε

30

Ρκήκα Κεηαγσγψλ

40

Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν παξαπάλσ πίλαθαο αθνξά επηπιένλ θαη ηνλ ηξφπν αξηζκνδφηεζεο ησλ
ηειεθσληθψλ αξηζκψλ ησλ ζπζθεπψλ IP-phonesπνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πεξεζίεο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Αλαιπζε επηζέκαηνο - ΒΒΒ
Ρν επίζεκα απνηειείηαη απφ ηξία ςεθία πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ ην εζσηεξηθφ ηειέθσλν ηνπ θάζε
ηειηθνχ ρξήζηε. Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα έηζη ψζηε θάζε δηνηθεηηθή ζέζε λα έρεη, θαηά ην δπλαηφ, ην
ίδην λνχκεξν ζε θάζε αληίζηνηρε ππεξεζία.
Υο εθ ηνχηνπ, ε γεληθή αξηζκνδφηεζε ηνπ επηζέκαηνο ΒΒΒ έρεη γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Αξηζκφο ΒΒΒ

Αξηζκφο ρξήζηε

100 – 199

Σξήζηεο Α.Γ.

200 – 299
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300

Σξήζηεο Α‟ Α.Ρ.

400

Σξήζηεο Β‟ Α.Ρ.

500

Σξήζηεο Ρ.Α. θαη .Α.

600

Σξήζηεο Ρκήκαηνο Ρξνραίαο

700

Σξήζηεο Ρνπξηζηηθήο , Ππλνξηαθήο Φχιαμεο
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800

Σξήζηεο Γ.Α.Γ.

Αλαιπηηθφηεξα, ε αλάιπζε επηζέκαηνο γηα θάζε επη κέξνπο εθαηνληάδα ηνπ επηζέκαηνο - ΒΒΒ έρεη
σο εμήο:
Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο (Α.Γ.)
100

Ρειεθσληθφ Θέληξν
Ρειέηππα
Δμσθείκελεο
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109

FAX

110

Γηεπζπληήο

115

παζπηζηήο

120

πνδηεπζπληέο
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Α.Γ. – Γξ. Δζση. Ιεηηνπξγηψλ Α.Γ.
130

Ξξντζηάκελνο

131

βνεζφο Ξξντζηάκελνπ

132

Γξ. Ξξνζσπηθνχ

135

Αξρείν

136

Γηεθπεξαίσζε

137

Γξ. Δθπαίδεπζεο

Α.Γ. – Γξ . Αζηπλφκεπζεο Αζθάιεηαο Α.Γ.
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140

Ξξντζηάκελνο

141

βνεζφο Ξξντζηάκελνπ

142

Γαθηπινγξάθνη

145

Ραπηφηεηεο

147

Γξ. Απειάζεσλ

150

Α.Γ. – Θξαηηθή Αζθάιεηα

151

Αξρείν Αζηπλφκεπζεο

152

Αξρείν Αζθάιεηαο

153

Θαηαδησθηηθά

160

Α.Γ. – Γξ.
Δξεπλψλ

161

Ξξντζηάκελνο

162

Γξακκαηεία

165

Δμεξεχλεζε

Δγθιεκαηνινγηθψλ
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166

Γαθηπινζθφπεζε

170

Γεκφζηνο Θαηήγνξνο

173

Ξ.Π.Δ.Α.

175

Γξ. πνδνρήο Γηθαηνι. Γηαβ/ξίσλ

180

Ν.Ξ.Θ.Δ.

182

Ν.Δ.Ξ.Ρ.Α.

185

Γξ. Ρερληθήο πνζηήξημεο Δμνπι. Ξιεξ.

187

Γξαθείν Ρερληθψλ

Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα
300

Ρειεθσληθφ Θέληξν
Ρειέηππα
Δμσθείκελεο

309

FAX

310

Γηνηθεηήο

320

πνδηνηθεηήο
Αμησκαηηθνί

330

Γξακκαηεία
Γαθηπινγξάθνη
Αξρείν
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340

Αμησκαηηθφο πεξεζίαο

341

Αμησκαηηθφο πεξεζίαο
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345

Πθνπφο

350

Γηαρείξηζε
Ρερλίηεο
Θπιηθείν
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360

Αζηπλφκεπζε

370

Γεκφζηνο Θαηήγνξνο

373

ΞΠΔΑ

375

Γξαθείν πνδνρήο Γηθ. Γηαβαηεξίσλ
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Ρκήκαηα Αζθαιείαο
500

Ρειεθσληθφ Θέληξν
Ρειέηππα
Δμσθείκελεο

509

FAX

510

Γηνηθεηήο

520

πνδηνηθεηήο
Αμησκαηηθνί

530

Γξακκαηεία
Γαθηπινγξάθνη
Αξρείν

540

Αμησκαηηθφο πεξεζίαο

541

Αμησκαηηθφο πεξεζίαο

545

Πθνπφο

550

Γξ. Γεκ. Αζθάιεηαο
Θαηαδησθηηθά
Γξ. Ξξναλαθξίζεσλ

560

Γξ. Θξαη. Αζθάιεηαο
Όπια
Γξ. Ραπηνηήησλ

570

Γξ. Αιινδαπψλ
Άδεηεο εξγαζίεο
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580

Γξ. Ν.Ξ.Θ.Δ.

