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1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το παρόν ζργο αποςκοπεί ςτθν προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ 

(υλικό και λογιςμικό) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου 

Ελζγχου Συνόρων, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 

«Μετεγκατάςταςθ του Εκνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου Ελζγχου υνόρων, Μετανάςτευςθσ 

και Αςφλου (Ε..Κ.Ε..Μ.Α.)». 

 

Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ιδρφκθκε με τον Ν.4058/2012, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον 

Ν.4249/2014 και ςυμμορφϊνεται με τον υπ’ αρικ. 1052/2013 από 22/10/2013 Κανονιςμό 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου για τθ κζςπιςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Επιτιρθςθσ 

Συνόρων (EUROSUR), ςφμφωνα με τον οποίο κάκε Κράτοσ – Μζλοσ ορίηει, λειτουργεί και 

διατθρεί ζνα Εκνικό Κζντρο Συντονιςμοφ, το οποίο ςυντονίηει και ανταλλάςει πλθροφορίεσ 

με κάκε Αρχι που ζχει αρμοδιότθτα για τθν επιτιρθςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων ςε εκνικό 

επίπεδο, κακϊσ και με άλλα κζντρα ςυντονιςμοφ και τον Frontex. 

 

Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελι Υπθρεςία -υπαγόμενθ απευκείασ ςτον κ. Αναπλθρωτι 

Υπουργό Εςωτερικϊν (πρϊθν Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ)- 

εδρεφει προςωρινά ςτο κτίριο του Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Ρ. Κανελλοποφλου 

4, Ακινα) και κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω Δράςθσ, προβλζπεται να μετεγκαταςτακεί 

ςε παρακείμενο κτίριο (Ρ. Κανελλοποφλου), που ζχει παραχωρθκεί από τθν Ε..Τ. Α.Ε., με 

τθν ονομαςία “Στοφντιο Α”. 

 

Για τθ λειτουργία τθσ εν λόγω Υπθρεςίασ ζχει προβλεφκεί θ ςτελζχωςι τθσ με προςωπικό 

πενιντα (50) ατόμων, προερχομζνων από τουσ κατωτζρω Φορείσ:  

 Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 Ελλθνικι Αςτυνομία 

 Λιμενικό Σϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι 

 Υπθρεςία Αςφλου 

 Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ 

 Τελωνιακζσ Αρχζσ 

 Υπθρεςίεσ που ζχουν ωσ αρμοδιότθτα μεταξφ άλλων τον ζλεγχο των ςυνόρων και τθσ 

μετανάςτευςθσ 

 

και κα διαρκρϊνεται ςε πζντε (5) τμιματα: 

 Τμιμα Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ 

 Τμιμα Ανάλυςθσ και Τεκμθρίωςθσ 

 Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων 

 Τμιμα Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ και Τεχνολογίασ 

 Τμιμα Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ 
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Ρεραιτζρω, το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα λειτουργεί ωσ ενιαία εκνικι μονάδα πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων ςε κζματα μετανάςτευςθσ και αςφλου. Στο πλαίςιο αυτό κα ςυλλζγει όλθ τθ 

ςχετικι πλθροφορία από τουσ ανωτζρω ςυναρμόδιουσ Φορείσ, αλλά και από αντίςτοιχα 

επιχειρθςιακά κζντρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, με τθν οποία κα 

αποτυπϊνεται θ Εκνικι Εικόνα τθσ Κατάςταςθσ. 

 

1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Με τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ (υλικό και 

λογιςμικό) ςτουσ χϊρουσ λειτουργίασ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., αναμζνεται να υλοποιθκεί θ 

απαιτοφμενθ ςφγχρονθ υποδομι για τθν αποτελεςματικότερθ κάλυψθ των αναγκϊν του, 

απόρροια τθσ οποίασ κα αποτελζςει και θ εγκακίδρυςθ ενόσ κοινοφ πλαιςίου λειτουργίασ 

όλων των ςυναρμόδιων Φορζων που κα απαρτίηουν το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., ςυμβάλλοντασ, κατά 

αυτόν τον τρόπο, ςτθν καλφτερθ εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων που περιγράφονται ςτθν 

προαναφερκείςα νομοκεςία. 

 

Μεταξφ των αρμοδιοτιτων αυτϊν και με τθν υποβοικθςθ και των εφαρμογϊν που 

αναμζνεται να αναπτυχκοφν, προβλζπεται θ δθμιουργία μιασ όςο το δυνατόν πιο 

ολοκλθρωμζνθσ, ζγκυρθσ και άμεςθσ αποτφπωςθσ τθσ Εκνικισ Εικόνασ τθσ Κατάςταςθσ. 

 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΤ 

2.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Αφορά, τόςο ςτθν προμικεια κατάλλθλου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, όςο και του 

απαιτοφμενου υλικοφ εξοπλιςμοφ, προκειμζνου για τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειρθςιακϊν 

αναγκϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ πλιρθσ αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων του. 

 

Απαιτείται προμικεια, εγκατάςταςθ, προςαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ για τθ διαχείριςθ των 

πλθροφοριϊν περιςτατικϊν και ςυμβάντων αρμοδιότθτασ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., ενόσ 

περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), του αναγκαίου δικτυακοφ 

και λοιποφ εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ και υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ για τθ μεταφορά 

υφιςτάμενων ςυςτθμάτων. 

 

Το ςφςτθμα που κα παραςχεκεί κα είναι λειτουργικό και ο προμθκευτισ απαιτείται να 

παράςχει υπθρεςίεσ, λογιςμικό και εξοπλιςμό για τθν ολοκλιρωςθ και διαλειτουργικότθτα 

των επιμζρουσ υποςυςτθμάτων ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον εργαςίασ. 

 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Ειδικότερα κα απαιτθκοφν τα κάτωκι: 

 Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν 

 Σφςτθμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Web-Client E-mail) 

 Δικτυακόσ εξοπλιςμόσ 

 Υλικόσ εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ 

 Σφςτθμα κζαςθσ πολλαπλϊν οκονϊν 
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 Σφςτθμα τθλεδιάςκεψθσ 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παράςχει υπθρεςίεσ και υποςτθρικτικό 

εξοπλιςμό (π.χ. καλωδίωςθ) για τθ διαςφνδεςθ, εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ των 

ανωτζρω, υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ για τθν μεταφορά υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

(Eurosur, Seahorse) και των υπό ανάπτυξθ ςυςτθμάτων (EL-BG Sur, Αυτοματοποιθμζνο 

Σφςτθμα Επιτιρθςθσ Συνόρων) κακϊσ επίςθσ και για τθν διαλειτουργικότθτα του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ με άλλα υφιςτάμενα ςυςτιματα (π.χ. Ρανελλαδικό Δίκτυο 

Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κζντρο δεδομζνων πλθροφορικισ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ κ.λπ.). 

 

3 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

3.1 ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1.1 Οι προςφορζσ υποχρεωτικά κα είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κα 

ςυνοδεφονται από πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτον οποίο κα ακολουκείται θ ίδια ςειρά 

και αρίκμθςθ με τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ και κα γίνεται 

οπωςδιποτε παραπομπι ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του εγχειριδίου του 

καταςκευαςτι και ςτο εδάφιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, για κάκε περίπτωςθ. 

 

3.1.2 Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ςτοιχεία που ηθτοφνται από τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, 

να προκφπτουν ςαφϊσ από το επίςθμο αναγνωριςμζνο τεχνικό εγχειρίδιο ι τεχνικό 

φυλλάδιο με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ότι πράγματι 

είναι το ηθτοφμενο, που κα ςυνυποβάλλονται με τθν τεχνικι προςφορά. 

 

3.1.3 Τα ηθτοφμενα μεγζκθ να δίνονται ςτο ηθτοφμενο κατά περίπτωςθ ςφςτθμα 

μετριςεων. 

 

3.1.4 Στθν τεχνικι προςφορά απαραιτιτωσ να αναγράφεται θ μάρκα, το μοντζλο, ο 

τφποσ, το εργοςτάςιο καταςκευισ, θ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των 

προςφερομζνων ςυςκευϊν και των παρελκόμενων τουσ.  

 

3.2 ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3.2.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να υποβάλλει με τθν ΡΟΣΦΟΑ του, προμελζτθ 

εφαρμογισ που να παρουςιάηει αναλυτικά: 

i. Τον αναλυτικό ςχεδιαςμό τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ 

ii. Τθ λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ ωσ επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ. Αναλυτικά 

διαγράμματα τθσ λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ, των ςυςκευϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν και να γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτο λογιςμικό που πρόκειται 

να χρθςιμοποιθκεί 

iii. Τθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

iv. Τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου 

v. Τθν ολοκλιρωςθ και τθ διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων 
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vi. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ 

vii. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου 

viii. Σχζδιο μετάπτωςθσ για το ςφνολο των ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται επί του 

παρόντοσ (EUROSUR, SEAHORSE, ncc.gov.gr, κ.λπ.) και κα μεταφερκοφν ςτισ νζεσ 

εγκαταςτάςεισ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ix. Σχζδιο υλοποίθςθσ τθσ διαςφνδεςθσ του ςυνόλου των ςυςτθμάτων που κα 

εγκαταςτακοφν ςτο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

x. Σχζδιο ανάπτυξθσ του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

xi. Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ του Ολοκλθρωμζνου 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

xii. Σχζδιο δοκιμϊν λειτουργίασ/αςφάλειασ/απόδοςθσ του Ολοκλθρωμζνου 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και αποτφπωςθ των 

προςδοκϊμενων τιμϊν 

 

3.2.2 Οι ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ, που αφοροφν ςτθ διαςφνδεςθ και λειτουργία των 

επιμζρουσ ςυςτθμάτων, κακϊσ και των υφιςτάμενων υποδομϊν τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ, κα παραςχεκοφν ςτουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ μετά από 

αυτοπρόςωπθ παρουςία τουσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία και αφοφ υπογράψουν 

ςχετικι διλωςθ εμπιςτευτικότθτασ. 

 

3.2.3 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να υποβάλλει μελζτθ εφαρμογισ, θ οποία κα 

περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα επικαιροποιθμζνα περιεχόμενα τθσ προμελζτθσ εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ κα αξιολογιςει 

τθ μελζτθ εφαρμογισ και κα παράςχει τα ςχόλια του, οφτωσ ϊςτε αυτά να 

ενςωματωκοφν ςτθν τελικι μελζτθ εφαρμογισ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

3.3 ΕΓΓΤΗΕΙ 

Το ςφνολο του Συςτιματοσ και του εξοπλιςμοφ του Ζργου, να ςυνοδεφεται 

απαραιτιτωσ από τισ ακόλουκεσ εγγυιςεισ: 

 

3.3.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

(Hardware & Software) τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

του όλου ςυςτιματοσ. 

 

3.3.2 Εγγφθςθ για τθν ολικι ι μερικι αντικατάςταςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ ι φκοράσ του, θ οποία οφείλεται ςε κακι καταςκευι ι 

ελαττωματικι λειτουργία του τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ χωρίσ επιπλζον κόςτοσ για τθν υπθρεςία. 
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3.3.3 Εγγφθςθ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν για όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ 

(H/W&S/W) για δζκα (10) ζτθ τουλάχιςτον. Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ μθ 

διακεςιμότθτασ του ακριβοφσ μοντζλου ανταλλακτικοφ να διατίκεται αντίςτοιχο, 

ςυμβατό με τα υπόλοιπα μζρθ του ςυςτιματοσ, ιδίων ι καλφτερων προδιαγραφϊν. 

 

3.3.4 Σε περίπτωςθ νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται, ς’ οποιοδιποτε 

ςθμείο του ςυςτιματοσ, από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, o ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ 

υποχρεοφται να παρζχει δωρεάν αναβακμίςεισ ςτο λογιςμικό των εφαρμογϊν του, 

για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ. 

 

3.3.5 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει δωρεάν υπθρεςίεσ 

παραμετροποίθςθσ του Συςτιματοσ και ςτο λογιςμικό των εφαρμογϊν του, για τρία 

(3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ. 

 

3.3.6 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά, διορκϊνει, 

τροποποιεί το υλικό ι λογιςμικό που δυςχεραίνει τθν εφρυκμθ και αξιόπιςτθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 

3.3.7 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ για όλο το 

χρονικό διάςτθμα τθσ εγγυιςεωσ. 

 

3.3.8 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να παρζχει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυντιρθςθσ το 

οποίο να ςυμπεριλαμβάνει και τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ επίλυςθσ τεχνικϊν 

προβλθμάτων (Help – Desk) με ενιαίο πανελλαδικό αρικμό κλιςθσ κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ από 08.00 ζωσ και 22.00. 

 

3.3.9 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται απαραίτθτα να παρζχει υπθρεςία, για τθν 

αναγγελία βλαβϊν, 24 ϊρεσ το 24ωρο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ με αρικμό 

κλιςθσ τον ενιαίο πανελλαδικό αρικμό κλιςθσ τθσ υπθρεςίασ επίλυςθσ τεχνικϊν 

προβλθμάτων. 

 

3.3.10 Οι βλάβεσ εξοπλιςμοφ κα δθλϊνονται ςτον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ από εξουςιοδοτθμζνα 

άτομα τθσ Υπθρεςίασ. 

 

3.3.11 Θ μθ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ, θ μθ διάκεςθ των 

αιτουμζνων ανταλλακτικϊν εντόσ του κακοριηόμενου χρονικοφ ορίου, κακϊσ και θ 

καταςτρατιγθςθ των λοιπϊν όρων τθσ ςυμβάςεωσ εκ μζρουσ του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ, 

κα αποτελοφν λόγο επιβολισ των προβλεπόμενων κυρϊςεων από τθ ςχετικι 

Νομοκεςία. 

 

3.3.12 Για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ 

από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ότι, το προςφερόμενο ςφςτθμα με όλα τα παρελκόμενα του 

είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και καταςκευισ, καινοφργιο και αμεταχείριςτο και να 
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μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του από τον 

καταςκευαςτι. 

 

3.3.13 Να πραγματοποιείται προλθπτικι ςυντιρθςθ, για το ςφνολο του υλικοφ και 

λογιςμικοφ του Ζργου ςε εξαμθνιαία βάςθ. 

 

3.3.14 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει δωρεάν υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ 

υλικοφ και λογιςμικοφ για αλλαγζσ που τυχόν απαιτθκοφν μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του ζργου και για το χρονικό διάςτθμα τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Οι 

υπθρεςίεσ αφοροφν παραμετροποίθςθ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ, πζραν των 

υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ του 

υλικοφ και λογιςμικοφ που ζχει παραδοκεί. Επίςθσ, αφοροφν ςτθν 

παραμετροποίθςθ που κα παρζχει ο Ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ςυμβατότθτασ και τθσ επικοινωνίασ με τα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα τθσ Δράςθσ. 

Θ παροχι υπθρεςιϊν παραμετροποίθςθσ κα παρζχεται μετά από αίτθςθ του 

ΑΓΟΑΣΤΘ. Ο Ανάδοχοσ να διακζτει κατάλλθλο εξειδικευμζνο προςωπικό με 

προςόντα ανάλογα με τθν ηθτοφμενθ παραμετροποίθςθ. 

 

3.3.15 Για όλα τα προϊόντα λογιςμικοφ που κα προςφερκοφν, να περιζρχονται όλεσ οι 

άδειεσ χριςθσ αυτϊν ςτθν ιδιοκτθςία του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., το οποίο και αποκτά τθ 

νομιμότθτα τθσ χριςθσ τουσ χωρίσ κανζνα περιοριςμό. 

 

3.4 ΤΝΣΗΡΗΗ 

3.4.1 Ρριν τθ λιξθ τθσ περιόδου ΕΓΓΥΘΣΘΣ κα πρζπει να ζχει οριςτικοποιθκεί και 

υπογραφεί θ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ, εφόςον το επικυμεί ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ. 

 

3.4.2 Θ περίοδοσ ςυντιρθςθσ ορίηεται τουλάχιςτον για επτά (7) ζτθ, με δικαίωμα ετιςιασ 

ανανζωςθσ από τον ΑΓΟΑΣΤΘ, μετά το πζρασ αυτϊν. 

 

3.4.3 Για τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ ιςχφουν οι ίδιοι ακριβϊσ όροι, προχποκζςεισ, 

δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ που ιςχφουν για τθν εγγφθςθ. 

 

3.4.4 Το ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν κα υπερβαίνει το 6% του ςυνολικοφ κόςτουσ του 

ζργου. 

 

3.4.5 Κατά τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ (προλθπτικισ, επιςκευισ βλάβθσ), ο 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να παρζχει χωρίσ επιπλζον κόςτοσ, όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ και τα αναγκαία υλικά και λογιςμικά για τθν ολοκλθρωμζνθ 

ςυντιρθςθ και επιςκευι του όλου ςυςτιματοσ.  

 

3.4.6 Ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ ζχει το δικαίωμα εξαίρεςθσ από τθν ςυντιρθςθ οποιουδιποτε 

προϊόντοσ , υλικοφ ι λογιςμικοφ, με ανάλογθ απομείωςθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ. 
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3.4.7 Κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ πρζπει να τθρεί ενιμερο τον 

ΑΓΟΑΣΤΘ για κάκε τροποποίθςθ, βελτίωςθ, διόρκωςθ, αναβάκμιςθ ι επζκταςθ 

προϊόντων και εξυπθρετιςεων, παρζχοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για 

το αναγκαίο υλικό. 

 

3.4.8 Το ποςό τθσ ςυντιρθςθσ κα καταβάλλεται δεδουλευμζνο ςε ετιςια βάςθ. 

 

3.4.9 Να αναφερκοφν αναλυτικά τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ που ο 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ χαρακτθρίηει ωσ αναλϊςιμα και ωσ εκ τοφτου δεν καλφπτονται από 

τθν εγγφθςθ ι τθν ςυντιρθςθ. 

 

3.5 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

3.5.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ κα ζχει τθ ςυνολικι και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν εξϋ 

ολοκλιρου εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και 

όλων των παρελκομζνων του, το ςφνολο του εξοπλιςμοφ του Ζργου, τα λογιςμικά 

(πλιρωσ ενεργοποιθμζνα και λειτουργικά) που απαιτοφνται ςτθν Υπθρεςία. 

 

3.5.2 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ 

παραμετροποιιςεισ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, προκειμζνου να παραδοκεί 

πλιρωσ λειτουργικόσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ Τεφχουσ Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν. 

 

3.5.3 Να υποβλθκεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου, να αναφερκοφν 

εγκαίρωσ τα ςτοιχεία του προςωπικοφ που κα υλοποιιςει τθν εγκατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ και τισ πικανζσ απαιτιςεισ που ζχει ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ από τθν 

Υπθρεςία κατά το ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ. Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί 

υποπρομθκευτισ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ι για τθν 

εκπλιρωςθ των όρων των εγγυιςεων και για τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, αυτόσ 

απαιτείται να αναφζρεται ςτθν προςφορά. 

 

3.5.4 Ο ΑΓΟΑΣΤΘΣ κα διαπιςτεφςει το προςωπικό που κα υλοποιιςει τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 

3.5.5 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τον ςυνολικό 

απαιτοφμενο εξοπλιςμό ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τθν πλιρθ και αποτελεςματικι 

λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ, όπωσ αυτόσ κα αναφζρεται και αναλφεται ςτθ 

μελζτθ. 

 

3.5.6 Πλεσ οι εφαρμογζσ και το λειτουργικό που κα υπάρχουν ςτο ςφςτθμα κα 

παραδοκοφν εγκατεςτθμζνα και πλιρωσ παραμετροποιθμζνα ςτον ΑΓΟΑΣΤΘ. Το 

λογιςμικό κα παραδοκεί και ςε οπτικό δίςκο (DVD). 
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3.5.7 Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ (υλικό και λογιςμικό) του Ζργου που περιγράφεται ςτο 

παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κα χρθςιμοποιείται από τον ΑΓΟΑΣΤΘ, 

κατά τθν κρίςθ του, οπουδιποτε, οποτεδιποτε και επί οποιονδιποτε χρόνο και δεν 

υπόκειται ςε περιοριςμοφσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ ι ωράριο εργαςίασ. Θ χριςθ αυτι 

δε διαφοροποιεί ςε κανζνα ςθμείο ι όρο το πλαίςιο υποχρεϊςεων του 

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

 

3.6 ΤΛΙΚΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ – ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

3.6.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ τα 

ςυνοδευτικά εγχειρίδια του εξοπλιςμοφ H/W & S/W τουλάχιςτον ςε δφο (2) 

αντίγραφα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

 

3.6.2 Να παραδοκεί ςτον ΑΓΟΑΣΤΘ πλιρθσ πίνακασ των εγχειριδίων που κα 

προςφερκοφν. 

 

3.6.3 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου 

καλισ λειτουργίασ, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ ςε ψθφιακό αρχείο τα serial number 

όλου του εξοπλιςμοφ. 

 

3.6.4 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ προ τθσ παραλαβισ υποχρεοφται να ςυντάξει και να παράςχει 

υλικό τεκμθρίωςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε τρία (3) αντίγραφα όλων των 

εργαςιϊν (παραμετροποίθςεισ ςυςκευϊν, ονοματολογία και διευκυνςιοδότθςθ, 

πρόςκετα προγράμματα κ.λπ.). Ειδικότερα πρζπει να περιλαμβάνει: 

i. Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και ολοκλιρωςθσ του δικτφου (Integration) 

ii. Εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία όλων των Υπθρεςιϊν (Services) 

iii. Εργαςίεσ – τροποποιιςεισ – ειδικζσ παράμετροι, για τθ λειτουργία των 

προγραμμάτων (Customization) 

iv. Διαδικαςίεσ πλιρουσ ανάκαμψθσ (Backup – Restore), για κάκε τφπο 

προςφερομζνου ςυςτιματοσ 

v. Ρλιρεσ Αναλυτικό Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκατάςταςθσ. 

 

3.7 ΠΑΡΑΔΟΗ – ΔΟΚΙΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

3.7.1 Ο χρόνοσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ 

και λειτουργία, είναι μζχρι τρεισ (3) μινεσ μετά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

3.7.2 Ωσ τόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του ςυνόλου του υπό προμικεια 

εξοπλιςμοφ ορίηονται οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., που κα 

διαμορφωκοφν, επί τθσ Ρ. Κανελλοποφλου και Λ. Μεςογείων. 

 

3.7.3 Μετά τθ παράδοςθ και προ τθσ παραλαβισ του Ζργου κα διενεργθκοφν δοκιμζσ 

αποδοχισ όςον αφορά ςτθ λειτουργία του ςυνόλου των ςυςτθμάτων που το 

απαρτίηουν. 
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3.7.4 Οι δοκιμζσ αποδοχισ που κα πραγματοποιθκοφν είναι οι εξισ: 

i. Ο Ανάδοχοσ να κζςει ςε λειτουργία όλο τον εξοπλιςμό 

ii. Να ελεγχκεί θ ορκι εγκατάςταςθ, θ ομαλι εκκίνθςθ και θ καλι/ορκι λειτουργία 

όλου του εξοπλιςμοφ, (hardware) και του λογιςμικοφ (software) που κα προςφζρει 

ο Ανάδοχοσ 

iii. Να πραγματοποιθκοφν οι περιγραφόμενεσ, ςτθ μελζτθ εφαρμογισ, δοκιμζσ και να 

επιβεβαιωκοφν οι προςδοκϊμενεσ τιμζσ 

iv. Να ελεγχκεί θ ποςότθτα και το είδοσ (enterprise, development κ.λπ.) του 

λογιςμικοφ κακϊσ και των αδειϊν χριςθσ του, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

παρόντοσ τεφχουσ 

v. Χριςθ διαγνωςτικϊν εργαλείων λογιςμικοφ (post, firmware tests) που κα 

προςφερκοφν από τον Ανάδοχο και κα χρθςιμοποιθκοφν, με τθ ςυνδρομι του και 

υπό τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου 

(Ε.Ρ.Ρ.Ε.), για τθν αποτφπωςθ και τθν καταγραφι τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ 

ςφνκεςθσ του εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ που κα παραδοκεί 

vi. Να ελεγχκεί θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των τερματικϊν ςτακμϊν με τα ςυςτιματα 

των Φορζων που κα ςυμμετζχουν ςτο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

vii. Να ελεγχκεί θ διαλειτουργικότθτα όλων των ςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιοφνται 

ςτο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 

3.7.5 Οποιαδιποτε άλλθ δοκιμι κρίνει αναγκαία θ Ε.Ρ.Ρ.Ε. για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

ςφνκεςθσ και τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ. 

 

3.7.6 Θ επιτροπι παραλαβισ (Ε.Ρ.Ρ.Ε.) κα ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει επιπλζον τεςτ 

αποδοχισ κατά τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ αν κατά τθν κρίςθ τθσ αυτό 

επιβάλλεται. 

 

3.7.7 Το ςφςτθμα πριν τθν οριςτικι παραλαβι του κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργιςει 

επιτυχϊσ, χωρίσ προβλιματα για δοκιμαςτικι περίοδο ενόσ (1) μινα (περίοδοσ 

καλισ λειτουργίασ). Θ περίοδοσ αυτι κα αρχίςει μετά τθν παράδοςθ του 

ςυςτιματοσ και εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί με επιτυχία οι δοκιμζσ αποδοχισ του 

ςυςτιματοσ. 

 

3.7.8 Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ κα γίνει μετά τθν 

προαναφερόμενθ δοκιμαςτικι περίοδο και εφόςον ζχουν επιλυκεί όλα τα 

προβλιματα ϊςτε το όλο ςφςτθμα να είναι πλιρωσ λειτουργικό, ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

3.8 ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ 

3.8.1 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ οφείλει με δικζσ του δαπάνεσ να πραγματοποιιςει τισ 

εκπαιδεφςεισ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 
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3.8.2 Οι εκπαιδεφςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

3.8.3 Να πραγματοποιθκεί εκπαίδευςθ χρθςτϊν ςτο Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 

3.8.4 Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν κα είναι μικρότερθ των 8 ωρϊν για τουλάχιςτον 25 

άτομα ςε ομάδεσ το πολφ 5 ατόμων και κα περιλαμβάνει κεωρθτικό μζροσ και 

πρακτικι εφαρμογι και κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 

3.8.5 Οι προαναφερόμενεσ εκπαιδεφςεισ, να πραγματοποιθκοφν πριν τθν οριςτικι 

παραλαβι του Ζργου. 

 

3.8.6 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ δφναται να προτείνει ςτθν προςφορά του τθν πραγματοποίθςθ 

επιπρόςκετων εκπαιδεφςεων ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ. 

 

3.9 ΕΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

3.9.1. Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να παράςχει ςε κάκε εκπαιδευόμενο τα εγχειρίδια 

χειριςμοφ & διαχείριςθσ για τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν του Ολοκλθρωμζνου 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν. 

 

3.9.2 Τα εγχειρίδια κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι αναλυτικά 

και να περιγράφουν με ςαφι και κατανοθτό τρόπο τισ λειτουργίεσ που είναι 

διακζςιμεσ ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. 

 

3.9.3 Να υποβλθκοφν τα τεχνικά εγχειρίδια ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα όλου του υπό 

προμικεια εξοπλιςμοφ (υλικό και λογιςμικό) του Ζργου. Στα εγχειρίδια αυτά να 

αναγράφονται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ κάκε ςυςκευισ και κάκε είδουσ τεχνικι 

πλθροφορία. 

 

3.9.4 Τα εγχειρίδια (τεχνικά και λειτουργικά) να παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

3.10 ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

3.10.1 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ τθσ, ο Ανάδοχοσ 

κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 

οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε 

γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει μζροσ 

ι το ςφνολο του Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία 

που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου και δεν 

αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα. Για το λόγο αυτό, όλο το 
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προςωπικό που κα ζχει εμπλοκι ςτθν υλοποίθςθ του ζργου κα υπογράψει 

«Υπεφκυνθ Διλωςθ Ενθμερϊςεωσ Απορρεουςϊν Υποχρεϊςεων από τθν 

Εξουςιοδότθςθ». 

 

3.10.2 Πλο το προςωπικό του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ που ζχει πρόςβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ, 

επιςκευι και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, υπόκειται ςε ζλεγχο αςφαλείασ 

προκειμζνου του χορθγθκεί υπθρεςιακι διαπίςτευςθ. 

 

3.10.3 Το προςωπικό του ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ απαγορεφεται να χρθςιμοποιεί οποιαδιποτε 

ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, πζρα από τουσ χϊρουσ 

εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του. 

 

3.10.4 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ, πριν ι μετά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ, 

για κανζνα λόγο, δεν κα προβαίνει ςε ενζργειεσ οι οποίεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν γνωςτοποίθςθ ι απόκτθςθ διαβακμιςμζνων υλικϊν ι 

πλθροφοριϊν από τρίτα μζρθ. 

 

3.10.5 Κατ’ απαίτθςθ του ΑΓΟΑΣΤΘ, να δίδονται από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ, πλθροφορίεσ 

ςτοιχείων ταυτότθτασ ατόμων που ζχουν εμπλακεί από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ςτθν 

εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του, για τθν υλοποίθςθ του υπό προμικεια 

ςυςτιματοσ. 

 

3.10.6 Αν οποιαδιποτε ςτιγμι, πριν ι μετά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του 

ςυςτιματοσ, ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ αντιλθφκεί ότι ζνα μθ εξουςιοδοτθμζνο άτομο 

καταβάλλει ι κατζβαλε προςπάκειεσ προκειμζνου να αποκτιςει πλθροφορίεσ που 

αφοροφν το εν λόγω ςφςτθμα ι που αφοροφν ι περιλαμβάνουν υλικά – λογιςμικά 

του ςυςτιματοσ, ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον 

ΑΓΟΑΣΤΘ ςχετικά με το εν λόγω περιςτατικό. 

