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(δεδομέ

 

Ιατρική Σ
πραγματικ

δεύτε

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

ς  Τηλεψυχιατ
μεταξύ  ειδι
τουργοί κλπ), 

είναι ο μόνος

είγουσες  αξιο
ανθρωποκτονί

σε απομακρυ

στελεχών  τ
ομικού προσω

υποδομή  εκ
υγειονομικών

ing)  εκπαίδε
chronous) εκπ

θουσα χειρου
τη  συνεχιζό

υλοποιηθεί  απ

ανεπιστημιακ

ώσεις  που  απ

υγειονομικώ

ν  ειδικών κατ

σω  ενημέρω

ια πάσχοντες
άς 

μη χαρακτήρα
συνεχούς  παρ
ους 
ήριξης από με
λούθησης 
υνατότητα  πρ
οβλημάτων.

ποτελέσματος 
ένα εξόδου) 

Συμβουλή σε 
κό χρόνο ή σε 
ρο χρόνο 

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

τρικής,  που 
κών  ιατρών,
μεταξύ ειδικώ

ς τρόπος επικ

ολογήσεις  ως 
ίας, οξείες ψυ

υσμένες περιο

των  Μονάδω
ωπικού για τα

κπαίδευσης  κ
ν  μονάδων. 

υσης  χωρίς 
παίδευση και 

ργείου ή με κ
όμενη  εκπαί
πό  την  κεντρ

ά ιδρύματα, 

παιτείται  η    λ

ών  μονάδων 

ηγοριών. 

ωσης  και  ευα

ς, μέσω της ο

α 
ρακολούθηση

εγαλύτερες Μ

ρόσβασης  σε

Η  τηλεδιάγ
διάγνωσης 
από  γεωγρ
πλαίσια της

Ε  - ΦΑΣΗ Β’ ΒΟ

 

αφορά  στην
,  μεταξύ  ειδ
ών ιατρών κα

οινωνίας  

η  μόνη  εναλ
χώσεις κλπ.  

οχές 

ων  Υγείας  κα
ακτικούς και 

και  κατάρτισ
Βασικά  χα

να  αποκλείετ
  

κάποιο επιστ
ίδευση  των 
ρική  υποδομή

Εθνική Σχολή

λήψη  συγκεκ

σε  επιστημον

αισθητοποίησ

ικείας Μονάδ

ης  και  αδυνα

Μονάδες Υγεία

ε  υγειονομικ

Παρατηρήσε

γνωση  αφορά 
από  απόστα

ραφικούς  περ
ς τηλεδιάγνωσ
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ν  επικοινωνία
δικού  ιατρού
αι ασθενών ή τ

λλακτική  λύσ

αι  την  οργά
έκτακτους λό

σης  του  ιατρ
ρακτηριστικά

ται  η  δυνατό

ημονικό συνέ
απομακρυσμ
  του  ΕΔΙΤ  κα

ή Δημόσιας Υγ

κριμένων  μέτρ

νικά  ή  διοικ

σης  (πρωτοβά

δας Υγείας κα

αμίας  ή  δυσκ

ας 

ή  φροντίδα 

εις 

  στην  παροχ
αση  ανεξάρτητ
ριορισμούς.  Στ
ης μεταδίδοντα

      
Υ 

 

α  για 
ύ  και 
τέλος 

η  για 

άνωση 
όγους. 

ρικού, 
ά  της 

ότητα 

έδριο, 
μένων 
αι  δεν 

γείας, 

ρων  ( 

κητικά 

άθμια 

αι την 

ολίας 

λόγω 

χή 
τα 
τα 
αι 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

Τηλεδιά

Τηλεεκπα

Κατ’ οίκον 
παρακο

 

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π

 

σκεψη 

αίδευση 

 

μέριμνα και 
ολούθηση 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ήχος, 

               Ήχος,

Ιατρικά ψηφια
εξετάσεων, ήχ

 

Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤ

Εικόνα 

, Εικόνα 

ακά δεδομένα 
χος και εικόνα 

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

Ήχος

Εκπα
Περιε

Ιατρική Σ
πραγματικ

δεύτε

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

ς, Εικόνα 

ιδευτικό 
εχόμενο 

Συμβουλή σε 
κό χρόνο ή σε 
ρο χρόνο 

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

ιατρικά  δεδ
όπου  βρίσκ
υποστήριξη
Χρήση υπο

την ο
συναντή

Υγε
Εκπαίδευ

διοικητικού
και πολιτ
χρήση υ

Αφορά σ
υποστήριξ

Ε  - ΦΑΣΗ Β’ ΒΟ

 

δομένα  από  το
κεται  ο  ασθενή
ης. 
οδομών Εικονο
οργάνωση ηλεκ
ήσεων του Διοι
ιονομικού προσ
υση ιατρικού, ν
ύ προσωπικού μ
τών σε πραγμα
ποδομών Εικον

στην παρακολού
ξη κατ’ οίκον νο

ασθενών 
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ο  σημείο  λήψη
ής  ,  στο  σταθμ

οδιάσκεψης για
κτρονικών 
ιηκητικού και 
σωπικού  
νοσηλευτικού, 
μονάδων υγεία
ατικό χρόνο με 
νοδιάσκεψης 

ύθηση και την 
οσηλευόμενων

      
Υ 

 

ης 
μό 

α 

ας 

ν 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

 

Λειτουργικ

Τηλεδιάγνω

 
Γενικά χαρα
Το Έργο περι

1. Σταθ
(ΣΤΙ
Α.Ε.
τηλε

 
• 

• 
• 

 
Υποστηριζόμ
Οι λειτουργί
 

• Δημ
επιλ

• Εξυπ
• Μετ

Ασθ
• Διεξ

εικο
Τηλ

• Τερ
 

Δυνατότητες
Οι δυνατότη
 

• Δημ
• Δημ
• Εμφ

(ΣΤΙ
• Ευέ

εξέτ
τη σ

• Δυν
από

• Δυν
• Δυν
• Δυν
• Δυν

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π

 

κές προδια

ση 

κτηριστικά 
ιλαμβάνει οκτ
θμοί  Τηλειατ
Σ) που διασυ
., αλλά ΔΕΝ α
εδιάγνωσης π

Μονάδα Τηλ
το σύστημα 
Σύστημα εικο
Σύστημα  λή
στηθοσκόπιο
Συμβούλου (

μενες Λειτουρ
ες που χρειάζ

μιουργία αιτη
λογής του δια
πηρέτηση αιτ
τάδοση δεδομ
θενούς (ΣΤΙΑ) 
ξαγωγή εικονο
ονοδιάσκεψης
λεϊατρικής. 
ματισμός συν

ς 
τες της προτε

μιουργία εγγρ
μιουργία εγγρ
φάνιση διαθέσ
Σ) του ΕΔΙΤ. 
λικτη δυνατότ
ταση), είτε εκτ
συγκεκριμένη 
νατότητα αποσ
ό την ενεργοπ
νατότητα συμμ
νατότητα γραπ
νατότητα εκτύ
νατότητα εκτύ

‐ Ημερομη
‐ Στοιχεία 
και SpO2

‐ Στοιχεία 
‐ Στοιχεία 
‐ Αιτία αιτή
‐ Γραπτή ε

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

αγραφές του

τώ (8) Σταθμο
τρικής  Ιατρού
υνδέονται μέσ
αποτελεί αντικ
που περιλαμβ

λειατρικής στη
εικονοδιάσκε
ονοδιάσκεψη
ήψης  και  μ
ο, κ.α.)  από τ
(ΣΤΙΣ) 

ργίες 
ζεται να πραγ

μάτων τηλεδι
αθέσιμου Ιατρ
τημάτων Τηλε
μένων – μετρή
  προς το Σταθ
οδιασκέψεων
ς θα πρέπει να

νεδρίας και δυ

εινόμενης λύσ

αφής με τα π
αφής Ιατρικώ
σιμων Ιατρών 

τητα χρήσης τ
τάκτως με βά
χρονική στιγμ
στολής προσω
οίηση της συν
μετοχής στη σ
πτής επικοινω
ύπωσης εικόνω
ύπωσης των δ
ηνία και ώρα 
Ασθενούς (Κω
2)  
Συνοδού Ιατρ
Σύμβουλου Ια
ήματος Τηλεδ
πικοινωνία μ

Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤ

υ Έργου 

ούς Τηλεϊατρικ
  Ασθενούς  (Σ
σω του δικτύο
κείμενο του Έ
άνει: 

ην οποία εγκα
εψης, 
ης (κάμερα, οθ
μετάδοσης  δ
τους Σταθμού

ματοποιούντα

ιάγνωσης από
ρού Συμβούλο
διάγνωσης απ
ήσεων και εικ
θμό Τηλεϊατρ
ν μεταξύ ΣΤΙΑ 
α ενεργοποιε

υνατότητα εκτ

σης θα πρέπει

ροσωπικά στο
ών εξετάσεων 
Συμβούλων α

του συστήματ
άση τη διαθεσ
μή. 
ωπικών στοιχε
νεδρίας. 
συνεδρία και 
ωνίας (“chat”) 
ων που παράγ
εδομένων της

ωδικός, ονομα

ρού 
ατρού 
διάγνωσης 
εταξύ των συ

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

κής εκ των οπ
ΣΤΙΑ)  επτά  (7
ου Σύζευξις μ
Έργου. Οι Στα

αθίσταται η ε

θόνη, σύστημ
δεδομένων
ς Τηλεϊατρική

αι από το Στα

ό το Σταθμό Τ
ου ειδικότητας
πό το Σταθμό
κόνας από τα 
ικής Ιατρού Σ
και ΣΤΙΣ κατά
ίται και να ελ

τύπωσης  δεδ

ι  να περιλαμβ

οιχεία Ασθενο
του Ασθενού
ανά ειδικότητ

τος είτε κατόπ
ιμότητα των Ι

είων και αρχικ

επιπλέον Ιατρ
μεταξύ ΣΤΙΑ 
γονται από τα
ς συνεδρίας Τ

ατεπώνυμο, φ

μμετεχόντων 

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

ποίων: 
7)  και  ένας  (1
με το Κέντρο 
αθμοί θα πρέπ

φαρμογή τηλ

α ήχου, κλπ),
ιατρικών  ορ
ής Ιατρού Ασθ

θμό τηλειατρ

ηλεϊατρικής Ια
ς. 
Τηλεϊατρικής
ιατρικά όργαν
υμβούλου (ΣΤ
ά τη διάρκεια τ
λέγχεται πλήρ

δομένων  

βάνουν κατ’ ε

ούς (Ονοματε
ς. 
τα τη συγκεκρ

πιν προηγούμ
ατρών Συμβο

κών μετρήσεω

ρού Συμβούλο
και ΣΤΙΣ 
α ιατρικά όργα
Τηλεδιάγνωση

φύλλο, ηλικία,

(‘chat’)  

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

1)  Σταθμός  Τη
Δεδομένων Ε
πει να διαθέτ

λεϊατρικής που

ργάνων  (Οτο
θενούς, στους

ικής (ΣΤΙΑ και

ατρού Ασθενο

ς Ιατρού Συμβ
να του Σταθμο
ΤΙΣ) σε πραγμ
της συνεδρία
ως μέσα από 

λάχιστο τα εξ

πώνυμο, Ηλικ

ιμένη χρονική

μενου ραντεβο
ούλων ειδικότ

ων του ασθεν

ου ειδικότητα

ανα 
ης που περιλα

, βάρος, ύψος

Ε  - ΦΑΣΗ Β’ ΒΟ

 

ηλεϊατρικής  Ι
ΕΔΙΤ που φιλο
τουν ένα ενοπ

υ ελέγχει τα ι

ολαρυγγοσκό
ς Σταθμούς Τη

ι ΣΤΙΣ) είναι ο

ούς (ΣΤΙΑ) με 

βούλου (ΣΤΙΣ).
ού Τηλεϊατρικ
ματικό χρόνο. 
ς. Η συνεδρία
την εφαρμογ

ξής: 

κία, Φύλλο, Α

ή στιγμή από 

ού (προγραμμ
τητας που υπο

ούς στον Ιατρ

ας για εμπειρο

αμβάνει κατ΄ελ

ς, θερμοκρασ
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ατρού  Συμβο
οξενείται στην
ποιημένο σύσ

ατρικά όργαν

πιο,  σπιρόμ
ηλεϊατρικής Ια

ι ακόλουθες: 

δυνατότητα 

. 
κής Ιατρού 

α της 
γή της 

ΑΜΚΑ). 

όλο το δίκτυο

ματισμένη 
οστηρίζουν το

ρό Σύμβουλο π

ογνωμοσύνες.

λάχιστο τα εξ

σία, πίεση, σφ

      
Υ 

 

ούλου 
ν ΚτΠ 
στημα 

να και 

μετρο, 
ατρού 

 

ο 

ο ΕΔιΤ 

πριν 

. 

ξής: 

ιγμός 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

Ο υποψήφιο

Τηλεεκπαίδε

 
Γενικά χαρα
Η Τηλεεκπαί
υγειονομικώ

• 

Οι  υπηρεσίε
εικονοδιάσκ
 
Υποστηριζόμ
Η προτεινόμ
 

• 

• 

• 
• 

 

Τηλεδιάσκεψ

Οι  απαιτήσε
ενημερώσεω
συνεργασία 
το  λόγο  αυτ
επικοινωνίας
Θα πρέπει να

– σύν
– χρή
– γρή
– προ
– πρό
– απο

 

Κατ’ οίκον μ

 
Με  δεδομέν
επιτρέπεουν

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π

 

‐  Δυνατότ
συστήματα
εφόσων  ε
εφαρμογή
 

ος Ανάδοχος ο

ευση 

κτηριστικά 
ίδευση αφορά
ών μονάδων μ

Περιπτώσεις

– Χρή

– Άμε
(παν

– Εκπ
θέμ

– Ενη

 

ες  τηλεεκπαί
εψης  

μενες Λειτουρ
ενη από τον υ

Να παρέχετα
του συστήμα

Να  υπάρχει 
παρέχεται  η
τηλεδιάσκεψ

Να υπάρχει 

Να υπάρχει 
συνέδριο, γι
Επαγγελματι

ψη 

εις  λειτουργί
ων  και  το  συν
με συναδέλφ
τό  η  2η  ΥΠΕ 
ς μέσω ενός σ
α παρέχονται 
νδεσης και απ
σης πολλαπλώ
γορης εκίνησ
ογραμματισμο
όσκλησης του 
οθήκευση της 

μέριμνα και πα

νη  την  ανάγκ
ν την εύκολη π

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

τητα  αποστολ
α Ιατρικού Φα
είναι  εφικτό 
ής). Η διασύνδ

οφείλει να δώ

ά στην εκπαίδ
ε την χρήση τ

ς που ενδείκνυ

ήση από την α

εση  ενημέρωσ
νδημικά φαιν

παίδευση  και
ματα). 

μέρωση και ε

ίδευσης    θα 

ργίες 
υποψήφιο ανά

αι η δυνατότη
ατος για «ασύ

η  δυνατότη
η  δυνατότητα
ψης.  

η δυνατότητα

δυνατότητα δ
ια την αναμετ
ιών υγείας. Η 

ίας  της  2ης 
ντονισμό  σε 
φους και συνε
προτίθεται  ν

συστήματος Ε
οι ακόλουθες
οσύνδεσης απ
ών συσκευών
η της τηλεδιά
ού τηλεδιάσκε
ατόμου που θ
τηλεδιάσκεψ

αρακολούθη

η  ιδιαίτερης 
πρόσβαση στι

Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤ

λής  των  προσ
ακέλου Ασθεν
από  την  πλε

δεση δεν αποτ

σει αναλυτική

δευση και κατά
του συστήματ

υται η χρήση 

ακαδημαϊκή κο

ση  σε  επείγο
νόμενα κλπ).

