
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ 
   

Τίτλος Είδους 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

Κεντρική 
Υποδομή 

(Μυτιλήνη) 

Ομάδα Α               

Α.1.α Κάμερες υψηλής 
ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή 

6 1 1 1 3   

Α.1.β Μετατροπέας σήματος 
HDMI σε SDI 

4 1 1 1 1   

Α.1.γ Μετατροπέας σήματος 
SDI σε HDMI 

4 1 1 1 1   

Α.2 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης  5 1 1 1 1 1 

Α.3 Oθόνη 100" προβολής 
εικόνων υψηλής 
αντίθεσης με Laser DLP 
UST Projector 1920x10180 

3 1   1 1   

Α.4 Oθόνη αφής 100" 
προβολής εικόνων 
υψηλής αντίθεσης με 
διαδραστικό Laser DLP 
UST Projector 1920x10180 

3 1   1 1   

Α.5 Οθόνη προβολής 
απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων 

8 1 1 1 5   

Α.6 Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 
8x4 με Μονάδα Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σημάτων 
Ήχου και Αυτόματης 
Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

4 1 1 1 1   

Α.7 Ενισχυτής -Διανομέας 
HDMI 1x2 

7 2 2 2 1   

Α.8 Επίτοιχος πομπός 
μετάδοσης  δύο εισόδων, 
ψηφιακού σήματος HDMI 
και αναλογικού VGA + 
Audio, με ενσωμάτωση 
ήχου 

4 1 1 1 1   

Α.9 Desktop PC, με Οθόνη 
αφής και HDMI το USB 
grabber 

4 1 1 1 1   

Α.10 Εξοπλισμός τοπικής 
καταγραφής  και 
streaming 

4 1 1 1 1   

Α.11 Οθόνη αφής ελέγχου AV 
εξοπλισμού και μονάδα 
ελέγχου γεωγραφικού 
εντοπισμού ενσύρματων 
μικροφώνων 

4 1 1 1 1   

Α.12.α Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : Κεντρική 
Μονάδα 4 καναλιών 

4 1 1 1 1   



 

Α.12.β Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : Κεντρική 
Μονάδα 2 καναλιών 

1         1 

   
Τίτλος Είδους 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΧΙΟΥ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

Κεντρική 
Υποδομή 

(Μυτιλήνη) 

Α.12.γ Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : Φορετό 
μικρόφωνο 

5 1 1 1 1 1 

Α.12.δ Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : XLR 
ασύρματος 
προσαρμογέας 
δυναμικών μικροφώνων 
χειρός 

5 1 1 1 1 1 

Α.12.ε Σύστημα ασύρματων 
μικροφώνων : Δυναμικό 
μικρόφωνο χειρός 

5 1 1 1 1 1 

Α.13.α Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : Κεντρική 
Μονάδα 

4 1 1 1 1   

Α.13.β Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : 
Επιτραπέζια Μονάδα 
Συντονιστή & 
Συμμετεχόντων 

42 1 1 3 37   

Α.13.γ Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : Μονάδα 
Συμμετεχόντων χωνευτού 
τύπου 

93 24 22 47     

Α.13.δ Σύστημα ενσύρματων 
μικροφώνων : 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων 
Μονάδων  

135 25 23 50 37   

Α.14 Ενισχυτής 4 1 1 1 1   

Α.15 Ηχεία (σε ζεύγη) 3     3     

Α.16 Καμπίνα (RACK) 
εγκατάστασης εξοπλισμού 

4 1 1 1 1   

Α.17 Μεταλλική κατασκευή για 
την προσαρμογή 
ενσύρματων μικροφώνων 
στα έδρανα 

1     1     

Α.18 Ξύλινη κατασκευή έδρας 
με κάλυμμα για την 
ενσωμάτωση εξοπλισμού 
οθονών αφής   

4 1 1 1 1   

Α.19 Oθόνη 92" προβολής 
εικόνων υψηλής 
αντίθεσης 

2   2       

Α.20 Προβολικό 2   2       

Α.21 Ηχοστήλες 10 2 2   6   

Α.22 Σύστημα Αδειάληπτης 
Παροχής (UPS) 