 

3.10.7 Μόλισ ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ αντιλθφκεί οποιαδιποτε απόπειρα ι παραβίαςθ του 

απορριτου ι των υποχρεϊςεων που αφοροφν ςτθν αςφάλεια του υπό προμικεια 

ςυςτιματοσ, ζχει τθν υποχρζωςθ άμεςθσ ενθμζρωςθσ του ΑΓΟΑΣΤΘ. 

 

3.10.8 Κανζνα αποκθκευτικό μζςο (μόνιμο ι προςωρινό), δεν επιτρζπεται να εξζλκει των 

εγκαταςτάςεων του Αγοραςτι μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, ι 

κατά τθν φάςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ τα ελαττωματικά 

αποκθκευτικά μζςα ΔΕΝ επιςτρζφονται ςτον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

 

3.10.9 Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει να διαφυλάξει το απόρρθτο και τυχόν 

κωδικοφσ αςφαλείασ με τουσ οποίουσ αποκτά πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Είναι υπεφκυνοσ/θ για οποιαδιποτε 

πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα με τθ χριςθ των δικϊν του κωδικϊν. 
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3.10.10 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλει ριτρα και να τον κθρφξει 

ζκπτωτο ςφμφωνα με τα οριηόμενα του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν. 

 

3.11 ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΡΗΣΡΕ 

3.11.1 Ο τρόποσ υπολογιςμοφ και υποβολισ ρθτρϊν ιςχφει τόςο ςτθν περίοδο ΕΓΓΥΘΣΘΣ 

όςο και ςτθν περίοδο ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ. 

 

3.11.2 Οι ριτρεσ επιβάλλονται ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ οποιαςδιποτε 

μονάδασ του εξοπλιςμοφ ι λογιςμικοφ που είναι ενταγμζνο ςτθν εγγφθςθ και 

ςυντιρθςθ. 

 

3.11.3 Ωσ βλάβθ ορίηεται θ μθ διακεςιμότθτα του εξοπλιςμοφ (υλικό και λογιςμικό). 

 

3.11.4 Το υλικό ι λογιςμικό κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο εάν είναι μθ διακζςιμο ζςτω 

και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει. 

 

3.11.5 Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι, κατά τθν περίοδο τθσ 

εγγφθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ, να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε πλθμμελϊσ 

λειτουργοφςα αυτόνομθ μονάδα, ι μζροσ των ςυςτθμάτων. Ωσ πλθμμελϊσ 

λειτουργοφςα μονάδα ι τμιμα Συςτιματοσ, κα κεωρθκεί εκείνθ που για διάςτθμα 

τριϊν ςυνεχϊν μθνϊν παρουςιάηει μθνιαία περιςςότερεσ από δφο βλάβεσ. 

 

3.11.6 Ο Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ /δυςλειτουργίασ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο 

χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ. 

 

3.11.7  Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ: 

i. εντόσ το πολφ εικοςιτεςςάρων (24) ωρϊν από τθν ειδοποίθςι του, για 

βλάβθ/δυςλειτουργία, που αφορά α) δικτυακό εξοπλιςμό και β) εξοπλιςμό και 

λογιςμικό του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν, του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ii. εντόσ το πολφ εβδομιντα δφο (72) ωρϊν από τθν ειδοποίθςι του για 

βλάβθ/δυςλειτουργία, που αφορά τον υπόλοιπο εξοπλιςμό και λογιςμικό του 

Ζργου. 

 

3.11.8 Αν δεν αποκαταςτακεί το πρόβλθμα τθσ παραγράφου 3.11.7 εντόσ τθσ 

προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, κα επιβάλλεται ριτρα ίςθ με το 1% του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ τθσ μονάδασ που είναι εκτόσ λειτουργίασ/μθ διακζςιμο, κακϊσ και του 

εξοπλιςμοφ (υλικό, λογιςμικό) που επθρεάηεται από αυτι, για κάκε μια (1) ϊρα 

κακυςτζρθςθσ. 
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4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

4.1 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., ςτo πλαίςιo τθσ ςχετικισ Δράςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, προβλζπεται 

να μετεγκαταςτακεί ςε κτίριο επί τθσ Ρ. Κανελλοποφλου, που ζχει παραχωρθκεί από τθν 

Ε..Τ. Α.Ε., με τθν ονομαςία “Στοφντιο Α” και είναι παρακείμενο του Αρχθγείου τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Ρ. Κανελλοποφλου 4, Ακινα). Δεδομζνθσ τθσ ςυγκυρίασ αυτισ και 

προκειμζνου για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ και αξιοποίθςθ 

υφιςτάμενων πόρων, ζχει προβλεφκεί θ ςφνδεςθ του νζου κτιρίου με τισ εγκαταςτάςεισ 

του Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ μζςω δικτφου οπτικϊν ινϊν. Θ υποδομι αυτι κα 

αξιοποιθκεί για τθ διαςφνδεςθ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με τα ςυςτιματα τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ (Police On Line) κακϊσ και για τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω του κόμβου 

«ΣΥΗΕΥΞΛΣ» που βρίςκεται επίςθσ εγκατεςτθμζνοσ ςτο κτίριο του Α.Ε.Α.  

 

Οι εφαρμογζσ του Ρανελλινιου Δικτυοφ Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Police 

On Line - POL) χρθςιμοποιοφνται ιδθ ςχεδόν από όλουσ τουσ Φορείσ που μετζχουν με 

ςτελζχθ τουσ ςτο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Επίςθσ, χρθςιμοποιείται και από τθν ίδια τθν Υπθρεςία για 

τθν ςχεδόν εξολοκλιρου κάλυψθ των κακθμερινϊν εργαςιϊν αυτισ (Διακίνθςθ Εγγράφων, 

Επιχειρθςιακζσ Εφαρμογζσ κ.λπ.). Κατά ςυνζπεια το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα αποτελζςει μία 

ακόμα Υπθρεςία τθν οποία εξυπθρετεί το POL, οι εφαρμογζσ του οποίου κα αξιοποιθκοφν 

ςτο μζγιςτο επιτρεπτό βακμό προκειμζνου να καλυφκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 

ανάγκεσ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., εξοικονομϊντασ πόρουσ από τθν ανάπτυξθ τυχόν νζων 

εφαρμογϊν. 

 

Στο νζο κτίριο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. πρόκειται να δθμιουργθκεί χϊροσ φιλοξενίασ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (Computer Room) ο οποίοσ κα φιλοξενιςει τον εξοπλιςμό και 

τα ςυςτιματα, πλζον του POL, που αξιοποιοφνται από τθν Υπθρεςία κακϊσ και όςα κα 

αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Ζργου. Ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ κα προμθκευτεί ςτα 

πλαίςια τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

4.2 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

4.2.1 ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΔΛΚΤΥΟ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ (PoliceOnLine) 

4.2.1.1 Το Ρανελλινιο Δίκτυο Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (PoliceOnLine-

POL), παρζχει ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (περίπου 670 ςθμεία – 

κτίρια ςε όλθ τθν Επικράτεια) τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο των 

κεντρικϊν επιχειρθςιακϊν εφαρμογϊν τθσ. 

 

4.2.1.2 Το Ρανελλαδικό Δίκτυο Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (POL), 

διαςυνδζεται κεντρικά (από το Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ) με το Δίκτυο 

δθμοςίου τομζα «ΣΥΗΕΥΞΛΣ» για τθ διαςφνδεςι του με άλλουσ φορείσ και το 

Διαδίκτυο. Στθν εν λόγω διαςφνδεςθ μεςολαβεί διάταξθ Firewall. 
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4.2.1.3 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν ςφνδεςθ του ΕΣΚΕΣΜΑ με το εν 

λόγω δίκτυο, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.2 SEAHORSE 

4.2.2.1 Αντικείμενο του ζργου “Seahorse” είναι θ δθμιουργία ενόσ μεςογειακοφ δικτφου 

το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα ταχείασ και αξιόπιςτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τθν παράτυπθ μετανάςτευςθ διά καλάςςθσ, μζςω μιασ μόνιμθσ και 

αςφαλοφσ, πλατφόρμασ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, μεταξφ των Κρατϊν - Μελϊν 

τθσ Μεςογείου και τρίτων Χωρϊν. 

 

4.2.2.2 Επί του παρόντοσ, το ςφςτθμα “Seahorse” (δορυφορικι κεραία, εξυπθρετθτισ 

κ.λπ.), ςε εκνικό επίπεδο, είναι εγκατεςτθμζνο ςε χϊρο του Αρχθγείου του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και αναμζνεται να μεταφερκεί ςτισ 

υπό διαμόρφωςθ εγκαταςτάςεισ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 

4.2.2.3 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.3 EUROSUR 

4.2.3.1 Το δίκτυο EUROSUR αποτελεί ζνα κλειςτό δίκτυο επικοινωνίασ που εξυπθρετεί 

τουσ ςκοποφσ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

Κρατϊν - Μελϊν και του Frontex ςτο πεδίο τθσ επιτιρθςθσ των ςυνόρων. Σε 

εκνικό επίπεδο, το δίκτυο αυτό υλοποιείται μζςω ενόσ εξυπθρετθτι που ζχει 

παραχωρθκεί από τον Frontex. Επί του παρόντοσ, ο εν λόγω εξυπθρετθτισ είναι 

τοποκετθμζνοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αρχθγείου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Εξετάηεται θ 

πικανότθτα να μεταφερκεί ςτο κτίριο του Αρχθγείου τθσ ΕΛ.ΑΣ. Σε κάκε 

περίπτωςθ αναμζνεται να μετεγκαταςτακεί ςτο κτίριο που κα δθμιουργθκεί για 

τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Ο εξυπθρετθτισ ςυνδζεται 

αφενόσ μεν μζςω γραμμισ αποκλειςτικισ χριςθσ με τον κεντρικό εξυπθρετθτι 

τθσ Frontex αφετζρου δε με τερματικά εντόσ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 

4.2.3.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.4 EL-BG SUR 

4.2.4.1 Αντικείμενο του ζργου “EL-BG SUR” είναι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των Εκνικϊν Συντονιςτικϊν Κζντρων Ελλάδασ και Βουλγαρίασ, ςτο πλαίςιο 

του κανονιςμοφ Eurosur, προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ όςο το δυνατόν 

πλθρζςτερθ αποτφπωςθ τθσ Εκνικισ και ςυνακόλουκα τθσ Ευρωπαϊκισ Εικόνασ 

τθσ Κατάςταςθσ (National/European situational picture) ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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4.2.4.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.5 ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΛΤΘΘΣΘΣ ΣΥΝΟΩΝ  

4.2.5.1 Αντικείμενο του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

επιτιρθςθσ ςυνόρων ςτθν περιοχι του Ζβρου με χριςθ ενόσ αρικμοφ από 

αυτοτελείσ εγκαταςτάςεισ αυτοματοποιθμζνθσ επιτιρθςθσ ςυνόρων ςε καίρια 

ςθμεία τθσ ςυνοριογραμμισ. 

 

4.2.5.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν ςφνδεςθ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με το εν 

λόγω ςφςτθμα, για το οποίο ζχει ιδθ προβλεφκεί θ διαςφνδεςι του με το 

Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

 

4.2.6 NCC.GOV.GR (E-MAIL) 

4.2.6.1 Εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι μθνυμάτων e-mail των τμθμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με 

άλλουσ Φορείσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ μζςω Διαδικτφου. 

Φιλοξενοφνται λογαριαςμοί για τθν εξυπθρζτθςθ των ςτελεχϊν του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., των οποίων τα κακικοντα απαιτοφν τθ χριςθ υπθρεςιακοφ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτόν από το 

Internet μζςω IMAP Server που λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αρχθγείου Λ.Σ. 

– ΕΛ.ΑΚΤ. και https εφαρμογισ Webmail. 

 

4.2.6.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του εν λόγω 

Συςτιματοσ, κατόπιν τθσ μετακίνθςισ του ςτισ προαναφερόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

4.2.7 Επιπλζον πλθροφορίεσ για τα ανωτζρω ςυςτιματα και διαςυνδζςεισ που μπορεί να 

χρειαςτοφν για τθν υλοποίθςθ των εγκαταςτάςεων ςτο ςφνολό τουσ μποροφν να 

ηθτθκοφν από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν 

τθν κατάκεςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

 

4.3 ΔΙΚΣΤΑΚΕ ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ & ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ 

4.3.1 ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΘ Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ΜΕ ΑΜΟΔΛΟΥΣ ΦΟΕΛΣ 

4.3.1.1 Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, θ Υπθρεςία Αςφλου και θ Υπθρεςία 

Ρρϊτθσ Υποδοχισ εξυπθρετοφνται τθν παροφςα ςτιγμι και από το Ρανελλαδικό 

Δίκτυο Ρλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Συνεπϊσ με τθν ανωτζρω 

ςφνδεςθ του νζου κτιρίου του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με τισ εγκαταςτάςεισ του Α.Ε.Α. 

εξαςφαλίηεται και θ πρόςβαςθ των ςτελεχϊν των ανωτζρω Φορζων ςτισ 

εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν. 

 

4.3.1.2 Θ πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από τουσ υπολογιςτζσ που κα 

εγκαταςτακοφν ςτο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα γίνεται από φυλλομετρθτι διαδικτφου (web 

browser) μζςω αςφαλοφσ καναλιοφ επικοινωνίασ (site-to-site vpn tunnel) μεταξφ 
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του τείχουσ προςταςίασ (firewall) του Αρχθγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και του 

αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ςε εφαρμογζσ ενδιαφζροντοσ Λ.Σ. - 

ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

4.3.1.3 Θ ςφνδεςθ των δικτυακϊν υποδομϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με το κτίριο του Α.Ε.Α κα 

γίνει μζςω οπτικϊν ινϊν. Συγκεκριμζνα, δφο γραμμζσ (για λόγουσ 

διακεςιμότθτασ) κα ςυνδεκοφν απευκείασ με τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ/νςθσ 

Ρλθροφορικισ και δφο γραμμζσ κα ςυνδεκοφν με το Κζντρο Ολοκλθρωμζνθσ 

Διαχείριςθσ Συνόρων Μετανάςτευςθσ του Κλάδου Αλλοδαπϊν και Ρροςταςίασ 

Συνόρων μζςω των κεντρικϊν εγκαταςτάςεων του κτιρίου Α.Ε.Α. 

 

4.3.1.4 Στισ δικτυακζσ υποδομζσ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα ςυνδεκεί επίςθσ θ ςυςτοιχία 

εξυπθρετθτϊν που κα φιλοξενιςει τα νζα ςυςτιματα τθσ Υπθρεςίασ κακϊσ και το 

SEAHORSE και το ELBGSUR. Το EUROSUR κα ςυνδεκεί απευκείασ ςε μία ξεχωριςτι 

μιςκωμζνθ γραμμι και κα αποτελεί ζνα ανεξάρτθτο μθ διαςυνδεδεμζνο δίκτυο 

εντόσ των χϊρων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.  

 

4.3.2 ΤΟΡΟΛΟΓΛΑ ΔΛΚΤΥΟΥ Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

 
 

4.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε..Κ.Ε..Μ.Α.  

Σκοπόσ χριςθσ του Συςτιματοσ είναι θ ςυγκζντρωςθ και διαχείριςθ πλθροφοριϊν ςε 

κζματα Αςφλου και Μετανάςτευςθσ οι οποίεσ ςυνκζτουν τθν Εκνικι Εικόνα τθσ 

Κατάςταςθσ. Κα καταγράφονται όλα τα περιςτατικά ενδιαφζροντοσ αςφλου και 

μετανάςτευςθσ, κακϊσ επίςθσ και το ςφνολο των διακζςιμων πόρων των εμπλεκομζνων 
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Φορζων. Ανάλογα με το ρόλο - εξουςιοδότθςθ του χριςτθ κα παρζχεται θ δυνατότθτα 

ειςαγωγισ αντικειμζνων ςτο ςφςτθμα, επιλεκτικισ προβολισ αντικειμζνων, επιλογισ 

αντικειμζνων, επεξεργαςίασ δεδομζνων, εξαγωγι δεδομζνων και ςτατιςτικϊν. Τα 

περιςτατικά που κα ειςάγονται ςτο ςφςτθμα κα δφνανται να κατθγοριοποιοφνται ςε 

διαφορετικά επίπεδα βάςει προτεραιότθτασ. Πλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κα δφνανται 

να απεικονίηονται ςε ζνα ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον. Το ςφςτθμα κα διακζτει 

δυνατότθτεσ ανάλυςθσ δεδομζνων και διαχείριςθσ κινδφνου. Κα παρζχεται επιπλζον θ 

δυνατότθτα εξαγωγισ φόρμασ περιςτατικοφ/ϊν προκειμζνου να αποςτζλλεται προσ 

ενθμζρωςθ ςτουσ ςυναρμόδιουσ Φορείσ. 

 

 

5 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ – ΠΙΝΑΚΕ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν 

απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων που δθλϊνει. 

 

5.1 ΤΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

5.1.1 ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ ΤΥΡΟΥ 1 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 57 ΝΑΙ   

 Κουτί (Case)    

2.  Mini ι Midi Tower ΝΑΙ   

3.  

Υποδοχζσ Εμπρόςκιου Μζρουσ 

(FrontPanel) USB 2.0 ι 3.0 ι ςυνδυαςμόσ 

αυτϊν ≥ 2 

ΝΑΙ   

 Σροφοδοτικό    

4.  Λςχφσ ≥ 400 W ΝΑΙ   

5.  

Συνδζςεισ: 

α) 20+4 Pin ≥ 1 (Μθτρικι Κάρτα) 

β) 4+4 Pin ≥ 1 (Επεξεργαςτισ) 

γ) PCI-e 6+2 Pin ≥ 1 (Κάρτα Γραφικϊν) 

δ) SATA ≥ 4 (Ρεριφερειακζσ Συςκευζσ) 

ΝΑΙ   

6.  

Να ζχει προδιαγραφζσ TUV ι 

ιςοδφναμεσ, διεκνι πιςτοποιθτικά 

ποιότθτασ και απόδοςθσ (CE, Energy 

Star, κλπ) και να είναι κατάλλθλο για 

ςυνεχι λειτουργία. 

ΝΑΙ   

7.  Ριςτοποίθςθ τουλάχιςτον 80+ bronze ΝΑΙ   

 Μητρική Κάρτα    

8.  Να ςυνοδεφεται με οδθγοφσ (drivers) NAI   

9.  Ενςωματωμζνθ Κάρτα Ιχου ΝΑΙ   
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10.  
Ενςωματωμζνθ Κάρτα Δικτφου 

(Ethernet) 10/100/1000 Mbps 
ΝΑΙ   

11.  Αρικμόσ κζςεων μνθμϊν RAM: ≥ 4 ΝΑΙ   

12.  
Υποςτθριηόμενοσ τφποσ μνθμϊν RAΜ: 

DDR3 
ΝΑΙ   

13.  
Υποςτιριξθ Dual Channel Memory 

Architecture 
ΝΑΙ   

14.  
Υποςτθριηόμενθ ςυχνότθτα μνθμϊν 

RAM: ≥ 1600 Mhz 
ΝΑΙ   

15.  

Εςωτερικζσ Υποδοχζσ: 

α) SATAIII ≥ 4 

β) PCIExpress x16 ≥ 1 

γ) PCI ≥ 2 

δ) USB 2.0 ι 3.0 ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν ≥ 

4 

ΝΑΙ   

 Επεξεργαςτήσ    

16.  Αρικμόσ πυρινων: ≥ 4 ΝΑΙ   

17.  Συχνότθτα Επεξεργαςτι: ≥ 3 GHz ΝΑΙ   

18.  Cache Επεξεργαςτι: ≥ 4 MB ΝΑΙ   

19.  
Ενςωματωμζνθ Κάρτα Γραφικϊν 

(Onboard) 
ΝΑΙ   

20.  

Ενςωματωμζνθ Κάρτα Γραφικϊν 

(Onboard) με δυνατότθτα υποςτιριξθσ 

δφο (2) οκονϊν με ανάλυςθ 1920 x 1080 

ςε κάκε μία. 

ΝΑΙ   

21.  Τουλάχιςτον δφο (2) εξόδουσ για οκόνθ. ΝΑΙ   

22.  
Τουλάχιςτον μία (1) ζξοδο τεχνολογίασ 

HDMI 
ΝΑΙ   

23.  
Τουλάχιςτον μία (1) ζξοδο HDMI ι DVI 

(Να αναφερκεί) 
ΝΑΙ   

 Μνήμη RAM    

24.  Μζγεκοσ Μνιμθσ: ≥ 8 GB (2 modules) ΝΑΙ   

25.  
Τφποσ Μνιμθσ: DDR3 ι καλφτερθσ 

τεχνολογίασ 
ΝΑΙ   

26.  Συχνότθτα Μνιμθσ: ≥ 1600 MHz ΝΑΙ   

 κληρόσ Δίςκοσ (HDD)    

27.  Αρικμόσ Σκλθρϊν Δίςκων: ≥ 1 ΝΑΙ   

28.  Χωρθτικότθτα: ≥ 500 GB ΝΑΙ   

29.  Τρόποσ Σφνδεςθσ: SATA ΛΛΛ ΝΑΙ   

 κληρόσ Δίςκοσ (SSD)    

30.  Αρικμόσ Σκλθρϊν Δίςκων: ≥ 1 ΝΑΙ   

31.  Χωρθτικότθτα: ≥ 120 GB ΝΑΙ   
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32.  Τρόποσ Σφνδεςθσ: SATA ΛΛΛ ΝΑΙ   

 Οπτικά/Μαγνητικά Μζςα    

33.  Οπτικό Μζςο: DVD+/-RW ΝΑΙ   

 Λογιςμικό    

34.  

Οι Θ/Υ να ζχουν προεγκατεςτθμζνο, 

πλιρωσ εξελλθνιςμζνο, ενεργοποιθμζνο, 

λειτουργικό ςφςτθμα τελευταίασ 

ελεγμζνθσ ζκδοςθσ, που να παρζχει 

γραφικό περιβάλλον εργαςίασ και το 

οποίο να ςυνοδεφεται από τθν επίςθμθ 

άδεια χριςθσ του 

ΝΑΙ   

35.  

Να είναι τεκμθριωμζνα ςυμβατό με τθν 

υπάρχουςα υποδομι τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ 

ΝΑΙ   

36.  

Να υποςτθρίηει διαδικαςία login, θ 

οποία κα γίνεται με χριςθ smart card 

και ζλεγχο PIN 

ΝΑΙ   

37.  

Για όλουσ τουσ Θ/Υ να προςφερκεί 

εγκατεςτθμζνο λογιςμικό αυτοματιςμοφ 

γραφείου, πλιρωσ εξελλθνιςμζνο, 

ενεργοποιθμζνο, τελευταίασ ελεγμζνθσ 

ζκδοςθσ, που να παρζχει γραφικό 

περιβάλλον εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

38.  

Να είναι οικείο ςτο προςωπικό του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και να μθν απαιτείται θ 

διεξαγωγι ειδικϊν εκπαιδεφςεων για 

τθν άμεςθ χριςθ και πλιρθ 

εκμετάλλευςι του. Σθμειϊνεται ότι οι 

υπάρχοντεσ ςτακμοί εργαςίασ του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., αυτι τθ ςτιγμι 

λειτουργοφν ςε περιβάλλον Microsoft 

(λειτουργικό ςφςτθμα και εφαρμογζσ 

αυτοματιςμοφ γραφείου) 

ΝΑΙ   

39.  
Να ςυμπεριλαμβάνεται εγκατεςτθμζνοσ 

web browser 
ΝΑΙ   

40.  
Υποςτιριξθ ελλθνικϊν ΕΛΟΤ 928 – ISO 

8859-7 
ΝΑΙ   

 Πιςτοποίηςη    

41.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.1.2 ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ ΤΥΡΟΥ 2 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 3 ΝΑΙ   
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 Κουτί (Case)    

2.  Midi/Full Tower ΝΑΙ   

3.  

Υποδοχζσ Εμπρόςκιου Μζρουσ 

(FrontPanel) USB 2.0 ι 3.0 ι ςυνδυαςμόσ 

αυτϊν ≥ 2 

ΝΑΙ   

 Σροφοδοτικό    

4.  Λςχφσ ≥ 500 W ΝΑΙ   

5.  

Συνδζςεισ: 

α) 20+4 Pin ≥ 1 (Μθτρικι Κάρτα) 

β) 4+4 Pin ≥ 1 (Επεξεργαςτισ) 

γ) PCI-e 6+2 Pin ≥ 1 (Κάρτα Γραφικϊν) 

δ) SATA ≥ 4 (Ρεριφερειακζσ Συςκευζσ) 

ΝΑΙ   

6.  

Να ζχει προδιαγραφζσ TUV ι 

ιςοδφναμεσ, διεκνι πιςτοποιθτικά 

ποιότθτασ και απόδοςθσ (CE, Energy 

Star, κλπ) και να είναι κατάλλθλο για 

ςυνεχι λειτουργία. 

ΝΑΙ   

7.  Ριςτοποίθςθ τουλάχιςτον 80+ bronze ΝΑΙ   

 Μητρική Κάρτα    

8.  Να ςυνοδεφεται με οδθγοφσ (drivers) ΝΑΙ   

9.  Ενςωματωμζνθ Κάρτα Ιχου ΝΑΙ   

10.  
Ενςωματωμζνθ Κάρτα Δικτφου 

(Ethernet) 10/100/1000 Mbps 
ΝΑΙ   

11.  Αρικμόσ κζςεων μνθμϊν RAM: ≥ 4 ΝΑΙ   

12.  
Υποςτθριηόμενοσ τφποσ μνθμϊν RAΜ: 

DDR3 
ΝΑΙ   

13.  
Υποςτιριξθ Dual Channel Memory 

Architecture 
ΝΑΙ   

14.  
Υποςτθριηόμενθ ςυχνότθτα μνθμϊν 

RAM: ≥ 1600 Mhz 
ΝΑΙ   

15.  

Εςωτερικζσ Υποδοχζσ: 

α) SATAIII ≥ 4 

β) PCIExpress x16 ≥ 1 

γ) PCI ≥ 2 

δ) USB 2.0 ι 3.0 ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν ≥ 4 

ΝΑΙ   

 Επεξεργαςτήσ    

16.  Αρικμόσ πυρινων: ≥ 4 ΝΑΙ   

17.  Συχνότθτα Επεξεργαςτι: ≥ 3 GHz ΝΑΙ   

18.  Cache Επεξεργαςτι: ≥ 4 MB ΝΑΙ   

 Κάρτα Γραφικϊν    

19.  

Να προςφερκεί αυτόνομθ κάρτα 

γραφικϊν και να αναφερκεί μοντζλο και 

καταςκευαςτισ 

ΝΑΙ   
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20.  
Δυνατότθτα υποςτιριξθσ δφο (2) οκονϊν 

με ανάλυςθ 1920 x 1080 ςε κάκε μία. 
ΝΑΙ   

21.  Τουλάχιςτον δφο (2) εξόδουσ για οκόνθ. ΝΑΙ   

22.  
Τουλάχιςτον μία (1) ζξοδο τεχνολογίασ 

HDMI 
ΝΑΙ   

23.  
Τουλάχιςτον μία (1) ζξοδο HDMI ι DVI 

(Να αναφερκεί) 
ΝΑΙ   

24.  Αυτόνομθ μνιμθ ≥ 2 GB. ΝΑΙ   

 Μνήμη    

25.  Μζγεκοσ Μνιμθσ: ≥ 8 GB (2 modules) ΝΑΙ   

26.  
Τφποσ Μνιμθσ: DDR3 ι καλφτερθσ 

τεχνολογίασ 
ΝΑΙ   

27.  Συχνότθτα Μνιμθσ: ≥ 1600 MHz ΝΑΙ   

 κληρόσ Δίςκοσ (HDD)    

28.  Αρικμόσ Σκλθρϊν Δίςκων: ≥ 1 ΝΑΙ   

29.  Χωρθτικότθτα: ≥ 500 GB ΝΑΙ   

30.  Τρόποσ Σφνδεςθσ: SATA ΛΛΛ ΝΑΙ   

 κληρόσ Δίςκοσ (SSD)    

31.  Αρικμόσ Σκλθρϊν Δίςκων: ≥ 1 ΝΑΙ   

32.  Χωρθτικότθτα: ≥ 120 GB ΝΑΙ   

33.  Τρόποσ Σφνδεςθσ: SATA ΛΛΛ ΝΑΙ   

 Οπτικά/Μαγνητικά Μζςα    

34.  Οπτικό Μζςο: DVD+/-RW ΝΑΙ   

 Κάρτα Δικτφου (Οπτική)    

35.  
Να διακζτει οπτικι κάρτα δικτφου 1000 

Mbps με ζξοδο SC. 
ΝΑΙ   

 Λογιςμικό    

36.  

Οι Θ/Υ να ζχουν προεγκατεςτθμζνο, 

πλιρωσ εξελλθνιςμζνο, ενεργοποιθμζνο, 

λειτουργικό ςφςτθμα τελευταίασ 

ελεγμζνθσ ζκδοςθσ, που να παρζχει 

γραφικό περιβάλλον εργαςίασ και το 

οποίο να ςυνοδεφεται από τθν επίςθμθ 

άδεια χριςθσ του 

ΝΑΙ   

37.  

Να είναι τεκμθριωμζνα ςυμβατό με τθν 

υπάρχουςα υποδομι τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ 

ΝΑΙ   

38.  

Να υποςτθρίηει διαδικαςία login, θ 

οποία κα γίνεται με χριςθ smart card και 

ζλεγχο PIN 

ΝΑΙ   

39.  