ι  κατάρτιση 

ευαισθητοποί

πρέπει    πρ

άδοχο λύση θ

ητα «σύγχρονη
ύγχρονη» (asy

τα  διασύνδε
α  αποστολής 

α απομακρυσμ

διασύνδεσης 
τάδοση (brοad
διασύνδεση α

ΥΠΕ  απαιτού
πραγματικό  χ
ργάτες, σε στ
να  αναπτύξει
ικονοδιάσκεψ
ς δυνατότητε
πό την τηλεδι
ν τηλεδιάσκεψ
άσκεψης 
εψης 
θα πραγματοπ
ψης 

ση 

φροντίδας  α
ις κατά τόπου

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

σωπικών  στο
νών  (Electron
ευρά  των  Νο
τελεί αντικείμ

ή περιγραφή τ

άρτιση του ια
ος που θα πρ

της είναι: 

οινότητα (Παν

ουσες  περιπτ

προσωπικού

ίηση ασθενών

οσφέρονται 

θα πρέπει να ε

ης» (synchron
nchronous) ε

σης  πολλαπλ
streaming  vid

μένης παρακο

του συστήμα
dcasting) με σ
αυτή δεν απο

ύν  την  χρήση
χρόνο,  πρόσω
ιγμές που υπά
ι  την  υπηρεσ
ψης.  
ς: 
ιάσκεψη 
ψης 

ποιηθεί η τηλ

ασθενών  με  χ
υς μονάδες υγ

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

οιχειων  και  τ
nic Medical Re
οσοκομείων
μενο του παρό

των δυνατοτή

ατρικού, νοσηλ
ομηθευτεί η Α

νεπιστήμια, Τ

τώσεις  που  α

ύ  υγειονομικ

ν  ειδικών κατ

χρησιμοποιώ

εξασφαλίζει τ

nous e‐learnin
κπαίδευση. 

λών  σημείων 
deo  σε  άλλα 

ολούθησης ια

ατος με αίθου
στόχο τη συνε
οτελεί αντικείμ

η  διαθέσιμω
ωπο  με  πρόσ
άρχει ανάγκη
σία  Τηλεδιάσ

λεδιάσκεψη 

χρόνιες  παθήσ
γείας, θα αναπ

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

ων  ιατρικών 
ecord) νοσηλε
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

θησης. Η συγ
λούθηση των
ς  συνδορμή  κ
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μονάδες ΣΤΙΑ

ς Τηλεϊατρική
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Τηλεαιτρικής 

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ
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δας,  οι  σταθ
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Εργασίας

Σύστημα 
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λογισμικά επι
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ς καναλιού γι
ρού Ασθενούς

ς  καναλιού 
λεϊατρικής του

ς  παράλληλο
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εμετρίας

Μονάδα 
Τηλεϊατρικής
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ηνών) αποτελε

θα πρέπει υπο

κπαίδευση) 

ται  μέσω  τη
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οχρεωτικά να 

ης  εφαρμογή

εξουσιοδοτη
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ρυζωνική  πρό
ωτοκόλου ΙΡ. 
ος ζώνης ανα

αραίτητο  δικ
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υποστηρίζει το
κής του ΕΔΙΤ.

θόνη αφής 23

μό και ηχομό
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υπηρεσίες  τω
στον  τοπικό 
θα πρέπει να 

ατρικής  μέσω
ω του δικτύο
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ατεστημένα σ

ον παραπάνω

3’’ 

νωση για μεγ

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

τρικές  μετρήσ

ΥΖΕΥΞΙΣ,  το  ο
α  διερευνηθε
ς  του  συστή
υ θα απαιτηθ
θύνη της ανα

υ 
ή και μέσα σ
κές Μονάδες
ν  ιατρών  πο
πληθυσμό  μ
διαθέτει κατ’

ω  του  δικτύο
ου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μ
κής Χωρητικό

σμό  για  την

point)  

ομή του ΕΔΙΤ

στο τα εξής:

τον  των  εξή
μός  οξυγόνο

ε επιδαπέδιο

ω διαγνωστικό

ιστοποίηση το

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

σεις)  θα  πρέπ

ποίο  πληρεί 
εί  η  διαθεσιμ
ήματος  τηλεια
θούν στην χωρ
αθέτουσας αρχ

τον οποίο  γίν
ς  και  σκοπός 
υ  υπηρετούν
μέσω  του    Ε
’ ελάχιστο τον

υ  κορμού  κα
με χρήση τεχν
ότητας. 

ν  υλοποίηση 

ής  ζωτικών  σ
υ  αίματος, 

 rack 

ό εξοπλισμό κα

ου επιδιωκόμ

Ε  - ΦΑΣΗ Β’ ΒΟ

 

πει  να  γίνετα

τις  απαιτήσε
μότητα,  η  χω
ατρικής  και 
ρητικότητα τω
χής 

νεται  η  εξέτα
του  είναι  να

ν  εκεί,  με  απ
ΕΔΙΤ  και  του
ν ακόλουθο εξ

αι  με  αποκλε
νολογίας VPN

της  πρόσβ

σημάτων:  κα
δείκτης  μά

αι το διασυνδ

μενου αποτελέ
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αι  με  ασφαλ

εις  του  παραπ
ωρητικότητα  κ
να  προταθού
ων συνδέσεων

αση,  παρουσία
α  εξυπηρετήσ
πώτερο  σκοπό
υ  ΕΣΥ  γενικό
ξοπλισμό: 

ειστική  χρήση
. Οι απαιτήσε

ασης  στο  δ

αρδιακός  πα
ζας  σώματο

δέει με το σύσ

έσματος.  

      
Υ 

 

ή  και 

πάνω 
και  οι 
ύν  οι 
ν, δεν 

α  του  
σει  τις 
ό  την 
ότερα. 

η  του 
εις σε 

δίκτυο 

αλμός, 
ς  με 

στημα 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

Στο κεφάλαι
φυσική διαμ
 
 
Σταθμός Τηλ
 
Ο  ΣΤΙΑ μικρo
συγκεκριμέν
αποτελεσματ

• Ευρ
πρω
εύρ

• Απα
τηλε

• Σύσ

• Διαγ

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π

 

ο με τίτλο: «Π
μόρφωση κάθε

λεϊατρικής Ιατ

oύ  τύπου  έχε
νο  σύστημα  κ
τικά ο ΣΤΙΑ μι

ρυζωνική  πρό
ωτοκόλου ΙΡ. 
ος ζώνης ανα

αραίτητο  δικ
εϊατρικής ΕΔΙΤ

o Ένα (1) δ

o Ένα (1) σ

o ΙΡ τηλεφ

o Προσθή

στημα εικονοδ

γνωστικό εξοπ

1. Ρινοσ

2. Σπιρό

3. Ψηφ

4. Ψηφ
θερμ
ενσω

5. Μετα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές
ε Σταθμού Τη

τρού Ασθενού

ει  πολλές  ομο
κατάλληλο  γ
ικρού τύπου θ

όσβαση  στο  δ
Η πρόσβαση 
αλύονται στο κ

τυακό  και  τ
Τ: 

δρομολογητή 

σημείο ασύρμ

φωνική συσκε

κες αδειών χρ

διάσκεψης υψ

πλισμό που να

σκόπιο, Ωτοσ

όμετρο 

φιακό τηλεμετ

φιακό  όργανο
μοκρασία,  αρ
ωματωμένο ηλ

ασχηματιστή 

Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤ

ς Χώρων Τηλε
λειατρικής Ια

ύς (ΣΤΙΑ)  ‐ Μ

οιότητες  με  τ
ια  λειτουργία
θα πρέπει να δ

δίκτυο  τηλεϊα
να είναι μέσ
κεφάλαιο 0‐ Π

τηλεπικοινων

μστης πρόσβα

υή. 

ρήσης στην κε

ψηλής ευκρίνε

α περιλαμβάν

κόπιο, Φαρυγ

ρικό στηθοσκ

ο  καταγραφή
ρτηριακή  πίε
λεκτροκαρδιο

απομόνωσης

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

 
εϊατρικής» δίν
ατρού Ασθενού

ικρού τύπου

ο  ΣΤΙΑ μεγάλ
α  σε  πολύ  μ
διαθέτει κατ’ 

ατρικής  μέσω
ω του δικτύο
Πλάνο Δικτυα

ιακό  εξοπλισ

ασης (access p

εντρική υποδο

ειας. 

νει κατ’ ελάχισ

γγοσκόπιο 

κόπιο 

ής  τουλάχιστ
εση,  κορεσμ
ογράφο 

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

νονται οι βασι
ύς (ΣΤΙΑ). 

λου  τύπου αλ
μικρές  υγειον
ελάχιστο τον

ω  του  δικτύο
ου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μ
κής Χωρητικό

σμό  για  την

point)  

ομή του ΕΔΙΤ

στο τα εξής:

τον  των  εξή
μός  οξυγόνου

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

ικές απαιτούμ

λλά διαθέτει  χ
νομικές  δομέ
 ακόλουθο εξ

υ  κορμού  κα
με χρήση τεχν
ότητας. 

ν  υλοποίηση 

ής  ζωτικών  σ
υ  αίματος, 

Ε  - ΦΑΣΗ Β’ ΒΟ

 

μενες προδιαγ

χαρακτηριστι
ς.  Προκειμέν
ξοπλισμό: 

αι  με  αποκλε
νολογίας VPN

της  πρόσβ

σημάτων:  κα
δείκτης  μάζ
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γραφές για τη

ικά που  κάνο
νου  να  λειτο

ειστική  χρήση
. Οι απαιτήσε

ασης  στο  δ

αρδιακός  πα
ζας  σώματος

      
Υ 

 

ην 

υν  το 
υργεί 

η  του 
εις σε 

δίκτυο 

αλμός, 
ς  και 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

• Εφα
τηλε

• Ηλε

Σταθμός Τηλ
Ο  ΣΤΙΣ  απο
προκειμένου
Διαμορφώνε
Προκειμένου
 

• Ευρ
πρω
εύρ

• Απα

• Σύσ

• Ακο

• Ηλε

• UPS

• Απα

 

 
Στο κεφάλαι
φυσική διαμ
  

Σύστημα κατ

Το  σύστημα
προκειμένου
οίκον  μέριμν

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π

 

αρμογή τηλεια
εδιάσκεψης κ

εκτρονικό υπο

λεϊατρικής Ιατ
οτελεί  το  άλ
υ  να  εμφανίζο
εται  όπως  κα
υ να λειτουργ

ρυζωνική  πρό
ωτοκόλου ΙΡ. 
ος ζώνης ανα

αραίτητο δικτυ

o Ένα (1) δ

o Ένα (1) μ

o Ένα (1) σ

o ΙΡ τηλεφ

o Προσθή

στημα εικονοδ

ουστικό Τηλεμ

εκτρονικό υπο

S εγκατεστημέ

αραίτητη επίπ

ο με τίτλο: «Π
μόρφωση κάθε

τ’ οίκον μέριμ

α  κατ’  οίκον 
υ να τύχουν ά
νας  και  παρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ατρικής που υ
και τηλειατρικ

ολογιστή με οθ

τρού Συμβούλ
λλο  άκρο  μια
ονται  στον  Σύ
ι  ένας  ΣΤΙΑ,  μ
εί αποτελεσμ

όσβαση  στο  δ
Η πρόσβαση 
αλύονται στο κ

υακό εξοπλισ

δρομολογητή 

μεταγωγέα 

σημείο ασύρμ

φωνική συσκε

κες αδειών χρ

διάσκεψης υψ

μετρικού Στηθ

ολογιστή με οθ

ένο σε επιδαπ

πλωση, φωτισ

Προδιαγραφές
ε Σταθμού Τη

μνας και παρα

μέριμνας  κα
άμεσης επικο
ακολούθησης

Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤ

υποστηρίζει το
κής του ΕΔΙΤ.

θόνη αφής 23

λου (ΣΤΙΣ) 
ας  συνόδου 
ύμβουλο  ιατρ
με μόνη διαφ
ματικά ο ΣΤΙΣ θ

δίκτυο  τηλεϊα
να είναι μέσ
κεφάλαιο με τ

σμό για την υλ

ματης πρόσβα

υή. 

ρήσης στην κε

ψηλής ευκρίνε

θοσκοπίου συν

θόνη αφής 23

πέδιο rack 

μό και ηχομό

ς Χώρων Τηλε
λειατρικής Ια

ακολούθησης

αι  παρακολο
ινωνίας μέσω
ς  διαθέτει  χα

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

ον παραπάνω

3’’ 

τηλεϊατρικής
ρό  τα  δεδομέ
φορά ότι  δεν 
θα πρέπει να 

ατρικής  μέσω
ω του δικτύο
τίτλο: «Πλάνο

λοποίηση της π

ασης (access p

εντρική υποδο

ειας. 

νδεδεμένο  με

3’’ 

νωση για μεγ

εϊατρικής» δίν
ατρού Συμβού

ς (ΣΚΟΠ) 

ύθησης  εγκα
ω του ΕΔΙΤ, με
αρακτηριστικά

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

ω διαγνωστικό

ς.  Διαθέτει  τ
ένα,  οι  ζωτικέ
διαθέτει  διαγ
διαθέτει κατ’ 

ω  του  δικτύο
ου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μ
ο Δικτυακής Χω

πρόσβασης σ

point)  

ομή του ΕΔΙΤ

ε το σύστημα

ιστοποίηση το

νονται οι βασι
λου (ΣΤΙΣ). 

αθίσταται  στα
ε τη Μονάδα
ά  που  κάνουν

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

ό εξοπλισμό κα

τον  απαραίτ
ές  ενδείξεις  κ
γνωστικά αλλ
ελάχιστο τον

υ  κορμού  κα
με χρήση τεχν
ωρητικότητας

στο δίκτυο τηλ

α Τηλεϊατρικής

ου επιδιωκόμ

ικές απαιτούμ

α  σπίτια  των
α Υγείας της π
ν  το  συγκεκρ

Ε  - ΦΑΣΗ Β’ ΒΟ

 

αι το διασυνδ

τητο  απεικον
και  η  εικόνα  τ
λά μόνο απει
ν ακόλουθο εξ

αι  με  αποκλε
νολογίας VPN
ς». 

λεϊατρικής. 

ς. 

μενου αποτελέ

μενες προδιαγ

ν  ασθενών  π
περιοχής τους
ριμένο  σύστημ
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δέει με το σύσ

ιστικό  εξοπλ
του  εξεταζομ
ικονιστικά όργ
ξοπλισμό: 

ειστική  χρήση
. Οι απαιτήσε

έσματος.  

 

γραφές για τη

που  θα  επιλε
ς. Το σύστημα
μα  κατάλληλ

      
Υ 

 

στημα 

λισμό, 
μένου. 
γανα. 

η  του 
εις σε 

ην 

εγούν 
α κατ’ 
ο  για 
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λειτουργία σ
ακόλουθο εξ

• Ευρ
θα π
τηλε

• Λογ

• Δυν

• Εφα
τηλε

• Ταμ

 
Κέντρο Δεδο
Στο  κέντρο 
τηλεϊατρικής
επικοινωνίας
όπως το Inte
 
Αναλυτικότε
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Στα πλαίσια 
συστήματος 

1. 

2. 

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π

 

στα σπίτια των
ξοπλισμό: 

ρυζωνική πρόσ
πρέπει να εξα
εδιάσκεψης μ

γισμικό συμμε

νατότητα διασ

αρμογή τηλεια
εδιάσκεψης κ

μπλέτα με οθό

ομένων (υφισ
δεδομένων 

ς. Η αρχιτεκτο
ς με εξωτερικ
ernet.  

ρα, στο Κέντρ

‘Eνα σύστημ
‘Eνα σύστημ
Δύο συστήμα
Δύο Μεταγω
Δύο κεντρικά
Δύο κεντρικο
Δύο κεντρικο
Δύο εξυπηρε
‘Ενας εξυπηρ
‘Ενας Cisco T
Δύο Cisco Bu
Λογισμικό Τη

του ΕΔΙΤ ο εξ
οι οποίες είνα

Τα τερματικά
στην εφαρμο
Τα τερματικά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ν ασθενών. Π

σβαση στο δι
ασφαλίζουν πλ
με ποιότητα το

ετοχής σε τηλε

σύνδεσης με δ

ατρικής που υ
και τηλεϊατρικ

όνη τουλάχιστ

στάμενη υποδ
(εγκαταστάσ
ονική  του δικ
κά IP δίκτυα τ

ρο Δεδομένων

α Cisco VCS C
α Cisco VCS E
ατα εικονοδιά
ωγείς Τοπικού
ά συστήματα 
ούς δρομολογ
ούς μεταγωγε
ετητές Cisco U
ρετητής Cisco 
TelePresence C
usiness Edition
ηλειατρικής C

ξοπλισμός πο
αι οι κάτωθι: 

ά εικονοδιάσ
ογή VCS. 
ά ιατρικών ορ

Σ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤ

ροκειμένου ν

ιαδίκτυο με χ
λήρη λειτουργ
ουλάχιστον st

εδιάσκεψη. 