585

Γξ. Διέγρνπ Γηαβαηεξίσλ

Ρκήκαηα Ρξνραίαο
600

Ρειεθσληθφ Θέληξν
Ρειέηππα
Δμσθείκελεο

609

FAX

610

Γηνηθεηήο

620

πνδηνηθεηήο
Αμησκαηηθνί

630

Γξακκαηεία
Γαθηπινγξάθνη
Αξρείν

640

Αμησκαηηθφο πεξεζίαο

645

Πθνπφο

650

Γξ. Αηπρεκάησλ

660

Γξ. Ρξνραίαο Αζηπλφκεπζεο

Γξ. Ξξναλαθξίζεσλ
670
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Γξ. Αδεηψλ Κνηνπνδειάησλ
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680

Γξ. ιηθψλ Εεκηψλ

682

ΝΔΞΡΑ

Ρα Ρκήκαηα Ρνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο & Ππλνξηαθήο Φχιαμεο αξηζκνδνηήζεθαλ αληίζηνηρα κε ηα
παξαπάλσ πεξηγξαθφκελα γηα ηα Α.Ρ. θαη Ρ.Α

Γεληθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο
800

ΓεληθφοΑζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο

801

παζπηζηήο

809

FAX
Ρκήκα Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο

810

Ρκεκαηάξρεο

812

Γξακκαηεία

814

Αξρείν
Ρκήκα Αζθάιεηαο Ράμεο

820

Ρκεκαηάξρεο

822

Γξακκαηεία
Ρκήκα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ
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830

Ρκεκαηάξρεο

832

Γξακκαηεία
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Αξηζκνδφηεζε ΑΡΡΗΘΖΠ
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε Αηηηθή απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο πεξεζίεοθηίξηα θαη αξθεηέο απφ απηέο έρνπλ κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ. Πηηο ππεξεζίεο απηέο (πνπξγείν,
Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αηηηθήο, Θηήξην Ππγγξνχ) αθνινπζήζεθε ε ρξήζε πεληαςήθηνπ
εζσηεξηθνχ ηειεθψλνπ σο επίζεκα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη κέζα
ζηα θηήξηα απηά.
Ρν γεληθφ πξφζεκα (Σ) πνπ έρεη αθνινπζεζεί είλαη σο εμήο :
Αξηζκφο

πεξεζία

10

Ρειεθσληθφ θέληξν πνπξγείνπ

11

Ρειεθσληθφ θέληξν ΓΑΓΑ

12

Ρειεθσληθφ θέληξν 8ν Ρκήκα Γ.Ρ.Δ. – Ι. Ππγγξνχ

13

Ρειεθσληθά θέληξα πεξεζηψλ Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Αζελψλ

14

Ρειεθσληθά θέληξα
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

15

Ρειεθσληθά θέληξα πεξεζηψλ Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Γπηηθήο Αηηηθήο
θαη Ξεηξαηά

16

Ρειεθσληθά θέληξα
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

17

Ρειεθσληθά θέληξα ππνινίπσλ πεξεζηψλ Αηηηθήο (π.ρ. Γ/λζε Αζη.
Δπηρεηξήζεσλ Αηηηθήο, Θηίξην Γ.Ρ.Δ. Ακπγδαιέδαο, Γ/λζε Ρξνραίαο
Αηηηθήο, Γ/λζε Άκεζεο Γξάζεο Αηηηθήο θιπ.)

πεξεζηψλ

πεξεζηψλ

Γ/λζεο

Γ/λζεο

Αζηπλνκίαο

Αζηπλνκίαο

Βφξεην

Λφηην

Αξηζκνδφηεζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ πνπξγείνπ
Ρν ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ θηηξίνπ Ξ. Θαλειινπνχινπ 4 εμππεξεηεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ
πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ.Ν ηξφπνο
αξηζκνδφηεζεο αθνινπζεί ζε αδξέο γξακκέο εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ Αξρεγείνπ, σζηφζν
ππάξρνπλ θαη επί κέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο.
Θάζε Θιάδνο δηαηξείηαη ζε δηεπζχλζεηο πνπ θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο, δηαηξνχληαη ζε ηκήκαηα.
Θαζψο ηα εζσηεξηθά λνχκεξα ηνπ ππνπξγείνπ ζα είλαη πεληαςήθηα, έηζη ε θάζε Γηεχζπλζε γεληθά
ιακβάλεη ηνλ επφκελν αχμσλ αξηζκφ απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ θιάδνπ π.ρ. ε Γηεχζπλζε Γεληθήο
Αζηπλφκεπζεο ην 10-21, ε Γηεχζπλζε Ρξνραίαο ην 10-22 θ.ν.θ.
Αληίζηνηρε πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αξηζκνδφηεζε:


Ρεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αηηηθήο



Ρεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο



Ρνπ Ρ/Θ 8νπ Ρκ. Γ.Ρ.Δ. – Ι. Ππγγξνχ
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