Για όλουσ τουσ Θ/Υ να προςφερκεί 

εγκατεςτθμζνο λογιςμικό αυτοματιςμοφ 

γραφείου, πλιρωσ εξελλθνιςμζνο, 

ΝΑΙ   
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ενεργοποιθμζνο, τελευταίασ ελεγμζνθσ 

ζκδοςθσ, που να παρζχει γραφικό 

περιβάλλον εργαςίασ. 

40.  

Να είναι οικείο ςτο προςωπικό του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και να μθν απαιτείται θ 

διεξαγωγι ειδικϊν εκπαιδεφςεων για τθν 

άμεςθ χριςθ και πλιρθ εκμετάλλευςι 

του. Σθμειϊνεται ότι οι υπάρχοντεσ 

ςτακμοί εργαςίασ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., 

αυτι τθ ςτιγμι λειτουργοφν ςε 

περιβάλλον Microsoft (λειτουργικό 

ςφςτθμα και εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ 

γραφείου) 

ΝΑΙ   

41.  
Να ςυμπεριλαμβάνεται εγκατεςτθμζνοσ 

web browser 
ΝΑΙ   

42.  
Υποςτιριξθ ελλθνικϊν ΕΛΟΤ 928 – ISO 

8859-7 
ΝΑΙ   

 Πιςτοποίηςη    

43.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.1.3 ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ ΤΥΡΟΥ 3 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 3 ΝΑΙ   

2.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 

μοντζλο 
ΝΑΙ   

3.  

Θ motherboard να υποςτθρίηει 

μικροεπεξεργαςτι Intel core i3 (2θσ 

γενιάσ), ι νεότερθσ τεχνολογίασ ι 

λειτουργικά ιςοδφναμο, με chipset 

κατάλλθλο. Να υποςτθρίηει μνιμθ DDR3 

ι νεότερθσ τεχνολογίασ. 

ΝΑΙ   

4.  

Μικροεπεξεργαςτισ Intel core i3 (2θσ 

γενιάσ), με Processor Base Frequency ≥ 

2.8 GHz ι νεότερθσ τεχνολογίασ ι 

λειτουργικά ιςοδφναμο. 

ΝΑΙ   

5.  
Κφρια μνιμθ RAM ≥ 4 GB DDR 3 ι 

νεότερθσ τεχνολογίασ. 
ΝΑΙ   

6.  Μνιμθ cache ≥ 4 MB. ΝΑΙ   

7.  Ζνα (1) ςκλθρό δίςκο ≥ 160 GB. ΝΑΙ   

8.  
Ανεξάρτθτθ κάρτα γραφικϊν με 

αυτόνομθ μνιμθ ≥ 512 MB. 
NAI   

9.  
Ζνασ (1) εςωτερικόσ οδθγόσ 

εγγραφισ/ανάγνωςθσ δίςκου CD/DVD 
ΝΑΙ   
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combo ι καλφτερο. 

10.  
Να διακζτει οπτικι κάρτα δικτφου 1000 

Mbps με ζξοδο SC. 
ΝΑΙ   

11.  

Μονάδα τροφοδοςίασ ιςχφοσ κατάλλθλθ 

να υποςτθρίξει τον Θ/Υ ςτθν 

προςφερόμενθ ςφνκεςθ. 

ΝΑΙ   

12.  
Τουλάχιςτον τζςςερισ (4) USB ver. 2 ι 

νεότερο. 
ΝΑΙ   

13.  Να διακζτει κφρα VGA ΝΑΙ   

14.  

Κάρτα ιχου 16 bit stereo, ανεξάρτθτθ 

ενςωματωμζνθ. Να παρζχονται οι 

ανάλογοι ζξοδοι - είςοδοι (Speaker and 

Line out, Microphone and Line in). 

ΝΑΙ   

15.  
Να παρζχεται εγγφθςθ τουλάχιςτον 

τριϊν (3) ετϊν. 
ΝΑΙ   

16.  

Να ςυνοδεφεται από οπτικό ποντίκι 

(mouse) και πλθκτρολόγιο καινοφργια 

(όχι ανακαταςκευαςμζνα) 

ΝΑΙ   

17.  

Να ςυνοδεφεται από καλϊδιο 

τροφοδοςία και οπτικό καλϊδιο (patch 

cord) τφπου SC – SC. 

ΝΑΙ   

18.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.1.4 ΡΟΝΤΛΚΛΑ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 60 ΝΑΙ   

 Γενικά χαρακτηριςτικά    

2.  Οπτικό ΝΑΙ   

3.  Ενςφρματο  ΝΑΙ   

4.  Εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ ΝΑΙ   

5.  Αρικμόσ πλικτρων: ≥ 5 ΝΑΙ   

6.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.1.5 ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΛΑ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 60 ΝΑΙ   

 Γενικά χαρακτηριςτικά    

2.  
Να αναφερκεί μοντζλο και 

καταςκευαςτισ 
ΝΑΙ   

3.  

Τφπου QWERTY με αρικμό πλικτρων  

101, με χαραγμζνουσ τουσ Ελλθνικοφσ 

χαρακτιρεσ 

ΝΑΙ   
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4.  Ενςωματωμζνο smart card reader/writer ΝΑΙ   

5.  

Θ ςφνδεςθ του πλθκτρολογίου με τον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι κα γίνεται 

απαραίτθτα μζςω USB κφρασ. 

ΝΑΙ   

6.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 
Χαρακτηριςτικά μονάδασ ανάγνωςησ / 

εγγραφήσ (smartcard): 
   

7.  

Δυνατότθτα λειτουργίασ ςε λειτουργικό 

ςφςτθμα που να παρζχει γραφικό 

περιβάλλον εργαςίασ με ταυτόχρονθ 

παροχι των αντίςτοιχων οδθγϊν 

(drivers). Να προςφερκοφν οδθγοί 

(drivers) τουλάχιςτον για Windows XP 

και για το προςφερόμενο λειτουργικό 

ςφςτθμα 

ΝΑΙ   

8.  
Συμβατότθτα με RSA Keon Certification 

Authority καιNet ID 
ΝΑΙ   

9.  

Λογιςμικό Smart Cards RSA και Net ID για 

ςφνδεςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ – Police On 

Line 

ΝΑΙ   

10.  
Να αναφερκοφν όλα τα λειτουργικά 

ςυςτιματα που υποςτθρίηονται 
ΝΑΙ   

11.  Υποςτιριξθ Smart Card 16KB ΝΑΙ   

12.  Υποςτιριξθ Smart Card 32KB ΝΑΙ   

13.  Υποςτιριξθ Smart Card 64KB ΝΑΙ   

14.  
Υποςτιριξθ καρτϊν ςυμβατϊν κατά ISO 

7816 1/2/3/4 
ΝΑΙ   

15.  Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του firmware ΝΑΙ   

16.  Ενδειξθ λειτουργίασ μζςω LED ΝΑΙ   

17.  
Δυνατότθτα αποκικευςθσ/ ανάκτθςθσ 

και άλλων πλθροφοριϊν ςτο Smart Card 
ΝΑΙ   

 Λογιςμικό    

18.  
Συμβατό με Microsoft Windows 7,8,8.1 

και 10 ι ιςοδφναμο 
ΝΑΙ   

 

5.1.6 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ ΤΥΡΟΥ 1 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων: 3 ΝΑΙ   

2.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 

μοντζλο 
ΝΑΙ   

3.  Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Laser ΝΑΙ   

4.  Λειτουργίεσ All-in-One: Print-Scan-Copy- ΝΑΙ   

http://www.e-gate.gr/microsoft-windows-7-home-premium-sp1-64-bit-greek-dsp-gfc-02055.html
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Fax 

5.  Colour All-in-One OXI   

6.  
Τυπικι χωρθτικότθτα ειςόδου ≥ 1500 

φφλλα (Σφνολο ςυρταριϊν) 
ΝΑΙ   

7.  
Τυπικι Χωρθτικότθτα εξόδου ≥ 500 

φφλλα 
ΝΑΙ   

8.  
Μζγιςτθ Χωρθτικότθτα Εξόδου ≥ 3.000 

φφλλα 
ΝΑΙ   

9.  
Μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν ≥ 100.000 

ςελίδεσ 
ΝΑΙ   

10.  Μνιμθ ≥ 3 GΒ ΝΑΙ   

11.  Σκλθρόσ Δίςκοσ (HDD) ≥ 320 GB ΝΑΙ   

12.  
Βαςικζσ Γλϊςςεσ Εκτυπωτι: PCL 6 

Emulation 
ΝΑΙ   

13.  

Να διακζτει μεγάλθ Ζγχρωμθ Οκόνθ 

Αφισ ≥ 7 in, που να επιτρζπει τθ χριςθ 

όλων των λειτουργιϊν του μθχανιματοσ 

και να εμφανίηει πλθροφοριακά 

μθνφματα ςχετικά με τθν κατάςταςθ 

αυτοφ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

διευκολφνεται θ χριςθ του μθχανιματοσ 

και από μθ εξειδικευμζνο προςωπικό 

ΝΑΙ   

14.  
Συνδεςιμότθτα (κφρεσ): USB 2.0 ι 

νεότερθ, Ethernet 10-100-1000 Mbs 
ΝΑΙ   

15.  Τφποσ Εκτφπωςθσ: Black and White ΝΑΙ   

16.  Μζγιςτθ Ρεριοχι Εκτφπωςθσ: Α3 ΝΑΙ   

17.  
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Αςπρόμαυρθσ A3) 

≥ 16 ppm 
ΝΑΙ   

18.  
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Αςπρόμαυρθσ A4) 

≥ 30 ppm 
ΝΑΙ   

19.  
Χρόνοσ Εξόδου πρϊτθσ ςελίδασ 

(Αςπρόμαυρθσ) ≤ 4 sec 
ΝΑΙ   

20.  Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ ≥ 600x600 DPI ΝΑΙ   

21.  
Δίςκοι τροφοδοςίασ χαρτιοφ ≥ 3 (Δεν 

ςυμπεριλαμβάνετε το Bypass) 
ΝΑΙ   

22.  Εκτφπωςθ Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ ΝΑΙ   

23.  Ανάλυςθ Σαρωτι ≥ 600x600 DPI ΝΑΙ   

24.  Ταχφτθτασ Σάρωςθσ ≥ 70 spm  ΝΑΙ   

25.  ADF ΝΑΙ   

26.  Χωρθτικότθτα ADF ≥ 100 φφλλα ΝΑΙ   

27.  Σάρωςθ Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ ΝΑΙ   

28.  Αντιγραφι Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ ΝΑΙ   

29.  Scan to folder ΝΑΙ   
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30.  Scan to mail ΝΑΙ   

31.  
Λογιςμικό αντιγραφικοφ: Follow me ι 

ιςοδφναμο 
ΝΑΙ   

32.  
Fax modem speed ≥33600 με automatic 

fallback 
ΝΑΙ   

33.  

Λογιςμικό Scan: Συμβατότθτα με 

Windows XP, Windows 7 (32 και 64), 

Windows 8.1 (32 και 64), Windows 10 (32 

και 64) ι το λογιςμικό που κα 

εγκαταςτακεί ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ 

παραγράφου 5. 

ΝΑΙ   

34.  
Λογιςμικό Printer: Follow me ι 

ιςοδφναμο 
ΝΑΙ   

35.  Επιπλζον Toner: ≥ 2 Τεμάχια ΝΑΙ   

36.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.1.7 ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ ΤΥΡΟΥ 2 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων: 2 ΝΑΙ   

2.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 

μοντζλο 
ΝΑΙ   

3.  Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Laser ΝΑΙ   

4.  Λειτουργίεσ All-in-One: Print-Scan-Copy ΝΑΙ   

5.  Colour All-in-One ΝΑΙ   

6.  
Τυπικι χωρθτικότθτα ειςόδου ≥ 1500 

φφλλα (Σφνολο ςυρταριϊν) 
ΝΑΙ   

7.  
Τυπικι Χωρθτικότθτα εξόδου ≥ 500 

φφλλα 
ΝΑΙ   

8.  
Μζγιςτθ Χωρθτικότθτα Εξόδου ≥ 3.000 

φφλλα 
ΝΑΙ   

9.  
Μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν ≥ 100.000 

ςελίδεσ 
ΝΑΙ   

10.  Μνιμθ ≥ 5 GΒ ΝΑΙ   

11.  Σκλθρόσ Δίςκοσ (HDD) ≥ 250 GB ΝΑΙ   

12.  
Βαςικζσ Γλϊςςεσ Εκτυπωτι: PCL 6 

Emulation 
ΝΑΙ   

13.  

Να διακζτει μεγάλθ Ζγχρωμθ Οκόνθ 

Αφισ ≥ 7 in, που να επιτρζπει τθ χριςθ 

όλων των λειτουργιϊν του μθχανιματοσ 

και να εμφανίηει πλθροφοριακά 

μθνφματα ςχετικά με τθν κατάςταςθ 

αυτοφ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

διευκολφνεται θ χριςθ του μθχανιματοσ 

ΝΑΙ   
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και από μθ εξειδικευμζνο προςωπικό 

14.  
Συνδεςιμότθτα (κφρεσ): USB 2.0 ι 

νεότερθ, Ethernet 10-100-1000 Mbs 
ΝΑΙ   

15.  Τφποσ Εκτφπωςθσ: Ζγχρωμθ ΝΑΙ   

16.  Μζγιςτθ Ρεριοχι Εκτφπωςθσ: SRΑ3 ΝΑΙ   

17.  
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Αςπρόμαυρθσ A3) 

≥ 16 ppm 
ΝΑΙ   

18.  
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Αςπρόμαυρθσ A4) 

≥ 30 ppm 
ΝΑΙ   

19.  
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Ζγχρωμθ A3) ≥ 16 

ppm 
ΝΑΙ   

20.  
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Ζγχρωμθ A4) ≥ 30 

ppm 
ΝΑΙ   

21.  
Χρόνοσ Εξόδου πρϊτθσ ςελίδασ 

(Αςπρόμαυρθσ) ≤ 5 sec 
ΝΑΙ   

22.  
Χρόνοσ Εξόδου πρϊτθσ ςελίδασ 

(Ζγχρωμθσ) ≤ 7 sec 
ΝΑΙ   

23.  Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ ≥ 600x600 DPI ΝΑΙ   

24.  
Δίςκοι τροφοδοςίασ χαρτιοφ ≥ 3 (Δεν 

ςυμπεριλαμβάνετε το Bypass) 
ΝΑΙ   

25.  Εκτφπωςθ Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ ΝΑΙ   

26.  Ανάλυςθ Σαρωτι ≥ 600x600 DPI ΝΑΙ   

27.  Ταχφτθτασ Σάρωςθσ ≥ 70 spm  ΝΑΙ   

28.  ADF ΝΑΙ   

29.  Χωρθτικότθτα ADF ≥ 100 φφλλα ΝΑΙ   

30.  Σάρωςθ Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ ΝΑΙ   

31.  Αντιγραφι Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ ΝΑΙ   

32.  Scan to folder ΝΑΙ   

33.  Scan to mail ΝΑΙ   

34.  
Λογιςμικό Printer: Follow me ι 

ιςοδφναμο 
ΝΑΙ   

35.  
Επιπλζον Toner: ≥ 2 Τεμάχια από όλα τα 

χρϊματα 
ΝΑΙ   

36.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.1.8 ΕΚΤΥΡΩΤΘΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων: 3 ΝΑΙ   

2. ψ 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 

μοντζλο 
ΝΑΙ   

3.  Μζκοδοσ εκτφπωςθσ: LASER ζγχρωμο ΝΑΙ   

4.  Ανάλυςθ ≥ 1200x1200 dpi ΝΑΙ   
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5.  Ταχφτθτα εκτφπωςθσ ≥ 35 ςελίδεσ/λεπτό ΝΑΙ   

6.  Μνιμθ ≥ 32 ΜΒ ΝΑΙ   

7.  
Υποςτιριξθ PCL5e, PCL 6 και 

POSTSCRIPT3 emulation. 
ΝΑΙ   

8.  
Κφρεσ επικοινωνίασ τουλάχιςτον μία (1) 

USB ver. 2.0 ι νεότερθ. 
ΝΑΙ   

9.  

Κικεσ χαρτιοφ (trays) τουλάχιςτον δφο 

(2), εκ των οποίον θ μία (1) κα είναι 

χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 250 ςελ. A4. 

ΝΑΙ   

10.  

Είδοσ χαρτιοφ : A4, letter, executive, 

legal, commercial number 10 envelopes, 

DL envelopes. 

ΝΑΙ   

11.  Δυνατότθτα εκτφπωςθσ διαφανειϊν. ΝΑΙ   

12.  
Κάρτα δικτφου FAST ETHERNET 10/100 ι 

ταχφτερθ 
ΝΑΙ   

13.  
Εκτφπωςθ διπλισ όψεωσ auto-duplexing 

(Standard) 
ΝΑΙ   

14.  

Μζγιςτοσ μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

(Maximum Monthly Duty ≥ 60.000 

ςελίδεσ/μινα). 

ΝΑΙ   

15.  
Να ςυνοδεφεται από drivers για 

Windows Vista/7/8/8.1 ι ιςοδφναμο 
ΝΑΙ   

16.  
Να ςυνοδεφεται από καλϊδιο 

τροφοδοςίασ και ςφνδεςθσ δεδομζνων. 
ΝΑΙ   

17.  Να παραδοκεί με ςετ εκτφπωςθσ  ΝΑΙ   

18.  

Θ ςυςκευι κα ςυνοδεφεται από τα 

εγχειρίδια χριςθσ ςτα Ελλθνικά ι τα 

Αγγλικά ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι.  

ΝΑΙ   

19.  Ριςτοποίθςθ CE. ΝΑΙ   

 

5.1.9 ΟΚΟΝΕΣ ΤΥΡΟΥ 1 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 90 ΝΑΙ   

 Γενικά χαρακτηριςτικά    

2. ψ 
Να αναφερκεί μοντζλο και 

καταςκευαςτισ 
ΝΑΙ   

3.  Να αναφερκεί θ γωνία κζαςθσ ΝΑΙ   

4.  

Φπαρξθ ενςωματωμζνων θχείων ι 

προςφορά πρόςκετων διαςυνδεδεμζνων 

ςτθν οκόνθ 

ΝΑΙ   

5.  
Δυνατότθτα ςτιριξθσ ςε βάςθ (VESA 

75X75 ι 100Χ100) 
ΝΑΙ   

6.  Συμβατότθτα Plug & Play: Mac OS X, ΝΑΙ   
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sRGB, Windows 7, Windows 8 

7.  Μζγεκοσ: ≥ 22’’ ΝΑΙ   

8.  Τφποσ Οκόνθσ: LED ΝΑΙ   

9.  Χρόνοσ απόκριςθσ: ≤ 5 ms ΝΑΙ   

10.  Αναλογία: 16:9 ΝΑΙ   

11.  Ανάλυςθ: ≥ 1920 x 1080 @ 60Hz ΝΑΙ   

12.  Είςοδοι: HDMI ΝΑΙ   

13.  

Είςοδοι: VGA ι DVI (Να αναφερκεί). Σε 

περίπτωςθ που θ είςοδοσ είναι VGA, να 

προςφερκεί μετατροπζασ από VGA 

(αρςενικό) ςε DVI (κθλυκό) για κάκε 

οκόνθ. 

ΝΑΙ   

14.  Ριςτοποίθςθ CE. ΝΑΙ   

 

5.1.10 ΟΚΟΝΕΣ ΤΥΡΟΥ 2 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 3 ΝΑΙ   

2.  Ζγχρωμθ οκόνθ μεγζκουσ ≥ 22’’. ΝΑΙ   

3.  Τφποσ LCD LED. ΝΑΙ   

4.  Μζγιςτθ ανάλυςθ ≥ 1920x1080  ΝΑΙ   

5.  

Συνδζςεισ: μία (1) κφρα VGA και μία (1) 

κφρα DVI, ανεξάρτθτθ ι μζςω 

προςαρμογζα. 

ΝΑΙ   

6.  
Να προςφερκοφν τα αντίςτοιχα καλϊδια 

διαςφνδεςθσ με τθν κεντρικι μονάδα. 
ΝΑΙ   

7.  Φωτεινότθτα ≥ 250 cd/m2. ΝΑΙ   

8.  Standards: TCO 03 ι νεότερο. ΝΑΙ   

9.  Χρόνοσ απόκριςθσ ≤ 8ms. ΝΑΙ   

10.  
Συμβατότθτα με Windows 7, 8, 10 ι 

ιςοδφναμο 
ΝΑΙ   

11.  Μζγεκοσ (Dot Pitch) ≤ 0.3mm  ΝΑΙ   

12.  
Να ςυνοδεφεται με καλϊδιο 

τροφοδοςίασ. 
ΝΑΙ   

13.  Ριςτοποίθςθ CE. ΝΑΙ   

 

5.1.11 ΦΟΘΤΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων: 5 ΝΑΙ   

 Οθόνη    

2.  Μζγεκοσ Οκόνθσ: ≥ 15.6" ΝΑΙ   

3.  Ανάλυςθ Οκόνθσ: ≥ 1920 x 1080 ΝΑΙ   

4.  Τφποσ Οκόνθσ: LED ΝΑΙ   
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 Επεξεργαςτήσ    

5.  Συχνότθτα Επεξεργαςτι: ≥ 2 GHz ΝΑΙ   

6.  Cache Επεξεργαςτι: ≥ 3 MB ΝΑΙ   

7.  Αρικμόσ πυρινων: ≥ 2 ΝΑΙ   

 Μνήμη    

8.  Μζγεκοσ Μνιμθσ: ≥ 8 GB ΝΑΙ   

9.  Τφποσ Μνιμθσ: DDR3 ΝΑΙ   

10.  Συχνότθτα Μνιμθσ: ≥ 1600 MHz ΝΑΙ   

 κληρόσ Δίςκοσ    

11.  Αρικμόσ Σκλθρϊν Δίςκων: ≥ 1 ΝΑΙ   

12.  Συνολικι Χωρθτικότθτα: ≥ 500 GB ΝΑΙ   

13.  Ταχφτθτα Σκλθρϊν Δίςκων: ≥ 5400 rpm ΝΑΙ   

14.  Τφποσ Σκλθρϊν Δίςκων: Sata ΝΑΙ   

 Κάρτα Γραφικϊν    

15.  Ενςωματωμζνθ (OnBoard) ΝΑΙ   

 Δίκτυα    

16.  Αςφρματο Δίκτυο: 802.11 b/g/n ΝΑΙ   

17.  Ενςφρματο Δίκτυο: 10/100/1000 Mbps ΝΑΙ   

18.  Bluetooth: 4.0 ΝΑΙ   

 υνδεςιμότητα    

19.  USB 3.0: ≥ 2 ΝΑΙ   

20.  VGA ι DVI: ≥ 1 ΝΑΙ   

21.  ΘDMI: ≥ 1 ΝΑΙ   

22.  Κφρα Μικροφϊνου ΝΑΙ   

23.  CardReader ΝΑΙ   

 Πολυμζςα    

24.  Webcam ΝΑΙ   

25.  Στερεοφωνικά θχεία ΝΑΙ   

26.  Τφποσ Οπτικοφ Μζςου: DVD+/-RW ΝΑΙ   

 Λογιςμικό    

27.  

Οι Θ/Υ να ζχουν προεγκατεςτθμζνο, 

πλιρωσ εξελλθνιςμζνο, ενεργοποιθμζνο, 

λειτουργικό ςφςτθμα τελευταίασ 

ελεγμζνθσ ζκδοςθσ, που να παρζχει 

γραφικό περιβάλλον εργαςίασ και το 

οποίο να ςυνοδεφεται από τθν επίςθμθ 

άδεια χριςθσ του 

ΝΑΙ   

28.  

Για όλουσ τουσ Θ/Υ να προςφερκεί 

εγκατεςτθμζνο λογιςμικό αυτοματιςμοφ 

γραφείου, πλιρωσ εξελλθνιςμζνο, 

ενεργοποιθμζνο, τελευταίασ ελεγμζνθσ 

ζκδοςθσ, που να παρζχει γραφικό 

ΝΑΙ   
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περιβάλλον εργαςίασ 

29.  

Να είναι τεκμθριωμζνα ςυμβατό με τθν 

υπάρχουςα υποδομι τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ 

ΝΑΙ   

30.  

Να είναι οικείο ςτο προςωπικό του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και να μθν απαιτείται θ 

διεξαγωγι ειδικϊν εκπαιδεφςεων για 

τθν άμεςθ χριςθ και πλιρθ 

εκμετάλλευςι του. Σθμειϊνεται ότι οι 

υπάρχοντεσ ςτακμοί εργαςίασ του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., αυτι τθ ςτιγμι 

λειτουργοφν ςε περιβάλλον Microsoft 

(λειτουργικό ςφςτθμα και εφαρμογζσ 

αυτοματιςμοφ γραφείου) 

ΝΑΙ   

31.  
Να ςυμπεριλαμβάνεται εγκατεςτθμζνοσ 

web browser 
ΝΑΙ   

32.  
Υποςτιριξθ ελλθνικϊν ΕΛΟΤ 928 – ISO 

8859-7 
ΝΑΙ   

 Μπαταρία    

33.  Αρικμόσ Κελιϊν: ≥ 4 ΝΑΙ   

34.  
Να προςφερκεί φορτιςτισ του επίςθμου 

καταςκευαςτι 
ΝΑΙ   

 Σςάντα Μεταφοράσ    

35.  

Να προςφερκεί για κάκε φορθτό 

υπολογιςτι τςάντα μεταφοράσ του με 

ενίςχυςθ ςτθ βάςθ για απορρόφθςθ 

κραδαςμϊν 

ΝΑΙ   

 Πιςτοποίηςη    

36.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.1.12 PROJECTOR 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων: 1 ΝΑΙ   

 Γενικά χαρακτηριςτικά    

2.  Τεχνολογία: 3LCD ΝΑΙ   

3.  Ανάλυςθ: ≥1920 X 1080 pixels ΝΑΙ   

4.  Αντίκεςθ: ≥15000 : 1 ΝΑΙ   

5.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 Σεχνικά Χαρακτηριςτικά    

6.  Aspect Ratio: 16:9 ΝΑΙ   

7.  Ελάχιςτθ Εςτιακι Απόςταςθ: 0.9 m ΝΑΙ   

8.  Μζγιςτθ Εςτιακι Απόςταςθ: 9 m ΝΑΙ   

9.  Ελάχιςτθ Διαγϊνιοσ Οκόνθσ: 34 inches ΝΑΙ   
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10.  Μζγιςτθ Διαγϊνιοσ Οκόνθσ: 318 inches ΝΑΙ   

11.  Λςχφσ Θχείων: ≥2 Watt ΝΑΙ   

12.  Μζγιςτθ Ρρόκλθςθ Κορφβου: 36 DB ΝΑΙ   

13.  Διάρκεια Ηωισ Λάμπασ: ≥5000 ϊρεσ ΝΑΙ   

14.  

Είςοδοι:  

 HDMI in ,  

 D-Sub,  

 USB,  

 RS-232 

ΝΑΙ   

 

5.2 ΤΣΗΜΑ ΘΕΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΘΟΝΩΝ (VIDEO WALL) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Συνολικόσ αρικμόσ ςυςτθμάτων κζαςθσ 

(videowall): 1 
ΝΑΙ   

2.  

Το ςφςτθμα κα καλφπτει επιφάνεια 

τοίχου πλάτουσ ζωσ τζςςερα (4) μζτρα 

και φψουσ ζωσ δφο (2) μζτρα 

ΝΑΙ   

 
Σο ςφςτημα θζαςησ πολλαπλϊν οθονϊν 

(videowall) αποτελείται από: 
   

3.  Αρικμόσ οκονϊν προβολισ ≥ 6.  ΝΑΙ   

4.  Να αναφερκεί μάρκα και μοντζλο ΝΑΙ   

5.  Ανάλυςθ ζκαςτθσ οκόνθσ ≥ 1920x1080 ΝΑΙ   

6.  Μζγεκοσ ζκαςτθσ οκόνθσ ≥ 45” ΝΑΙ   

7.  Τεχνολογία οκόνθσ LED ι καλφτερο ΝΑΙ   

8.  

Το ςφςτθμα κα ζχει προδιαγραφζσ 

καταλλθλότθτασ για λειτουργία ςε βάςθ 

24/7 

ΝΑΙ   

9.  
Οι οκόνεσ κα ζχουν ςτενό πλαίςιο ι 

μθδενικό ≤ 5,2 mm 
ΝΑΙ   

10.  

Θχεία ιςχφοσ ικανισ να καλφψουν το 

χϊρο (περίπου 100 τ.μ.) του 

Συντονιςτικοφ Κζντρου του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ΝΑΙ   

11.  Γραφικι κονςόλα διαχείριςθσ ΝΑΙ   

12.  

Θ κονςόλα κα λειτουργεί είτε ωσ 

λογιςμικό ςε Θ/Υ ο οποίοσ κα 

προςφερκεί με το ςφςτθμα, είτε ωσ 

εξειδικευμζνθ hardware λφςθ. Να 

αναφερκεί το είδοσ τθσ 

ΝΑΙ   

13.  

Λειτουργία δθμιουργίασ λογικϊν οκονϊν 

ςτο videowall με ανεξάρτθτεσ 

τροφοδοςίεσ εικόνασ 

ΝΑΙ   
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14.  
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων λογικϊν 

οκονϊν ≥ 8 
ΝΑΙ   

15.  
Δυνατότθτα αυξομείωςθσ του μεγζκουσ 

των λογικϊν οκονϊν 
ΝΑΙ   

16.  
Δυνατότθτα επικάλυψθσ και παράκεςθσ 

των λογικϊν οκονϊν 
ΝΑΙ   

17.  