διαγνωστικό ε

υποστηρίζει το
κής του ΕΔΙΤ.

τον 9’’ και δυν

δομή  ‐ δεν απ
εις  ΚτΠ  A.E.
κτύου  τηλεϊατ
τηλεδιάσκεψη

ν περιλαμβάν

Control 
xpressway 
άσκεψης και σ
 Δικτύου Cata
δικτυακής ασ
γητές Cisco 39
είς τοπικού δι
UCS C240 M3
UCS C220 M3
Content Serve
n 6000 ip τηλε
Carenation  εκ

υ  περιγράφε

κεψης και η 

ργάνων εγγρά

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

να λειτουργεί 

χρήση κοινής 
γικότητα των 
tandard defin

εξοπλισμό ανά

ον παραπάνω

νατότητα διασ

ποτελεί αντικ
)  είναι  εγκα
τρικής  εξασφα
ης (π.χ. Δίκτυο

ονται τα κάτω

συνεργατικότ
alyst 2960C 
σφάλειας Cisco
945E  
κτύου Catalys

3 
er 
εφωνικά κέντ
δ3.1. 

εται στις παρα

MCU εγγράφ

φονται στο σύ

ΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – Τ

αποτελεσματ

τεχνολογίας 3
εφαρμογών π
ition.  

άλογα με τις α

ω διαγνωστικό

σύνδεσης με σ

είμενο του Έρ
αταστημένος
αλίζει  τις  εσω
ο τηλεδιάσκεψ

ωθι: 

ητας Cisco Te

o ASA 5585‐X

st 4500E  

ρα 

ακάτω παραγρ

ονται στο σύ

ύστημα Caren

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

τικά θα πρέπε

3G, 4G, xDSL.
που προτείνο

ανάγκες του α

ό εξοπλισμό κα

σύνδεση WIFI

ργου). 
ο  εξοπλισμό
ωτερικές ανάγ
ψης ΕΚΕΠΥ) μ

lePresence M

  

ράφους συντε

στημα Cisco T

nation  εκδ3.1

Ε  - ΦΑΣΗ Β’ ΒΟ

 

ει να διαθέτε

. Οι απαιτήσε
ονται συμπερι

ασθενούς. 

αι το διασυνδ

I και 3G, 4G. 

ός  ελέγχου  ό
γκες  τηλεδιάσ
με την χρήση δ

MCU 5320 

ελεί σε βασικ

Telepresence

1. 
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ι κατ’ ελάχιστ

εις σε εύρος ζ
λαμβανομένη

δέει με το σύσ

όλου  του  δικ
σκεψης καθώ
δημόσιων δικ

κές λειτουργίε

και συγκεκρ

      
Υ 

 

το τον 

ζώνης 
ης της 

στημα 

 

κτύου 
ώς  και 
κτύων 

ες του 

ιμένα 
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3. 

4. 

 

Η υποδο
και 40 Σ
πλαίσιο 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥ
( IP/MP

Η αρχιτεκτον
δικτύου.  Για
εσωτερικών 
του ΕΚΕΠΥ).  
 

Υποσυστή

Το  σύνολο  τ
περιγράφοντ
 
Το υποσύστη

Σταθμός Τηλ

Ο ΣΤΙΑ πρέπ

• Απα

• Εφα

• Δια

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π

 

Μέσω  της  τ
τηλεδιασκέψ
Στον  προγρα
συνεδρία  τη
σηματοδοσία
υπεύθυνη εί

ομή στο Κέντρ
ΚΟΠ) να διασ
χρήσης που έ

ΥΖΕΥΞΙΣ
PLS)

Δρομολογητής 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

LAN ΕΚΕΠΥ
  (Υφιστάμενη Υποδομ

νική πάνω απ
α  τον  λόγο  αυ
αναγκών και 

ματα & Προ

της  λύσης  πο
ται στη συνέχ

ημα Τηλεϊατρ

λεϊατρικής Ιατ

πει να διαθέτε

αραίτητο δικτ

αρμογή Τηλεϊ

γνωστικό Ιατ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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οιημένο λογισ

ατρικό  Εξοπλι

και αποστολή

οποιημένη δι
α  ραντεβού  τ

ρέπει να περιλ
βού που θα  επ
σθενών για να

θα  συνοδε
ατρό Σύμβουλ

ιατρούς  να

ρησης πιστοπο
ου  ΕΔΙΤ  ανά 
ριών ανά τύπ
ς διασύνδεσης
ριλαμβάνοντα

ών  ηλεκτρονι

πει  να  μπορε
υποψήφιος α
ιατρικών  ερ

νδοσκοπίων). 
κες Συμμόρφω

ΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

ίνειας.  

ατεστημένα σ

 με τις εξής δ
πλισμό και 
σης. 
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ΟΠ  και  συνολ
ωση,τηλεψυχια
ουργικότητας 

στικών  πολυ

υργεί  και  αν
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ειρίζονται  το

ού προσωπικο
λικά,  ανά  ημέ
ατρική, τηλεδ
με την εφαρμ
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. Οι απαιτήσε
ονται συμπερι

ασθενούς. 

αι το διασυνδ
τοχής σε τηλεδ

WIFI  και 3G, 4
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• Βάρ
• Ύψο
• Ρυθ
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Μεταγωγείς

Οι μεταγωγε
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ε  ευδιάκριτη 

σθενούς όπω

ρματης και ασ
παραμέτρων ό
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εταγωγών πα

ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ

ος θα πρέπει 

χρησιμοποιη
ών.  Θα  πρέπε
ι  σαφήνεια  ε
άγει  εικόνες 
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ειοθετήσουν τ
αι στην Ενδοσ
ς  –  Στο  πλαί
και  φωτεινή
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ονοδιάσκεψη

πρέπει  να  συ
ο περιβάλλον 

νο με τέτοιο τ
υνεργασίας με
α  πραγματοπο
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ς. Για το λόγο 
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υποστηρίζουν
ουν  τον  δικό 

ώνης  και  δικτ
τυακές απαιτ

ιάσκεψης του
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και  την  υπο
» και απρόσκο
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ν συμμετεχόντ
duplex κανάλ
σκεψη και οι φ
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ς ευκρίνειας 1
Αποκωδικοπο
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Β. Έντυπο Ανάλυσης Ποσοτήτων 
 
Στους  επόμενους  πίνακες  γίνεται  αναλυτική  αποτύπωση  των  στοιχείων  που  αποτελούν  το 
περιγραφόμενο έργο. Eξειδικεύονται οι ποσότητες υλικού, λογισμικού, ανθρωπομήνες κλπ. Οι ανάλυση 
των τεχνικών προδιαγραφών των στοιχείων του πίνακα αναλύεται στο τμήμα Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 

 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

1.1

Σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου 
(Μεγάλο σύστημα)

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

7 ΤΕΜ.

1.2
Σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου 
(Μικρό σύστημα)

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1 ΤΕΜ.

1.3
Δρομολογητής ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
8 ΤΕΜ.

1.4
Μεταγωγέας τοπικού δικτύου ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
7 ΤΕΜ.

1.5
IP Τηλεφωνική συσκευή ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
9 ΤΕΜ.

1.6
Η/Υ Σταθμός εργασίας ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
9 ΤΕΜ.

1.7
Μετασχηματιστής απομόνωσης /RACK 
χώρου τηλειατρικής με UPS

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8 ΤΕΜ.

1.8
Δίκτυο ααύρματης πρόσβασης ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
16 ΤΕΜ.

1.9
Αναβάθμιση Κεντρικού εξυπηρετητή ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
2 ΤΕΜ.

1.10
Κεντρικός Ελεγκτής ασύρματης πρόσβασης 
(+ λογισμικό διαχείρισης χρηστών)

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1 ΤΕΜ.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

2.1
Λογισμικό Τηλεϊατρικής Σταθμού Ασθενούς 
(ΝΕΑ ΣΤΙΑ)

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 7 ΤΕΜ.

2.2
Λογισμικό Τηλεϊατρικής Σταθμού Ασθενούς 
(ΝΕΟ ΣΤΙΣ)

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 ΤΕΜ.

2.3
Επέκταση υποδομής και αδειών στο ΚΔ 
(τηλεδιάσκεψη, λογισμικό τηλειατρικής & 
ενοποιημένες επικοινωνίες)

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 ΤΕΜ.

2.4
Ολοκληρωμένο σύστημα (ΚΙΤ) 
υποστήριξης ασθενών από το σπίτι ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 40 ΤΕΜ.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1
Υπηρεσίες εγκατάστασης , 
παραμετροποίησης & πιλοτικής λειτουργίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 Α/Μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1
Εκπαίδευση ιατρικών μηχανημάτων και 
πιλοτική λειτουργία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Α/Μ

4.2
Εκπαίδευση συστήματος τηλεϊατρικής και 
πιλοτική λειτουργία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Α/Μ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5.1 Τηλεμετρικό Στηθοσκόπιο ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 ΤΕΜ.

5.2
Όργανο Μετάδοσης Ζωτικών Σημάτων με 
καρδιογράφο

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
7 ΤΕΜ.

5.3 Σπιρόμετρο ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 ΤΕΜ.

5.4
Ενδοσκόπιο (οτοσκόπιο, δερματοσκόπιο, 
ρινοσκόπιο)

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
7 ΤΕΜ.

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1
Κόστος Διαμόρφωσης αίθουσας εξέτασης 
τηλειατρικής

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
6 Αποκοπή

6.2 Ασφαλής Πρόσβαση στους χώρους ΕΔΙΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7 ΤΕΜ.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.1
Διασύνδεση & αναβάθμιση γραμμών 
δεδομένων με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1 Αποκοπή

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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Υποστήριξη ανά
1080p30 
Πρωτόκολλα σ

SIP και Η.323 

Ενσωματωμένη
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με ταυτόχρονα
routing, Firewa
IMIX (μεσος όρ
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Υποστήριξη αυ
ομοειδών στην

Υποστήριξη IEE

IEEE 802.1Q Tu

Υποστήριξη πρ
switched Ether

Υποστήριξη λει
Relay 

Υποστήριξη Tra

Υπηρεσίες δικτ

Υποστήριξη IPv
IPv4 and IPv6 δ

Υποστήριξη IPv

Υποστήριξη We
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Υποστήριξη PP

Υπηρεσίες δρο

Υποστήριξη RIP
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ασης που φέρουν
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κατάστασης σε ι
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ανική σχεδίαση μ

τητα μεταγωγής δ
α ενεργοποιημένε
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τηριζόμενη μνήμ

η Μνήμη FLASH (

τηριζόμενη μνήμ

θμός WAN θύρων
σύγχρονη θύρα γ
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ι με χρήση κωδικ
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ICMP και ARP 

τόματου εντοπισ
ν τοπολογία του δ

EE 802.1q VLANs 

unnelling και L2TP

ωτοκόλλου Span
net θύρες 
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ansparent bridgin

τύου Ευρείας περ
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δικτύων 

v6 multicast 
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ριοχής  (WAN)  

την συνύπαρξη 

unication Protoco

PP 

Υ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕ

48 

τα 

ων 
N). 

<

ου 

ps) 

κες 
60 

>= 2

Να α

Να α

t  

ω 

ol 

ΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙ

NAI 

>=2 

ΝΑΙ 

<= 90 

1 RU 

  

25 Mbps 

>= 4 

αναφερθεί 

>= 8 

αναφερθεί 

  

>=2 

NAI 

  

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

ΝΑΙ 

NAI 

ΝΑΙ 

  

ΝΑΙ 

NAI 

NAI 

NAI 

  

NAI 

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Β’ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 



ΛΕΙΤΟΥΡ

 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Υποστήριξη OS
1793) 

Υποστήριξη BG

Υποστήριξη IS‐

Υποστήριξη Equ
Balancing 
Yποστήριξη IPv
πρωτοκόλλων R
IPv6 (OSPFv3) 

Yποστήριξη IPv

Yποστήριξη Mu

Πιστοποίηση IP
υποστήριξη λο
Υποστήριξη φιλ
δρομολόγησης
ορίζει  

Υποστήριξη Ne

Υποστήριξη RFC
Protocol (NHRP

Υπηρεσίες Ασφ

Υποστήριξη πισ

Υποστήριξη επι
TACACS+ για πι
Υποστήριξη χρή
περιορισμού τη
IP διευθύνσεις 
χρησιμοποιούμ
κ.λ.π.) και τις ε

Υποστήριξη GR

Υποστήριξη Ad

H κρυπτογράφ
RFC 6379 (suite

Υποστήριξη Int
version 2 (IKE v

Υποστήριξη IPS

Δυνατότητα υπ
λειτουργιών sta

Δυνατότητα Zo
Yποστήριξη po
any σύνδεσης V
διαθέσιμη και σ
δυναμικό πρωτ
χωρίς NAT.  

Υποστήριξη RFC
Protocol (NHRP

Υπηρεσίες Qua

Υποστήριξη Hie
Υποστήριξη τεχ
Fair Queuing, P
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PF και OSPF on d

P4 

IS 
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v6 και IPv6 δρομο
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v6 Multicast 
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ιπών IPv6 υπηρε
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twork Address Tr

C 2332 ‐ Next Ho
P) 
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στοποίησης PAP/
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ιστοποίηση χρησ
ήσης φίλτρων ελέ
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μενα πρωτόκολλα
φαρμογές (proto

RE Tunneling (RFC

vanced Encryptio

ηση να πληρεί τι
e B cryptographic

ernet Key Exchan
v2) 

SEC DES και 3DES

ποστήριξης ενσωμ
ateful Firewall 

one‐Based Policy 
int‐point, point‐m
VPN. Η δυνατότη
σε περιβάλλοντα
τόκολλο δρομολό

C 2332 ‐ Next Ho
P) 

ality of Service 

erarchical QoS 
χνικών Queuing (
Priority Queuing, 
ustom Queuing ή 
ε σκοπό τον ορισ
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demand circuit (R

Cost Paths Load 
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σιών 
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ο διαχειριστής ν

ranslation (NAT)

p Resolution 

/CHAP 

ADIUS ή/και 
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έγχου και 
ss lists) με βάση τ
παραλήπτη, τα 
α (UDP, TCP, ICM
ocol numbers). 