Δυνατότθτα επιλογισ των 

παρουςιαηόμενων τροφοδοςιϊν εικόνασ 

και ιχου 

ΝΑΙ   

18.  

Δυνατότθτα επιλογισ μίασ ι 

περιςςότερων ταυτόχρονα 

αναπαραγόμενων πθγϊν ιχου 

ΝΑΙ   

19.  
Οι οκόνεσ κα εγκαταςτακοφν ςε 

υφιςτάμενο τοίχο από μπετόν 
NAI   

20.  

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει όλα τα 

απαραίτθτα καλϊδια, μετατροπείσ, και 

ενδιάμεςεσ ςυςκευζσ και κα 

πραγματοποιιςει τισ ςυνδζςεισ που 

απαιτοφνται για τθν επικοινωνία του 

ςυςτιματοσ από τισ πθγζσ εικόνασ και 

ιχου προσ τισ οκόνεσ κζαςθσ και το 

αντίςτροφο 

ΝΑΙ   

21.  

Οι απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ κα 

οδευτοφν με τρόπο διακριτικό και δεν κα 

προςβάλουν τθν αιςκθτικι του χϊρου. 

Να περιγραφεί ο τρόποσ (π.χ. χριςθ 

καναλιϊν) 

ΝΑΙ   

22.  

Τα προςφερόμενα λογιςμικά του 

ςυςτιματοσ κα διακζτουν άδεια χριςθσ 

για απεριόριςτο χρόνο 

ΝΑΙ   

23.  

Το ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί δωρεάν 

πλιρωσ προ τθσ παράδοςισ του ςτον 

προμθκευτι, με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

διαςυνδζςεισ, τροφοδοςίεσ και εξόδουσ 

ςε λειτουργικι κατάςταςθ 

NAI   

24.  Ριςτοποίθςθ CE NAI   

 

5.3 TV MONITOR 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ υπό προμικεια ςυςκευϊν: 2 ΝΑΙ   

2.  Να αναφερκεί μάρκα και μοντζλο ΝΑΙ   

3.  Μζγεκοσ οκόνθσ ≥ 40” ΝΑΙ   
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4.  Ανάλυςθ οκόνθσ ≥ 1920x1080 ΝΑΙ   

5.  Τεχνολογία οκόνθσ LED ι καλφτερο ΝΑΙ   

6.  

Να υποςτθρίηονται τουλάχιςτον οι 

παρακάτω πθγζσ ειςόδου: 

HDMI ≥ 2 

USB ≥ 1 

Κεραία ≥ 1 

NAI   

7.  
Να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με 

τουσ υπολογιςτζσ τθσ παραγράφου 5 
ΝΑΙ   

8.  
Δυνατότθτα λιψθσ ψθφιακοφ MPEG4 

τθλεοπτικοφ ςιματοσ 
ΝΑΙ   

9.  
Να παραςχεκοφν και βάςεισ επίτοιχθσ 

ςτιριξθσ 
NAI   

10.  

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει όλα τα 

απαραίτθτα καλϊδια, μετατροπείσ, και 

ενδιάμεςεσ ςυςκευζσ και κα 

πραγματοποιιςει τισ ςυνδζςεισ που 

απαιτοφνται 

ΝΑΙ   

11.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.4 ΤΣΗΜΑ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Να παραςχεκεί αυτόνομο ςφςτθμα 

τθλεδιάςκεψθσ με ςυμβατότθτα ςτθν 

υφιςτάμενθ υποδομι δικτφου που 

διακζτει θ Ελλθνικι Αςτυνομία 

ΝΑΙ   

2.  

Να υποςτθρίηει τα πρότυπα 

κωδικοποίθςθσ video: H.264 , H.263 / 

H.263+ 

ΝΑΙ   

3.  
Να διακζτει PTZ κάμερα με τεχνολογία 

CMOS 
ΝΑΙ   

4.  
Να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) κφρεσ 

HDMI 
ΝΑΙ   

5.  

Να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τουσ 

ακόλουκουσ τφπουσ και κωδικοποιιςεισ 

video: CIF / 4CIF, w288p, w448p, w576p, 

VGA, SVGA, XGA, WXGA, ανάλυςθ 720p 

και 1080p με 60 frames 

ΝΑΙ   

6.  
Να διακζτει τουλάχιςτον μία (1) κφρα 

Ethernet 10/100/1000Mbit 
ΝΑΙ   

7.  
Να υποςτθρίηει πρότυπα κωδικοποίθςθσ 

φωνισ: G.711, G.722, G.722.1, 64MPEG4 
ΝΑΙ   
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AAC-LC  

8.  
Να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τα 

πρωτόκολλα: H.323, SIP, RTCP 
ΝΑΙ   

9.  
Να υποςτθρίηει τεχνολογίεσ 

κρυπτογράφθςθσ (TLS, AES, H.235) 
ΝΑΙ   

10.  

Να υποςτθρίηει δυνατότθτα κλιςθσ με 

τισ μορφζσ: URI, διεφκυνςθ IP, 

τθλεφωνικό κωδικό (E.164)  

ΝΑΙ   

11.  Ριςτοποίθςθ CE ΝΑΙ   

 

5.5 ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ & ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

5.5.1 ΚΕΝΤΛΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να αναφερκεί το μοντζλο και ο 

καταςκευισ 
ΝΑΙ   

2.  Αρικμόσ ςυςκευϊν: 2 ΝΑΙ   

 Γενικά Χαρακτηριςτικά     

3.  
Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να 

είναι καινοφριο και αμεταχείριςτο 
ΝΑΙ   

4.  

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να 

είναι από τα τελευταία μοντζλα τθσ 

ςειράσ του και να μθν είναι 

επιςκευαςμζνο ι αναβακμιςμζνο και 

με εξαρτιματα προερχόμενα από 

δεφτερθ επεξεργαςία 

ΝΑΙ   

5.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

εγκαταςτιςει πλιρωσ το ςφςτθμα 

διαςυνδεδεμζνο – διαλειτουργικό με 

τθν τθλεπικοινωνιακι-δικτυακι 

υποδομι εντόσ των εγκαταςτάςεων 

ΝΑΙ   

6.  

Να προςφερκεί θ κατάλλθλθ ζκδοςθ 

λογιςμικοφ ϊςτε να καλφπτονται οι 

απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ 

ΝΑΙ   

7.  
Να ζχει τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ 

ςε ικρίωμα 19” 
ΝΑΙ   

8.  

Να βαςίηεται ςε αρκρωτι (modular) 

αρχιτεκτονικι με δυνατότθτα 

επζκταςθσ με τθν προςκικθ καρτϊν 

ΝΑΙ   

9.  

Σφνολο ελευκζρων πορτϊν επζκταςθσ 

που απομζνουν μετά τθν προςκικθ των 

απαραίτθτων καρτϊν για τθν κάλυψθ 

των παρακάτω προδιαγραφϊν: ≥ 1 

ΝΑΙ   
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10.  

Να προςφερκοφν τα κατάλλθλα 

καλϊδια, τροφοδοτικά και απολιξεισ-

διεπαφζσ (modules) ϊςτε να είναι 

εφικτζσ όλεσ οι απαραίτθτεσ 

διαςυνδζςεισ με τον προςφερόμενο 

δικτυακό εξοπλιςμό του Ζργου κακϊσ 

επίςθσ να είναι εφικτζσ όλεσ οι 

απαραίτθτεσ διαςυνδζςεισ με τθν 

υφιςτάμενθ υποδομι 

ΝΑΙ   

11.  

Οι μεταγωγείσ να ςυνδεκοφν μεταξφ 

τουσ ςε διάταξθ υψθλισ 

διακεςιμότθτασ 

ΝΑΙ   

 
Θφρεσ - Διεπαφζσ – Απόδοςη και 

πρωτόκολλα υποςτήριξησ 
   

12.  Κφρεσ SFP 1/10 Gbps: ≥ 8 ΝΑΙ   

13.  Κφρεσ (χαλκοφ) 10/100/1000Mbps: ≥24 ΝΑΙ   

14.  
Συνολικι ακροιςτικι ταχφτθτα 

μεταγωγισ (thoughput): ≥150 Gbps 
ΝΑΙ   

15.  

Συνολικι ταχφτθτα διαμεταγωγισ 

πακζτων (forwarding capacity με πακζτα 

των 64-byte): >100Mpps 

ΝΑΙ   

16.  Υποςτιριξθ διάταξθσ ςε ςτοίβα (stack) ΝΑΙ   

17.  

Υποςτιριξθ Full Duplex λειτουργίασ 

Gigabit Ethernet κφρεσ (ΛΕΕΕ 802.3x) με 

αυτόματθ επιλογι (auto) half ι full 

duplex 

ΝΑΙ   

18.  

Υποςτιριξθ ςυνδυαςμοφ πολλαπλϊν 

GigabitEthernet κυρϊν ςε μια λογικι 

ςφνδεςθ αυξθμζνθσ ταχφτθτασ βάςει 

του προτφπου ΛΕΕΕ 802.3ad 

ΝΑΙ   

19.  

Υποςτιριξθ Link Aggregation Control 

Protocol (LACP) βάςει του προτφπου 

802.3ad για δυναμικι δθμιουργία 

λογικϊν ςυνδζςεων αυξθμζνθσ 

χωρθτικότθτασ 

ΝΑΙ   

20.  
Υποςτιριξθ IEEE 802.1q πρωτοκόλλου 

για VLANTrunking ςε όλεσ τισ κφρεσ. 
ΝΑΙ   

21.  
Υποςτιριξθ VLAN για λειτουργία 

ςυςκευϊν IPPhones. 
ΝΑΙ   

22.  
ΥποςτιριξθΛΕΕΕ 802.3af Power over 

Ethernet 
NAI   

23.  
Υποςτιριξθ ΛΕΕΕ 802.1d spanning-tree 

πρωτοκόλλου 
ΝΑΙ   



[37] 

 

24.  
Υποςτιριξθ IEEE 802.1w Rapid 

spanning-tree πρωτοκόλλου 
ΝΑΙ   

25.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου VTP (Vlan 

Trunking Protocol) 
ΝΑΙ   

26.  Υποςτιριξθ IPv4/IPv6 ΝΑΙ   

27.  

Υποςτιριξθ δρομολόγθςθσ IPv4 Unicast 

& Multicast (PIMv2) 

Υποςτιριξθ IPv4 Unicast Protocols: 

OSPFv2, BGP, IS-IS, RIPv2 

ΝΑΙ   

28.  
Υποςτιριξθ IPv6 Unicast Protocols: 

OSPFv3 
ΝΑΙ   

29.  
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLAN 

(Virtual Local Area Networks): ≥ 1000 
ΝΑΙ   

30.  Υποςτιριξθ Jumbo Frames ΝΑΙ   

31.  Υποςτιριξθ QoS ΝΑΙ   

32.  Υποςτιριξθ 802.1p ΝΑΙ   

33.  
Να διακζτει διπλό τροφοδοτικό (power 

supply redundancy) 
ΝΑΙ   

34.  Υποςτιριξθ HSRP, VRRP ι ιςοδφναμο ΝΑΙ   

35.  Υποςτιριξθ VRF ι ιςοδφναμο ΝΑΙ   

36.  

Υποςτιριξθ αναγνϊριςθσ βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των άμεςα 

ςυνδεδεμζνων ομοειδϊν δικτυακϊν 

ςυςκευϊν (πρωτόκολλο CDP ι 

ιςοδφναμο) 

ΝΑΙ   

 Χαρακτηριςτικά Διαχείριςησ    

37.  

Δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ μζςω 

γραφικοφ περιβάλλοντοσ (GUI) και 

μζςω γραμμισ εντολϊν (CLI) 

ΝΑΙ   

38.  Υποςτιριξθ Remote Monitoring (RMON) ΝΑΙ   

39.  
Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων SNMPv1, 

v2c, v3 
ΝΑΙ   

40.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Telnet & SSH. ΝΑΙ   

41.  
Υποςτιριξθ Network Time Protocol 

(ΝΤP) για ακριβι και ςυνεπι χρονιςμό 
ΝΑΙ   

42.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου syslog ΝΑΙ   

43.  
Υποςτιριξθ TFTP ι/και FTP για 

μεταφορά αρχείων 
ΝΑΙ   

44.  
Αποκικευςθ τθσ παραμετροποίθςθσ τθσ 

ςυςκευισ ςε αρχείο 
ΝΑΙ   

 Χαρακτηριςτικά Αςφαλείασ    

45.  
Υποςτιριξθ του ΛΕΕΕ 802.1x για 

πιςτοποίθςθ χρθςτϊν 
ΝΑΙ   
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46.  

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου RADIUS ι 

ιςοδφναμου για τθν ταυτοποίθςθ και 

πρόςβαςθ των χρθςτϊν 

ΝΑΙ   

47. ω 
Δυνατότθτα κλειδϊματοσ MACaddress 

ανά κφρα 
ΝΑΙ   

48.  

Υποςτιριξθ ελζγχου και περιοριςμοφ 

τθσ κίνθςθσ των πακζτων με δθμιουργία 

και χριςθ Access Control Lists (ACLs) 

ΝΑΙ   

49.  
Υλοποίθςθ Access Control Lists (ACLs) L2 

(MAC), L3 (IPv4/IPv6) και L4 (TCP, UDP) 
ΝΑΙ   

 

5.5.2 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ EUROSUR 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να αναφερκεί το προςφερόμενο 

μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 
ΝΑΙ   

2.  Αρικμόσ ςυςκευϊν: 1 NAI   

3.  

Να προςφερκεί θ κατάλλθλθ και 

πρόςφατθ ζκδοςθ λογιςμικοφ με τισ 

αντίςτοιχεσ άδειεσ χριςθσ ϊςτε να 

καλφπτονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ 

προδιαγραφζσ. 

ΝΑΙ   

4.  
Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να 

είναι καινοφριο και αμεταχείριςτο. 
ΝΑΙ   

5.  
Να διακζτει ςυμβατότθτα με τθν 

υφιςτάμενθ υποδομι δικτφου 
ΝΑΙ   

6.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό πλιρωσ 

διαςυνδεδεμζνο και διαλειτουργικό με 

τθν τθλεπικοινωνιακι-δικτυακι 

υποδομι εντόσ των εγκαταςτάςεων. 

ΝΑΙ   

7.  

Να προςφερκεί κατάλλθλο μζγεκοσ 

μνιμθσ RAM και flash ϊςτε να 

καλφπτονται οι ανάγκεσ χριςθσ τθσ 

ςυςκευισ ςφμφωνα με τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ. Να αναφερκoφν. 

ΝΑΙ   

8.  
Να διακζτει τουλάχιςτον 12 κφρεσ 

χαλκοφ Ethernet 10/100/1000 
ΝΑΙ   

9.  

Να διακζτει τουλάχιςτον 4 κφρεσ για 

μικροφ μεγζκουσ οπτικοφσ μετατροπείσ 

(SFP) με υποςτθριηόμενθ ταχφτθτα 

1Gbps. 

ΝΑΙ   



[39] 

 

10.  

Να υποςτθρίηει λειτουργία full duplex 

για όλεσ τισ διακζςιμεσ κφρεσ με 

δυνατότθτα αυτόματθσ προςαρμογισ 

ςε λειτουργία full ι half duplex  

ΝΑΙ   

11.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q 

(Virtual LANs) 
ΝΑΙ   

12.  

Να υποςτθρίηει τα πρωτόκολλα STP 

(IEEE 802.1D) και RapidSTP (IEEE 

802.1w) 

ΝΑΙ   

13.  

Να υποςτθρίηει πρωτόκολλα Link 

Aggregation (IEEE 802.3ad) ανάμεςα 

ςτισ κφρεσ 

ΝΑΙ   

14.  

Να υποςτθρίηει δθμιουργία VLANs 

(περιςςότερα από 1024, ενεργά 

περιςςότερα από 128). 

ΝΑΙ   

15.  

Να υποςτθρίηει λειτουργία VLAN 

trunking (IEEE 802.1q) ςε όλεσ τισ 

διακζςιμεσ πόρτεσ 

ΝΑΙ   

16.  
Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο ΛΕΕΕ 

802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου 
ΝΑΙ   

17.  
Να υποςτθρίηει το πρωτόκολλο VTP 

(VLAN Trunking Protocol). 
ΝΑΙ   

18.  

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Network Time 

Protocol (ΝΤP) για ακριβι και ςυνεπι 

χρονιςμό 

ΝΑΙ   

19.  Υποςτιριξθ SNMP v1, v2, v3 ΝΑΙ   

20.  Υποςτιριξθ QoS ΝΑΙ   

21.  Υποςτιριξθ Jumbo Frames ΝΑΙ   

22.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ   

23.  

Υποςτιριξθ SSHv2 για κρυπτογράφθςθ 

τθσ κίνθςθσ κατά τθ διαχείριςθ μζςω 

Telnet 

ΝΑΙ   

24.  

Υποςτιριξθ αναγνϊριςθσ βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των άμεςα 

ςυνδεδεμζνων ομοειδϊν δικτυακϊν 

ςυςκευϊν (πρωτόκολλο CDP ι 

ιςοδφναμο) 

ΝΑΙ   

25.  
Να υποςτθρίηει εγκατάςταςθ ςε 

ικριϊματα 19” 
ΝΑΙ   

26.  

Ρρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν 

(passwords) τόςο για τοπικι, όςο και 

για απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ 

ΝΑΙ   
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27.  
Δυνατότθτα διαχείριςθσ τοπικά μζςω 

command line interface 
ΝΑΙ   

28.  

Αςφγχρονθ κφρα για outband 

διαχείριςθ (Console port) θ οποία να 

προςτατεφεται με χριςθ κωδικοφ 

ΝΑΙ   

 

5.5.3 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να αναφερκεί το προςφερόμενο 

μοντζλο και ο καταςκευαςτισ 
ΝΑΙ   

2.  Αρικμόσ ςυςκευϊν: 2 ΝΑΙ   

3.  

Να προςφερκεί θ κατάλλθλθ και 

πρόςφατθ ζκδοςθ λογιςμικοφ με τισ 

αντίςτοιχεσ άδειεσ χριςθσ ϊςτε να 

καλφπτονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ 

προδιαγραφζσ 

ΝΑΙ   

4.  
Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να 

είναι καινοφριο και αμεταχείριςτο 
ΝΑΙ   

5.  
Να διακζτει ςυμβατότθτα με τθν 

υφιςτάμενθ υποδομι δικτφου 
ΝΑΙ   

6.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό πλιρωσ 

διαςυνδεδεμζνο και διαλειτουργικό με 

τθν τθλεπικοινωνιακι-δικτυακι 

υποδομι εντόσ των εγκαταςτάςεων 

ΝΑΙ   

7.  

Να προςφερκεί κατάλλθλο μζγεκοσ 

μνιμθσ RAM και flash ϊςτε να 

καλφπτονται οι ανάγκεσ χριςθσ τθσ 

ςυςκευισ ςφμφωνα με τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ. Να αναφερκoφν 

ΝΑΙ   

8.  
Να διακζτει τουλάχιςτον 48 κφρεσ 

χαλκοφ Ethernet 10/100/1000 
ΝΑΙ   

9.  

Να διακζτει τουλάχιςτον 2 κφρεσ για 

μικροφ μεγζκουσ οπτικοφσ μετατροπείσ 

(SFP) με υποςτθριηόμενθ ταχφτθτα 

1Gbps 

ΝΑΙ   

10.  

Να υποςτθρίηει λειτουργία full duplex 

για όλεσ τισ διακζςιμεσ κφρεσ με 

δυνατότθτα αυτόματθσ προςαρμογισ 

ςε λειτουργία full ι half duplex  

ΝΑΙ   

11.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q 

(Virtual LANs) 
ΝΑΙ   
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12.  

Να υποςτθρίηει τα πρωτόκολλα STP 

(IEEE 802.1D) και RapidSTP (IEEE 

802.1w) 

ΝΑΙ   

13.  

Να υποςτθρίηει πρωτόκολλα Link 

Aggregation (IEEE 802.3ad) ανάμεςα 

ςτισ κφρεσ 

ΝΑΙ   

14.  

Να υποςτθρίηει δθμιουργία VLANs 

(περιςςότερα από 1024, ενεργά 

περιςςότερα από 128) 

ΝΑΙ   

15.  

Να υποςτθρίηει λειτουργία VLAN 

trunking (IEEE 802.1q) ςε όλεσ τισ 

διακζςιμεσ πόρτεσ 

ΝΑΙ   

16.  
Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο ΛΕΕΕ 

802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου 
ΝΑΙ   

17.  
Να υποςτθρίηει το πρωτόκολλο VTP 

(VLAN Trunking Protocol) 
ΝΑΙ   

18.  

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Network Time 

Protocol (ΝΤP) για ακριβι και ςυνεπι 

χρονιςμό 

ΝΑΙ   

19.  Υποςτιριξθ SNMP v1, v2, v3 ΝΑΙ   

20.  Υποςτιριξθ QoS ΝΑΙ   

21.  Υποςτιριξθ Jumbo Frames ΝΑΙ   

22.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ   

23.  

Υποςτιριξθ SSHv2 για κρυπτογράφθςθ 

τθσ κίνθςθσ κατά τθ διαχείριςθ μζςω 

Telnet 

ΝΑΙ   

24.  

Υποςτιριξθ αναγνϊριςθσ βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των άμεςα 

ςυνδεδεμζνων ομοειδϊν δικτυακϊν 

ςυςκευϊν (πρωτόκολλο CDP ι 

ιςοδφναμο) 

ΝΑΙ   

25.  
Να υποςτθρίηει εγκατάςταςθ ςε 

ικριϊματα 19” 
ΝΑΙ   

26.  

Ρρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν 

(passwords) τόςο για τοπικι, όςο και 

για απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ 

ΝΑΙ   

27.  
Δυνατότθτα διαχείριςθσ τοπικά μζςω 

command line interface 
ΝΑΙ   

28.  

Αςφγχρονθ κφρα για outband 

διαχείριςθ (Console port) θ οποία να 

προςτατεφεται με χριςθ κωδικοφ. 

ΝΑΙ   

5.5.4 ΟΡΤΛΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΤΥΡΟΥ 1 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 1 ΝΑΙ   

2.  
Να είναι switch 2ου επιπζδου, με 

δυνατότθτα διαχείριςθσ 
ΝΑΙ   

3.  
Θ ταχφτθτα των κυρϊν να είναι ≥ 1000 

Mbps 
ΝΑΙ   

4.  
Να διακζτει τουλάχιςτον 12 κφρεσ για 

ςφνδεςθ μονότροπθσ οπτικισ ίνασ 
ΝΑΙ   

5.  

Να μπορεί να τοποκετιςει ςε Rack 19’’ ι 

ςε αντίκεςθ να προςφζρεται με ράφι για 

εγκατάςταςθ ςε Rack 19’’ 

ΝΑΙ   

6.  
Να λειτουργεί με τάςθ 220V με 

τροφοδοτικό τάςθσ ειςόδου 220V 
ΝΑΙ   

 

5.5.5 ΟΡΤΛΚΟΣ ΜΕΤΑΤΟΡΕΑΣ ΤΥΡΟΥ 2  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων : 1 ΝΑΙ   

2.  Συμβατόσ με μονότροπθ οπτικι ίνα ΝΑΙ   

3.  
Υποςτιριξθ προτφπων IEEE802.3.ab, 

IEEE802.3z 
ΝΑΙ   

4.  Λειτουργία Full Duplex ΝΑΙ   

5.  
Μία (1) κφρα 1000Mbps SC/UPC Single 

Mode Fiber 
ΝΑΙ   

6.  Κφρα RJ45 για UTP cat5 ι καλφτερο ΝΑΙ   

7.  
Να διακζτει τροφοδοτικό με τάςθ 

ειςόδου 220V, 50 Hz 
ΝΑΙ   

 

5.5.6 ΟΡΤΛΚΟΣ ΡΟΜΡΟΔΕΚΤΘΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ τεμαχίων :24 ΝΑΙ   

2.  Συμβατόσ με μονότροπθ οπτικι ίνα ΝΑΙ   

3.  
Υποςτιριξθ προτφπων IEEE802.3.y, 

IEEE802.3z., ΛΕΕΕ 802.3an 
ΝΑΙ   

4.  Λειτουργία Full Duplex ΝΑΙ   

5.  Υποςτιριξθ SC connector ΝΑΙ   

 

5.5.7 ΤΟΛΧΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αρικμόσ ςυςκευϊν: 2 ΝΑΙ   

2.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 

μοντζλο 
ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ    

3.  Να προςφερκοφν οι απαραίτθτεσ άδειεσ ΝΑΙ   
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χριςθσ ϊςτε να είναι ενεργοποιθμζνεσ 

οι παρακάτω προδιαγραφζσ  

4.  

Οι ςυςκευζσ να ζχουν τθν δυνατότθτα 

λειτουργίασ ςε διάταξθ υψθλισ 

διακεςιμότθτασ. Υποςτιριξθ λειτουργίασ 

active/standby με stateful failover, 

active/active και clustering. 

ΝΑΙ   

5.  
Οι ςυςκευζσ να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ 

ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ 
ΝΑΙ   

6.  

Να προςφερκοφν τα κατάλλθλα 

καλϊδια, τροφοδοτικά και απολιξεισ-

διεπαφζσ (modules) ϊςτε να είναι 

εφικτζσ όλεσ οι απαραίτθτεσ 

διαςυνδζςεισ με τον προςφερόμενο 

δικτυακό εξοπλιςμό του Ζργου κακϊσ 

επίςθσ να είναι εφικτζσ όλεσ οι 

απαραίτθτεσ διαςυνδζςεισ με τθν 

υφιςτάμενθ υποδομι 

ΝΑΙ   

7.  

Να προςφερκεί κατάλλθλο πρόςκετο 

λογιςμικό για τθν διαχείριςθ όλων των 

λειτουργιϊν μζςω γραφικοφ 

περιβάλλοντοσ. Το λογιςμικό να ζχει τθ 

δυνατότθτα διαχείριςθσ των ςυςκευϊν 

(management), δθμιουργίασ αναφορϊν 

(reporting) και 

αποκικευςθσ/καταγραφισ ςυμβάντων 

(logging) για εφκολθ παραμετροποίθςθ 

ςυςκευϊν, ανάλυςθ/ςυςχετιςμό 

ςυμβάντων και άμεςθ αντίδραςθ ςε 

περιςτατικά αςφάλειασ. Το λογιςμικό να 

ζχει τθν δυνατότθτα ςυςχζτιςθσ 

ςυμβάντων και ενθμζρωςθσ των 

διαχειριςτϊν μζςω email ι sms για 

άμεςθ αντίδραςθ ςε απειλζσ. Το 

λογιςμικό μπορεί να εγκαταςτακεί είτε 

ςτθν υποδομι εικονικοποίθςθσ του 

ζργου ι ςε αυτόνομθ ςυςκευι που κα 

προςφζρει ο ανάδοχοσ 

ΝΑΙ   

8.  

Ενςωμάτωςθ του ςυςτιματοσ ςε rack. 

Να προςφερκοφν τα απαιραίτθτα 

εξαρτιματα για τθν ςτιριξθ του 

εξοπλιςμοφ ςτο rack. 

ΝΑΙ   

 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    
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9.  

Να αναφερκοφν: 

 Θ προςφερόμενθ μνιμθ ςε Gbytes 

 Θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ 

ςε GΒytes 

ΝΑΙ   

10.  

Να διακζτει ενςωματωμζνο storage για 

αποκικευςθ logs μεγζκουσ τουλάχιςτον 

200Gbyte 

ΝΑΙ   

11.  
Να διακζτει τουλάχιςτον 12 κφρεσ 

χαλκοφ Ethernet 10/100/1000 
ΝΑΙ   

12.  

Να διακζτει τουλάχιςτον 8 κφρεσ για 

μικροφ μεγζκουσ οπτικοφσ μετατροπείσ 

(SFP) με υποςτθριηόμενθ ταχφτθτα 

1/10Gbps 

ΝΑΙ   

13.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου 802.1q και 

802.3ad 
ΝΑΙ   

14.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SNMP ν1, v2 & 

v3 

ΝΑΙ 
  

15.  
Διαχείριςθ μζςω Command Line 

Interface. 

ΝΑΙ 
  

16.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SSH. ΝΑΙ   

17.  
Υποςτιριξθ RADIUS ι λειτουργικά 

ιςοδφναμων. 

ΝΑΙ 
  

18.  Υποςτιριξθ TFTP για μεταφορά αρχείων. ΝΑΙ   

19.  Υποςτιριξθ Network Time Protocol (ΝΤP) ΝΑΙ   

20.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου syslog. ΝΑΙ   

21.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου IPv6 και IPv4 ΝΑΙ   

22.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου ΝΑΤ και PAT ΝΑΙ   

23.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων IPsec, DES, 

3DES, AES 256 τουλάχιςτον 
ΝΑΙ   

24.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων OSPF, RIP v.2, 

BGP  
ΝΑΙ   

25.  Υποςτιριξθ Console Port ΝΑΙ   

26.  Υποςτιριξθ QoS ΝΑΙ   

27.  

Μζγιςτο throughput τθσ ςυςκευισ με 

ενεργοποιθμζνεσ τισ υπθρεςίεσ firewall, 

ips και application control: ≥ 4Gbps 

ΝΑΙ   

28.  
υκμόσ δθμιουργίασ νζων ςυνδζςεων το 

δευτερόλεπτο ανά ςυςκευι:  24.000 
ΝΑΙ   

29.  