C 1701,1702) 

on Standard (AES

ς απαιτήσεις του
c suites for IPsec)

nge Protocol 

 κρυπτογράφηση

ματωμένων 

Firewall 
multipoint και an
ητα αυτή να είναι
α όπου απαιτείτα
όγησης με και 

p Resolution 

όπως  Weighted
Low Latency  
άλλες λειτουργι
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προτεραιοτήτω
συγκεκριμένων

Υποστήριξη tra
Weighted Fair Q

Υποστήριξη We
(WRED) 
Υποστήριξη καθ
δρομολόγησης
εφαρμογών (po

Υποστήριξη RT

Υπηρεσίες Διαχ

Υποστήριξη SN

RMON (alarms 

Υποστήριξη Ne

Υποστήριξη δια
line interface 

Υποστήριξη απ
SSH 

Αξιοπιστία  

Υποστήριξη εν 
δικτυακών καρ

Επεκτασιμότητ
ή/και αδειών 
Δυνατότητα ελ
δεδομένων (M
ενεργοποιημέν
IPsec, NAT και 
όρος μεγέθους
Δυνατότητα δυ
διαμοιρασμού 
voice, video, e‐
χαρακτηριστικω
συμπεριλαμβά
διαθεσιμότητα
Δυνατότητα  δι
κίνησης πάνω α
κόστους ( πχ. χ
Δυνατότητα  αν
Layer 7  (applic
κατηγοριοποίη
ζώνης που κατα

Δυνατότητα εγ

Δυνατότητα εγ

Δυνατότητα εγ

Προδιαγραφές

UL 60950‐1 

EN 60950‐1 

IEC 60950‐1 

Προδιαγραφές
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fic shaping και C
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eighted Random 

θορισμού ανεξάρ
ς, για δεδομένα δ
olicy routing) 

P header compre

χείρισης  

MP, SNMP v2c κα

& events) 

twork Time Proto

αχείρισης τοπικά 

ομακρυσμένης δ

λειτουργία αντικ
ρτών 

τα μετά απο προ

λάχιστης ταχύτητα
bps) με ταυτόχρο
νες τις υπηρεσίες
QoS,  σε συνθήκε
ς πακέτου περίπο
υναμικής δρομολ
της κίνησης ανα 
‐mail, skype κλπ) 
ων της γραμμής π
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από συνδέσεις δ
ωρητικότητας) 
ναγνώρισης εφαρ
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κατάστασης θυρ

κατάστασης θυρ

ς Ασφαλείας 
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Early Detection 

ρτητης πολιτικής 
διαφορετικών 

ession 

αι SNMP v3 

ocol (NTP) 

μέσω command

διαχείρισης μεσω

κατάστασης 

οσθήκη υλικού 

ας μεταγωγής 
ονα 
ς routing, Firewal
ες IMIX (μεσος 
ου 360 Bytes)  
λόγισης και 
εφαρμογή (πχ 
βάση ποιοτικών 
που 
στον 
oss και jitter. 
ad balancing) της
ιαφορετικού 

ρμογών σε επίπε
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γχου του εύρους

ών Ε1  

ών VDSL 
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τικών εκπομπών
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EN 300‐386 

Μεταγωγέα

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
Δρομολογητών

Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Αρχιτεκτονική 

Συμπαγής μηχα
σε γραφείο 

Υποστήριξη τρο

Κατανάλωση εν
πλήρους φορτί

Λειτουργία χωρ

Περιβαλλοντικ

Ελάχιστη θερμο

Μέγιστη θερμο

Ελάχιστη υγρασ

Μέγιστη υγρασ
Απόδοση 

Ελάχιστο συνολ

Ελάχιστη ταχύτ
(Switching band

Προσφερόμενη

Μέγιστη υποστ

Ελάχιστος αριθ
διευθύνσεων 

Ελάχιστος αριθ

Ελάχιστος αριθ
Ελάχιστος αριθ
routes 

Ελάχιστος αριθ
ανα θύρα 

Ελάχιστος αριθ
(ACL) εγραφων

Ελάχιστο μέγεθ
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ας τοπικού δ

Προδιαγραφές 

ηριστικά & προδ
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ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) ο δρομολ

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

και Απόδοση 

ανική σχεδίαση γ

οφοδοσίας 220V 

νέργειας σε Watt
ίου (χωρίς χρήση

ρίς ανεμιστήρα ψ

κές συνθήκες λειτ

οκρασία λειτουρ

οκρασία λειτουργ

σία λειτουργίας 

σία λειτουργίας 

λικό Throughput 

τητα μεταγωγής δ
dwidth) 

η Μνήμη DRAM 

τηριζόμενη Μνήμ

θμός υποστηριζόμ

θμός υποστηριζόμ

θμός υποστηριζόμ
θμός υποστηριζόμ

θμός υποστηριζόμ

θμός υποστηριζόμ
ν 

θος packet buffer
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δικτύου 

διαγραφές 

λειτουργικό και 
λγητής 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

για την τοποθέτησ

AC 

t, σε κατάσταση 
 PoE) 
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τουργίας 

γίας 
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Ελάχιστος αριθ

Αριθμός υποστ

Ελάχιστος αριθ
Virtual Interfac

Διεπαφές (εγκα
προμήθεια) 
Να διαθέτει το
Switched θύρες
υποστήριξη : 

PoE 802.1af 

Aδειάλειπτη πα
κατά την επανε

Διαθέσιμη ενερ
θυρών 

IEEE 802.3 10BA

IEEE 802.3u 100

IEEE 802.3ab 10

IEEE 802.3z 100
Να διαθέτει το
οι οποίες να μπ
πρωτόκολλα 10
1000BaseSX,10
1000BaseZX με
SFP.  
Να διαθέτει ασ
διαχείριση (Con
πρόσβαση θα π
κωδικού (passw

Υπηρεσίες τοπ

Υποστήριξη IEE

Υποστήριξη πρ
χωρίς επανεκκί
Υποστήριξη έντ
στόχο την αντα
πληροφοριών γ
Υποστήριξη αυ
ομοειδών μετα
δικτύου 

Υποστήριξη Vo

Υποστήριξη Loc
Protocol (ARP) 

Υποστήριξη ΙΕΕ

Υποστήριξη IEE
Protocol (MSTP

Υποστήριξη ΙΕΕ
Spanning Tree 
Υποστήριξη ΙΕΕ
φυσική σύνδεσ
πολλαπλά insta

Υποστήριξη ΙΕΕ
Protocol (LACP
Υποστήριξη συν
Gigabit Etherne
ταχύτητας τουλ
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θμός υποστηριζόμ

τηριζόμενων VLA

θμός υποστηριζόμ
ces (SVIs) 

ατεστημένα κατά

υλάχιστον σαράν
ς Gigabit Etherne

αροχής ενέργειας
εκίνηση του μετα

ργεια PoΕ για το 

ASE‐T  

0BASE‐TX 

000BASE‐T  

00BASE‐X 
υλάχιστον δύο (2
πορούν να υποστ
000BaseT, 
000BaseLX/LH, 10
ε απλή αλλαγή με

σύγχρονη θύρα γ
nfiguration & Ma
πρέπει να προστα
word) 

ικού δικτύου (LA

EE 802.1q VLANs 

οσθήκης και διαμ
ίνηση του μεταγω
ταξης σε ομάδα μ
αλλαγή και διαμο
για VLANs. 
τόματου εντοπισ
αγωγέων στην τοπ
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Υποστήριξη IEE
Ethernet) για ε

Υποστήριξη IEE
Protocol (LLDP)

Υποστήριξη VT

Υποστήριξη  Ju

Υποστήριξη RFC

Υπηρεσίες Mul

Υποστήριξη Mu

Υποστήριξη IPv

Υποστήριξη RFC
Multicasting 

Υποστήριξη IGM

Υπηρεσίες δρο

Υποστήριξη IPv

Υποστήριξη dua

Βασικές Υπηρε

Πρόσβαση με χ

Υποστήριξη IEE

Υποστήριξη IEE
δυναμικό προσ
ανεξάρτητα απ
Υποστήριξη IEE
δυναμικό προσ
ανά χρήστη ανε
του. 

Υποστήριξη IEE

Υποστήριξη ρύθ
επιτρέπουν πρό
σταθμούς εργα
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Υποστήριξη ελέ
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Υποστήριξη εκλ
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Υποστήριξη δυν
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Υποστήριξη δια
θύρα  
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Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ
εικόνας και ήχο

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Ποιότητα κατα
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Δυνατότητα στ
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Υποστήριξη  Vo

Υποστήριξη Co

Δυνατότητα συ

Υποστήριξη κρά

Δυνατότητα πρ

Δυνατότητα πρ
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Κατάλογος εισε
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Δυνατότητα αν
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κατά τη διάρκε
Εμφάνιση ημερ
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Προγραμματιζό

Δυνατότητα άμ

Υποστήριξη DT

Υποστήριξη dis

Υποστήριξη πολ

Δυνατότητα σίγ
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Υποστήριξη Cal
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Κατάλογος προ

Κατάλογος συσ
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Προγραμματιζό

Ρύθμιση έντασ

Υποστήριξη Alt
(TFTP) Server 
Δυνατότητα δια
αποστάσεως μέ
απενεργοποίησ
Δυνατότητα αν
συσκευής κεντρ
επεξεργασίας κ

Υποστήριξη log

Δυνατότητα αν
φωνής (επιλογ

Ανοιχτή συνομ

Προγραμματιζό

Πλήκτρο άμεση

Δύο (2) θύρες g
BaseTx 
Η μία θύρα θα 
με Ηλεκτρονικό
Δυνατότητα απ
Ethernet 

Ρυθμιζόμενο στ

Ξεχωριστή υπο

Full‐Duplex μεγ

Έγχρωμη οθόνη
οθόνης (pixels)

Υποστήριξη τω

Πιστοποίηση σ
Certificates 

Υποστήριξη Sig

Υποστήριξη Me

Δυνατότητα απ

Η/Υ Σταθμός

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
IP τηλεφωνική

Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ
εικόνας και ήχο

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Ποιότητα κατα

Τεχνικά χαρακ

Κατασκευαστή

Τεχνολογία Επε
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όμενες ταχείες κλ
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έσω ΗTTP και δυ
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ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

ργαστή 
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col 

ς 

εση 

st

>=3

Απ

ς

ΝΑ ΑΝ

ΝΑ ΑΝ

CORE I5 Η

ΝΑ ΑΝ

ΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙ

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI  

NAI 

NAI 

NAI 

>=4 

NAI 

NAI  

  

NAI  

NAI  

NAI  

NAI  

390x160 

NAI 

NAI  

NAI  

NAI  

NAI  

παίτηση

ΝΑΙ  

9 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

 

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2η

Απάντηση 
Προμηθευτή

ς ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β
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9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

25. 

 

 

26. 

27. 

28. 

 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

 

37. 

38. 

39. 

 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Ταχύτητα Επεξε

Λειτουργικό Σύ
προτεινόμενη λ
Μνήμη 

Μέγεθος Μνήμ

Τύπος Μνήμης

Ταχύτητα Μνήμ

Σκληρός Δίσκο

Χωρητικότητα 

Σύνδεση 

Ταχύτητα περισ
(αφορά μόνο σ

Buffer Protectio

Κάρτα γραφικώ

Μοντέλο Κάρτα

Μνήμη Κάρτας

Δικτύωση 

Τύπος Δικτύωσ

Πληκτρολόγιο 

Πλήκτρα 

Τροφοδοτικό 

Παρεχόμενη Ισ

Οπτικά μέσα 

Οπτικό Μέσο 

Ποντίκι 

Τεχνολογία Op

Σύνδεση Ασύρμ

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Γενικά Χαρακτ

Κατασκευαστή

Διαγώνιος Οθό

Τεχνολογία Οθ

Τεχνικά Χαρακ

Ανάλυση 

Φωτεινότητα 

Τυπική Αντίθεσ

Δυναμική Αντίθ

Χρόνος Απόκρι

Γωνία Θέασης 

Γωνία Θέασης 

Απεικόνιση 

Είσοδοι 

Ξεχωριστή υπο

Πλήκτρο μεγαφ

Πλήκτρο ακουσ

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

εργαστή 

ύστημα συμβατό 
λύση του αναδόχ

μης 

 

μης 

ος 

στροφής για συμ
συμβατικού δίσκο

on 

ών 

ας Γραφικών 

ς Γραφικών 

σης 

σχύς Τροφ. (Watts

tical 

ματη 

 

τηριστικά 

ς/Μοντέλο  

όνης 

όνης 

κτηριστικά 

ση 

θεση 

ισης 

(Οριζόντια) 

(Κάθετη) 

οδοχή ακουστικώ

φώνου 

στικού 

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

με την 
χου 

μβατικούς δίσκου
ους και όχι SSD)

s) 

ών 

Υ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕ
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>3.

ΝΑ ΑΝ

>

DDR3 

>=13

>=

SATA

υς 
>=7

>=

ΝΑ ΑΝ

>=1

Ethernet
M

ΕΛΛ
Α

>=

DVD±RW

ΝΑ ΑΝ

>

TOUC

1920

200

>=

>=2

<=

>

>

ΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙ

.00 GHz  

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

=4 GB  

ή ΝΕΩΤΕΡΗ 

333 MHz  

=250GB 

A III ή Μ.2 

200 rpm  

=32 MB  

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

1024 MB  

10/100/1000 
Mbps  

ΛΗΝΙΚΑ/
ΓΓΛΙΚΑ 

=300 W  

W Double layer  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

>=23"  

CH SCREEN  

0 x 1080  

0 cd/m²  

1000:1  

20000:1  

=6 ms  

>=170  

>=160  

16:9 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β
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Κωδικος 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

B. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Γ. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Μετασχημα

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
Μετασχηματισ

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Ποιότητα κατα

Τάση Λειτουργ

Αριθμός εξόδω

Ρεύμα  διαροή

Προδιαγραφές

UL 2601.1  

CSA 601.1 

Γενικά χαρακτη
ικριώματος χώ
Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ
εικόνας και ήχο

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 
Όλος ο ενεργός
αρχιτεκτονικής
εγκατασταθούν
που απαιτούντ
προσφερθούν. 
Tο ικρίωμα θα 
τοποθέτηση εξ
πρόσβασης μπ
συστηματικός α
Η τεχνική λύση
λαμβάνει υπόψ
διαθεσιμότητα
Τα προσφερόμ
πληρούν τα πρ
συμμόρφωση π
επίσημα έγγρα
Γενικά χαρακτη
UPS χώρων τηλ

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 
Ποιότητα κατα

Να είναι τύπου

Να διαθέτει πρ
βύθισμα τάσης
Να διαθέτει ηχ
συναγερμού γι
μέσω της μπατ
παροχής του δι
led και ηχητική

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ατιστής απο

Προδιαγραφές 

ηριστικά & τεχνι
στή απομόνωσης

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

ίας  Εισόδων/Εξό

ων 220V 

ς (Leakage Curre

ς Ασφαλείας 

ηριστικά & τεχνι
ώρων τηλειατρική
ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) το σύστη
ου – Μεγάλο σύσ

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

ς εξοπλισμός της 
ς στα σημεία  ΣΤΙΑ
ν σε ικριώματα μ
ται τα οποία και π
  
πρέπει να επιτρέ
οπλισμού σε ράγ
ρος‐πίσω – σήμα
αερισμός 
η που θα διαμορφ
ψη τις στοχευόμε
ας‐ ασφάλειας τω
μενα συστήματα θ
ότυπα: ISO 9000,
πρέπει να πιστοπ
αφα του κατασκευ
ηριστικά & τεχνι
λειατρικής 

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

υ Line Interactive

ροστασία από βρ
ς, υπέρταση κ.ά. 
χητικό ή/και οπτι
ια τη λειτουργία 
ταρίας σε περίπτω
ικτύου ρεύματος
ή σήμανση). 

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ομόνωσης /

ικές προδιαγραφ
ς 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

όδων  

nt) 

ικές προδιαγραφ
ής 
λειτουργικό και 
μα μεταφοράς 
στημα . 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

προτεινόμενης 
Α & ΣΤΙΣ πρέπει ν
με τα παρελκόμεν
πρέπει να 

έπει την 
γες, δυνατότητα 
ανση U, κλείδωμα

φωθεί πρέπει να 
ενες αρχές 
ων υποδομών 
θα πρέπει να 
, CE Mark, EN Η 
ποιείται από 
υαστή. 
ικές προδιαγραφ

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

e ≥ 1000 VA

αχυκύκλωμα, 

ικόσύστημα 
της συσκευής 
ωση διακοπής τη
ς (π.χ. ενδεικτικό 
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ικριώματος

Απ

φές 

ς

ΝΑ ΑΝ

220

<

φές 

ς

να 
να 

α, 

φές 

ς

ΝΑ ΑΝ

ς 

ΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙ

ς (RACK) χώ

παίτηση

8 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

0V / 50Ηζ

=>12

100μA

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ  

8 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

8 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2η

ώρου τηλεια

Απάντηση 
Προμηθευτή

ς ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β

ατρικής / U

ή 
Πα
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UPS 

αραπομπή



ΛΕΙΤΟΥΡ

 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

Γ.1.8. Σ

Κωδικος 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Να διαθέτει αυ
(AVR). 
Να διαθέτει είσ
IECC14και εξόδ
IECC13. 
Να είναι εύκολ
συσσωρευτών 
Να παρέχεται ε
τουλάχιστον γι

ημεία ασύρ

Περιγραφή /

Γενικά χαρακ
Ασύρματων 

Αρχιτεκτονικ

Αριθμός μον

Να αναφερθ

Να αναφερθ
μοντέλου 

Ποιότητα κατ

Να διαθέτει δ
των συχνοτή

Να διαθέτει δ
(10/100/100
οποίων η μία
τροφοδοσία 
Να διαθέτει 
διαχείρισης (

Να διαθέτει π
directional κε
τόσο για τα 2
ενσωματωμέ
802.11n, για 
και 5GHz ταυ
ασύρματη δι
Ύπαρξη διαγν
διάγνωση  κα

Υποστηριζόμ

Υποστηριζόμ

Απόδοση/Λε

Υποστήριξη π
ασύρματη δι
ταυτόχρονα 
Υποστήριξη π
ασύρματη δι
5GHz 
Δυνατότητα 
ενός (1) Gbps
και 5GHz συχ
Υποστήριξη τ
συχνοτικών κ
2.4GHz, από 
πλήρως ανεξ
Υποστήριξη τ
ανεξάρτητών
των 5.15 – 5.

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

υτόματη σταθερο

σοδο τροφοδοσί
δους τροφοδοσία

λη ηαντικατάστασ
χωρίς απαίτηση 
εγγύηση καλής λ
ια δύο (2) έτη. 

ρματης πρό

/ Προδιαγραφές 

κτηριστικά & προ
Σημείων Πρόσβα

κή 

άδων

εί μοντέλο και ετ

εί ο χρόνος ανακ

τασκευής/ISO κα

διπλά radios για 
των 2.4GHz και 5

δύο θύρες Gigab
0Mbps autosens
α να έχει δυνατότ
πάνω από το Eth
μία επιπλέον θύρ
(console port) 

πολλαπλές ενσω
εραίες ισχύος του
2.4GHz όσο και γ
ένη υποστήριξη π
ασύρματη δικτύ
υτόχρονα και β) 8
ικτίωση στα 5GHz
νωστικών λυχνιώ
αλής λειτουργίας

μενη μνήμη DRAM

μενη μνήμη FLASH

ειτουργικότητα 

προτύπων 802.11
ικτύωση στα 2.4G

προτύπου 802.11
ικτύωση υψηλών

συνολικού data r
s με ταυτόχρονη 
χνοτήτων. 
τουλάχιστον δεκα
καναλιών μετάδο
τα οποία τουλάχ
ξάρτητα βάση πρ
τουλάχιστον οκτώ
ν καναλιών μετάδ
35 GHz βάση προ

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

οποίηση τάσης 

ίας τύπου 
ας τύπου Schuko

ση των 
ειδικών εργαλείω
λειτουργίας 

όσβασης (A

οδιαγραφές 
ασης (Acess poin

ταιρεία κατασκευ

κοίνωσης του 

ατασκευαστή

πλήρη υποστήρι
5GHz ταυτόχρονα

bit Ethernet
ing) RJ 45 εκ των 
τητα για 
hernet 
ρα τοπικής 

ωματωμένες omn
υλάχιστον 4dbi 
ια τα  5GHz, με 
προτύπου α) 
ωση στα 2.4GHz
802.11ac για 
z  
ών για οπτική 
ς 

M 

H 

1a/g/n για 
GHz και 5GHz 

1ac Wave2 για 
ν ταχυτήτων στα 

rate τουλάχιστον
χρήση των 2.4GH

ατριών (13) 
οσης στο πεδίο τω
χιστον τα 3 να είν
οτύπου 802.11g/
ώ (8) συχνοτικά 
δοσης στο πεδίο 
οτύπου 802.11a
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oή 

ων. 

Access Point

Απ

ts) 

υής 

ΝΑ ΑΝ

ιξη 
α 

i‐

>

>=

ν 
Hz 

ων 
ναι 
/n 

ΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ts) 

παίτηση

16

NAI 

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

>= GB

=256ΜΒ

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2η

Απάντηση 
Προμηθευτή

ς ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β

 

 

 

 

ή 
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αραπομπή



ΛΕΙΤΟΥΡ

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Υποστήριξη τ
ανεξάρτητών
των 5.470 – 5
με υποστήριξ
Selection) 

Ευαισθησία λ
Mbps τόσο σ
καλύτερη απ
Υποστήριξη δ
μετάδοσης μ
διαβαθμίσεις
5GHz. Να ανα
που υποστηρ
Υποστήριξη τ
inputs, multi
spatial stream
Combining) τ
και για το πρ
Υποστήριξη 2
προτύπου 80
Υποστήριξη 2
καναλιών βά

Υποστήριξη T
βέλτιστη από
clients 
Υποστήριξη P
και A‐MSDU 
802.11n όσο 
Υποστήριξη C
διαμόρφωση
802.11n όσο 
Υποστήριξη W

Υποστήριξη π

Υποστήριξη λ
πρόσβασης μ
τουλάχιστον 
πρόσβασης τ
Υποστήριξη δ
Κάθε SSID να
VLAN 
Υποστήριξη χ
υπηρεσιών) γ
δεδομένα φω
χαρακτηριστ
Υποστήριξη δ
ασύρματων c
μεταξύ των σ
(roaming) 
Υποστήριξη τ
802.3at πάνω
Να αναφερθ
λειτουργία το
Υποστήριξη τ
802.3at PoE+
μεταγωγέα, μ
15.4W για πλ
radio ταυτόχ
Υποστήριξη τ
UTP (CAT5) μ
(power inject
power injecto
Να φέρουν τ
εγκρίσεις τις 
radio 
Ελάχιστη θερ

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

τουλάχιστον οκτώ
ν καναλιών μετάδ
5.725 GHz, βάση 
ξη DFS (Dynamic 

λήψης (receive se
στα 2.4 GHz όσο κ
πό  
διαμόρφωσης τη
με τουλάχιστον 5 
ς τόσο στα 2.4 GH
αφερθούν όλες ο
ρίζονται 
τεχνολογίας 3x3 M
ple‐outputs) με τ
ms και  MRC (Ma
τόσο για το προτύ
ρότυπο 802.11ac 
20MHz και 40ΜΗ
02.11n 
20MHz, 40ΜΗz κ
άση προτύπου 80

Transmit Beamfo
όδοση επικοινων

Packet Aggregatio
(TX/Rx) τόσο για 
και για το πρότυ
Cyclic Shift Divers
ης σήματος τόσο 
και για το πρότυ
Wi‐Fi Multimedia

προτύπων ΙΕΕΕ 80

λειτουργίας ως α
με δυνατότητα δι
είκοσι πέντε (25
ταυτόχρονα 
δημιουργίας τουλ
α  μπορεί να αντισ

χαρακτηριστικών
για δημιουργία π
ωνής. Να αναφερ
ικά 
διαφανούς μετάβ
clients κατά τη με
σημείων πρόσβασ

τροφοδοσίας βάσ
ω από σύνδεση U
εί η μέγιστη κατα
ου ασύρματου σ
τροφοδοσίας βάσ
+ πάνω από σύνδ
με μέγιστη λήψη
λήρη λειτουργία 
χρονα. 
τροφοδοσίας πάν
με χρήση συσκευ
tor). Να προσφερ
or 
τις EN 300.328 κα
Ευρωπαϊκής Ένω

ρμοκρασία λειτου

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ώ (8) συχνοτικά 
δοσης στο πεδίο 
προτύπου 802.1
Frequency 

ensitivity) @ 54 
και στα 5 GHz, ίση

ς ισχύος 
διαφορετικές 
Hz όσο και στα 
οι διαβαθμίσεις 

MIMO (multiple‐
τουλάχιστον δύο 
ximal Radio 
ύπο 802.11n όσο

Ηz καναλιών βάση

αι 80MHz 
02.11ac 

rming για την 
νίας των 802.11ac

on A‐MPDU (Tx/R
 το προτύπο 
υπο 802.11ac 
sity (CSD) τεχνική
για το προτύπο 
υπο 802.11ac 
a 

02.11d και 802.1

ασύρματου ελεγκτ
ιαχείρισης για 
) ασύρματα σημε

λάχιστον 16 SSID
στοιχεί σε ένα 

ν QoS (ποιότητα 
προτεραιοτήτων 
ρθούν αυτά τα 

βασης των 
ετακίνησή τους 
σης του δικτύου 

ση προτύπου 
UTP σε μεταγωγέ
ανάλωση για πλή
ημείου πρόσβασ
ση του προτύπου
δεση UTP σε 
 τροφοδοσίας 
3x3:3 και των δύ

νω από καλώδιο 
ής τροφοδοσίας 
ρθεί ο κατάλληλο

αι EN 301.893 
ωσης σχετικές με 

υργίας 

Υ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕ

60 

11a 

η ή 
‐7

(2) 

ο 

η 

c 

Rx) 

ής 

11h

τή 

εία 

Ds.  

σε 

α. 
ήρη 
σης 
υ 

ύο 

ος 

το 

<

ΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙ

NAI 

NAI 
79dBm 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

<= 0oC

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Β’ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 



ΛΕΙΤΟΥΡ

 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

 
 

Γ.1.9. Α

Κωδικος 

 

1. 

2. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Μέγιστη θερ

Ελάχιστη υγρ

Μέγιστη υγρ

Προδιαγραφ
σημείων πρό
Υποστήριξη λ
WPA2, και συ
802.11i  
Υποστήριξη Ι
χρηστών με δ
πρωτοκόλλω
EAP SIM κατ 
Υποστήριξη κ

Υποστήριξη π
σε συνεργασ
Υποστήριξη π
χρηστών τοπ
ΑΑΑ server) β
Υποστήριξη δ
προώθηση ή
από Ethernet
διεύθυνσης α
port και σήμα
Υποστήριξη π
μπορεί αν δι
πιστοποίηση
δεδομένων. 
 Διαχείριση 

Υποστήριξη S

Υποστήριξη T

Διαχείριση μ
υποστήριξη S
μέσω κωδικο
WWW Brows
Υποστήριξη δ

Υποστήριξη δ
ασύρματων ‘
Προδιαγραφ
σημείων πρό
UL 60950‐1, 

CE Mark 

Προδιαγραφ
σημείων πρό
FCC Part 15 

EN 301.489‐1

Αναβάθμιση

Περιγραφή /

Αναβάθμιση
Cisco UCS 

Να αναφερθ

Να προσφερ
128GB για δυ
CISCO UCS B2

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ρμοκρασία λειτου

ρασία λειτουργία

ασία λειτουργίας

φές Ασφαλείας α
όσβασης 
λειτουργιών ασφ
υμβατότητα με τ

ΕΕΕ 802.1x για π
δυνατότητα υλοπ
ων : EAP‐FAST, EA
ελάχιστον 
κρυπτογράφησης

πιστοποίησης ασ
σία με RADIUS 
πιστοποίησης 80
πικά (χωρίς την αν
βάση  προτύπου 
δημιουργίας φίλτ
 απόρριψη πακέτ
t όσο και πάνω α
αποστολές/παρα
ανσης DHCP  
πολλαπλών SSIDs
αμορφωθεί ανεξ
ς χρηστών και κρ

SNMP

TFTP, NTP 

μέσω HTTP/HTTPS
SSHv2 (Secure Sh
ού εισόδου από ο
ser του δικτύου 
διαχείρησης μέσα

δημιουργίας σελί
‘επισκεπτών’ (gu
φές Ασφαλείας α
όσβασης 
IEC 60950‐1, EN 6

φές Ασφαλείας α
όσβασης 

1, EN 301.489‐17

η Κεντρικού

/ Προδιαγραφές 

η κεντρικής μνήμ

εί μοντέλο και ετ

θεί επέκταση μν
υο (2) εξυπηρετη
200 M3 (με UCS‐

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

υργίας 

ας 

ς 

ασύρματων 

φαλείας WPA και 
ο πρότυπο IEEE 

ιστοποίηση 
ποίησης των 
P‐TLS, PEAP και 

ς AES 

σύρματων χρηστώ

2.1x ασύρματων 
νάγκη εξωτερικο
EAP‐FAST  
τρων για την 
των τόσο πάνω 
από το RF βάση IP
αλήπτη, UDP/TCP

s. Για κάθε SSID ν
ξάρτητη πολιτική 
ρυπτογράφησης 

S, Telnet με 
hell) με προστασί
οποιονδήποτε 

α από CLI 

ίδας εισόδου 
est login page)  

ασύρματων 

60950‐1 

ασύρματων 

 

ύ Εξυπηρετ

ης εξυπηρετητώ

ταιρεία κατασκευ

ήμης συνολικά 
τές (servers) τύπ
CPU‐E5‐2640) 
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Γ.1.10. 

Κωδικος 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Να προσφερ

Ποσότητα 

Οι προσφερό
διαθέτουν τα
DDR3‐1600‐M
rank/1.35v 
Προτεινόμεν
1X162RY‐A, ή
εξασφαλίζει 
Εξυπηρετητώ

Ελεγκτής Λ

Περιγραφή /

Γενικά χαρακ
Ελεγκτής Λει

Αριθμός μον

Να αναφερθ

Να αναφερθ
μοντέλου 

Αρχιτεκτονικ

Να διαθέτει τ
1/10Gigabit E
σύνδεση στο
πρωτόκολλα 
10GBaseLRM
1000BaseLX/
Συνολική από

Να διαθέτει τ
Ethernet, 10/
management
Να διαθέτει τ

Να διαθέτει 
διαχείριση 
Να διαθέτει 
τροφοδοσία 
Ύπαρξη διαγν
κανονικής λε
Ελάχιστη θερ

Μέγιστη θερ

Ελάχιστη υγρ

Μέγιστη υγρ

Υποστήριξη τ
χαρακτηριστ
ασύρματου δ
Πλήρης συμβ
802.11b, IEEE
802.11ac wav
δικτύωση  
Υποστήριξη B
802.11n, για 
επικοινωνίας
Υποστήριξη π
και 802.11h 
Υποστήριξη π
συνδέσεων 

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

θεί μνήμη μεγέθ

όμενες μνήμες θα
α ακόλουθα χαρα
MHz RDIMM/PC3

νος τύπος μνήμης
ή αντίστοιχος συμ
την ορθή λειτουρ
ών (servers) 

Λειτουργίας

/ Προδιαγραφές 

κτηριστικά & πρ
ιτουργίας Ασύρμ

άδων

εί μοντέλο και ετ

εί ο χρόνος ανακ

κή 

τουλάχιστον δύο
Ethernet τύπου S
ο τοπικό δίκτυο. Ν
10GBaseSR, 10G

M, 1000BaseT, 100
/LH με απλή αλλα
όδοση 

τουλάχιστον μια 
/100/1000 για ou
t 
τουλάχιστον δύο

σειριακή θύρα co

ενσωματωμένη ε

νωστικών λυχνιώ
ειτουργίας, λειτου
ρμοκρασία λειτου

ρμοκρασία λειτου

ρασία λειτουργία

ασία λειτουργίας

των ακόλουθων 
τικών ‐ Λειτουργ
δικτύου 
βατότητα με IEEE
E 802.11g, ΙΕΕΕ 8
ve1 και wave2 γι

Beamforming βάσ
την βέλτιστη από
ς των Legacy non
προτύπων WMM

προτύπου ΙΕΕΕ 80

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

θους 16GB

α πρέπει να 
ακτηροστικά : 
3‐12800/dual 

ς  UCS‐MR‐
μβατός που θα 
ργία των 

ς Ασύρματο

οδιαγραφές)
ματου Δικτύου 

ταιρεία κατασκευ

κοίνωσης του 

ο (2) θύρες 
SFP/SFP+ για 
Να υποστηρίζοντ
GBaseLR και 
00BaseSX, 
αγή μετατροπέα.

(1) θύρα Gigabit
ut‐of‐band 

ο (2) θύρες USB

onsole για τοπική

εφεδρική 

ών για διάγνωση 
υργία Ethernet κ
υργίας 

υργίας 

ας 

ς 

πρωτοκόλλων &
ικότητα 

E 802.11a, IEEE
02.11n και 
ια ασύρματη 

ση προτύπου 
όδοση 
‐11n clients 

M/802.11e, 802.11

02.1AX για ένωση
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Υποστήριξη 8

ποστήριξη 80

Υποστήριξη I

Κάθε ελεγκτή
τουλάχιστον 
Κάθε ελεγκτή
ελέγχου τουλ
ασύρματων σ
χρήση επιπλέ
αναβάθμιση 
Κάθε ελεγκτή
τουλάχιστον 
ασύρματους 
Υποστήριξη δ
πεντακοσίων
Υποστήριξη τ
(4000) VLANs
Υποστήριξη σ
πολλαπλά δι
Υποστήριξη 8

Υποστήριξη χ
υπηρεσιών) σ
(Wi‐Fi Multim
προτεραιοτή
δυνατότητα 
Υποστήριξη λ
δεδομένα vid
εικόνας πάνω
Υποστήριξη m

Υποστήριξη π
streams 
Υποστήριξη a
που επιθυμο
ώστε να μην 
stream των ή
Υποστήριξη δ
ασύρματων χ
μεταξύ των σ
(roaming), αν
πρόσβασης β
διαφορετικο
subnets 
Υποστήριξη δ
IP τηλεφώνω
μικρότερο τω
ανέπαφη τυχ
Υποστήριξη ε
based φωνητ
Να διαθέτει 
εντοπισμού π
κλήσεις μετα
το οποίο επιπ
κλήσεις ανά 
ομάδα σημεί
Υποστήριξη ε
των ραδιοσυ
ώστε η ασύρ
να προσαρμό
Υποστήριξη δ
εκπομπής απ
με στόχο την
κάλυψης και
υποδομής. 