Αρικμόσ ταυτόχρονων ςυνδζςεων που 

υποςτθρίηονται ανά ςυςκευι: ≥ 

2.000.000 

ΝΑΙ   

30.  Υποςτιριξθ τεχνικϊν bandwidth NAI   
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management, traffic shaping, policing για 

τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ κίνθςθ 

31.  
Υποςτιριξθ λειτουργίασ ςε L2 (Bridge 

Mode) και L3 (Routed Mode) 
ΝΑΙ   

 
ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΜΕΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 
   

32.  

Να υποςτθρίηεται λειτουργία Next 

generation firewall (NGFW) (να 

αναφερκοφν οι λειτουργίεσ αναλυτικά) 

ΝΑΙ   

33.  

Υποςτιριξθ προςδιοριςμοφ πολλαπλϊν 

εικονικϊν ςυςκευϊν, λογικά 

διαχωριηόμενων firewalls (Virtual 

Firewalls) 

ΝΑΙ   

34.  
Υποςτιριξθ δθμιουργίασ πολλαπλϊν 

DMZ 
ΝΑΙ   

35.  
Να υποςτθρίηεται λειτουργία Stateful 

Inspection 
ΝΑΙ   

36.  
Ενςωματωμζνθ υποςτιριξθ IPS 

(Intrusion Prevention System). 
ΝΑΙ   

37.  

Ενςωματωμζνθ υποςτιριξθ 

αναγνϊριςθσ εφαρμογϊν (Application 

Control) 

ΝΑΙ   

38.  

Αντιμετϊπιςθ Επικζςεων τφπου Denial of 

Service (DoS) και Distributed Denial of 

Service (DDoS) 

ΝΑΙ   

39.  

Να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχθ 

υπθρεςία αυτόματθσ ενθμζρωςθσ 

λογιςμικοφ και signatures, τθσ οποίασ θ 

χρονικι διάρκεια ιςχφοσ να ςυμπίπτει με 

τθν διάρκεια τθσ προςφερόμενθσ 

περιόδου εγγφθςθσ του εξοπλιςμοφ.  

ΝΑΙ   

40.  Λειτουργία Site-to-site VPN (Full Tunnel)  ΝΑΙ   

41.  Υποςτιριξθ SSL (clientless & client) VPN ΝΑΙ   

42.  Υποςτιριξθ IPsec VPN (Full Tunnel) ΝΑΙ   

 

5.5.8 ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘΣ ΔΛΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαμόρφωςθ και προςαρμογι του 

δικτφου δεδομζνων που απαιτείται για 

τθν επικοινωνία όλων των ςυςκευϊν 

που κα παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ςυγκεκριμζνου ζργου 

2.  

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να 

διαμορφϊςει και να προςαρμόςει το 

δίκτυο δεδομζνων ϊςτε να είναι 

ςυμβατό με τθν πολιτικι αςφαλείασ τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Θ πολιτικι 

αςφαλείασ κα παραςχεκεί μετά τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΝΑΙ   

3.  

Οποιαδιποτε εργαςία διαμόρφωςθσ 

και προςαρμογισ του δικτφου 

δεδομζνων κα πραγματοποιθκεί από 

εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και ςε 

ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ρλθροφορικισ 

τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

ΝΑΙ   

4.  

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να 

διαμορφϊςει και να προςαρμόςει το 

δίκτυο δεδομζνων του ςυςτιματοσ 

EUROSUR που κα εγκαταςτακεί ςτο 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.ΜΑ., ϊςτε να είναι ςυμβατό με 

τθν πολιτικι αςφαλείασ και τισ ςχετικζσ 

οδθγίεσ του FRONTEX. Θ πολιτικι 

αςφαλείασ και οι οδθγίεσ του FRONTEX 

κα παραςχεκοφν μετά τθν υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ 

ΝΑΙ   

5.  

Ο προςφερόμενοσ δικτυακόσ 

εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι 

ςυμβατόσ με τθν υφιςτάμενθ υποδομι 

δικτφου που διακζτει θ Ελλθνικι 

Αςτυνομία για να είναι εφικτι θ 

ομοιομορφία του δικτφου και θ 

απομακρυςμζνθ διαχείριςθ των 

ςυςκευϊν 

ΝΑΙ   

6.  

Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαμόρφωςθ και παραμετροποίθςθ του 

δικτφου δεδομζνων του ςυςτιματοσ, 

ϊςτε να υλοποιθκεί θ 

διαςφνδεςθ/επικοινωνία μεταξφ του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και του Αρχθγείου τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

ΝΑΙ   

7.  
Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαμόρφωςθ και παραμετροποίθςθ του 
ΝΑΙ   



[47] 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δικτφου, ϊςτε ςυγκεκριμζνα τερματικά 

που βρίςκονται ςτο Αρχθγείο τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με ςυγκεκριμζνα 

δικαιϊματα και ρόλουσ 

8.  

Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαμόρφωςθ και παραμετροποίθςθ του 

δικτφου δεδομζνων του ςυςτιματοσ, 

ϊςτε να υλοποιθκεί θ 

διαςφνδεςθ/επικοινωνία του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με τα ςυςτιματα του Λ.Σ.- 

ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΝΑΙ   

9.  

Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαμόρφωςθ και παραμετροποίθςθ του 

δικτφου δεδομζνων του ςυςτιματοσ, 

ϊςτε να υλοποιθκεί θ εγκατάςταςθ και 

θ διαςφνδεςθ/επικοινωνία του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. με το ςφςτθμα 

«SEAHORSE» 

ΝΑΙ   

10.  

Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαμόρφωςθ και παραμετροποίθςθ του 

δικτφου δεδομζνων του ςυςτιματοσ, 

ϊςτε να υλοποιθκεί θ εγκατάςταςθ, θ 

ορκι λειτουργία και θ ςφνδεςθ του 

ςυςτιματοσ «EUROSUR» με τα 

τερματικά του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α 

ΝΑΙ   

11.  

Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαμόρφωςθ και παραμετροποίθςθ του 

δικτφου δεδομζνων του ςυςτιματοσ, 

ϊςτε να υλοποιθκεί θ εγκατάςταςθ, θ 

ορκι λειτουργία και θ ςφνδεςθ του 

Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν με τα 

τερματικά του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ΝΑΙ   

12.  

Ο προμθκευτισ πρζπει να προςφζρει 

τον αναγκαίο ςυμπλθρωματικό 

εξοπλιςμό και εξαρτιματα για τθ 

ςφνδεςθ, επικοινωνία και λειτουργία 

όλου του εξοπλιςμοφ του Ζργου (π.χ. 

transceiver modules, καλϊδια, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

connectors, τροφοδοτικά, κ.λπ.) 

 

5.6 ΓΕΝΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ 

πλθροφοριϊν Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα 

αποτελεί μία ενοποιθμζνθ πλατφόρμα 

ςτθν οποία οι χειριςτζσ ανάλογα με το 

ρόλο τουσ κα μποροφν να ζχουν 

πρόςβαςθ και να επεξεργάηονται τα 

δεδομζνα ενδιαφζροντοσ τθσ Υπθρεςίασ 

ΝΑΙ   

2.  

Το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ 

πλθροφοριϊν κα αποτελείται από τα 

επιμζρουσ Υποςυςτιματα: 

-Υποςφςτθμα Γεωγραφικϊν 

Ρλθροφοριϊν 

-Υποςφςτθμα Αποτφπωςθσ τθσ Εικόνασ 

τθσ Κατάςταςθσ 

-Υποςφςτθμα Ρροβολισ και 

Επεξεργαςίασ Ρλθροφοριϊν 

-Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ όλων 

ΝΑΙ   

3.  
Να παρζχεται δυνατότθτα προβολισ 

εγχειριδίου/οδθγιϊν τθσ Υπθρεςίασ 
ΝΑΙ   

4.  
Οι εντολζσ ςτισ οκόνεσ των χρθςτϊν να 

είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
ΝΑΙ   

5.  

Το ςφςτθμα να καταγράφει ςε βάςθ 

δεδομζνων όλεσ τισ ενζργειεσ τισ οποίεσ 

εκτελοφν οι χειριςτζσ και οποιεςδιποτε 

πλθροφορίεσ/δεδομζνα που ςχετίηονται 

με αυτζσ και να παρζχει τθν δυνατότθτα 

αναηιτθςθσ και ανάςυρςθσ όλων των 

δεδομζνων με ςφνκετα κριτιρια 

ΝΑΙ   

6.  

Το ςφςτθμα να παρζχει τθν δυνατότθτα 

ενθμζρωςθσ και αποςτολισ ςε 

πραγματικό χρόνο όλων των 

πλθροφοριϊν που απεικονίηονται, ςε 

όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ. Θ επιλογι ι 

εξαίρεςθ για τθν προβολι 

ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν κα 

ΝΑΙ   
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εξαρτάται από τα δικαιϊματα του 

χριςτθ του ςυςτιματοσ 

7.  

Θ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτο ςφςτθμα 

με τα ςχετικά δικαιϊματα χριςθσ να 

πραγματοποιείται από οποιοδιποτε 

ςθμείο του δικτφου του ςυςτιματοσ του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ΝΑΙ   

8.  

Ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ είναι υποχρεωμζνοσ 

να προςφζρει τον απαιτοφμενο αρικμό 

αδειϊν πρόςβαςθσ και χριςθσ του 

Συςτιματοσ 

ΝΑΙ   

9.  

Πποια εφαρμογι προςφερκεί ι 

αναπτυχκεί για το ςφςτθμα 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

πλθροφοριϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κα 

πρζπει να ζχει υλοποιθκεί με επίςθμο 

εργαλείο ανάπτυξθσ (development kit) ι 

να αποτελεί επίςθμο προϊόν τθσ 

Καταςκευάςτριασ εταιρείασ. Να 

αναφερκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ και 

πιςτοποιιςεισ 

ΝΑΙ   

10.  

Ο χρόνοσ διατιρθςθσ των LOGFILES 

αρχείων του ςυςτιματοσ πρζπει να 

κακορίηεται από το διαχειριςτι του 

Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν και δεν 

πρζπει να είναι μικρότεροσ των ζξι (6) 

μθνϊν. Το ςφςτθμα να καταγράφει όλεσ 

τισ ενζργειεσ που εκτελοφνται από τουσ 

χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα 

να ζχει τθ δυνατότθτα για εκτφπωςθ 

υπό τφπου αναφοράσ, των ενεργειϊν 

που πραγματοποιικθκαν από 

οποιοδιποτε χριςτθ, μόνο από τουσ 

γενικοφσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

 

5.6.1 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΓΕΩΓΑΦΛΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ (GIS) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Το ςφςτθμα να διακζτει Υποςφςτθμα 

Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (GIS) με 

κεντρικοποιθμζνθ γεωχωρικι βάςθ 

δεδομζνων το οποίο κα προςφζρει 

οπτικοποίθςθ υψθλισ απόδοςθσ και κα 

ΝΑΙ   
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είναι διαλειτουργικό με τα υπόλοιπα 

ςυςτιματα του ζργου (Κοινό 

Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον λειτουργίασ 

του ςυςτιματοσ) 

2.  

Να δθμιουργθκεί διαλειτουργικό και 

διαδραςτικό Κοινό Χαρτογραφικό 

Ρεριβάλλον λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ για όλουσ τουσ χριςτεσ του 

Συςτιματοσ 

ΝΑΙ   

3.  

Το Κοινό Χαρτογραφικό Υπόβακρο 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, κα είναι 

τουλάχιςτον δφο (2) Διαςτάςεων (2D) 

ΝΑΙ   

4.  

Να επιτρζπει τθν προβολι 

διανυςματικισ (vector) και ψθφιδωτισ 

(raster) γεωχωρικισ μορφισ χαρτϊν 

τουλάχιςτον ςε διςδιάςτατθ (2D) 

προβολι 

ΝΑΙ   

5.  

Να παρζχει τθ δυνατότθτα αποτφπωςθσ 

και προβολισ διαφορετικϊν ψθφιακϊν 

γεωγραφικϊν υποβάκρων 

ΝΑΙ   

6.  

Να παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ 

νζων ψθφιακϊν γεωγραφικϊν 

υποβάκρων 

ΝΑΙ   

7.  

Να προςφερκοφν τουλάχιςτον τα 

παρακάτω ψθφιακά γεωγραφικά 

υπόβακρα: 

i. Δορυφορικι Εικόνα 

ii. Ρολιτικόσ χάρτθσ  

Να αναφερκοφν τυχόν επιπλζον 

υπόβακρα. 

ΝΑΙ   

8.  

Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ και θ 

χρονολογία διάκεςθσ του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ και κάκε 

διακριτοφ module που το ςυνοδεφει 

ΝΑΙ   

9.  
Υποςτιριξθ των πρωτοκόλλων OGC 

WMS, WMTS, WFS, WFS-T, OGC Filter 
ΝΑΙ   

10.  

Ο χριςτθσ να μπορεί να ορίςει τον 

αρικμό των δεδομζνων και τθν κλίμακα 

με τθν οποία κα προβάλλονται τα 

ψθφιακά γεωγραφικά υπόβακρα κάκε 

φορά που κάνει Zoom IN, Zoom OUT ςε 

μια περιοχι 

ΝΑΙ   

11.  Το ςφςτθμα να παρζχει τθ δυνατότθτα ΝΑΙ   
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ςτουσ χριςτεσ να επιλζγουν/ 

αποεπιλζγουν τα επίπεδα πλθροφορίασ 

των χαρτογραφικϊν διανυςματικϊν 

δεδομζνων τα οποία κα προβάλλονται 

ςτισ οκόνεσ 

12.  

Να ζχει τθν δυνατότθτα διαχείριςθσ των 

επιπζδων γεωγραφικισ πλθροφορίασ 

(layers) που αφοροφν το GIS. Ειδικότερα 

να προςφζρονται εργαλεία προβολισ 

γεωγραφικισ πλθροφορίασ, ενδεικτικά 

αναφζρονται: 

i. Zoom in, Zoom out 

ii. Pan ςτο ψθφιακό χάρτθ 

iii. Εναλλαγι και προβολι ςθμείων 

ενδιαφζροντοσ (P.O.I.). 

iv. Γραμμι εργαλείων 

ςχεδίαςθσ/επεξεργαςίασ. Να 

περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ 

γεωμετρίεσ: 

 Σθμείου 

 Γραμμισ 

 Ρολλαπλϊν γραμμϊν (polyline) 

 Ρολφγωνου 

 Κφκλου 

v. Γραμμι εργαλείων γεωχωρικισ 

ανάλυςθσ, όπωσ μζτρθςθ 

απόςταςθσ, μζτρθςθ γωνίασ, 

μζτρθςθ επιφανειϊν 

Ρικανά άλλα προςφερόμενα ςτοιχεία 

να αναφζρονται αναλυτικά. 

ΝΑΙ   

13.  

Ο εκάςτοτε χριςτθσ του ςυςτιματοσ κα 

ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ 

ενεργοποίθςθσ-απενεργοποίθςθσ των 

επιπζδων χαρτογραφικισ πλθροφορίασ 

τα οποία κα προβάλλονται ςτισ οκόνεσ 

του Κοινοφ Χαρτογραφικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

14.  
Να υποςτθρίηει πολλαπλό παρακυρικό 

περιβάλλον. 
ΝΑΙ   

15.  

Το ςφςτθμα να προβάλλει όλα τα 

δεδομζνα ςτο ψθφιακό γεωγραφικό 

υπόβακρο με τθ χριςθ κατάλλθλων 

ΝΑΙ   
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ςυμβόλων και ετικετϊν (labels). 

16.  

Δεν κα επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ 

χαρτογραφικϊν υπθρεςιϊν από το 

διαδίκτυο (GOOGLE EARTH, GOOGLE 

MAPS, BING MAPS κ.α). 

ΝΑΙ   

17.  

Να παρζχεται θ δυνατότθτα 

παράλλθλθσ προβολισ των επιπζδων 

γεωγραφικισ πλθροφορίασ (layers).  

ΝΑΙ   

18.  

Να παραςχεκοφν τουλάχιςτον τα 

παρακάτω επίπεδα (layers): 

i. Κζςεισ περιςτατικϊν (τφπου 

eurosur) 

ii. Κζςεισ διαφορετικϊν 

αντικειμζνων ςτρατθγικοφ 

ενδιαφζροντοσ όπωσ υποδομζσ, 

επιχειρθςιακζσ δυνάμεισ, κ.λπ. 

iii. Κζςεισ ιδιαίτερων ςυνκθκϊν / 

καταςτάςεων 

ΝΑΙ   

19.  

Κα πρζπει να επιτρζπει επιλεκτικά τθν 

ταυτόχρονθ προβολι με επικάλυψθ 

(overlay) ι χωρίσ, όλων των 

πλθροφοριϊν από το ςφνολο των 

επιπζδων (Layer) 

ΝΑΙ   

20.  

Να ζχει τθ δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ και 

οπτικισ επιςιμανςθσ περιοχϊν ςε 

πραγματικό χρόνο πάνω ςτο Κοινό 

Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον λειτουργίασ 

του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

 
ΔΟΥΦΟΛΚΕΣ ΕΛΚΟΝΕΣ ΚΟΛΝΟΥ 

ΧΑΤΟΓΑΦΛΚΟΥ ΥΡΟΒΑΚΟΥ 
   

21.  

Οι δορυφορικζσ εικόνεσ οι οποίεσ κα 

ςυνκζτουν το Κοινό Χαρτογραφικό 

Ρεριβάλλον λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ κα είναι ζγχρωμεσ υψθλισ 

ευκρίνειασ, με μζγεκοσ 

εικονοςτοιχείου:≤10m 

ΝΑΙ   

22.  

Οι δορυφορικζσ εικόνεσ κα καλφπτουν 

όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια. Να 

αναφερκεί θ ςυνολικι επιφάνεια ςε 

km2 τθσ ζκταςθσ που κα καλφπτουν οι 

δορυφορικζσ εικόνεσ ςτα πλαίςια 

υλοποίθςθσ του ζργου και κα 

προςφερκοφν από τον ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ. 

ΝΑΙ   



[53] 

 

23.  

Οι δορυφορικζσ εικόνεσ κα ςυντεκοφν 

ζτςι ϊςτε να αποτελζςουν ζνα ενιαίο 

μωςαϊκό δορυφορικισ πλθροφορίασ 

υψθλισ ακρίβειασ. 

ΝΑΙ   

24.  

Οι δορυφορικζσ εικόνεσ κα είναι νζεσ 

λιψεισ και εικόνεσ αρχείου (≤ 1ζτουσ 

παλαιότερεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ). 

ΝΑΙ   

 

5.6.2 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘΣ ΤΘΣ ΕΛΚΟΝΑΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Να απεικονίηει αντικείμενα, με τθ χριςθ 

κατάλλθλων ςυμβόλων και ετικετϊν 

(labels), ςτο ενιαίο χαρτογραφικό 

περιβάλλον κακϊσ επίςθσ και ςε μορφι 

πίνακα, με δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ 

ΝΑΙ   

2.  

Ωσ αντικείμενο κεωρείται οποιαδιποτε 

οντότθτα του ςυςτιματοσ θ οποία 

εμπεριζχει πλθροφορία και 

απεικονίηεται ςτο ενιαίο χαρτογραφικό 

περιβάλλον, όπωσ είναι τα περιςτατικά, 

οι πόροι και οι καταςτάςεισ κρίςθσ 

ΝΑΙ   

3.  

Να παραςχεκεί αυτόνομο, 

ολοκλθρωμζνο, διαλειτουργικό 

υποςφςτθμα καταχϊρθςθσ και 

διαχείριςθσ αντικειμζνων 

ΝΑΙ   

4.  

Να ζχει τθ δυνατότθτα άμεςησ 

επζκταςησ από τον καταςκευαςτι, 

ανάλογα με τισ επικυμίεσ των χρθςτϊν/ 

χειριςτϊν ι και τισ μεταβαλλόμενεσ 

επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ. 

ΝΑΙ   

5.  

Να ζχει τθ δυνατότθτα άμεςησ 

επζκταςησ από τον καταςκευαςτι, όςον 

αφορά ςτθ διαλειτουργικότθτα και το 

ςυνδυαςμό (fusion) εκμετάλλευςθσ 

διαφορετικϊν μορφϊν πλθροφορίασ 

ΝΑΙ   

6.  
Να παρζχει τθ δυνατότθτα 

καταχϊρθςθσ περιςτατικϊν 
ΝΑΙ   

7.  

Να απεικονίηει περιςτατικό, με τθ χριςθ 

κατάλλθλων ςυμβόλων και ετικετϊν 

(labels), ςτο ενιαίο χαρτογραφικό 

περιβάλλον κακϊσ επίςθσ και ςε μορφι 

πίνακα, με δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ 

ΝΑΙ   
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βάςει τουλάχιςτον των παρακάτω 

κριτιριων: 

i. Γεωγραφικι περιοχι. 

ii. Θμερομθνία και ϊρα. 

iii. Εμπλεκόμενο μζςο. 

iv. Αρικμό προςϊπων. 

8.  
Για κάκε περιςτατικό, να δθμιουργεί μια 

και μοναδικι εγγραφι ςτο ςφςτθμα 
ΝΑΙ   

9.  

Για κάκε περιςτατικό το ςφςτθμα να 

δθμιουργεί καρτζλα με 

προκακοριςμζνα πεδία για τθν 

ειςαγωγι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν. Θ 

καρτζλα του περιςτατικοφ να 

αποκθκεφεται ςε πραγματικό χρόνο ςτθ 

βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

10.  

Για κάκε περιςτατικό που ειςάγει ο 

χειριςτισ ςτο ςφςτθμα, να 

δθμιουργείται καρτζλα που κα 

αποκθκεφεται ςε πραγματικό χρόνο 

ςτθν τοπικι βάςθ δεδομζνων του 

ςυςτιματοσ. Θ καρτζλα να περιζχει 

τουλάχιςτον τα παρακάτω πεδία: 

i. Μοναδικό αρικμό ταυτότθτασ 

περιςτατικοφ (ID). 

ii. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

καταχϊρθςθσ περιςτατικοφ. 

iii. Κατθγορία περιςτατικοφ 

iv. Τφποσ περιςτατικοφ. 

v. Θμερομθνία και ϊρα εντοπιςμοφ 

περιςτατικοφ 

vi. Ρεριοχι εντοπιςμοφ 

περιςτατικοφ 

vii. Γεωγραφικι κζςθ περιςτατικοφ 

με επιλογι ςυντεταγμζνων από 

τον ψθφιακό χάρτθ 

viii. Ρροτεραιότθτα περιςτατικοφ 

ix. Ρροζλευςθ ενθμζρωςθσ 

x. Εμπλεκόμενο μζςο 

xi. Αρικμόσ ατόμων 

xii. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν καταχϊρθςθ 

του περιςτατικοφ 

xiii. Πνομα χριςτθ που 

ΝΑΙ   
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πραγματοποιεί τροποποίθςθ του 

περιςτατικοφ 

xiv. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

τροποποίθςθσ περιςτατικοφ. 

xv. Ρεριςτατικό ζρευνασ και 

διάςωςθσ 

xvi. Κατάςταςθ περιςτατικοφ 

xvii. Υπθρεςία εντοπιςμοφ 

xviii. Άλλα ςυςτιματα καταγραφισ 

περιςτατικοφ 

xix. Μοναδικόσ αρικμόσ (ID) 

περιςτατικοφ άλλου ςυςτιματοσ 

(με επιλογι νζασ ειςαγωγισ για 

κάκε επιπλζον ςφςτθμα) 

xx. Μζςο εντοπιςμοφ 

xxi. Κζςθ μονάδασ εντοπιςμοφ 

xxii. Θμερομθνία και ϊρα ενεργειϊν 

επί του περιςτατικοφ 

xxiii. Μζςο επζμβαςθσ επί του 

περιςτατικοφ 

xxiv. Ρεριοχι επζμβαςθσ επί του 

περιςτατικοφ 

xxv. Σχόλια και λοιπζσ ενζργειεσ επί 

του περιςτατικοφ 

xxvi. Τομζασ Συνόρων EUROSUR 

xxvii. Χϊρα αναχϊρθςθσ 

xxviii. Μζροσ αναχϊρθςθσ 

xxix. Θμερομθνία Αναχϊρθςθσ 

xxx. Σθμείο ειςόδου/αποβίβαςθσ ςτθ 

Χϊρα 

xxxi. Στοιχεία ατόμων *επιλογι νζασ 

ειςόδου: φφλο, θλικία, 

εκνικότθτα, επιβεβαιωμζνθ 

εκνικότθτα, ιδιότθτα (διακινθτισ, 

κ.λπ.), πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, 

δυνατότθτα επιςφναψθσ 

εγγράφων+ 

xxxii. Ραρατθριςεισ 

xxxiii. Επιςφναψθ εγγράφων ι άλλων 

δεδομζνων όπωσ φωτογραφίεσ, 

βίντεο κ.λπ. 

11.  
Ρεδία τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται 

αυτόματα από το ςφςτθμα: 
ΝΑΙ   
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i. Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτότθτασ 

περιςτατικοφ (ID) 

ii. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

καταχϊρθςθσ περιςτατικοφ 

iii. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν αρχικι 

καταχϊρθςθ του περιςτατικοφ 

iv. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα τθσ 

τελευταίασ τροποποίθςθσ 

περιςτατικοφ 

v. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν τελευταία 

τροποποίθςθ του περιςτατικοφ 

12.  

Ρεδία τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται 

υποχρεωτικά από το χειριςτι, για τθν 

εγγραφι του περιςτατικοφ: 

i. Κατθγορία περιςτατικοφ 

ii. Τφποσ περιςτατικοφ 

iii. Θμερομθνία και ϊρα εντοπιςμοφ 

περιςτατικοφ 

iv. Γεωγραφικι κζςθ περιςτατικοφ 

με επιλογι ςυντεταγμζνων από 

τον ψθφιακό χάρτθ 

v. Ρροζλευςθ ενθμζρωςθσ 

vi. Εμπλεκόμενο μζςο 

vii. Ρεριςτατικό ζρευνασ και 

διάςωςθσ 

ΝΑΙ   

13.  

Πλα τα πεδία τα οποία δεν 

ςυμπλθρϊνονται αυτόματα από το 

ςφςτθμα κα μποροφν να 

τροποποιοφνται από το χριςτθ. 

ΝΑΙ   

14.  

Το πεδίο κατθγορία περιςτατικοφ κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Ραράτυπθ μετανάςτευςθ 

ii. Διαςυνοριακό ζγκλθμα 

iii. Άλλο 

ΝΑΙ   

15.  

Το πεδίο τφποσ περιςτατικοφ, εφόςον θ 

κατθγορία περιςτατικοφ είναι 

«Ραράτυπθ μετανάςτευςθ» κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

ΝΑΙ   
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τιμζσ, ςφμφωνα με τθν κατωτζρω 

ομαδοποίθςθ: 

i. Ραράτυπθ διζλευςθ ςυνόρων 

(είςοδοσ) 

a. Ραράτυπθ είςοδοσ 

b. Άρνθςθ ειςόδου 

c. Απόπειρα παράτυπθσ ειςόδου 

ii. Ραράτυπθ διζλευςθ ςυνόρων 

(ζξοδοσ) 

a. Ραράτυπθ ζξοδοσ 

b. Άρνθςθ εξόδου 

c. Απόπειρα παράτυπθσ εξόδου 

iii. Λακροδιακίνθςθ 

a. Σφλλθψθ λακροδιακινθτι 

b. Εφρεςθ/γνωςτοποίθςθ 

διακινθτι 

c. Άλλο 

iv. Άλλο περιςτατικό παράτυπθσ 

μετανάςτευςθσ 

a. Ρεριςτατικό ςε τρίτθ χϊρα 

b. Άλλο 

16.  

Το πεδίο τφποσ περιςτατικοφ, εφόςον θ 

κατθγορία περιςτατικοφ είναι 

«Διαςυνοριακό ζγκλθμα» κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Εμπορία ανκρϊπων (δουλεία, 

ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, 

εμπόριο οργάνων κ.λπ.) 

ii. Ραράνομθ διακίνθςθ 

ναρκωτικϊν. 

iii. Ραράνομθ διακίνθςθ αγακϊν 

τελωνειακοφ ενδιαφζροντοσ 

(ζνδυςθ, διατροφι, τςιγάρα 

κ.λπ.) 

iv. Αρχαιοκαπθλία 

v. Ραράνομθ διακίνθςθ 

επικίνδυνου βιοχθμικοφ υλικοφ 

vi. Ραράνομθ διακίνθςθ 

όπλων/πυρομαχικϊν/εκρθκτικϊν 

vii. Άλλθ δραςτθριότθτα 

διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ 

ΝΑΙ   



[58] 

 

17.  

Το πεδίο προτεραιότθτα περιςτατικοφ 

κα ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Χαμθλι 

ii. Μεςαία 

iii. Υψθλι 

ΝΑΙ   

18.  

Το πεδίο Ρροζλευςθ ενθμζρωςθσ κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ 

ii. Εκνικι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν 

iii. Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ 

iv. Ελλθνικι Αςτυνομία 

v. Υπθρεςία Αςφλου 

vi. Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ 

vii. Λιμενικό Σϊμα – Ελλθνικι 

Ακτοφυλακι 

viii. Τελωνιακζσ Αρχζσ 

ix. Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

x. Frontex 

xi. Υπουργείο Εξωτερικϊν 

xii. Άλλο 

ΝΑΙ   

19.  

Το πεδίο Εμπλεκόμενο μζςο κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Εναζριο 

ii. Επίγειο 

iii. Καλάςςιο 

το οποίο κα ςυνοδεφεται από υποπεδίο 

κειμζνου με τίτλο «Ρεριγραφι» 

ΝΑΙ   

20.  

Το πεδίο Ρεριςτατικό ζρευνασ και 

διάςωςθσ κα ςυμπλθρϊνεται από 

προεπιλεγμζνθ λίςτα (dropdown list), με 

τισ εξισ πικανζσ τιμζσ: 

i. ΝΑΛ 

ii. ΟΧΛ 

ΝΑΙ   

21.  

Το πεδίο Κατάςταςθ περιςτατικοφ κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

ΝΑΙ   
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τιμζσ: 

i. ΑΝΟΛΚΤΟ 

ii. ΚΛΕΛΣΤΟ 

22.  

Το πεδίο άλλα ςυςτιματα καταγραφισ 

περιςτατικοφ κα ςυμπλθρϊνεται από 

προεπιλεγμζνθ λίςτα (dropdown list) με 

τισ εξισ πικανζσ τιμζσ: 

i. EUROSUR 

ii. JORA 

iii. EL BG SUR 

iv. Evros Surveillance System 

ΝΑΙ   

23.  

Το πεδίο Μζςο επζμβαςθσ επί του 

περιςτατικοφ κα ςυμπλθρϊνεται από 

προεπιλεγμζνθ λίςτα (dropdown list) με 

τισ εξισ πικανζσ τιμζσ: 

i. Εναζριο 

ii. Επίγειο 

iii. Καλάςςιο 

ΝΑΙ   

24.  

Το πεδίο Τομζασ Συνόρων EUROSUR κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Ελλάδα-Αλβανία 1 

ii. Ελλάδα-Αλβανία 2 

iii. Ελλάδα-Αλβανία 3 

iv. Ελλάδα-Ρ.Γ.Δ.Μ. 1 

v. Ελλάδα- Ρ.Γ.Δ.Μ. 2 

vi. Ελλάδα-Τουρκία 1 

vii. Ελλάδα-Τουρκία 2 

viii. Ελλάδα-Τουρκία 3 

ix. Καλάςςια 1 

x. Καλάςςια 2 

xi. Καλάςςια 3 

xii. Καλάςςια 4 

xiii. Εναζρια 

xiv. Δευτερεφουςα Κίνθςθ 

xv. Χωρίσ Συςχετιςμό με Τομζα 

Συνόρων 

ΝΑΙ   

25.  

Το πεδίο Χϊρα αναχϊρθςθσ κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list), με τισ επίςθμεσ 

ονομαςίεσ των Κρατϊν τθσ υφθλίου 

ΝΑΙ   

26.  Το υποπεδίο φφλο από το πεδίο ΝΑΙ   
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Στοιχεία Ατόμων κα ςυμπλθρϊνεται 

από προεπιλεγμζνθ λίςτα (dropdown 

list) με τισ εξισ πικανζσ τιμζσ: 

i. ΑΕΝ 

ii. ΚΘΛΥ 

27.  

Το υποπεδίο εκνικότθτα από το πεδίο 

Στοιχεία Ατόμων κα ςυμπλθρϊνεται 

από προεπιλεγμζνθ λίςτα (dropdown 

list) με όλεσ τισ εκνικότθτεσ, ςφμφωνα 

με τισ επίςθμεσ ονομαςίεσ των Κρατϊν 

τθσ υφθλίου 

ΝΑΙ   

28.  

Το υποπεδίο επιβεβαιωμζνθ εκνικότθτα 

από το πεδίο Στοιχεία Ατόμων κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με όλεσ τισ 

εκνικότθτεσ, ςφμφωνα με τισ επίςθμεσ 

ονομαςίεσ των Κρατϊν τθσ υφθλίου 

ΝΑΙ   

29.  

Κατά τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτα 

πεδία που ςυμπλθρϊνονται βάςει 

προεπιλεγμζνθσ λίςτασ (dropdown list) 

να προβλεφκεί θ δυνατότθτα 

αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ 

ΝΑΙ   

30.  

Οι τιμζσ των πεδίων που 

ςυμπλθρϊνονται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) να μποροφν να 

παραμετροποιθκοφν (ειςαγωγι/ 

τροποποίθςθ) από το Διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

31.  

Να παρζχεται θ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ περιςτατικοφ με 

μεταφόρτωςθ αρχείου (excel κ.λπ.). Να 

αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενοι τφποι 

αρχείων 

ΝΑΙ   

32.  

Να παρζχεται θ δυνατότθτα ειςαγωγισ 

ςτοιχείων και επικαιροποίθςθσ 

περιςτατικοφ με μεταφόρτωςθ αρχείου 

(excel κ.λπ.). Να αναφερκοφν οι 

υποςτθριηόμενοι τφποι αρχείων 

ΝΑΙ   

33.  

Να παρζχεται θ δυνατότθτα επιλογισ 

αντιςτοίχθςθσ των πεδίων του αρχείου 

προσ μεταφόρτωςθ με τα πεδία τθσ 

καρτζλασ του περιςτατικοφ 

ΝΑΙ   

34.  Να παρζχεται θ δυνατότθτα ΝΑΙ   
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αποκικευςθσ προτφπων μεταφόρτωςθσ 

αρχείων 

35.  

Να παρζχεται θ δυνατότθτα ειςαγωγισ 

ςτοιχείων ςε περιςτατικό με 

μεταφόρτωςθ αρχείου (excel) από το 

ςφςτθμα JORA του Frontex. Ενδεικτικό 

αρχείο του ςυςτιματοσ JORA του 

Frontex, με τα αντίςτοιχα πεδία κα 

παραςχεκεί από τθν Υπθρεςία κατά το 

ςτάδιο μελζτθσ εφαρμογισ του 

ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

36.  
Να παρζχεται θ δυνατότθτα προβολισ 

ιςτορικοφ του περιςτατικοφ 
ΝΑΙ   

37.  
Να παρζχει τθ δυνατότθτα 

καταχϊρθςθσ πόρων 
ΝΑΙ   

38.  
Για κάκε πόρο, να δθμιουργεί μια και 

μοναδικι εγγραφι ςτο ςφςτθμα 
ΝΑΙ   

39.  

Για κάκε πόρο το ςφςτθμα να 

δθμιουργεί καρτζλα με 

προκακοριςμζνα πεδία για τθν 

ειςαγωγι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν. Θ 

καρτζλα του πόρου να αποκθκεφεται ςε 

πραγματικό χρόνο ςτθ βάςθ δεδομζνων 

του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

40.  

Για κάκε πόρο που ειςάγει ο χειριςτισ 

ςτο ςφςτθμα, να δθμιουργείται καρτζλα 

που κα αποκθκεφεται ςε πραγματικό 

χρόνο ςτθν τοπικι βάςθ δεδομζνων του 

ςυςτιματοσ. Θ καρτζλα να περιζχει 

τουλάχιςτον τα παρακάτω πεδία: 

i. Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτότθτασ 

πόρου (ID) 

ii. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

καταχϊρθςθσ πόρου 

iii. Κατθγορία πόρου. (υποδομι, 

τεχνικά μζςα, προςωπικό που 

επιχειρεί κ.λπ.) 

iv. Θμερομθνία ενεργοποίθςθσ 

πόρου 

v. Θμερομθνία απενεργοποίθςθσ 

πόρου 

vi. Ρεριοχι πόρου 

vii. Γεωγραφικι κζςθ πόρου με 

ΝΑΙ   
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επιλογι ςυντεταγμζνων από τον 

ψθφιακό χάρτθ 

viii. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί καταχϊρθςθ του 

πόρου 

ix. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τροποποίθςθ του 

πόρου 

x. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

τροποποίθςθσ πόρου 

xi. Ραρατθριςεισ 

xii. Ειδικά χαρακτθριςτικά 

xiii. Επιςφναψθ εγγράφων ι άλλων 

δεδομζνων όπωσ φωτογραφίεσ, 

βίντεο κ.λπ. 

41.  

Ρεδία τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται 

αυτόματα από το ςφςτθμα: 

i. Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτότθτασ 

πόρου (ID) 

ii. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

καταχϊρθςθσ πόρου 

iii. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν καταχϊρθςθ 

του πόρου 

iv. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν τροποποίθςθ 

του πόρου 

v. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

τελευταίασ τροποποίθςθσ πόρου 

ΝΑΙ   

42.  

Ρεδία τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται 

υποχρεωτικά από το χειριςτι, για τθν 

εγγραφι του περιςτατικοφ: 

i. Κατθγορία πόρου (υποδομι, 

τεχνικά μζςα, προςωπικό που 

επιχειρεί κτλπ) 

ii. Τφποσ πόρου 

iii. Θμερομθνία ζναρξθσ πόρου και 

ϊρα εντοπιςμοφ δθμιουργίασ / 

τοποκζτθςθσ πόρου 

iv. Ρεριοχι πόρου 

v. Γεωγραφικι κζςθ πόρου με 

επιλογι ςυντεταγμζνων από τον 

ψθφιακό χάρτθ 

ΝΑΙ   
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43.  

Πλα τα πεδία τα οποία δεν 

ςυμπλθρϊνονται αυτόματα από το 

ςφςτθμα κα μποροφν να 

τροποποιοφνται από το χριςτθ. 

ΝΑΙ   

44.  

Το πεδίο κατθγορία πόρου κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list), με τισ εξισ 

πικανζσ τιμζσ: 

i. Υποδομι 

ii. Τεχνικά μζςα 

iii. Ρροςωπικό που επιχειρεί 

ΝΑΙ   

45.  

Στθν περίπτωςθ που ζχει επιλεχκεί το 

πεδίο «Τποδομή» κα εμφανίηονται 

επιπροςκζτωσ, τα κατωτζρω πεδία: 

i. Τφποσ πόρου 

ii. Χωρθτικότθτα 

iii. Άτομα εντόσ τθσ δομισ 

iv. Διαχειριςτισ 

ΝΑΙ   

46.  

Στθν περίπτωςθ που ζχει επιλεχκεί το 

πεδίο «Τποδομή» κα εμφανίηονται 

επιπροςκζτωσ, με τίτλο «Ροιοτικά 

χαρακτθριςτικά» τα κατωτζρω πεδία: 

i. Αρικμόσ Ανδρϊν 

ii. Αρικμόσ Γυναικϊν 

iii. Αρικμόσ Ανθλίκων 

iv. Υπθκοότθτεσ 

v. Αρικμόσ ατόμων ανά 

υπθκοότθτα 

ΝΑΙ   

47.  

Το πεδίο υπθκοότθτεσ τθσ 

προδιαγραφισ (46) κα ςυμπλθρϊνεται 

με δυνατότθτα προςκικθσ πολλαπλϊν 

τιμϊν, με τισ επίςθμεσ ονομαςίεσ των 

Κρατϊν τθσ υφθλίου. Με τθν προςκικθ 

κάκε επιπρόςκετθσ τιμισ υπθκοότθτασ 

κα εμφανίηεται ςχετικό πεδίο με τον 

αρικμό των ατόμων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

υπθκοότθτασ. 

ΝΑΙ   

48.  

Το πεδίο τφποσ πόρου, εφόςον θ 

κατθγορία πόρου είναι «Υποδομι» κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Ανοικτι 

ΝΑΙ   
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ii. Κλειςτι 

49.  

Το πεδίο Διαχειριςτισ, εφόςον θ 

κατθγορία πόρου είναι «Υποδομι» κα 

ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ 

ii. Ελλθνικι Αςτυνομία 

iii. Υπθρεςία Υποδοχισ και 

Ταυτοποίθςθσ 

iv. Φπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε. για 

τουσ πρόςφυγεσ 

v. Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ 

vi. Άλλο 

ΝΑΙ   

50.  

Στθν περίπτωςθ που ζχει επιλεχκεί το 

πεδίο «Σεχνικά Μζςα» κα εμφανίηονται 

επιπροςκζτωσ, τα κατωτζρω πεδία: 

i. Τφποσ πόρου 

ii. Φορζασ/Οργανιςμόσ 

iii. Ρλικοσ 

ΝΑΙ   

51.  

Το πεδίο τφποσ πόρου, εφόςον θ 

κατθγορία πόρου είναι «Σεχνικά μζςα» 

κα ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. Εναζριο 

ii. Επίγειο 

iii. Καλάςςιο 

ΝΑΙ   

52.  

Το πεδίο φορζασ/οργανιςμόσ, εφόςον θ 

κατθγορία πόρου είναι «Σεχνικά μζςα» 

κα ςυμπλθρϊνεται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) με τισ εξισ πικανζσ 

τιμζσ: 

i. ΕΛ.ΑΣ. 

ii. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

iii. FRONTEX 

iv. NATO 

v. Άλλο 

ΝΑΙ   

53.  

Στθν περίπτωςθ που ζχει επιλεχκεί το 

πεδίο «Προςωπικό που επιχειρεί» κα 

εμφανίηονται επιπροςκζτωσ, τα 

κατωτζρω πεδία: 

ΝΑΙ   
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i. Φορζασ/Οργανιςμόσ 

ii. Ρλικοσ 

54.  

Το πεδίο Φορζασ/Οργανιςμόσ, εφόςον 

θ κατθγορία πόρου είναι «Προςωπικό 

που επιχειρεί» κα ςυμπλθρϊνεται από 

προεπιλεγμζνθ λίςτα (dropdown list) με 

τισ εξισ πικανζσ τιμζσ: 

i. ΕΛ.ΑΣ. 

ii. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

iii. FRONTEX 

iv. Άλλο 

ΝΑΙ   

55.  
Να παρζχεται θ δυνατότθτα προβολισ 

ιςτορικοφ του πόρου 
ΝΑΙ   

56.  
Να παρζχει τθ δυνατότθτα 

καταχϊρθςθσ καταςτάςεων κρίςθσ 
ΝΑΙ   

57.  

Για κάκε κατάςταςθ κρίςθσ, να 

δθμιουργεί μια και μοναδικι εγγραφι 

ςτο ςφςτθμα 

ΝΑΙ   

58.  

Για κάκε κατάςταςθ κρίςθσ το ςφςτθμα 

να δθμιουργεί καρτζλα με 

προκακοριςμζνα πεδία για τθν 

ειςαγωγι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν. Θ 

καρτζλα τθσ κατάςταςθσ κρίςθσ να 

αποκθκεφεται ςε πραγματικό χρόνο ςτθ 

βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

59.  

Για κάκε κατάςταςθ κρίςθσ που ειςάγει 

ο χειριςτισ ςτο ςφςτθμα, να 

δθμιουργείται καρτζλα που κα 

αποκθκεφεται ςε πραγματικό χρόνο 

ςτθν τοπικι βάςθ δεδομζνων του 

ςυςτιματοσ. Θ καρτζλα να περιζχει 

τουλάχιςτον τα παρακάτω πεδία: 

i. Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτότθτασ 

κατάςταςθσ κρίςθσ (ID) 

ii. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

καταχϊρθςθσ τθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

iii. Κατθγορία κατάςταςθσ κρίςθσ 

iv. Θμερομθνία ζναρξθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

v. Θμερομθνία λιξθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

vi. Ρεριοχι κατάςταςθσ κρίςθσ 

ΝΑΙ   
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vii. Γεωγραφικι κζςθ κατάςταςθσ 

κρίςθσ με επιλογι 

ςυντεταγμζνων από τον ψθφιακό 

χάρτθ 

viii. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν αρχικι 

καταχϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

ix. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τροποποίθςθ τθσ 

κατάςταςθσ κρίςθσ 

x. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

τροποποίθςθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

xi. Ραρατθριςεισ 

xii. Επιςφναψθ εγγράφων ι άλλων 

δεδομζνων όπωσ φωτογραφίεσ, 

βίντεο κ.λπ. 

60.  

Ρεδία τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται 

αυτόματα από το ςφςτθμα: 

i. Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτότθτασ 

κατάςταςθσ κρίςθσ (ID) 

ii. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα 

καταχϊρθςθσ τθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

iii. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν αρχικι 

καταχϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

iv. Πνομα χριςτθ που 

πραγματοποιεί τθν τελευταία 

τροποποίθςθ τθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

v. Ακριβι θμερομθνία και ϊρα τθσ 

τελευταίασ τροποποίθςθσ τθσ 

κατάςταςθσ κρίςθσ 

ΝΑΙ   

61.  

Ρεδία τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται 

υποχρεωτικά από το χειριςτι, για τθν 

εγγραφι τθσ κατάςταςθσ κρίςθσ: 

i. Κατθγορία κατάςταςθσ κρίςθσ 

ii. Θμερομθνία ζναρξθσ κατάςταςθσ 

κρίςθσ 

iii. Γεωγραφικι κζςθ κατάςταςθσ 

ΝΑΙ   
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κρίςθσ με επιλογι 

ςυντεταγμζνων από τον ψθφιακό 

χάρτθ 

62.  

Πλα τα πεδία τα οποία δεν 

ςυμπλθρϊνονται αυτόματα από το 

ςφςτθμα κα μποροφν να 

τροποποιοφνται από το χριςτθ 

ΝΑΙ   

63.  

Το πεδίο «Κατηγορία κατάςταςησ 

κρίςησ» κα ςυμπλθρϊνεται από 

προεπιλεγμζνθ λίςτα (dropdown list) με 

τισ εξισ πικανζσ τιμζσ: 

i. Φυςικι καταςτροφι 

ii. Ανκρωπογενισ καταςτροφι 

iii. Άλλο 

ΝΑΙ   

64.  

Κατά τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτα 

πεδία που ςυμπλθρϊνονται βάςει 

προεπιλεγμζνθσ λίςτασ (dropdown list) 

να προβλεφκεί θ δυνατότθτα 

αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ 

ΝΑΙ   

65.  

Οι τιμζσ των πεδίων που 

ςυμπλθρϊνονται από προεπιλεγμζνθ 

λίςτα (dropdown list) να μποροφν να 

παραμετροποιθκοφν (ειςαγωγι/ 

τροποποίθςθ) από το Διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

66.  
Να παρζχεται θ δυνατότθτα προβολισ 

ιςτορικοφ τθσ κατάςταςθσ κρίςθσ 
ΝΑΙ   

 

5.6.3 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΛ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να παρζχονται εργαλεία για ςτατιςτικι 
ανάλυςθ των ςυλλεχκζντων 
πλθροφοριϊν. Να αναφερκοφν 

ΝΑΙ   

2.  
Να παρζχεται θ δυνατότθτα 
προβολισ/εκτφπωςθσ ιςτορικοφ του 
αντικειμζνου 

ΝΑΙ   

3.  

Οι χειριςτζσ του ςυςτιματοσ να 
μποροφν να πραγματοποιοφν ςφνκετεσ 
αναηθτιςεισ από τα καταχωρθμζνα 
δεδομζνα του ςυςτιματοσ βάςει των 
πικανϊν τιμϊν και των περιεχομζνων 
όλων των πεδίων 

ΝΑΙ   

4.  
Το ςφςτθμα να παρζχει δυνατότθτα 
ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν τιμϊν ιδίων 
πεδίων κατά τθ ςφνκετθ αναηιτθςθ 

ΝΑΙ   
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5.  

Το ςφςτθμα να απεικονίηει όλα τα 
αντικείμενα και ςε μορφι πίνακα, βάςει 
των φίλτρων αναηιτθςθσ και των 
προκακοριςμζνων κριτιριων του 
χριςτθ 

ΝΑΙ   

6.  

Το ςφςτθμα να διακζτει δυνατότθτα 
δθμιουργίασ επιχειρθςιακϊν αναφορϊν 
με δομθμζνθ πλθροφορία, βάςει 
φίλτρων όλων των πεδίων που 
επιλζγονται 

ΝΑΙ   

7.  

Το ςφςτθμα να διακζτει δυνατότθτα 
εξαγωγισ ςυγκεκριμζνων επιλεγμζνων 
πεδίων ςε επιχειρθςιακζσ αναφορζσ, 
βάςει των φίλτρων που ζχει επιλζξει ο 
χριςτθσ 

ΝΑΙ   

8.  

Το ςφςτθμα να διακζτει δυνατότθτα 
εξαγωγισ επιχειρθςιακϊν αναφορϊν ςε 
αρχεία διαφόρων τφπων, τουλάχιςτον 
μορφισ excel και pdf 

ΝΑΙ   

9.  

Το ςφςτθμα να απεικονίηει όλα τα 
αντικείμενα ςτο ψθφιακό γεωγραφικό 
υπόβακρο, βάςει των φίλτρων 
αναηιτθςθσ και των προκακοριςμζνων 
κριτιριων του χριςτθ 

ΝΑΙ   

10.  

Το ςφςτθμα να διακζτει τθ δυνατότθτα 
απεικόνιςθσ όλων των αντικειμζνων ςτο 
Κοινό Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ με 
δυνατότθτα επιλογισ από τον χριςτθ, 
διαφορετικϊν χρωμάτων και ςυμβόλων, 
για κάκε ζνα από αυτά 

ΝΑΙ   

11.  

Το ςφςτθμα να διακζτει δυνατότθτα 
εξαγωγισ επιχειρθςιακϊν αναφορϊν 
των αντικειμζνων ςε μορφι χάρτθ, 
βάςει προκακοριςμζνων κριτθρίων του 
χριςτθ 

ΝΑΙ   

12.  

Το ςφςτθμα να παρζχει τθ δυνατότθτα 
αυτοματοποιθμζνθσ ενθμζρωςθσ ςε 
περίπτωςθ υπζρβαςθσ ορίων που κα 
μπορεί να κακορίηει ο χριςτθσ βάςει 
κριτθρίων (επί του ςυνόλου των πεδίων 
πλθροφορίασ) 

ΝΑΙ   

13.  

Το ςφςτθμα να διακζτει δυνατότθτα 
ομαδοποιθμζνθσ προβολισ 
αντικειμζνων (marker clustering) ςτο 
χάρτθ, βάςει εγγφτθτασ γεωγραφικισ 
περιοχισ 

ΝΑΙ   

14.  
Θ ομαδοποίθςθ προβολισ 
περιςτατικϊν, να πραγματοποιείται 
βάςει του πλικουσ των περιςτατικϊν ι 

ΝΑΙ   
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βάςει του αρικμοφ ατόμων ςε αυτά 
κακϊσ επίςθσ και λοιπϊν αρικμθτικϊν 
πεδίων του αντικειμζνου 

15.  
Θ ομαδοποίθςθ προβολισ πόρων, να 
πραγματοποιείται βάςει τθσ κατθγορίασ 
πόρου 

ΝΑΙ   

16.  
Θ ομαδοποίθςθ προβολισ κατάςταςθσ 
κρίςθσ, να πραγματοποιείται βάςει τθσ 
κατθγορίασ κατάςταςθσ κρίςθσ 

ΝΑΙ   

17.  

Κατά τθ λειτουργία εςτίαςθσ ςτο χάρτθ 
θ ομαδοποιθμζνθ προβολι 
αντικειμζνων να αναπροςαρμόηεται ςε 
υποομάδεσ βάςει εγγφτθτασ 
γεωγραφικισ περιοχισ 

ΝΑΙ   

18.  

Οι χριςτεσ να μποροφν να επιλζξουν 
οποιοδιποτε αντικείμενο (περιςτατικό, 
πόρο, κατάςταςθ κρίςθσ, 
ομαδοποιθμζνα αντικείμενα αυτϊν 
κ.λπ.) και να προβάλλουν οποιαδιποτε 
ςχετικι πλθροφορία, όπωσ 
ςυντεταγμζνεσ, περιοχι εντοπιςμοφ, 
επιςυναπτόμενεσ φωτογραφίεσ, 
ελεφκερο κείμενο κ.λπ. 

ΝΑΙ   

19.  

Οι χριςτεσ, με τθν παραμονι του δείκτθ 
ποντικιοφ (κζρςορασ), πάνω ςε ζνα 
αντικείμενο για ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα, να μποροφν να προβάλλουν 
προεπιςκόπθςθ πλθροφοριϊν του 
αντικειμζνου. Ο χρόνοσ παραμονισ του 
δείκτθ πάνω ςε ςυγκεκριμζνο 
αντικείμενο για τθν ενεργοποίθςθ τθσ 
λειτουργίασ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και οι 
πλθροφορίεσ που κα προβάλλονται 
ςτθν προεπιςκόπθςθ κα είναι 
παραμετροποιιςιμεσ, από το 
Διαχειριςτι του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

20.  

Οι χριςτεσ, μετά τθν επιλογι 
οποιουδιποτε αντικειμζνου, να 
μποροφν να προβάλλουν το ςφνολο των 
πεδίων αυτοφ με δυνατότθτα 
τροποποίθςθσ 

ΝΑΙ   

21.  

Να υπάρχει θ δυνατότθτα ςυςχζτιςθσ 
όμοιων αντικειμζνων. Σε περίπτωςθ που 
ειςαχκεί νζο αντικείμενο ι 
τροποποιθκεί ζνα ιδθ υπάρχον και οι 
τιμζσ των πεδίων του ζχουν μικρι 
απόκλιςθ από τισ τιμζσ των πεδίων 
άλλων όμοιων του, να εμφανίηει 
παράκυρο που κα περιζχει λίςτα με 
αυτά τα αντικείμενα και με δυνατότθτα 

ΝΑΙ   
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προβολισ όλων των πεδίων τουσ. 
Κατόπιν αυτοφ κα δίδεται θ επιλογι 
ςτον χριςτθ για οριςτικι καταχϊρθςθ ι 
ακφρωςθ του αντικειμζνου 

22.  

Τα πεδία και οι τιμζσ αυτϊν με βάςθ τα 
οποία κα γίνονται οι ςυςχετίςεισ των 
αντικειμζνων κα κακορίηονται από το 
Διαχειριςτι 

ΝΑΙ   

 

5.6.4 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΟΛΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Θ πρόςβαςθ ςτο ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν να 

πραγματοποιείται βάςει ενόσ ρολο-

κεντρικοφ μοντζλου 

ΝΑΙ   

2.  
Σε κάκε ρόλο αντιςτοιχεί ζνα ςφνολο 

δικαιωμάτων 
ΝΑΙ   

3.  
Σε κάκε χριςτθ αντιςτοιχεί ζνα ςφνολο 

από ρόλουσ 
ΝΑΙ   

4.  

Κάκε χριςτθσ μπορεί να αποκτιςει 

κάποιο δικαίωμα μόνο δια τθσ 

ανάκεςθσ ρόλου 

ΝΑΙ   

5.  

Οι χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν μόνον τισ 

λειτουργίεσ που είναι απαραίτθτεσ για 

τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 

ςυνδζονται με το ρόλο τουσ 

ΝΑΙ   

6.   

Κάκε χριςτθσ να διακζτει διαφορετικό 

προφίλ και επίπεδο πρόςβαςθσ ςτισ 

λειτουργίεσ και ςτισ πλθροφορίεσ του 

ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

7.  

Να υποςτθρίηει πολλαπλό παρακυρικό 

περιβάλλον και πλιρθ εξατομίκευςθ τθσ 

διαρρφκμιςθσ των επιμζρουσ 

παρακφρων του λογιςμικοφ μζςω τθσ 

υποςτιριξθσ πολλαπλϊν προφίλ 

χρθςτϊν και διατιρθςθ του ιςτορικοφ 

ρυκμίςεων αυτϊν 

ΝΑΙ   

8.  

Θ κατανομι ρόλων ςτουσ χριςτεσ να 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ 

αρμοδιότθτεσ που εκείνοι ζχουν και δι’ 

αυτϊν με τισ ενζργειεσ που απαιτείται 

να εκτελοφν 

ΝΑΙ   

9.  
Θ ανάκεςθ ρόλου ςε χριςτθ κα πρζπει 

να είναι δυναμικι. Να ορίηεται θ 
ΝΑΙ   
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ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδοσ 

ανάκεςθσ (χρονικι ςτιγμι ζναρξθσ και 

λιξθσ). Ο ρόλοσ που ζχει ανατεκεί ςε 

ζνα χριςτθ χαρακτθρίηεται «ενεργόσ», 

κάποια δεδομζνθ ςτιγμι, αν θ χρονικι 

αυτι ςτιγμι είναι εντόσ τθσ περιόδου 

ανάκεςθσ 

10.  

Να είναι δυνατι θ παραγωγι αναφορϊν 

περί τθσ κατανομισ δικαιωμάτων ανά 

ρόλο και των ρόλων ςε χριςτεσ κακϊσ 

και αντίςτοιχο ιςτορικό 

ΝΑΙ   

11.  

Οι χριςτεσ κα μποροφν να ζχουν ζναν ι 

και περιςςότερουσ από τουσ πιο κάτω 

ρόλουσ: 

α) Διαχειριςτζσ υςτήματοσ, οι οποίοι 

κα αναλάβουν τθν ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ, παραμετροποίθςθ και 

υποςτιριξθ του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν 

του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Κα ζχουν πρόςβαςθ 

ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 

β) Επόπτεσ, οι οποίοι κα ζχουν 

πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ 

ανάγνωςθσ/προςπζλαςθσ/προβολισ/εξ

αγωγισ/ειςαγωγισ και τροποποίθςθσ 

ςτοιχείων των αντικειμζνων του 

ςυςτιματοσ κακϊσ επίςθσ και τθ 

δυνατότθτα επιλογισ των αντικειμζνων 

που κα προβάλλονται ςτον «Κεατι» 

γ) Καταχωρητζσ, οι οποίοι κα ζχουν 

πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ 

ανάγνωςθσ/προςπζλαςθσ/προβολισ/εξ

αγωγισ/ ειςαγωγισ και τροποποίθςθσ 

ςτοιχείων των αντικειμζνων του 

ςυςτιματοσ 

δ) Θεατζσ, οι οποίοι κα ζχουν πρόςβαςθ 

ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ 

ανάγνωςθσ/προςπζλαςθσ/προβολισ και 

εξαγωγισ ςτοιχείων των αντικειμζνων 

του ςυςτιματοσ που ζχουν 

προθγουμζνωσ ελεγχκεί από τον 

«Επόπτθ» 

ΝΑΙ   

12.  Οι νζοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, να ΝΑΙ   
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δθμιουργοφνται από τουσ «Διαχειριςτζσ 

του ςυςτιματοσ», κατόπιν τελικισ 

ζγκριςθσ του προϊςταμζνου του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

13.  