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

802.11r & 802.11

02.11w

Pv6 

ής λειτουργίας να
100 ασύρματα σ
ής λειτουργίας να
λάχιστον χιλίων π
σημείων πρόσβα
έον αδειοδότηση
υλικού. 
ής λειτουργίας να
είκοσι χιλιάδες (
χρήστες 
δημιουργίας τουλ
ν (500) διαφορετ
τουλάχιστον τεσσ
s 
συσχετισμού ενό
ιαφορετικά VLAN
802.1q VLAN tagg

χαρακτηριστικών
συμβατών με το 
media) για δημιου
των σε δεδομένα
roaming χωρίς δι
λειτουργιών mult
deo εφαρμογών 
ω από το ασύρμα
mDNS

προτεραιοποίηση

admission contro
ούν να λάβουν έν
επηρεάζεται η π
ήδη ενταγμένων σ
διαφανούς μετάβ
χρηστών κατά τη
σημείων πρόσβασ
νεξάρτητα αν τα 
βρίσκονται στον ί
ύς ελεγκτές ή σε 

διαφανούς μετάβ
ων σε χρόνο (hand
ων 20ms ώστε να
χόν ενεργή τηλεφ
εξασφάλισης ban
τικές κλήσεις 
ενσωματωμένο ε
προβλημάτων (tr
αξύ δύο ασύρματ
πλέον θα συλλέγ
ασύρματο σημεί
ίων πρόσβασης ή
ευφυούς και ευέλ
χνοτήτων σε πρα
ματη εγκατάστασ
όζεται άμεσα σε 
δυναμικής επιλογ
πό τα ασύρματα σ
ν βελτιστοποίηση
ι της απόδοσης τη

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

1k 

α υποστηρίζει 
σημεία πρόσβαση
α έχει δυνατότητ
πεντακοσίων (150
ασης (thin APs), μ
ης, χωρίς 

α υποστηρίζει 
(20000) 

λάχιστον 
ικών WLANs/SSID
σάρων χιλιάδων 

ς SSIDs με 
Ns 
ging 

ν QoS (ποιότητα 
πρότυπο WMM 
υργία 
α φωνής και 
ιακοπή κλήσεων
ticast για τα 
και την μετάδοση
ατο δίκτυο 

ης των multicast

ol για τους χρήστε
να video stream, 
ποιότητα λήψης τ
σε αυτό χρηστών
βασης των 
 μετακίνησή τους
σης του δικτύου 
ασύρματα σημεί
ίδιο η σε 
διαφορετικά 

βασης ασύρματω
dover time) 
α διατηρείται 
φωνική κλήση 
ndwidth για SIP‐

εργαλείο 
roubleshooting) σ
των ΙΡ τηλεφώνω
γει πληροφορία γ
ίο πρόσβασης, αν
ή ανά ελεγτή 
λικτης διαχείριση
αγματικό χρόνο 
ση να ανιχνεύει κ
πιθανές αλλαγές
γής καναλιού 
σημεία πρόσβασ
η της ασύρματης 
ης ασύρματης 
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58. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Υποστήριξη α
αποφυγής πα
Wi‐Fi πηγές (
και από ασύρ
λειτουργούν 
(Bluetooth, D
extenders κλ

Υποστήριξη σ
φάσματος σε
την μετάδοσ
και στις UNII
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9 Αριθμός αδε
τηλειατρικής
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να εξυπηρετή
λειτουργικότ
χρηστών. 
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πρέπει να επιτρέ
η σε λειτουργία υ
τας – High Availa
η υποδομή ΕΔΙΤ). 
πρέπει να ενσωμ
ιατρικού τηλερα
ύνδεση όσο και 
ισμένη 
πρέπει να επιτρέ
σημειώσεων και 
πρέπει να επιτρέ
, δημοσίευση και
ν) ιατρικών ερωτη
πρέπει να επιτρέ
κό χρόνο 
πρέπει να επιτρέ
ων και ταυτόχρον
εις και σημειώσε

πρέπει να περιλ
την αποθήκευση
ονται κατά τη διά
ε‐εξέτασης 
πρέπει να περιλ
ραντεβού ιατρική
α αίτησης ιατρική
εριλαμβάνει σύστ
γιατρού ή της ειδ
πρέπει να επιτρέ
ομάδων χρηστών
πρέπει να επιτρέ
χρήση διαφορετι

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ους δομικών του 
ης 
κμηρίωση της 
μενου συστήματο
απαιτούμενη 
μενο αριθμό 

είναι η πιο 
ης εταιρείας 

ανανέωση της 
ύ με δυνατότητα
τύπο των αδειώ
ης του λογισμικο
έκδοση. 
της 
για 
ιξης του κυρίως 

υς λογισμικών για

ά 

έπει την 
ταση τόσο σε 
σε δεύτερο χρόνο
ιτουργεί πλήρως
 Communication

ματώνει 
based video 

ματώνει Dicom

έπει την 
7 
έπει SSO 

έπει τη 
υψηλής 
ability 

ματώνει λύση 
αντεβού τόσο σε 

έπει τη 
συνταγών  
έπει τη διαχείρισ
ι συλλογή 
ηματολογίων 
έπει σχολιασμό 

έπει την κοινή 
να να επιτρέπει 
ις επάν σε αυτές 

αμβάνει ένα 
η των εικόνων 
άρκεια της 

αμβάνει σύστημα
ής τήλε‐εξέτασης
ής τήλε‐εξέτασης
τημα για την 
δικότητας 
έπει τη 
ν και ειδικοτήτων
έπει την 
ικών τύπων βίντε
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στα άκρα 
  Η εφαρμογή 

ειδοποίηση μ
mail 

  Η εφαρμογή 
εφαρμογή αν
συνομιλίας 

  Η ιατρική τήλ
την εκπόνησ
κάθε ένα από
χρησιμοποιή
ιατρικής εξέτ

  Η εφαρμογή 
συμβατότητα
εργαλεία στο

  Η εφαρμογή 
κοινόχρηστω

  Η εφαρμογή 
δημιουργία τ
αυτόματα απ
τύπο χρήσης

  Η εφαρμογή 
κωδικοποίησ

  Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 
εξοπλισμό τη

  ‐ 

 

 

 

 

  ‐ Σύ

 

 

 

  Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 

 

 

 

 

  ‐ Πύ

  Η εφαρμογή 
ασθενούς κά

  Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
χειρωνακτική
ασθενών 

  Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
αιτήσεων για
άμεσα όσο κ

  Η εφαρμογή 
λειτουργίες π
ενσωμάτωση
περιεχομένο

  Η εφαρμογή 
ασθενούς σε

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

πρέπει να επιτρέ
μέσω ειδοποιήσε

πρέπει να ενσωμ
νταλλαγής μηνυμ

λε‐εξέταση πρέπε
η αναλύσεων κα
ό τα στοιχεία που
ήθηκαν κατά τη δ
τασης 
πρέπει να εξασφ
α με όλα τα υφισ
ο ΕΔΙΤ  
πρέπει να επιτρέ

ων αρχείων 
πρέπει να επιτρέ
τιμολογίων που κ
πό τη διοίκηση αν
 του συστήματος
πρέπει να επιτρέ

σης ICD10 
θα πρέπει να είν
δύο (2) τύπους α
ης παρακάτω λίστ
Ιατρική κάμερα γ

‐ Κάμερα ιατρι
δερμα

‐ Ιατρική κά
ωτορ

‐ Κάμερα ιατρι
οφθαλ
‐ Ψηφ

ύστημα παρακολ

‐ Ηλεκτρ

‐ Ψηφ

πρέπει να ενσωμ
τα ακόλουθα πρ

‐ Συντ

ύλη ασθενών κατ

πρέπει να ενσωμ
άτω από την ίδια 
πρέπει να ενσωμ

ου αποθηκεύει πλ
ής και αυτόματης

πρέπει να ενσωμ
ου να επιτρέπει τ
α τήλε‐εξέταση α
αι μέσω του Help
πρέπει να ενσωμ
που να επιτρέπου
η εκπαιδευτικών 
υ κατάρτησης για
πρέπει να ενσωμ

ε κινητές συσκευέ

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

έπει την 
εων SMS και e‐

ματώνει μια 
μάτων και 

ει να επιτρέπει 
ι εκθέσεων για 
υ 
ιάρκεια της 

φαλίζει πλήρη 
στάμενα ιατρικά 

έπει τη χρήση 

έπει τη 
καθορίζονται 
νάλογα με τον 
ς 
έπει τη χρήση τη

ναι  συμβατή με 
ανά  ιατρικό 
τας: 
για γενική εξέτασ

ικής ποιότητας γι
ατολογική εξέτασ
άμερα για εξέτασ
ρινολαρυγγολόγο
ικής ποιότητας γι
λμολογική εξέτασ
ιακό στηθοσκόπι

λούθησης  ζωτικώ
ενδείξεω

ροκαρδιογράφημ

‐ Υπερηχογράφο

φιακό μικροσκόπι

ματώνει 
ροφίλ χρηστών: 

‐ Διαχειριστή

‐ Ιατρός ΣΤΙ

‐ Ιατρός ΣΤ

τονιστής Helpdes

τ’ οίκων νοσηλεία

ματώνει μια πύλη
διεπαφή χρήστη
ματώνει μια πύλη
ληροφορίες 
ς ενημέρωσης τω

ματώνει μια πύλη
ην υποβολή 
πό ιατρό, τόσο 
pdesk ΕΔΙΤ 
ματώνει 
υν την 
βίντεο και 
α ιατρούς. 
ματώνει μια πύλη
ές 
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Γ.2.4. Ο

Κωδικος 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

  Η αίτηση πρέ
σύστημα για 
χρήσης του σ

  Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 
γλώσσα 

  Δυνατότητα π
εργασίας από
όπως σταθμο
tablets και sm

  Άδειες χρήση

1
. 

Να προστεθο
υποδομή του
αυτό απαιτεί
των νέων στα

Ολοκληρωμ

Περιγραφή /

Γενική περιγ

1 Αριθμός αδε
τηλειατρικής
Να αναφερθ
παραγωγής  
Η εφαρμογή 
πλήρως με χρ
χαρακτηριστ
εφαρμογή τη
Παράδοση α
την αναλυτικ
του συστήμα
στοιχείων, τη
λειτουργικότ
δυνατότητας
να εξυπηρετή
λειτουργικότ
χρηστών. 
H προσφερό
πρόσφατη στ
(latest stable
Να παρέχετα
αδειοδότηση
αλλαγής στον
χρήσης καθώ
σε μεγαλύτερ
Να μην υπάρ
κατασκευάστ
απόσυρση/δ
λογισμικού κ
τα επόμενα π
Επιπρόσθεστ
Ευρυζωνική 
Αριθμός ευρ
διαδίκτυο με
4G, xDSL. Οι 
πρέπει να εξα
λειτουργικότ
προτείνονται
τηλεδιάσκεψ
standard def
Στην περίπτω
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗ

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

έπει να περιλαμβ
την επεξεργασία

συστήματος 
θα πρέπει να είν
στην Ελληνική κα

πρόσβασης στο π
ό διαφορετικού τ
οί εργασίας, φορ
mart‐phones. 
ης Κεντρικής Υπο

ούν τυχόν άδειες
υ Κέντρου Δεδομ
ίται με δεδομένη
αθμών ΣΤΙΑ ΣΤΙΣ 

μένο σύστημ

/ Προδιαγραφές 

γραφή ΣΚΟΠ 

ιών χρήσης λογισ
ς Κεντρικής Υποδο
εί έκδοση και ετα

θα πρέπει να δια
ρήση ΟΛΩΝ των 
ικών με την υφισ
ηλειατρικής του Ε
ναλυτικής τεχνικ
κή περιγραφή της
ατος, των επιμέρο
ης προσφερόμενη
τητας, και την τεκ
ς του προσφερόμ
ήσει πλήρως την 
τητα για το ζητού

μενη έκδοση να ε
ταθερή έκδοση τ
e release). 
αι ευελιξία στην α
ης του λογισμικού
ν αριθμό και τον 
ώς και  της έκδοσ
ρη ή μικρότερη έ
ρχει ανακοίνωση 
τριας εταιρείας γ
ιακοπή υποστήρ
και των επιμέρου
πέντε (5) έτη. 
τες απαιτήσεις σ
Πρόσβαση 
υζωνικών προσβ
ε χρήση κοινής τε
απαιτήσεις σε εύ
ασφαλίζουν πλήρ
τητα των εφαρμο
ι συμπεριλαμβαν
ψης με ποιότητα τ
finition.  
ωση σύνδεσης 3G
ΗΣΗ INTERNET το

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

βάνει ένα 
α της ιστορικής 

ναι διαθέσιμη 
αι την Αγγλική 

περιβάλλον 
τύπου συσκευές,
ητοί υπολογιστέ

οδομής 

ς χρήσης στην 
μένου του ΕΔΙΤ εά
η την προσθήκη 
και ΣΚΟΠ 

μα (ΚΙΤ) υπ

σμικού 
ομής 
αιρεία 

αλειτουργεί 
λειτουργικών 
στάμενη 
ΕΔΙΤ 
κής αναφοράς με 
ς αρχιτεκτονικής 
ους δομικών του 
ης 
κμηρίωση της 
μενου συστήματο
απαιτούμενη 
μενο αριθμό 

είναι η πιο 
ης εταιρείας 

ανανέωση της 
ύ με δυνατότητα
τύπο των αδειώ
ης του λογισμικο
έκδοση. 
της 
για 
ιξης του κυρίως 

υς λογισμικών για

συστήματος ΣΚΟΠ

άσεων στο 
εχνολογίας 3G, 
ύρος ζώνης θα 
ρη 
ογών που 
νομένης της 
τουλάχιστον 

G,4G: ΔΩΡΕΑΝ 
ουλάχιστον 5GB
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Στην περίπτω
θα πρέπει να
εξοπλισμός δ
Router 
Σε κάθε περί
υπηρεσίες εγ
παραμετροπ
Επιπρόσθεστ
Ταμπλέτα με
δυνατότητα 
και 3G, 4G. 
Μοντέλο – Κ

Αριθμός μον

Τεχνικές προ

RAM 

USB  

Δυνατότητα 
διαγνωστικό 
ανάγκες του 
να αναφερθε
Δυνατότητα π
εισόδου στην
Περιλαμβάνο
παραμετροπ
ταμπλέτας αν
διασύνδεσης
3G, 4G) όσο 
εποπτείας 
Περιλάμβάον
εκπαίδευσης
τουλάχιστον 
Τεχνικά  χαρ
προδιαγραφ
Η εφαρμογή 
απομακρυσμ
απευθείας σ
Η εφαρμογή 
με το λογισμ
(υφιστάμενη
Η εφαρμογή 
συμπληρωμα
conferencing
Η εφαρμογή 
viwer 

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ωση χρήσης σύνδ
α παρέχεται και ο
διασύνδεσης: Wi

ίπτωση περιλαμβ
γκατάστασης και 
οίησης των συνδ
τες απαιτήσεις σ
ε οθόνη τουλάχισ
διασύνδεσης με

ατασκευαστής 

άδων

οδιαγραφές ταμπ

 

 

 

 

 

 

 

 

ασύρματης διασ
εξοπλισμό ανάλ
ασθενούς. Τρόπο
εί 
προσωποποιημέ
ν ταμπλέτα με κω
ονται υπηρεσίες 
οίησης και διασύ
νά σημείο τόσο μ
ς που θα παρασχ
και με τον ιατρικ

νται υπηρεσίες ε
ς χρηστών διάρκε
ανά σημείο. 