Να εφαρμοςτοφν μθχανιςμοί 

αυκεντικοποίθςθσ των χρθςτϊν 

ανάλογοι των ρόλων που τουσ 

αποδίδονται 

ΝΑΙ   

14.  

Θ αυκεντικοποίθςθ όλων των χρθςτϊν 

να πραγματοποιείται με χριςθ 

ςυνκθματικϊν 

ΝΑΙ   

15.  

Αν θ αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ ιταν 

επιτυχισ, κα πρζπει να αποκτά τα 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ / χριςθσ όλων 

των λειτουργιϊν, ςφμφωνα με τουσ 

ρόλουσ οι οποίοι του ζχουν απονεμθκεί 

και είναι «ενεργοί» 

ΝΑΙ   

16.  

Να υποςτθρίηεται αςφαλισ πρόςβαςθ 

για λειτουργίεσ ταυτοποίθςθσ και 

Διαχείριςθσ Χρθςτϊν 

ΝΑΙ   

17.  

Να προβλζπεται το κλείδωμα 

εφαρμογισ μετά από πζντε (5) 

αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ ειςαγωγισ 

κωδικοφ 

ΝΑΙ   

18.  

Να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν ανάκτθςθ 

των ςυνκθματικϊν του κάκε χριςτθ 

μζςω του «Διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ» κατόπιν ςχετικοφ 

αιτιματοσ 

ΝΑΙ   

19.  

Στθν περίπτωςθ των «Διαχειριςτϊν του 

ςυςτιματοσ» να προβλεφκεί ειδικι 

διαδικαςία ανάκτθςθσ των 

ςυνκθματικϊν τουσ, ϊςτε να 

αποφευχκεί οποιαδιποτε ενδεχόμενο 

κλειδϊματοσ (διαχειριςτικά) του 

ςυνόλου του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

20.  

Ανάλογα με το ρόλο του χριςτθ, κα 

παρουςιάηεται ςυγκεκριμζνο 

περιβάλλον διαχείριςθσ με τισ 

επιτρεπόμενεσ επιλογζσ ςτο 

Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Ρλθροφοριϊν Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ΝΑΙ   

21.  Δυνατότθτα για Ανακάλυψθ και ΝΑΙ   
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Διόρκωςθ Ραραβιάςεων πολιτικϊν που 

πικανόν προζκυψαν από αλλαγζσ, 

δυνατότθτεσ για προςδιοριςμό 

λογαριαςμϊν που δεν 

χρθςιμοποιοφνται, δθμιουργία ροϊν 

εργαςίασ για ελζγχουσ και αναφορζσ, 

διατιρθςθ των αλλαγϊν που γίνονται 

ςτα δικαιϊματα πρόςβαςθσ 

 

5.7 NCC.GOV.GR (E-MAIL) & WEBMAIL 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να προςφερκοφν υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) 
ΝΑΙ   

2.  

Οι υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου να χρθςιμοποιοφν το 

domain “@ncc.gov.gr” 

ΝΑΙ   

3.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να κατοχυρϊςει 

το όνομα «ncc.gov.gr» για το διάςτθμα 

τθσ εγγφθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ του 

Ζργου 

ΝΑΙ   

4.  

Το ςφνολο των υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (email) να φιλοξενθκοφν 

ςτουσ εξυπθρετθτζσ που κα 

εγκαταςτακοφν ςτουσ χϊρουσ του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ΝΑΙ   

5.  Να υποςτθρίηονται Webmail υπθρεςίεσ ΝΑΙ   

6.   

Να υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ από 

το δίκτυο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και από το 

Internet 

ΝΑΙ   

7.  
Να υποςτθρίηονται MHS υπθρεςίεσ 

(message handling services) 
ΝΑΙ   

8.  

Να υποςτθρίηει λογιςμικό διαχείριςθσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου χρθςτϊν 

(π.χ. outlook) 

ΝΑΙ   

9.  Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο POP3 ΝΑΙ   

10.  
Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο IMAP και 

IMAPS 
ΝΑΙ   

11.  Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο SMTP ΝΑΙ   

12.  Να υποςτθρίηει πρωτόκολλο HTTPS ΝΑΙ   

13.  

Να παρζχει δυνατότθτα διαχείριςθσ 

λογαριαςμϊν και υπθρεςιϊν μζςα από 

γραφικό περιβάλλον 

ΝΑΙ   
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14.  
Να παρζχεται αποκθκευτικόσ χϊροσ 20 

GByte για κάκε λογαριαςμό χριςτθ 
ΝΑΙ   

15.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να 

πραγματοποιιςει μετάπτωςθ του 

ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (ncc.gov.gr) 

από τισ εγκαταςτάςεισ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ΝΑΙ   

16.  

Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να 

πραγματοποιιςει μετάπτωςθ των 

υφιςτάμενων δεδομζνων των 

λογαριαςμϊν των χρθςτϊν του 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

«ncc.gov.gr» 

ΝΑΙ   

 

5.8 ΤΠΟΔΟΜΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΩΝ 

5.8.1 ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Οι παρακάτω απαιτιςεισ και 

προδιαγραφζσ αφοροφν το ςφνολο του 

απαιτοφμενου λογιςμικοφ 

ΝΑΙ   

2.  

Πλο το προςφερόμενο λογιςμικό πρζπει 

να είναι ςφγχρονο *χρόνοσ ανακοίνωςθσ 

ι τελευταίασ ενθμζρωςθσ, μικρότεροσ 

από δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ 

του Αναδόχου και να μθν υπάρχει 

ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ ι 

απόςυρςισ του+. Ο υποψιφιοσ 

προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει 

ςχετικά ςτοιχεία που αποδεικνφουν τα 

παραπάνω. Δθλαδι, απαιτείται θ 

τελευταία ςτακερι ζκδοςθ λογιςμικοφ, 

εκτόσ εάν υπάρχει αςυμβατότθτα 

υλοποίθςθσ με γνϊμονα τισ απαιτιςεισ 

του ζργου και τον υφιςτάμενο 

εξοπλιςμό 

ΝΑΙ   

3.  

Σε περίπτωςθ ανακοίνωςθσ τθσ 

απόςυρςθσ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ μζχρι τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

το αντικαταςτιςει με ιςοδφναμο ι 

καλφτερο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ 

ΝΑΙ   
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4.  

Το ςφνολο του λογιςμικοφ να 

παραδοκεί ςε πλιρθ λειτουργικότθτα. Ο 

Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ εγγυάται 

τθν ομαλι εκκίνθςθ και λειτουργία των 

υποςυςτθμάτων λογιςμικοφ και τθν 

απόλυτθ ςυμβατότθτα μεταξφ τουσ, για 

τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του 

Ζργου 

ΝΑΙ   

5.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

παραδϊςει το ςφνολο του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ πλιρωσ 

εγκατεςτθμζνο και παραμετροποιθμζνο 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ζργου 

ΝΑΙ   

6.   

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει 

εγχειρίδια για όλα τα επιμζρουσ 

ςτοιχεία του λογιςμικοφ, ςε θλεκτρονικι 

και ζντυπθ μορφι. Θ τεχνικι προςφορά 

να περιλαμβάνει πλιρθ πίνακα των 

εγχειριδίων που κα προςφερκοφν 

ΝΑΙ   

7.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει 

όλα τα αναγκαία ςυμπλθρωματικά 

ςτοιχεία λογιςμικοφ για τθ κζςθ του 

όλου Συςτιματοσ ςε επιχειρθςιακι 

λειτουργία, όπου απαιτοφνται (π.χ. 

πρόςκετα plug-ins ι modules τρίτων ι 

άλλων καταςκευαςτϊν κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

 Λειτουργικό ςφςτημα    

8.  

Να προςφερκεί λειτουργικό ςφςτθμα 

για κάκε υποςφςτθμα εξυπθρετθτϊν 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ παραγράφου. 

ΝΑΙ   

9.  

Να προςφερκεί λειτουργικό ςφςτθμα 

πλατφόρμασ UNIX ι LINUX ι WINDOWS 

ι ιςοδφναμο, 64-bit, τφπου 

DATACENTER ι Enterprise Edition 

ΝΑΙ   

10.  

Το Λ/Σ να είναι πιςτοποιθμζνο για τον 

προςφερόμενο εξοπλιςμό και το 

λογιςμικό τθσ Βάςθσ δεδομζνων 

ΝΑΙ   

11.  

Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – 

Χρονολογία διάκεςθσ του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ 

ΝΑΙ   

12.  
Να προςφερκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ 

άδειεσ χριςθσ 
ΝΑΙ   
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13.  

Να παραμετροποιθκεί κατάλλθλα για 

βζλτιςτθ λειτουργία με τθ Βάςθ 

δεδομζνων 

ΝΑΙ   

14.  

Να υποςτθρίηει διαςφνδεςι του με 

Monitoring ςυςτιματα με δυνατότθτα 

ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

ΝΑΙ   

15.  

Να προςφερκεί πρόςφατθ ζκδοςθ. Να 

μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 

αντικατάςταςθσ ι απόςυρςισ τθσ 

ΝΑΙ   

16.  

Το ςφνολο του λογιςμικοφ κα πρζπει να 

παραδοκεί ςε κατάςταςθ πλιρουσ 

λειτουργίασ, δθλαδι εγκατεςτθμζνο ςτα 

ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν 

και κατάλλθλα παραμετροποιθμζνο για 

τισ ανάγκεσ του φορζα 

ΝΑΙ   

17.  

Να ςυνοδεφεται με όλα τα αναγκαία 

εγχειρίδια εγκατάςταςθσ κακϊσ και από 

πλιρθ εγχειρίδια διαχειριςτϊν 

(administration ι reference manuals) ςε 

ψθφιακι μορφι και ζντυπθ μορφι 

ΝΑΙ   

18.  

Να αναφερκοφν ISO και λοιπά 

καταςκευαςτικά standards, 

certifications 

ΝΑΙ   

19.  

Να ςυνοδεφεται από λογιςμικό λιψθσ 

αντιγράφων αςφαλείασ, το οποίο να 

είναι ςυμβατό με τα λογιςμικά του 

ςυςτιματοσ των εξυπθρετθτϊν που 

προςφζρονται 

ΝΑΙ   

20.  

Δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ και 

λιψθσ αντιγράφων των Βάςεων 

Δεδομζνων 

ΝΑΙ   

21.  
Να αναφερκοφν οι λοιπζσ δυνατότθτεσ 

του προςφερόμενου λογιςμικοφ 
ΝΑΙ   

 

5.8.2 ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΕΛΚΟΝΛΚΟΡΟΛΘΣΘΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Να προςφερκεί λογιςμικό 

εικονικοποίθςθσ τφπου DATA CENTER ι 

Enterprise Edition 

ΝΑΙ   

2.  
Το λογιςμικό να διακζτει τα παρακάτω 

ελάχιςτα χαρακτθριςτικά 
ΝΑΙ   

3.  
Να αναφερκοφν το όνομα, ζκδοςθ, 

καταςκευαςτισ, τφποσ, χρονολογία 
ΝΑΙ   
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διάκεςθσ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ 

4.  

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ λογιςμικοφ 

εικονικοποίθςθσ και διαχείριςθσ αυτοφ 

κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο των 

εξυπθρετθτϊν εικονικοποίθςθσ και να 

είναι τφπου enterprise Edition 

ΝΑΙ   

5.  

Οι παραπάνω προςφερόμενεσ άδειεσ 

χριςθσ να επιτρζπουν τθ διαχείριςθ 

απεριορίςτου αρικμοφ εικονικϊν 

μθχανϊν που λειτουργοφν ςε αυτοφσ 

τουσ φυςικοφσ εξυπθρετθτζσ 

ΝΑΙ   

6.   
Συμβατότθτα με το ςφνολο του 

εξοπλιςμοφ (servers, network, storage) 
NAI   

7.  

Υποςτιριξθ εγκατάςταςθσ και 

λειτουργίασ τουλάχιςτον των 

παρακάτω λειτουργικϊν ςυςτθμάτων 

(guestOS) για virtualmachines: 

i. Linux 

ii. Windows 

ΝΑΙ   

8.  

Δυνατότθτα δθμιουργίασ και πλιρουσ 

διαχείριςθσ ομάδων (farms) 

υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων (δθλαδι 

φυςικϊν host/server) ωσ μίασ ενιαίασ 

λογικισ μονάδασ (resource pool, cluster 

κ.λπ.), για τθ φιλοξενία εικονικϊν 

μθχανϊν με όρουσ υψθλισ 

διακεςιμότθτασ και διαχωριςμοφ 

φόρτου εργαςίασ (high availability και 

workload balancing) 

ΝΑΙ   

9.  

Υποςτιριξθ μεταφοράσ τθσ λειτουργίασ 

ενόσ virtual machine από ζνα φυςικό 

εξυπθρετθτι ςε ζναν άλλον χωρίσ 

διακοπι λειτουργίασ του– live host 

migration, που κατά τθ μεταφορά αυτι 

δεν διαταράςςεται θ λειτουργία τθσ 

εικονικισ μθχανισ 

ΝΑΙ   

10.  

Υποςτιριξθ μεταφοράσ των αρχείων 

ενόσ virtual machine από ζναν 

αποκθκευτικό χϊρο ςε ζναν άλλον 

δίχωσ διακοπι τθσ λειτουργίασ του (live 

storage migration), που κατά τθ 

μεταφορά αυτι δεν διαταράςςεται θ 

ΝΑΙ   
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λειτουργία τθσ εικονικισ μθχανισ 

11.  

Υποςτιριξθ αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ 

όλων των virtual machines ςε άλλουσ 

διακζςιμουσ εξυπθρετθτζσ που ανικουν 

ςτθν εικονικι υποδομι τθσ ενιαίασ 

φάρμασ, ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ ενόσ 

φυςικοφ εξυπθρετθτι 

ΝΑΙ   

12.  

Ενςωμάτωςθ δυνατότθτασ χριςθσ 

προτφπων (templates) εικονικϊν 

μθχανϊν για τθ δθμιουργία εικονικϊν 

μθχανϊν 

NAI   

13.  

Υποςτιριξθ αναβάκμιςθσ του 

λογιςμικοφ εικονικοποίθςθσ 

μεμονωμζνων εξυπθρετθτϊν μιασ 

φάρμασ (software upgrade 

maintenance), δίχωσ να διαταράςςεται 

θ λειτουργία των εικονικϊν μθχανϊν 

ΝΑΙ   

14.  

Να αναφερκοφν τα παρακάτω: 

i. Μζγιςτοσ αρικμόσ virtual machines 

ςε κάκε φυςικό εξυπθρετθτι 

(host), 

ii. Μζγιςτθ μνιμθ RAM που μπορεί 

να αποδοκεί ςε μία εικονικι 

μθχανι, 

iii. Μζγιςτοσ αρικμόσ CPU για κάκε 

εικονικι μθχανι, 

iv. Μζγιςτο υποςτθριηόμενο μζγεκοσ 

ενόσ virtual disk, 

v. Virtual NICs για κάκε εικονικι 

μθχανι 

ΝΑΙ   

15.  

Τα αρχεία κάκε ξεχωριςτοφ εικονικοφ 

μθχανιματοσ (VM) να τθροφνται 

ςυνολικά ςε ξεχωριςτά directories 

ΝΑΙ   

16.  

Δυνατότθτα προοδευτικισ δζςμευςθσ 

αποκθκευτικϊν χϊρων για κάκε VM 

(thin provisioning) 

NAI   

17.  
Υποςτιριξθ FC, iSCSI και τοπικϊν 

SCSI/SAS/SATA δίςκων 
ΝΑΙ   

18.  
Δυνατότθτα απευκείασ αντιςτοίχιςθσ 

των SAN LUN ςτο virtual machine 
ΝΑΙ   

19.  
Δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω SAN 

Multipathing για FC θ iSCSI SAN 
NAI   

20.  Δυνατότθτα boot from SAN ΝΑΙ   
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21.  

Να αναφερκοφν δυνατότθτεσ network 

I/O control για εφαρμογι πολιτικϊν 

quality of service (QoS) ςτθν κίνθςθ 

δεδομζνων δικτφου 

ΝΑΙ   

22.  

Δυνατότθτα διαχείριςθσ των φυςικϊν 

καρτϊν δικτφου (NICs) και διάκεςι τουσ, 

είτε ςε ςυγκεκριμζνεσ εικονικζσ 

μθχανζσ, είτε για ταυτόχρονθ χριςθ από 

πολλαπλζσ εικονικζσ μθχανζσ 

NAI   

23.  

Δυνατότθτα hot-add εικονικϊν καρτϊν 

(virtual NICs) ςε VM, δίχωσ να διακοπεί 

θ λειτουργία του 

NAI   

24.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου LACP ΝΑΙ   

25.  

Υποςτιριξθ virtual switches ι 

ιςοδφναμθσ τεχνολογίασ, μζςω των 

οποίων ςυνδζονται οι εικονικζσ μθχανζσ 

με το φυςικό κόςμο 

NAI   

26.  

Τα virtual switches ι ιςοδφναμθ 

τεχνολογία, να λειτουργοφν ανάμεςα ςε 

πολλαπλά φυςικά ςυςτιματα, που 

ςυνκζτουν μία φάρμα, να διατθροφν τισ 

ιδιότθτζσ τουσ από το ζνα ςφςτθμα ςτο 

άλλο και να διατθροφν τθν 

παραμετροποίθςθ των VM, κακϊσ και 

τα ςτατιςτικά χριςθσ κατά τθ μεταφορά 

(host/storage migration) των VMs από 

ζνα φυςικό μζλοσ τθσ φάρμασ ςε άλλο 

NAI   

27.  
Υποςτιριξθ VLANs (IEEE 802.1Q) ανά 

virtual switch ι αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ 
NAI   

28.  
Υποςτιριξθ private VLANs ι αντίςτοιχθσ 

τεχνολογίασ 
ΝΑΙ   

29.  

Κεντρικι διαχείριςθ των δικτυακϊν 

πόρων, των virtual switches και των 

διαςυνδζςεϊν τουσ 

NAI   

30.  

Να υποςτθρίηεται θ κλωνοποίθςθ 

(cloning) των virtual machine, δθλαδι 

δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων 

εικονικϊν μθχανϊν από αντιγραφι 

υφιςτάμενων μθχανϊν 

NAI   

31.  

Δυνατότθτα ςυνολικοφ snapshot ενόσ 

virtual machine, ενϊ βρίςκεται ςε 

κατάςταςθ λειτουργίασ ζτςι ϊςτε να 

είναι δυνατι θ επαναφορά του ςε 

ΝΑΙ   
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παλαιότερθ κατάςταςθ 

32.  

Δυνατότθτα λιψθσ πολλαπλϊν 

ςτιγμιότυπων (snapshots) των εικονικϊν 

μθχανϊν για λόγουσ backup ι δοκιμϊν 

NAI   

33.  

Να υποςτθρίηεται θ χριςθ ενόσ 

snapshot ωσ βάςθ για τθ δθμιουργία 

νζων virtual machines ι/και templates 

για virtual machines 

ΝΑΙ   

34.  

Να παρζχει δυνατότθτα μετατροπισ 

φυςικϊν μθχανϊν από τοπικοφσ ι 

απομακρυςμζνουσ εξυπθρετθτζσ ςε 

εικονικζσ μθχανζσ 

ΝΑΙ   

35.  

Το λογιςμικό διαχείριςθσ κα πρζπει να 

μπορεί να εγκαταςτακεί και 

λειτουργιςει ςτουσ προςφερόμενουσ 

εξυπθρετθτζσ του Ζργου, είτε ωσ φυςικό 

μθχάνθμα, είτε ωσ εικονικι μθχανι– να 

αναφερκεί. 

Να προςφερκεί θ αναγκαία άδεια 

χριςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, 

ςτο οποίο κα εγκαταςτακεί το λογιςμικό 

διαχείριςθσ 

ΝΑΙ   

36.  

Να υποςτθρίηεται κακοριςμόσ επιπζδων 

πρόςβαςθσ χρθςτϊν ςε όλων των ειδϊν 

τα resources που διαχειρίηεται θ 

πλατφόρμα (π.χ. φάρμεσ εξυπθρετθτϊν) 

NAI   

37.  

Οι ειδοποιιςεισ για ςφάλματα ι 

ςυμβάντα να γίνονται μζςω e-mail ι με 

άλλθ προςζγγιςθ 

ΝΑΙ   

38.  

Δυνατότθτα εκτζλεςθσ 

αυτοματοποιθμζνων ενεργειϊν μετά 

από κάποιο ςυμβάν ι ςφάλμα 

ΝΑΙ   

39.  

Δυνατότθτα προειδοποιιςεων (alerts), 

ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ εργαςίασ 

εικονικϊν μθχανϊν ι/και φυςικϊν 

μθχανϊν 

ΝΑΙ   

40.  

Δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο (real-time), τθσ 

διακεςιμότθτασ, τθσ χριςθσ πόρων 

(cpu, memory, disk, network) και 

γενικότερα τθσ όλθσ ςυμπεριφοράσ των 

φυςικϊν εξυπθρετθτϊν και των 

φιλοξενοφμενων VM 

NAI   
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41.  

Ρλιρθσ διαχείριςθ των εικονικϊν 

μθχανϊν όλων των εξυπθρετθτϊν του 

ζργου από τθν κονςόλα διαχείριςθσ: 

i. Power on/off (host), 

ii. Shut down (guest OS), 

iii. Restart (guest OS). 

NAI   

42.  
Δυνατότθτα εκτζλεςθσ εντολϊν, μζςω 

command-line interface (CLI) 
ΝΑΙ   

43.  
Να αναφερκεί υποςτιριξθ διαςφνδεςισ 

του με Monitoring ςυςτιματα 
ΝΑΙ   

44.  
Γραφιματα απόδοςθσ και αναφορζσ για 

ςκοποφσ ανάλυςθσ 
NAI   

 

5.8.3 ΚΕΝΤΛΚΟΛ ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΕΣ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Οι παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

αφοροφν εξοπλιςμό που κα φιλοξενιςει 

το Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Ρλθροφοριϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. κακϊσ 

και το ςφνολο τον λοιπϊν εφαρμογϊν 

που κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ 

του παρόντοσ Ζργου 

ΝΑΙ   

2.  

Να περιγραφεί θ αρχιτεκτονικι του 

ςυςτιματοσ και οι χρθςιμοποιοφμενεσ 

τεχνολογίεσ 

ΝΑΙ   

3.  
Να αποτυπωκεί θ λογικι αρχιτεκτονικι 

του ςυςτιματοσ 
ΝΑΙ   

4.  
Να αποτυπωκεί και να επεξθγθκεί θ 

φυςικι αρχιτεκτονικι τθσ λφςθσ 
ΝΑΙ   

5.  
Να αναφερκοφν τα πλεονεκτιματα τθσ 

προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ 
ΝΑΙ   

6.   
Να χρθςιμοποιθκεί υποδομι 

εικονικοποίθςθσ 
ΝΑΙ   

7.  

Να αναφερκοφν και να επεξθγθκοφν τα 

επιμζρουσ υποςυςτιματα ςε φυςικό και 

λογικό επίπεδο 

ΝΑΙ   

8.  

Θ προςφερόμενθ αρχιτεκτονικι να 

προςφζρει χαρακτθριςτικά οριηόντιασ 

κλιμάκωςθσ 

ΝΑΙ   

9.  

Το ςφςτθμα να υλοποιθκεί ςε διάταξθ 

υψθλισ διακεςιμότθτασ ςε φυςικό και 

λογικό επίπεδο. Να περιγραφεί 

αναλυτικά ο τρόποσ-αρχιτεκτονικι 

ΝΑΙ   



[82] 

 

υλοποίθςθσ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ 

10.  

Να αναφερκεί ο αρικμόσ των 

εξυπθρετθτϊν που κα προςφερκοφν για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου 

ΝΑΙ   

11.  

Να αναφερκεί θ θμερομθνία 

ανακοίνωςθσ του εξοπλιςμοφ από τον 

καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

12.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 

μοντζλο 
ΝΑΙ   

13.  

Το ςφνολο του κεντρικοφ εξοπλιςμοφ κα 

πρζπει να είναι ςφγχρονο και να μθν 

υπάρχει ανακοίνωςθ περί 

αντικατάςταςθσ / απόςυρςθσ του από 

τον καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

14.  

Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί ςε 

προςφερόμενα ικριϊματα που κα 

τοποκετθκοφν ςτον κατάλλθλα 

διαμορφωμζνο χϊρο του κτθρίου του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. 

ΝΑΙ   

15.  

Για το ςφνολο του κεντρικοφ εξοπλιςμοφ 

να αναφερκοφν οι ςυνολικζσ απαιτιςεισ 

ςε ιςχφ ρεφματοσ ςε κατάςταςθ 

πλιρουσ φορτίου του ςτοιχείου 

ΝΑΙ   

16.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςφζρει όλα τα απαιτοφμενα 

καλϊδια, connectors, μετατροπείσ κλπ 

που τυχόν απαιτθκοφν για τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργία όλου του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

ΝΑΙ   

17.  

Να υλοποιθκεί θ φυςικι διαςφνδεςθ 

του κεντρικοφ εξοπλιςμοφ 

εξυπθρετθτϊν με τον δικτυακό 

εξοπλιςμό του Ζργου ςε διάταξθ 

υψθλισ διακεςιμότθτασ 

ΝΑΙ   

18.  

Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να 

παραδϊςει το ςφνολο του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ πλιρωσ 

εγκατεςτθμζνο και παραμετροποιθμζνο 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ζργου 

ΝΑΙ   

19.  
Ο εξοπλιςμόσ να παραδοκεί ςε πλιρθ 

λειτουργικότθτα 
ΝΑΙ   

20.  
Να δοκοφν τα τεχνικά εγχειρίδια ςε 

θλεκτρονικι και ςε ζντυπθ μορφι 
ΝΑΙ   
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 Ειδικζσ απαιτήςεισ ανά εξυπηρετητή    

21.  Να διακζτει επεξεργαςτζσ 64-bit ΝΑΙ   

22.  
Αρικμόσ επεξεργαςτϊν – να αναφερκεί: 

≥ 2 

ΝΑΙ 
  

23.  
Αρικμόσ πυρινων ανά επεξεργαςτι – να 

αναφερκεί: ≥ 8 

ΝΑΙ 
  

24.  
Αρικμόσ νθμάτων ανά πυρινα – να 

αναφερκεί: ≥ 2 

ΝΑΙ 
  

25.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ του 

επεξεργαςτι 
ΝΑΙ   

26.  
Να αναφερκεί το μοντζλο του 

επεξεργαςτι 
ΝΑΙ   

27.  
Να αναφερκεί θ ςυχνότθτα του 

επεξεργαςτι (GHz) 
ΝΑΙ   

28.  
Να αναφερκεί το μζγεκοσ τθσ cache 

μνιμθσ του επεξεργαςτι 
ΝΑΙ   

29.  
Να υποςτθρίηει πολυνθματικι 

επεξεργαςία 
ΝΑΙ   

30.  
Να αναφερκεί θ προςφερόμενθ μνιμθ 

(GB): ≥ 256 
ΝΑΙ   

31.  
Να αναφερκεί θ μζγιςτθ δυνατι 

επζκταςθ μνιμθσ 
ΝΑΙ   

32.  
Να αναφερκεί ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

DIMM slots 
ΝΑΙ   

33.  
Να αναφερκοφν τα ελεφκερα DIMM 

slots 
ΝΑΙ   

34.  
Να διακζτει τφποσ μνιμθσ DDR4 ι 

καλφτερθ 
ΝΑΙ   

35.  Χρονιςμόσ μνιμθσ (MHz): ≥1600 ΝΑΙ   

36.  
Να διακζτει μθχανιςμό προςταςίασ τθσ 

μνιμθσ (ECC) 
ΝΑΙ   

37.  Να διακζτει Hot-Swap τροφοδοτικά ΝΑΙ   

38.  Να διακζτει Hot-Swap ανεμιςτιρεσ ΝΑΙ   

39.  
Να διακζτει ελεγκτι με υποςτιριξθ 

RAID 
ΝΑΙ   

40.  
Να αναφερκοφν τα υποςτθριηόμενα 

RAID Levels 
NAI   

41.  
Να αναφερκεί ο αρικμόσ εςωτερικϊν 

κζςεων δίςκων 
ΝΑΙ   

42.  
Αρικμόσ προςφερόμενων ςκλθρϊν 

δίςκων: ≥ 2 
ΝΑΙ   

43.  Ονομαςτικι (Raw) χωρθτικότθτα δίςκου ΝΑΙ   
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(GB): ≥ 600 

44.  
Ρρωτόκολλο δίςκων SAS ι ιςοδφναμο ι 

ανϊτερο 
ΝΑΙ   

45.  Ταχφτθτα διαςφνδεςθσ δίςκων: ≥ 6 Gbps ΝΑΙ   

46.  Hot-Swap δίςκοι ΝΑΙ   

47.  Ταχφτθτα περιςτροφισ (RPM): ≥ 10Κ ΝΑΙ   

48.  Να εγκαταςτακοφν ςε RAID 1 ΝΑΙ   

49.  
Αρικμόσ φυςικϊν καρτϊν δικτφου με 

φυςικά interface GE/10GE: ≥ 2 
ΝΑΙ   

50.  
Συνολικόσ αρικμόσ φυςικϊν interface 

GE/10GE ανά εξυπθρετθτι: ≥ 8 
ΝΑΙ   

51.  

Αρικμόσ φυςικϊν καρτϊν δικτφου με 

φυςικά Interface Fibre Channel 16 Gbps: 

≥ 2 

ΝΑΙ   

52.  

Συνολικόσ αρικμόσ φυςικϊν interface 

Fibre Channel 16 Gbps ανά 

εξυπθρετθτι: ≥ 4 

ΝΑΙ   

53.  
Να αναφερκεί ο προςφερόμενοσ 

αρικμόσ των USB 2.0 κυρϊν 
ΝΑΙ   

54.  Να διακζτει DVD-RW ΝΑΙ   

55.  
Αρικμόσ PCI-Express 2.0 κυρϊν ι 

καλφτερο: ≥ 6 
ΝΑΙ   

56.  Κφρα διαχείριςθσ IPMI ΝΑΙ   

 

5.8.4 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΒΑΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να προςφερκεί λογιςμικό Βάςθσ 

Δεδομζνων τφπου Enterprise Edition 
ΝΑΙ   

2.  

Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – 

Χρονολογία διάκεςθσ του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ 

ΝΑΙ   

3.  
Να προςφερκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ 

άδειεσ χριςθσ 
ΝΑΙ   

4.  
Να διακζτει γραφικό περιβάλλον 

κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ 
ΝΑΙ   

5.  

Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ όγκοσ 

πλθροφορίασ τθσ βάςθσ δεδομζνων που 

μπορεί να διαχειριςτεί 

ΝΑΙ   

6.   

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ κα 

πρζπει να καλφπτουν τθν ανάπτυξθ και 

απεριόριςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   
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ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου 

και όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτθν 

παροφςα. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι 

τεχνολογικισ απαξίωςθσ (μερικισ ι 

ολικισ) του φιλοξενοφντοσ εξοπλιςμοφ, 

να επιτρζπεται θ μετεγκατάςταςθ του 

λογιςμικοφ χωρίσ οικονομικι 

επιβάρυνςθ 

7.  

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ 

πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα τθν 

μελλοντικι επζκταςθ / 

παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των 

προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο 

εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ 

νζων 

ΝΑΙ   

8.  

Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ 

με τθ λογικι και φυςικι αρχιτεκτονικι 

τθσ ευρφτερθσ λφςθσ που προςφζρεται 

ΝΑΙ   

9.  

Να διακζτει διάταξθ υψθλισ 

διακεςιμότθτασ (high availability), με 

δυνατότθτεσ failover, ϊςτε ςε 

περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ ςε ζναν 

από τουσ εξυπθρετθτζσ, όλθ θ 

λειτουργικότθτα να παρζχεται από τουσ 

υπόλοιπουσ χωρίσ διακοπι 

ΝΑΙ   

10.  
Να υποςτθρίηει Unicode character sets, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ελλθνικϊν 
ΝΑΙ   

11.  
Ρλιρθσ υποςτιριξθ τθσ UTF-8 ι/και 

UCS-2 κωδικοποίθςθσ 
ΝΑΙ   

12.  

Να διακζτει ενςωματωμζνουσ 

μθχανιςμοφσ για τθν κρυπτογράφθςθ/ 

αποκρυπτογράφθςθ των δεδομζνων 

που αποκθκεφονται ςτθ Β.Δ. με 

αλγόρικμουσ, ςφμφωνα με διεκνι 

αποδεκτά πρότυπα αλγορίκμων 

κρυπτογράφθςθσ (όπωσ π.χ. Advanced 

Encryption Standard) 

ΝΑΙ   

13.  

Δυνατότθτα ςυμπίεςθσ των δεδομζνων 

τθσ Βάςθσ για εξοικονόμθςθ 

αποκθκευτικοφ χϊρου δίςκων 

ΝΑΙ   

14.  
Να υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ video, 

εικόνων και αρχείων κειμζνου (text) 
ΝΑΙ   
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15.  

Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων 

αςφαλείασ τθσ Β.Δ. (backup) – να 

περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ 

ΝΑΙ   

16.  

Μθχανιςμόσ αυτόματθσ ανάκαμψθσ 

(automatic recovery) τθσ ΒΔ από 

αποτυχίεσ διαςφαλίηοντασ τθν 

διακεςιμότθτα και ακεραιότθτα των 

δεδομζνων τθσ βάςθσ – να περιγραφοφν 

οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ 

ΝΑΙ   

17.  
Να υποςτθρίηει διάγνωςθσ 

προβλθμάτων (diagnostics) 
ΝΑΙ   

18.  
Να υποςτθρίηει ρφκμιςθ βάςθσ 

δεδομζνων (tuning) 
ΝΑΙ   

19.  
Να υποςτθρίηει A.C.I.D. (Atomicity, 

Consistency, Isolation, Durability) 
ΝΑΙ   

20.  
Να υποςτθρίηει internal/external 

routines (functions, procedures) 
ΝΑΙ   

21.  Να υποςτθρίηει database triggers ΝΑΙ   

22.  
Να υποςτθρίηει τφπουσ δεδομζνων clob 

και blob 
ΝΑΙ   

23.  
Να υποςτθρίηει παράλλθλθ εκτζλεςθ 

query ι DML εντολϊν 
ΝΑΙ   

24.  Να υποςτθρίηει δυνατότθτα auditing ΝΑΙ   

25.  

Να υποςτθρίηει δυνατότθτα 

περιοριςμοφ χριςθσ των resources 

(CPU, sessions, κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

 

5.8.5 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (STORAGE) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για τθν αποκικευςθ των δεδομζνων του 

ςυςτιματοσ κα πρζπει να προςφερκεί 

ςφγχρονο υποςφςτθμα δικτυακοφ 

αποκθκευτικοφ χϊρου (SAN – Storage 

Area Network) το οποίο κα πρζπει να 

διαςυνδεκεί με όλα τα αναγκαία 

υποςυςτιματα με τεχνολογία FC (Fibre 

Channel) 

ΝΑΙ   

2.  

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ 

του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ του 

Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

ΝΑΙ   
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Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν του 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ, 

προςαυξθμζνθ κατά 50% ςε όγκο για 

λόγουσ επεκταςιμότθτασ, κακόλθ τθν 

περίοδο τθσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ 

του Ζργου 

3.  

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ 

πλθροφορίασ του ςφνολο των 

ςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιεί το 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (π.χ. λογαριαςμοί email 

ncc.gov), κακόλθ τθν περίοδο τθσ 

εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του Ζργου 

ΝΑΙ   

4.  

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ 

και κοινισ χριςθσ εγγράφων. Να 

προςφερκεί ςχετικό λογιςμικό 

ΝΑΙ   

5.  

Να διαχωριςτοφν και διαμορφωκοφν 

καταλλιλωσ οι αποκθκευτικοί χϊροι και 

οι αντίςτοιχοι δίςκοι προκειμζνου να 

ικανοποιθκοφν οι ανωτζρω (2-4) 

προδιαγραφζσ. Να περιγραφεί θ 

υλοποίθςθ. Να αναφερκοφν οι 

χωρθτικότθτεσ 

ΝΑΙ   

6.   
Να αναφερκεί μοντζλο και εταιρεία 

καταςκευισ 
ΝΑΙ   

7.  

Να διακζτει χαρακτθριςμό fault tolerant 

(υψθλισ αντοχισ ςε ςφάλματα), χωρίσ 

μοναδικό ςθμείο αςτοχίασ (no single 

point of failure). Να αναφερκεί θ ετιςια 

διακεςιμότθτα του υποςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

8.  

Να διακζτει το χαρακτθριςτικό τθσ 

αλλαγισ εν λειτουργία (hotswap), 

οποιαςδιποτε προβλθματικισ μονάδασ 

(ελεγκτϊν – δίςκων – τροφοδοτικοφ) 

ΝΑΙ   

9.  

Να υποςτθρίηει δυνατότθτα χριςθσ 

τουλάχιςτον ενόσ πλεονάηοντα δίςκου 

ανά ςυρτάρι για άμεςθ αντικατάςταςθ 

άλλου με βλάβθ (hotspare) 

ΝΑΙ   

10.  Redudant/Hot Swap Cooling fan ΝΑΙ   

11.  

Να αναφερκεί ο αρικμόσ, ο τφποσ και θ 

αρχιτεκτονικι των ελεγκτϊν ςτθν 

προςφερόμενθ ςφνκεςθ 

ΝΑΙ   

12.  Να αναφερκεί θ ταχφτθτα δεδομζνων ΝΑΙ   
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(εφροσ διαφλου - Bandwidth) μεταξφ 

των ελεγκτϊν ςτθν προςφερόμενθ 

ςφνκεςθ 

13.  Υποςτιριξθ RAID 0,1,5,6,10 ΝΑΙ   

14.  

Να αναφερκεί θ ςυνολικι 

προςφερόμενθ μνιμθ Cache 

(Read/Write). Να αναφερκεί ο τφποσ τθσ 

μνιμθσ και θ διάταξθ αυτισ και θ 

μζγιςτθ δυνατι επζκταςθ 

ΝΑΙ   

15.  

Να αναφερκεί ο ςυνολικόσ 

προςφερόμενοσ αρικμόσ δίςκων, ο 

τφποσ τουσ και θ ονομαςτικι 

χωρθτικότθτα αυτϊν 

ΝΑΙ   

16.  
Να αναφερκεί θ ταχφτθτα περιςτροφισ 

των δίςκων (rpm) 
ΝΑΙ   

17.  
Να αναφερκεί θ ταχφτθτα διαςφνδεςθσ 

δίςκων (Gbps) 
ΝΑΙ   

18.  

Να αναφερκεί θ ςυνολικι 

προςφερόμενθ χωρθτικότθτα πριν και 

μετά τθν εφαρμογι του RAID. Να 

περιγραφεί θ ςχετικι υλοποίθςθ 

ΝΑΙ   

19.  

Να αναφερκεί το πλικοσ των επιπλζον 

δίςκων που μποροφν να προςτεκοφν 

ςτο ςφςτθμα χωρίσ προςκικθ 

οποιουδιποτε άλλου εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

20.  

Να αναφερκεί θ μζγιςτθ ςυνολικι 

υποςτθριηόμενθ χωρθτικότθτα. Να 

περιγραφεί ο τρόποσ επζκταςθσ του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

21.  
Να προςφερκοφν οι απαιτοφμενεσ 

άδειεσ χριςθσ 
ΝΑΙ   

22.  

Να υλοποιθκεί θ διαςφνδεςθ του 

ςυςτιματοσ με το προςφερόμενο 

υποςφςτθμα λιψθσ αντιγράφων 

αςφαλείασ 

ΝΑΙ   

23.  

Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ 

εφεδρικϊν αντιγράφων (Volume Copy, 

Local Replicator) ςτο ςφνολο τθσ 

χωρθτικότθτασ που ζχει προςφερκεί 

ΝΑΙ   

24.  

Δυνατότθτα για λιψθ πολλαπλϊν 

αντιγράφων snapshots (για γριγορθ 

ανάκτθςθ δεδομζνων). Nα περιγραφεί θ 

λειτουργία δθμιουργίασ των snapshots 

ΝΑΙ   
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από το προςφερόμενο ςφςτθμα και ο 

τρόποσ δθμιουργίασ τουσ 

25.  
Να αναφερκεί υποςτιριξθ τεχνολογίασ 

Encryption 
ΝΑΙ   

26.  

Διπλόσ ελεγκτισ δεδομζνων (storage 

controller) ςε διάταξθ ενεργοφ/ενεργοφ 

(active/active) 

ΝΑΙ   

27.  
Να περιγραφεί ο μθχανιςμόσ ανάκτθςθσ 

των δεδομζνων (restore) 
ΝΑΙ   

28.  

Να προςφερκεί το απαραίτθτο 

λογιςμικό και υλικό που κα εξαςφαλίηει 

τθν διαχείριςθ του υποςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

29.  

Να προςφερκοφν οι απαιτοφμενοι 

οπτικοί μεταγωγείσ (FC switches), οι 

οποίοι κα ζχουν χαρακτθριςτικά μθ 

μοναδικοφ ςφάλματοσ (fault tolerance). 

ΝΑΙ   

30.  

Να προςφερκεί κατάλλθλοσ αρικμόσ 

SSD δίςκων που να καλφπτει το 10% τθσ 

ςυνολικισ προςφερόμενθσ 

χωρθτικότθτασ 

ΝΑΙ   

31.  
Θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ να μπορεί 

να γίνεται από τερματικό Θ/Υ 
ΝΑΙ   

32.  

Θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ να μπορεί 

να γίνεται μζςω γραφικοφ 

περιβάλλοντοσ (GUI) από οποιονδιποτε 

εξυπθρετθτι βρίςκεται ςυνδεδεμζνοσ 

ςτο ςφςτθμα ι/ και μζςω WebBrowser 

με τθν ίδια λειτουργικότθτα με το GUI 

ΝΑΙ   

33.  

Να μποροφν να παρακολουκοφνται οι 

παράμετροι του ςυςτιματοσ και να 

ςτζλνονται ειδοποιιςεισ ςε περιπτϊςεισ 

κρίςιμων μεταβολϊν 

ΝΑΙ   

34.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου SNMP ΝΑΙ   

 

5.8.6 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΤΛΓΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ (BACKUP) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να προςφερκεί λογιςμικό αντιγράφων 

αςφαλείασ 

ΝΑΙ 
  

2.  
Να ςυνοδεφεται από τθν επίςθμθ άδεια 

χριςθσ 

ΝΑΙ 
  

3.  

Να υποςτθρίηεται θ διενζργεια online/ 

hot backup για τα προςφερόμενα 

λειτουργικά ςυςτιματα και τουλάχιςτον 

ΝΑΙ 
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και για τα: Unix, Linux, Windows 

4.  

Να υποςτθρίηεται θ διενζργεια online/ 

hot backup για τθν προςφερόμενθ βάςθ 

δεδομζνων  

NAI 

  

5.  

Να υπάρχει δυνατότθτα διενζργειασ 

online/ hot backup ςε εξυπθρετθτζσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

ΝΑΙ 

  

6.   

Υποςτιριξθ διαδικαςιϊν backup, που 

περιλαμβάνουν πολιτικζσ ςε επίπεδο 

προσ δίςκο (D2D) 

ΝΑΙ 

  

7.  Υποςτιριξθ LAN-free backup ΝΑΙ   

8.  
Να υπάρχουν πλιρεισ δυνατότθτεσ 

scheduling 

ΝΑΙ 
  

9.  
Να υπάρχει δυνατότθτα 

αναδιοργάνωςθσ των δεδομζνων 

ΝΑΙ 
  

10.  
Να υποςτθρίηει κρυπτογράφθςθ 

αντιγράφων αςφαλείασ 

ΝΑΙ 
  

11.  

Να υπάρχει δυνατότθτα λιψθσ 

αντιγράφων αςφάλειασ ςε επίπεδο 

virtual machines (full VM file backups) 

NAI 

  

12.  

Να υπάρχει δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ 

αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτον οποίο 

φυλάςςεται το backup πριν τθν τελικι 

αποκικευςθ των αρχείων, 

εφαρμόηοντασ τεχνικζσ αφαίρεςθσ ι/ 

και ςυμπίεςθσ δεδομζνων 

(Deduplication ι/ και Compression) 

ΝΑΙ 

  

13.  

Θ διαδικαςία λιψθσ αντιγράφων 

αςφάλειασ να μθν απαιτεί διακοπι 

λειτουργίασ των VM 

ΝΑΙ 

  

14.  

Να υποςτθρίηονται τόςο πλιρθ (full), 

όςο και προοδευτικά (incremental) 

αντίγραφα αςφάλειασ με δυνατότθτεσ 

recovery μεμονωμζνων αρχείων ι 

καταλόγων 

NAI 

  

15.  

Να υποςτθρίηονται τόςο πλιρθ (full), 

όςο και προοδευτικά (incremental) 

αντίγραφα αςφάλειασ με δυνατότθτεσ 

recovery δίςκων εικονικϊν μθχανϊν VM 

ΝΑΙ 

  

16.  Υποςτιριξθ command-line για scripting ΝΑΙ   

17.  
Αυτόματθ ειδοποίθςθ του διαχειριςτι, 

ςε περίπτωςθ βλάβθσ (email, alert) 

NAI 
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5.8.7 ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ – APPLICATION SERVER (AS) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να αναφερκεί το όνομα και θ ζκδοςθ 

του λογιςμικοφ 
ΝΑΙ   

2.  

Να αναφερκεί θ θμερομθνία 

ανακοίνωςθσ του λογιςμικοφ από τον 

καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

3.  

Να προςφερκοφν οι απαραίτθτεσ άδειεσ 

χριςθσ για το επιχειρθςιακό ςφςτθμα 

που κα αποτελείται από τουλάχιςτον 2 

εξυπθρετθτζσ εφαρμογϊν ςε high 

availability και κα βρίςκονται 

υλοποιθμζνοι ςε διαφορετικοφσ 

φυςικοφσ εξυπθρετθτζσ 

ΝΑΙ   

4.  
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων HTTP, HTTPS 

& SSL/TLS 
ΝΑΙ   

5.  

Δυνατότθτα να τεκοφν ςε λειτουργία (ι 

να τροποποιθκοφν) εφαρμογζσ, χωρίσ 

να χρειάηεται επανεκκίνθςθ (hot 

deployment) 

ΝΑΙ   

6.  
Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα load 

balancing και failover 
ΝΑΙ   

7.  

Σε περίπτωςθ αποτυχίασ/ ςφάλματοσ 

λειτουργίασ κα πρζπει να εξαςφαλίηεται 

θ αυτόματθ μετάπτωςθ του 

εξυπθρετθτι εφαρμογϊν και των 

υπθρεςιϊν/ εφαρμογϊν, οι οποίεσ 

εκτελοφνται ςε αυτόν ςε άλλον 

εξυπθρετθτι 

ΝΑΙ   

8.  

Να υποςτθρίηονται τεχνικζσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ πόρων (resource 

pooling), με παραμετροποιιςιμα 

μεγζκθ, pools για: 

ΝΑΙ   

9.  Συνδζςεισ ςτθ Βάςθ Δεδομζνων ΝΑΙ   

10.  
Συνδζςεισ των χρθςτϊν με τον 

εξυπθρετθτι εφαρμογϊν 
ΝΑΙ   

11.  Αντικείμενα εφαρμογϊν ΝΑΙ   

12.  Ρεριβάλλον εκτζλεςθσ εφαρμογϊν ΝΑΙ   

13.  

Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα 

εγκατάςταςθσ (deployment) 

διαφορετικϊν εκδόςεων εφαρμογϊν/ 

υπθρεςιϊν ςτον ίδιο εξυπθρετθτι με 

ΝΑΙ   
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τρόπο που εξαςφαλίηει τθ διαφανι 

μετάβαςθ των χρθςτϊν ςτθν πιο 

πρόςφατθ παραγωγικι ζκδοςθ με 

μθδενικι απϊλεια διακεςιμότθτασ 

(downtime) τθσ εν λόγω εφαρμογισ/ 

υπθρεςίασ 

14.  

Υποςτιριξθ deployment Web Services. 

Ρλιρθσ υποςτιριξθ των ακολοφκων 

προτφπων: 

- UDDI 

- WSDL 1.1 ι νεϊτερου 

ΝΑΙ   

15.  Υποςτιριξθ προτφπου XML ΝΑΙ   

16.  
Να ςυνεργάηεται με τθ Βάςθ Δεδομζνων 

που κα προςφερκεί 
ΝΑΙ   

17.  

Κεντρικι διαχείριςθ του εξυπθρετθτι 

εφαρμογϊν μζςω Web-based 

περιβάλλοντοσ, το οποίο να καλφπτει τισ 

παρακάτω απαιτιςεισ 

ΝΑΙ   

18.  

Εφκολθ ενεργοποίθςθ (deployment) 

εφαρμογϊν ςε περιβάλλον ενόσ server ι 

cluster από servers 

ΝΑΙ   

19.  

Ραρακολοφκθςθ και διαχείριςθ όλων 

των υπθρεςιϊν (clusters, HTTP, 

directory services, εφαρμογϊν, caching, 

κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

20.  

Ραροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικϊν 

με τθν απόδοςθ των υπθρεςιϊν του 

ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

21.  

Ραρακολοφκθςθ και ζκδοςθ αναφορϊν, 

ςχετικά με τθ χριςθ και τθν απόδοςθ 

των εφαρμογϊν που εκτελοφνται ςτον 

εξυπθρετθτι εφαρμογϊν, ακόμα και ςε 

επίπεδο εφαρμογϊν και αντικειμζνων 

εφαρμογϊν 

ΝΑΙ   

 

 

6 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθ προςφοράσ 

αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με 

τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 
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Το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ανζρχεται ςε 1. Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι 

βακμοί τουσ δίνονται παρακάτω. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία, βακμολογοφνται αυτόνομα 

με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ βακμολογία αυτι κα προςαυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 

υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 

μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι 

βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων 

των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω 

κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 

 

Συμφερότερθ προςφορά από οικονομικισ άποψθσ είναι εκείνθ που κα παρουςιάηει τον 

μικρότερο λόγο: 

 

Λ= 
Συνολικι Τιμι Ρροςφοράσ (ΤΡ) 

Συνολικι Στακμιςμζνθ Βακμολογία (ΣΣΒ) 

 

6.1 ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί (εκτόσ αν 

κατά περίπτωςθ ορίηεται ι κρικεί διαφορετικά) ο παρακάτω μακθματικόσ τφποσ τθσ 

γραμμικισ παρεμβολισ: 

Ππου: 

x0 = θ ελάχιςτθ/μζγιςτθ τιμι του χαρακτθριςτικοφ που εξετάηεται θ βακμολόγθςθ, όταν 

ορίηεται ςτισ προδιαγραφζσ, ι θ ελάχιςτθ/μζγιςτθ τιμι από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ, όταν 

δεν ορίηεται. 

 

y0 = θ τιμι 100 

 

x1 = θ μζγιςτθ/ελάχιςτθ από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ του χαρακτθριςτικοφ 

 

y1 = θ τιμι 120 

 

y= θ βακμολογία 

 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν του 

Δθμοςίου. 

 

6.2 ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του 

καταλλθλότερου, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια.  
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

5.6.1.7 

Να προςφερκοφν τουλάχιςτον τα παρακάτω ψθφιακά 

γεωγραφικά υπόβακρα: 

i. Δορυφορικι Εικόνα 

ii. Ρολιτικόσ χάρτθσ  

Να αναφερκοφν τυχόν επιπλζον υπόβακρα. 

0,09 

5.6.1.12 

Να ζχει τθν δυνατότθτα διαχείριςθσ των επιπζδων 

γεωγραφικισ πλθροφορίασ (layers) που αφοροφν το GIS. 

Ειδικότερα να προςφζρονται εργαλεία προβολισ 

γεωγραφικισ πλθροφορίασ, ενδεικτικά αναφζρονται: 

i. Zoom in, Zoom out 

ii. Pan ςτο ψθφιακό χάρτθ 

iii. Εναλλαγι και προβολι ςθμείων ενδιαφζροντοσ 

(P.O.I.). 

iv. Γραμμι εργαλείων ςχεδίαςθσ/επεξεργαςίασ. Να 

περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ γεωμετρίεσ: 

 Σθμείο, 

 Γραμμισ, 

 Ρολλαπλϊν γραμμϊν (polyline), 

 Ρολφγωνου, 

 Κφκλου, 

v. Γραμμι εργαλείων γεωχωρικισ ανάλυςθσ, όπωσ 

μζτρθςθ απόςταςθσ, μζτρθςθ γωνίασ, μζτρθςθ 

επιφανειϊν. 

Ρικανά άλλα προςφερόμενα ςτοιχεία να αναφζρονται 

αναλυτικά. 

0,06 

5.6.1.21 

Οι δορυφορικζσ εικόνεσ οι οποίεσ κα ςυνκζτουν το Κοινό 

Χαρτογραφικό Ρεριβάλλον λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

κα είναι ζγχρωμεσ υψθλισ ευκρίνειασ, με μζγεκοσ 

εικονοςτοιχείου:≤10m 

0,09 

5.6.1.3 

Το Κοινό Χαρτογραφικό Υπόβακρο λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ, κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) Διαςτάςεων 

(2D). 

0,1 

5.6.2.32 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτοιχείων και 

επικαιροποίθςθσ περιςτατικοφ με μεταφόρτωςθ αρχείου 

(excel κ.λπ.). Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενοι τφποι 

αρχείων. 

0,05 

5.6.3.1 
Να παρζχονται εργαλεία για ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

ςυλλεχκζντων πλθροφοριϊν. Να αναφερκοφν. 
0,1 

5.5.1.12 Κφρεσ SFP 1/10 Gbps ≥ 8 0,01 

5.5.2.9 
Να διακζτει τουλάχιςτον 4 κφρεσ για μικροφ μεγζκουσ 

οπτικοφσ μετατροπείσ (SFP) με υποςτθριηόμενθ ταχφτθτα 
0,01 
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1Gbps. 

5.5.1.2 
Συνολικι ταχφτθτα διαμεταγωγισ πακζτων (forwarding 

capacity με πακζτα των 64-byte) >100Mpps 
0,01 

5.5.7.9 

Να αναφερκοφν: 

 Θ προςφερόμενθ μνιμθ ςε Gbytes. 

 Θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ςε GΒytes. 

0,01 

5.5.7.11 

Να διακζτει τουλάχιςτον 8 κφρεσ για μικροφ μεγζκουσ 

οπτικοφσ μετατροπείσ (SFP) με υποςτθριηόμενθ ταχφτθτα 

1/10Gbps. 

0,01 

5.5.7.27 
Μζγιςτο throughput τθσ ςυςκευισ με ενεργοποιθμζνεσ 

τισ υπθρεςίεσ firewall, ips και application control : ≥ 4Gbps 
0,01 

5.7.2.14 

Να αναφερκοφν τα παρακάτω:  

i. Μζγιςτοσ αρικμόσ virtual machines ςε κάκε φυςικό 

εξυπθρετθτι (host) 

ii. Μζγιςτθ μνιμθ RAM που μπορεί να αποδοκεί ςε 

μία εικονικι μθχανι 

iii. Μζγιςτοσ αρικμόσ CPU για κάκε εικονικι μθχανι 

iv. Μζγιςτο υποςτθριηόμενο μζγεκοσ ενόσ virtual disk 

Virtual NICs για κάκε εικονικι μθχανι 

0,1 

5.7.2.21 

Να αναφερκοφν δυνατότθτεσ network I/O control για 

εφαρμογι πολιτικϊν quality of service (QoS) ςτθν κίνθςθ 

δεδομζνων δικτφου. 

0,01 

5.7.4.5 
Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ όγκοσ πλθροφορίασ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων που μπορεί να διαχειριςτεί. 
0,02 

5.7.5.2 

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ του ςυνόλου τθσ 

πλθροφορίασ του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ, προςαυξθμζνθ κατά 50% ςε 

όγκο για λόγουσ επεκταςιμότθτασ, κακόλθ τθν περίοδο 

τθσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του Ζργου. Να αναφερκεί θ 

ςχετικι χωρθτικότθτα. 

0,03 

5.7.5.3 

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ πλθροφορίασ του 

ςφνολο των ςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιεί το 

Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (π.χ. λογαριαςμοί email ncc.gov) , κακόλθ 

τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του Ζργου. Να 

αναφερκεί θ ςχετικι χωρθτικότθτα. 

0,01 

5.7.5.4 

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ και κοινισ χριςθσ 

εγγράφων. Να προςφερκεί ςχετικό λογιςμικό. Να 

αναφερκεί θ ςχετικι χωρθτικότθτα. 

0,01 

5.7.5.7 

Να διακζτει χαρακτθριςμό fault tolerant (υψθλισ αντοχισ 

ςε ςφάλματα), χωρίσ μοναδικό ςθμείο αςτοχίασ (no single 

point of failure). Να αναφερκεί θ ετιςια διακεςιμότθτα 

του υποςυςτιματοσ. 

0,04 
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5.7.3.9 

Το ςφςτθμα να υλοποιθκεί ςε διάταξθ υψθλισ 

διακεςιμότθτασ ςε φυςικό και λογικό επίπεδο. Να 

περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ-αρχιτεκτονικι 

υλοποίθςθσ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ. 

0,01 

5.7.3.10 
Να αναφερκεί ο αρικμόσ των εξυπθρετθτϊν που κα 

προςφερκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου. 
0,02 

3.4.9 

Να αναφερκοφν αναλυτικά τα μζρθ του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ που ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ χαρακτθρίηει ωσ 

αναλϊςιμα και ωσ εκ τοφτου δεν καλφπτονται από τθν 

εγγφθςθ ι τθν ςυντιρθςθ. 

0,04 

3.7.1 

Ο χρόνοσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ 

αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ και λειτουργία, είναι 

μζχρι τρεισ (3) μινεσ μετά τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

0,06 

3.3.1 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Hardware & Software) 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

του όλου ςυςτιματοσ. 

0,02 

3.3.2 

Εγγφθςθ για τθν ολικι ι μερικι αντικατάςταςθ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι 

φκοράσ του, θ οποία οφείλεται ςε κακι καταςκευι ι 

ελαττωματικι λειτουργία του τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ χωρίσ 

επιπλζον κόςτοσ για τθν υπθρεςία. 

0,04 

3.4.2 

Θ περίοδοσ ςυντιρθςθσ ορίηεται τουλάχιςτον για επτά (7) 

ζτθ, με δικαίωμα ετιςιασ ανανζωςθσ από τον ΑΓΟΑΣΤΘ, 

μετά το πζρασ αυτϊν. 

0,04 
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