ρακτηριστικά & λ
φές λογισμικού Σ
πρέπει να επιτρέ

μένη ιατρική εξέτ
ύνδεση όσο και σ
πρέπει να διαλε
ικό Cisco Unified
η υποδομή ΕΔΙΤ) 
πρέπει να ενσωμ
ατική λύση web b
g 
πρέπει να ενσωμ

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

δεσης ADSL, SDSL
ο αναγκαίος 
‐Fi Modem ‐ 

βάνονται και οι 

δέσεων 
συστήματος ΣΚΟΠ
στον 9’’ και 
 σύνδεση WIFI 

πλέτας 

ύνδεσης με 
ογα με τις 
ος διασύνδεσης 

νης ασφαλούς 
ωδικό πρόσβαση

ύνδεσης της 
με την υποδομή 
χεθεί (ADSL, SDSL
κό εξοπλισμό 

πίδειξης και 
ειας 3 ωρών 

λειτουργικές 
ΚΟΠ 
έπει την 
ταση τόσο σε 
σε δεύτερο χρόνο
ιτουργεί πλήρως
 Communication

ματώνει 
based video 

ματώνει Dicom
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54. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Η εφαρμογή 
επικοινωνία 
Η εφαρμογή 

Η εφαρμογή 
διαμόρφωση
διαθεσιμότη
(υφιστάμενη
Η εφαρμογή 
δημιουργίας 
απευθείας σ
προγραμματ
Η εφαρμογή 
δημιουργία σ
Η εφαρμογή 
(δημιουργία,
απαντήσεων

Η εφαρμογή 
(δημιουργία,
περιεχομένο
οίκον νοσηλε
Η εφαρμογή 
σε πραγματικ
Η εφαρμογή 
χρήση εικόνω
τροποποιήσε
τις εικόνες 

Η εφαρμογή 
σύστημα αρχ
αποθήκευση
δεδομένων π
της ιατρικής 
Η διαδικασία
πρέπει να πε
επιλογή του 
Η εφαρμογή 
δημιουργία ο
Η εφαρμογή 
ειδοποίηση μ
mail για τους
Η εφαρμογή 
εφαρμογή αν
συνομιλίας 
Η ιατρική τήλ
την εκπόνησ
κάθε ένα από
χρησιμοποιή
ιατρικής εξέτ
Η εφαρμογή 
κοινόχρηστω
Η εφαρμογή 
δημιουργία τ
αυτόματα απ
τύπο χρήσης
Η εφαρμογή 
κωδικοποίησ
Οι διασυνδεδ
είναι: 

‐ μέτρ

‐ π

Η εφαρμογή 
ασθενούς κά

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

πρέπει να επιτρέ
μέσω API και HL7
πρέπει να επιτρέ

πρέπει να επιτρέ
η σε λειτουργία υ
τας – High Availa
η υποδομή ΕΔΙΤ). 
πρέπει να ενσωμ
ιατρικού τηλερα
ύνδεση όσο και 
ισμένη 
πρέπει να επιτρέ
σημειώσεων και 
πρέπει να επιτρέ
, δημοσίευση και
ν) ιατρικών ερωτη

πρέπει να επιτρέ
, δημοσίευση) εν
υ ιατρικής φύσεω
ευόμενους ασθεν
πρέπει να επιτρέ
κό χρόνο 
πρέπει να επιτρέ
ων και ταυτόχρον
εις και σημειώσε

πρέπει να περιλ
χείου ασθενούς γ
 των εικόνων και
που λαμβάνονται
τήλε‐εξέτασης 
α αίτησης ιατρική
εριλαμβάνει σύστ
γιατρού ή της ειδ
πρέπει να επιτρέ
ομάδων χρηστών
πρέπει να επιτρέ
μέσω ειδοποιήσε
ς ασθενείς ΣΚΟΠ 
πρέπει να ενσωμ
νταλλαγής μηνυμ

λε‐εξέταση πρέπε
η αναλύσεων κα
ό τα στοιχεία που
ήθηκαν κατά τη δ
τασης 
πρέπει να επιτρέ

ων αρχείων 
πρέπει να επιτρέ
τιμολογίων που κ
πό τη διοίκηση αν
 του συστήματος
πρέπει να επιτρέ

σης ICD10 
δεμένες συσκευέ

‐ κάμερα γ

‐ μέτρηση γλ

ρηση καρδιαγγεια

‐ ψηφ

αρακολούθηση ζ

πρέπει να ενσωμ
άτω από την ίδια 

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

έπει την 
7 
έπει SSO 

έπει τη 
υψηλής 
ability 

ματώνει λύση 
αντεβού τόσο σε 

έπει τη 
συνταγών  
έπει τη διαχείρισ
ι συλλογή 
ηματολογίων 

έπει τη διαχείρισ
νημερωτικού 
ως για τους κατ’ 
νείς. 
έπει σχολιασμό 

έπει την κοινή 
να να επιτρέπει 
ις επάν σε αυτές 

αμβάνει ένα 
για την 
ι λοιπών 
ι κατά τη διάρκει

ής τήλε‐εξέτασης
τημα για την 
δικότητας 
έπει τη 
ν και ειδικοτήτων
έπει την 
εων SMS και e‐

ματώνει μια 
μάτων και 

ει να επιτρέπει 
ι εκθέσεων για 
υ 
ιάρκεια της 

έπει τη χρήση 

έπει τη 
καθορίζονται 
νάλογα με τον 
ς 
έπει τη χρήση τη

ές θα πρέπει να 

για γενική εξέτασ

λυκόζης / ζαχάρο

ακών σφιγμών κα
οξύμετρ

ιακό στηθοσκόπι

ζωτικών ενδείξεω

ματώνει μια πύλη
διεπαφή χρήστη
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55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

 

Γ.3.1. Υ

Κωδικος 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
χειρωνακτική
ασθενών 
Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
αιτήσεων για
άμεσα όσο κ
Η εφαρμογή 
ασθενούς δια
Η αίτηση πρέ
σύστημα για 
χρήσης του σ
Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 
γλώσσα 
Δυνατότητα π
εργασίας από
όπως σταθμο
tablets και sm

Υπηρεσίες ε

Περιγραφή /

Γενική περιγ
εγκατάσταση
εγκατάσταση

π

Μεθοδολογί
στοιχείων εξο
τα use cases 
κοινού με τη
– Μελέτη Εφ

Δοκιμαστικοί
καλής λειτου
και της ομαλ
τους. Τεκμηρ
τρόπου κανο
της λειτουργί
περίπτωση μ
Δεδομένων. 
 
Να περιγραφ
Υπηρεσίες Πι
τις απαιτήσε

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

πρέπει να ενσωμ
ου αποθηκεύει πλ
ής και αυτόματης

πρέπει να ενσωμ
ου να επιτρέπει τ
α τηλε‐εξέταση α
αι μέσω του HEL
πρέπει να ενσωμ
αθέσιμη και  σε κ
έπει να περιλαμβ
την επεξεργασία

συστήματος 
θα πρέπει να είν
στην Ελληνική κα

πρόσβασης στο π
ό διαφορετικού τ
οί εργασίας, φορ
mart‐phones. 

γκατάστασ

/ Προδιαγραφές 

γραφή υπηρεσιώ
η του εξοπλισμο
η παραμετροποί

. 
α ελέγχου καλής
οπλισμού και λογ
 που θα συμφων
ν αναθέτουσα αρ

φαρμογής  

. 
ί έλεγχοι για την 
υργίας των συστη
λής λειτουργίας τ
ρίωση της εγκατά
ονικής λειτουργία
ίας στο Εναλλακτ
μη διαθεσιμότητα

φούν αναλυτικά ο
ιλοτικής Λειτουρ
ις της τεχνικής πε

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ματώνει μια πύλη
ληροφορίες 
ς ενημέρωσης τω

ματώνει μια πύλη
ην υποβολή 
πό ιατρό, τόσο 
LPDESK ΕΔΙΤ 
ματώνει μια πύλη
κινητές συσκευές
βάνει ένα 
α της ιστορικής 

ναι διαθέσιμη 
αι την Αγγλική 

περιβάλλον 
τύπου συσκευές,
ητοί υπολογιστέ

σης και παρ

ών στην 
ύ και 
ίηση λογιμσικού

.
: 

. 

 λειτουργλιας τω
γισμικού με βάση
νηθούν από 
ρχή στην 1η Φάση

‐

πιστοποίηση της
ημάτων, καθώς 
ων εφαρμογών 
άστασης, του 
ας, της μετάπτωσ
τικό Κέντρο στην
ας στο Κέντρο 

οι προσφερόμενε
γίας με βάση τκα
εριγραφής 
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Γ.4.1. , 

Κωδικ

 

1. 

2. 

3. 
 

4. 

    5. 

 
 

Γ.5.1. έω

ΚΩΔΙΚΟ

Γ.5.0 

1. 

2. 

Γ.5.1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Γ.4.2. Υπηρ
και πιλοτικ

κος  Περιγρ

Τεχνικ
λειτου
λογισμ
Να περ
Υπηρε
Η γλώσ
εκπαιδ
Ελληνι
εξειδικ
να είνα
Να ανα
μεθοδ
ακολο
Να ανα
αριθμό
κατηγο
εκπαίδ
trainin
προσω
Παράδ
εκπαίδ

ως Γ.5.4 Δια

ΟΣ  Περιγρα

Γενικά χ
ΔΙΑΓΝΩ

Όλες συ
αρχειοθ
ποιότητ
πιστοπο
πρέπει ν
Ο Διαγν
λειτουργ
κλιματο
τιμές (θε
Τηλεμετ

Μοντέλο

Αριθμός

Εύρος σ
ζώνης (1
Αποσπώ

Δυνατότ

Λειτουρ

Αυτόματ
πομπού
στήθους
Δυνατότ
20Hz) 
Δυνατότ
1400Hz 

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ρεσίες Εκπα
κή λειτουργ

ραφή / Προδιαγρ

κά  χαρακτηριστι
υργικές προδιαγρ
μικού τηλειατρικ
ριγραφούν αναλ
σίες Εκπαίδευση
σσα των σεμιναρ
δευτικού υλικού 
ική. Κατ' εξαίρεσ
κευμένα τεχνικά 
αι η Αγγλική 
αφερθεί αναλυτι
δολογία εκπαίδευ
υθηθεί  
αφερθεί ο προσφ
ός ωρών εκπαίδε
ορία εκπαιδευομ
δευσης κατά τη χ
ng) στο ιατρονοση
ωπικό. 
δοση όλων των τυ
δευσης εξοπλισμ

αγνωστικός

αφή / Προδιαγρα

χαρακτηριστικά &
ΣΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ

υσκευές και το λο
θέτησης αυτών πρ
ας και ασφαλεία
οίηση CE σύμφων
να προσκομιστεί.
ωστικός Ιατρικός
γεί απροβλημάτι
λογικές συνθήκε
ερμοκρασία, υγρ
τρικό Στηθοσκόπ

ο 

ς μονάδων 

υχνοτήτων: 20Hz
19,2 Kb/s) 
ώμενο εξάρτημα σ

τητα ρύθμισης ήχ

ργία ως πομπός κ

τη αλλαγή από λ
 όταν προσαρμό
ς. 
τητα ενίσχυσης τ

τητα προέκτασης

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

αίδευση ιατ
γία 

ραφές 

ικά & 
ραφές 
κής  
υτικά οι 
ης  
ρίων και του 
θα είναι η 
η σε 
μαθήματα μπορ

ικά η 
υσης που θα 

φερόμενος 
ευσης ανά 
μένων και 
χρήση (on the job
ηλευτικό 

υχόν εγχειριδίων
μού και λογισμικο

ς Ιατρικός Ε

αφές 

& προδιαγραφές
Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ογισμικό απεικόν
ρέπει να πληρού
ας, καθώς επίσης 
να με την 93/42/E
. 
ς Εξοπλισμός θα π
ιστα σε σημεία τω
ς αποκλίνουν απ
ρασία, ή/ και ατμ
πιο 

z έως 1400Hz σε 

στήθους 

χου 

αι ως δέκτης

ειτουργία δέκτη 
ζεται το αποσπώ

ων χαμηλών συχ

ς μέχρι τις υψηλέ
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ού 
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11. 
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13. 
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15. 

16. 

Γ.5.2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

24. 

 

25. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Χρήση κ
αποστολ
την απο
Επιλογέ

Σύνδεση

Ακουσ
Αριθμό

Συμβατ

Στηθο
Αριθμό

Συμβατ
στηθοσ
ΜΟΝΙΤΟ
ΗΛΕΚΤΡ

Μοντέλο

Αριθμός

Ενδείξει

Α.Α.Π. 

Οξυμετρ

Θερμομ

Οθόνη L

Ενσωμα

Φορητό

Αναβαθ

Συμβατό

Χαρακτη

 Μέτρησ

Εύρος 2

Ακρίβεια

SpO2 Ακ

Χαρακτη

 Εύρος π
kPa) 

Ακρίβεια
SP10:20

Μέγιστη
kPa ±1.9

Συστολι

 Διαστολ

Εύρος μ
25.3 kPa

Εύρος μ

 Ακρίβει

Ασύρμα

Συμβατό

Συχνότη

Ηλεκτρο

Να αναφ
χαρακτη
• Καταγ

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

καναλιού δεδομέ
λή καρδιακών ή π
στολή ήχου και β
ς επικοινωνίας δ

η με Η/Υ μέσω σε

στικά Ηλεκτρ
ός μονάδων 

τά με το ηλεκ

οσκόπιο 
ός μονάδων 

τό με το σύστ
σκοπίου 
ΟΡ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Ζ
ΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ

ο 

ς μονάδων 

ις 

ρία Masimo ή Ne

μέτρηση 

LCD 

ατωμένη μνήμη 

 

μίσιμο 

ότητα με πρότυπ

ηριστικά οξύμετ

ση απόδοσης 1% 

5 έως 240 bpm 

α ποσοστού σφυ

ρίβεια 70% έως 1

ηριστικά οργάνο

πίεσης περιχειρίδ

α πίεσης αίματος
002 

η πίεση περιχειρί
9 kPa) 

κό εύρος: 60 έως

λικό εύρος: 30 έω

μεσο‐αρτηριακής 
a) 

μέτρησης σφυγμώ

ια μέτρησης σφυ

ατη σύνδεση 

ότητα με το πρότ

ητα: 2.4 έως 2.483

οκαρδιογράφος 

φερθούν  προδια
ηριστικά του Ηλε
ραφικό 

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

νων εξοπλισμού 
πνευμονικών ήχω
βίντεο της τηλεδι
εδομένων

ειριακής θύρας

ρονικού Στηθ

τρονικό στηθο

τημα ηλεκτρον

ΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩ
ΟΣ 

llcor 

πο IEC/EN 60601‐

ρου 

έως 100% 

γμού 25 έως 240

100% 

ου πίεσης αίματο

δας: 0 έως 300 m

ς: συμβατό με το 

ίδας: 315 mmHg 

ς 250 mmHg (8.0 

ως 160 mmHg (4.

πίεσης: 40 έως 1

ών: 35 έως 199 bp

γμών: ±5,0% 

τυπο IEEE 802.11

35 GHz 

αγραφές  σε ότι α
κτροκαρδιογράφ
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τηλεδιάσκεψης γ
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έως 33.3 kPa) 

0 έως 21.3 kPa)

190 mmHg (5.3 έω

pm 

b DSSS, 

αφορά τα 
φου: 

ΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙ

για 
ε 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Α
9

ΝΑΙ

8

ΝΑΙ

ΝΑ ΑΝΑΦ

7

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0 
ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ως 
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑ ΑΝΑΦ

ΝΑ ΑΝΑΦ

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2η

Ι

Ι 

Ι

Ι 

Ι 

ΦΕΡΘΕΙ 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

ΦΕΡΘΕΙ

ΦΕΡΘΕΙ

ς ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

     
Β’ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 



ΛΕΙΤΟΥΡ

 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Γ.5.3. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Γ.5.4 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 
 

Γ.6.2. Π

ΚΩΔΙΚΟ

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ
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• Οθόνη
• Σύνδεσ
• Τρόπο

Εύρος σ

Ρυθμός 

Κβαντισ

Skew  

Αντίστα

Ακρίβεια

Δυναμικ

Δυναμικ

CMMR  
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Βαθμός 

Σπιρόμε

Μοντέλο

Αριθμός
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Να διαθ
«ύπνωσ
Να διαθ
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ΕΝΔΟΣΚ
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Μοντέλο

Αριθμός

Δυνατότ

Να διαθ
φακών ή
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Να διαθ

Να διαθ
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Να αναφ
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ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

λια εκτύπωσης  
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ση με τον Η/Υ; 
ος μετάδοσης του
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δειγματοληψίας

σμός πλάτους  

ση εισόδου  
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κό εύρος τιμών D
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ανάκτησης μετά 
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ετρο 
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ι μικρών διαστάσ
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th) 
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ο 

ς μονάδων 

τητα εξόδου vide
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από απινίδωση 
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Δ. Προδ

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

 

Ε.  Απα

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

ΣΤ. Απα

ΚΩΔΙΚΟ

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Γενικά χα
Προδιαγ

Τερματικ

Μοντέλο

Αριθμός 

Δυνατότη
ανα ομάδ
Δυνατότη
χρήση TC
οποία να
Να συμπ
πόρτας 
Να διαθέ
ελέγχου 
Επαγωγι

Τύπος κα

Αριθμός 

Επιθυμητ
Συχνότητ
ISO: 7816
Μοναδικ
Διαστάσε
Πάχος: 0,
 
Γενικά χα
Προδιαγ

Να περιγ
Τηλεϊατρ

διαγραφές 

ΟΣ  Περιγρα

Γενικά χ
ΟΡΙΖΟΝ

Να περι
προβλέπ

αιτήσεις Ασφ

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
ΑΣΦΑΛΕ

  Να περιγ
προβλέπ
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ΟΣ  Περιγραφ

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

αρακτηριστικά &
ραφές συστημάτ

κό ασφαλούς πρ

ο  

Μονάδων 

ητα υποστήριξης
δα χρηστών 
ητα κεντρικής δια
CP/IP πρωτοκόλλ
α αναφερθεί 
περιλαμβάνεται τ

έτει πλήρη συμβα
ασφαλούς πρόσβ
ικέςΚάρτες 

αρτών

Καρτών 

τά χαρακτηριστικ
τα Λειτουργίας: 1
6 
κός Σειριακός Αρι
εις: 85,6mm x 53
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αρακτηριστικά &
ραφές χώρων Τη

γραφεί αναλυτικά
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αφή / Προδιαγρα

χαρακτηριστικά &
ΝΤΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩ

ιγραφούν αναλυτ
πονται από την  π

φαλείας 

φή / Προδιαγρα
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ΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕ
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Η. Υπηρ

ΚΩΔΙΚΟ

 

         1. 

2. 

Θ. Υπηρ

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

Ι. Υπηρ

ΚΩΔΙΚΟ
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

Γενικά χα
ΕΥΧΡΗΣΤ

  Να περιγ
Αναδόχο

νοδιάγραμμ

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
ΧΡΟΝΟΔ

  Να περιγ
και οι φά

ρεσίες Ευαι

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Να περιγ
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αρακτηριστικά &
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ικά οι Υπηρεσίες 
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

  Το σύνο
λογισμικ
τυποποι
υποστήρ
κατασκε
υπηρεσι
σχετικής
προσφε
προσφο
Εγγύηση

 
Για όλο 
κατασκε
προϊόντ
τα παρα

Διαθεσι
  Το χρον

την ύπα
προσφε
ετών. 

Εύρος Υ
 

Οι υπηρ
την ανα
(εφόσον
ανταλλα
καθώς κ
περίπτω
εξασφαλ
συστήμα
Υποστήρ
• Προλη
τουλάχι
συνεννό
εξοπλισ
κατόπιν 
δικαιούχ
• Κατά τ
ανάδοχο
(tuning)
• Η ανα
υπάρχει
χαρακτη
την αντι
κ.τ.λ) τη

Αναγγελ
  Ο Ανάδο

επικοινω
γίνεται μ

Υποδομ
  Για την π

θα χρησ
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λήξης αυ
αναγγελ
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ενέργεια
χρησιμο
Τεχνικής
Ικανότη

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ολο του υπό προμ
κού, επί ποινή απ
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αδοτέα είδη του έ

ιμότητα Ανταλλα

ικό διάστημα για
αρξη ανταλλακτικ
ρόμενου εξοπλισ

Υπηρεσιών Συντή

ρεσίες περιλαμβά
βάθμιση του λογ
ν αυτό κριθεί σκό
ακτικών που θα χ
και τις πιθανές αν
ωση μη επισκευάσ
λιστεί η πλήρης λ
ατος.   Εντός των 
ριξης περιλαμβάν
ηπτική συντήρηση
στον μία (1) φορ
όησης με το αρμό
μού, τουλάχιστον
 συνεννόησης με
χου του έργου 
τη διάρκεια της π
ος οφείλει να φρ
 του εξοπλισμού
βάθμιση του λογ
ι καινούργια σταθ
ηριστικά ή στην π
ιμετώπιση αδυνα
ς προηγούμενης

λία Βλάβης 

οχος θα πρέπει ν
ωνίας για όλο το 
μέσω τηλεφωνικ

μή Βλαβοληπτικο
παρακολούθηση 
σιμοποιηθεί κατά
οίο θα καταγράφο
αφή του προβλήμ
υτού, ο χρόνος π
λία μέχρι την απο
ες επίλυσης καθώ
α. Ο εξοπλισμός 
οποιεί ο ανάδοχο
ς Υποστήριξης αν
ητες τεχνικού Προ

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

μήθεια εξοπλισμο
ποκλεισμού, θα κ
πηρεσιών συντήρ
ραμμένο από τον
οτέων. Η διάρκεια
(1) έτος από την 
τίμημα των υπηρ
άδοχο, εντός της 

 

τημα συντήρησης
αι την ύπαρξη τυπ
υντήρησης‐υποστ
έργου. 

ακτικών 

α το οποίο ο ανάδ
ών για το σύνολο
σμού είναι μεγαλ

ήρησης 

άνουν το σύνολο 
γισμικού σε καινο
όπιμο από το ΕΔΙΤ
χρειαστούν για τη
ντικαταστάσεις ε
σιμης βλάβης, γι
λειτουργικότητα 
 υπηρεσιών Συντ
νονται επίσης: 
η στο σύνολο του
ά τον χρόνο, κατ
όδιο προσωπικό τ
ν μία (1) φορά το
ε το αρμόδιο προ

προληπτικής Συντ
οντίζει για τη βελ
. 
γισμικού στην περ
θερή έκδοση με ν
περίπτωση έκτακτ
αμιών (ασφάλεια
. 

α δώσει αναλυτι
24ωρο. Η αναγγε
ής κλήσης ή e‐ma

ού 
της λειτουργίας 

άλληλο πληροφο
ονται κατ’ ελάχισ
ματος, ο χρόνος έ
που μεσολαβεί απ
οκατάσταση του π
ώς και ο υπεύθυν
και το λογισμικό 
ος για τη λειτουργ
νήκουν στην κυρι
οσωπικού 
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ού και 
καλύπτεται από 
ρησης‐
ν οίκο 
α των 
παραλαβή της 
εσιών θα 
οικονομικής 

ς, ο 
ποποιημένου 
τήριξης για όλα 

δοχος εγγυάται 
ο του 
λύτερο των 5 

της συντήρησης,
ούργιες εκδόσεις
Τ, των 
ην επισκευή 
ξοπλισμού σε 
α να 
όλου του 
τήρησης‐

υ εξοπλισμού, 
όπιν 
του ΕΔΙΤ 
ον χρόνο, 
οσωπικό του 

τήρησης ο 
λτιστοποίηση 

ρίπτωση που 
νέα 
της έκδοσης για 
α, σταθερότητα 

ικά στοιχεία 
ελία βλάβης θα 
ail. 

της υπηρεσίας 
οριακό σύστημα
στον η 
έναρξης και 
πό την 
προβλήματος, οι
νος για κάθε 
που 
γία του Κέντρου 
ιότητά του. 
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8. 

 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

 
Ο ανάδο
προσωπ
μηχανικ
του εξοπ
αποκατά
που προ

Αναφορ
  Μετά απ

για τεχν
ημερολό
καταγρά
Ημερομ
Ημερομ
προβλημ
Μοντέλο
Περιγρα
Ημερομ
προβλημ
έκθεση 
από τον
Αντίγρα

  Ο ανάδο
δικαιούχ
κάθε ημ
όλες τις 
το Κέντρ
προηγου
Τεχνικής
ελάχιστο
έναρξης
την αναγ
προβλήμ
υπεύθυν

  Το σύνο
κυριότη

Γενικοί ό

  Ο εξοπλ
προβλημ
ή ανώτε
προβλημ
αντικατά
που η απ
(π.χ. κάρ
των προ
που θα χ
πιστοπο
συστήμα
συνεργα
αντιμετω
λογισμικ
αναθέτο

Εξοδα  σ

 
Τα έξοδα
διάρκεια
έχει συν
περιλαμ
• Την αμ
γίνεται α
• Όλα τα
προσωπ
• Έξοδα 
εγκατάσ

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

οχος οφείλει να δ
πικό συμπεριλαμβ
κού πιστοποιημέν
πλισμού,  ώστε ν
άσταση προβλημ
οδιαγράφονται σ

ρές Συντήρησης 

πό κάθε κλήση π
ική υποστήριξη‐σ
όγιο, από τον τεχ
άφονται τουλάχισ
ηνία και ώρα κλή
ηνία και ώρα επί
ματικού προϊόντο
ο και ποσότητα  π
αφή βλάβης. 
ηνία και ώρα τελ
ματικού προϊόντο
υπογράφεται απ
 τεχνικό που πρα
φο του παραδίδε

οχος θα υποβάλλ
χο του έργου έως
μερολογιακού έτο
κλήσεις για Τεχν
ρο του αναδόχου
υμένου ημερολο
ς Υποστήριξης θα
ον: η περιγραφή 
ς και λήξης αυτού
γγελία μέχρι την 
ματος, οι ενέργει
νος για κάθε ενέ

ολο των ετήσιων α
τα της αναθέτου

όροι αντικατάστ

λισμός, ο οποίος α
ματικό στο σύνολ
ερων τεχνικών χα
ματικό, και να πρ
άστασης από τον
ποκατάσταση αφ
ρτα μνήμης, τροφ
οαναφερθέντων π
χρησιμοποιηθού
οιημένα από τον 
ατος, για πλήρη κ
ασία με το σύστη
ωπιστεί μια βλάβ
κού αυτό θα γίνε
ουσας αρχής 

συντήρησης  που

α που επιβαρύνο
α της συντήρηση
νυπολογίσει στην
μβάνουν (όταν απ
μοιβή για την προ
από εξειδικευμέν
α έξοδα μετακίνη
πικού συντήρηση
μετακίνησης εξο

στασης, για επισκ

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

διαθέτει σε ετοιμ
βανομένου τουλά
νου από τον κατα
α εξασφαλίζει τη
μάτων, στα χρονικ
την παρούσα δια

ρος τον τεχνικό τ
συντήρηση, συμπ
χνικό του αναδόχ
στον τα κάτωθι:
ήσης του μηχανικ
ίσκεψης  για την 
ος. 
προβληματικών π

λικής επισκευής  
ος. Το παραπάνω
πό τον υπεύθυνο 
αγματοποίησε τη
εται στην ανθέτο

λει ετήσια αναφο
ς το τέλος του πρ
ους. Η αναφορά θ
νική Υποστήριξη π
υ, σε όλη την διάρ
γιακού έτος. Για 
α πρέπει να αναφ
του προβλήματο
ύ, ο χρόνος που μ
αποκατάσταση τ
ιες επίλυσης καθ
ργεια. 

αναφορών ανήκο
σας αρχής 

τασης εξοπλισμο

αντικαθιστά κάπ
λό του, θα πρέπε
αρακτηριστικών α
ροτείνεται σαν εξ
ν κατασκευαστή. 
φορά τμήμα ενός
φοδοτικό, κτλ) θα
περιορισμών, τα 
ύν να είναι πλήρω
κατασκευαστή το
και χωρίς προβλή
μα. Σε περίπτωσ
βη χρειάζεται υπο
εται με την σύμφω

υ βαρύνουν τον Α

ουν τον Ανάδοχο 
ς‐υποστήριξης κα
ν οικονομική προ
παιτούνται): 
οληπτική συντήρ
νο προσωπικό 
ησης, διαμονής κλ
ς. 
οπλισμού από τον
κευή και επανατο
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μότητα τεχνικό 
άχιστον ενός 
ασκευαστή/ές 
ην επιτυχή 
κά διαστήματα 
ακήρυξη. 

του αναδόχου 
πληρώνεται 
χου, στο οποίο 

κού 
επισκευή του 

προϊόντων 

του 
ω ημερολόγιο – 
του ΕΔΙΤ και 
ν επισκευή. 
ουσα αρχή 

ορά προς τον 
ρώτου μήνα 
θα περιλαμβάνει
που έγιναν προς 
ρκεια του 
κάθε κλήση 

φέρεται κατ’ 
ος, ο χρόνος 
μεσολαβεί από 
του 
θώς και ο 

ουν στην 

ύ/λογισμικού 

οιον 
ει να είναι ίδιων 
από τον 
ξοπλισμός 
Σε περίπτωση 
ς συστήματος 
α πρέπει, εκτός 
ανταλλακτικά 
ως 
ου συνολικού 
ήματα 
ση όπου για να 
οβάθμιση 
ωνη γνώμη της 

Ανάδοχο. 

κατά την 
αι πρέπει να τα 
οσφορά του, 

ρηση, η οποία θα 

λπ. του 

ν τόπο 
οποθέτηση. 
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14. 

 

15. 

ΙΑ. Μεθ

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

 
 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚ

 

  Στις περ
για την α
ανάδοχο
του εξοπ

Αντικατ

  Για την ι
αποκατά
οποιοδή
δεν αντί
 
Επιτόπο
Προσωρ
από τον
• Σε περ
ολοκληρ
τουλάχι
προδιαγ
• Ως αντ
εξοπλισ
είναι τεχ
δεδομέν
παλαιό 
οποία έχ
περιθωρ
με άλλο
ενταχθε
ώστε να
ΕΔΙΤ η β
προσωρ
αποκατα
ημερολο

θοδολογία 

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
Μεθοδολ

Να περιγ
Υλοποίησ
ανωτέρο

ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ριπτώσεις αυτές ο
αποσύνδεση, συσ
ο ανήκει η ευθύν
πλισμού. 

τάσταση Εξοπλισ

ικανοποίηση των
άστασης, ο ανάδ
ήποτε μέσον θεω
ίκειται σε όρους τ

ου επισκευή του ε
ρινή αντικατάστα
 ίδιο. 
ρίπτωση μη επισκ
ρωτική αντικατάσ
στον αντίστοιχων
γραφών  
τικατάσταση νοεί
μού στο δίκτυο, σ
χνικά δυνατό) κα
νων, των εφαρμο
στο νέο εξοπλισμ
χει γίνει, εντός τω
ρίων, προσωρινή
ν αντίστοιχο και 
εί λειτουργικά στο
α μη παρακωλύετ
βλάβη θεωρείται 
ρινά. Στην περίπτ
αστήσει οριστικά
ογιακών ημερών

Διοίκησης 

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
λογία Διοίκησης 

γραφούν  αναλυτ
σης Έργου σύμφω
 τεχνική περιγρα

ΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ο ανάδοχος έχει τ
σκευασία, αποστ
νη για την ασφαλ

σμού 

ν ως άνω προδιαγ
οχος μπορεί να χ

ωρήσει πρόσφορο
της σύμβασης, ό

εξοπλισμού από 
αση και επισκευή 

κευάσιμης βλάβη
σταση του εξοπλι
ν προδιαγραφών

ίται η πλήρης έντ
συμπεριλαμβανό
αι της μεταφοράς
ογών, των παραμ
μό.Στην περίπτωσ
ων ως άνω χρονικ
ή αντικατάσταση 
εφόσον ο νέος ε
ο πληροφοριακό
ται η λειτουργία τ
ότι έχει αποκατα
ωση αυτή ο ανάδ
ά τη βλάβη εντός 
. 

και Υλοποί

φές 

& προδιαγραφές 
και Υλοποίησης

τικά η Μεθοδολο
ωνα με τα όσα ορ
αφή του έργου 
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τη γενική ευθύνη
τολή κλπ. Στον 
λή μετακίνηση 

γραφών 
χρησιμοποιήσει 
ο και το οποίο 
πως: 

τον ίδιο. 
του εξοπλισμού 

ης, 
ισμού με άλλον 
ν ή ανώτερων 

ταξη του νέου 
όμενης (εφ’ όσον
ς των 
μέτρων από τον 
ση κατά την 
κών 
του εξοπλισμού 
ξοπλισμός έχει 
 σύστημα, έτσι 
του δικτύου του 
ασταθεί 
δοχος πρέπει να 
είκοσι (20) 

ίησης του Ε

ς Έργου 

γία Διοίκησης κα
ρίζονται στην 
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ν 
ΝΑΙ

ργου 

Απαίτ

αι 
ΝΑ

ΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2η

  

  

ηση
Π

ΑΙ    

ς ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ Β

  

Απάντηση 
Προμηθευτή 

  

     
Β’ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 

Παραπομπή