3 1 1   1   



 

Α.23.α Καθίσματα & Έδρανα: 
Σύστημα θέσεων 2 
καθισμάτων με ξύλινη 
έδρα,  πλάτη και 
μεταλλικό σκελετό 
(μπάρα) με τα πόδια 

6   6       

   
Τίτλος Είδους 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
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ΧΙΟΥ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΜΟΥ 
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Κεντρική 
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(Μυτιλήνη) 

Α.23.β   Καθίσματα & 
Έδρανα:Σύστημα θέσεων 
3 καθισμάτων με ξύλινη 
έδρα και πλάτη 

8   8       

Α.23.γ Καθίσματα & 
Έδρανα:Σύστημα θέσεων 
4 καθισμάτων με ξύλινη 
έδρα και πλάτη 

12 12         

Α.23.δ             Καθίσματα & Έδρανα: 
Σύστημα φιλοξενίας 
μικροφωνικού 
συστήματος 
συμπεριλαμβανομένης 
της  ασφάλισης 
μικροφώνου 

44     44     

Α.24 Mονάδα ελέγχου με θύρες 
RS232 

1       1   

Α.25 Ενισχυτής -Διανομέας 
HDMI 1x4 

2       2   

Α.26 Αναβάθμιση Εξοπλισμού 
Κεντρικής Υποδομής 
Telepresence & Wowza 
Server 

1         1 

Α.27 Φορητό Σύστημα 
Παραγωγής -
Μαγνητοσκόπησης & 
Ζωντανής μετάδοσης 
εκπαιδεύσεων με 3 
κάμερες 

1         1 

Ομάδα Β               

Β.1 Αποθηκευτικό Σύστημα 
SAN (FC/iSCSI) 

1         1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ Α  : Προϋπολογισμός 500.000 € 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Α.1.α 
Κάμερες υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης 
παρακολούθησης ομιλητή 

6 τεμ.    

Α.1.α.1 Α Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.1.α.2 1 Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2008 ή 

ισοδύναμο 
  

Α.1.α.3  Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

Α.1.α.4    Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3 MOS ΝΑΙ   

Α.1.α.5    Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1000 γραμμές ΝΑΙ   

Α.1.α.6  
Zoom φακού τουλάχιστον 30x για διάφραγμα 
μεταξύ F1.6 και F4.7 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.7  Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 16x 
ΝΑΙ 

  

Α.1.α.8  Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες 
ΝΑΙ 

  

Α.1.α.9  Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες 
ΝΑΙ 

  

Α.1.α.10  
Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη / 
Χειροκίνητη 

ΝΑΙ   

Α.1.α.11  
Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες 
Εξισορρόπησης Λευκού 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.12  
Ρύθμιση κέρδους:  Αυτόματη / Χειροκίνητη από 
0dB-48dB 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.13  
Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό 
(τουλάχιστον 1 lux) 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.14  
Σύστημα video σήματος High Definition (HD) 
1080/50p 

ΝΑΙ 
  



 

Α.1.α.15  Έξοδος σήματος video HDΜΙ 
ΝΑΙ 

  

Α.1.α.16  
Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet 
(POE+ ) 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.17  
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για 
την αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.18  
Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface 
RS422 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.19  
Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface 
εντός τοπικού δικτύου (LAN) 

 

 

 

ΝΑΙ 
  

Α.1.α.20  
Δυνατότητα ελέγχου από ενσύρματο χειριστήριο 
καμερών (joystick) 

ΝΑΙ   

Α.1.α.21  
Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το 
οποίο θα περιλαμβάνεται (στο σύνολο των 2 
καμερών) 

ΝΑΙ   

Α.1.α.22  Υποστήριξη αναστροφής εικόνας ΝΑΙ   

Α.1.α.23  Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή ΝΑΙ   

Α.1.α.24  Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο ΝΑΙ   

Α.1.α.25  Χρώμα σώματος κάμερας: Λευκό ΝΑΙ   

Α.1.α.26  
Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο για 
σύνολο των καμερών της κάθε αίθουσας 

NAI   

Α.1.α.27  

Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης κίνησης 
για την κάμερα που θα εντοπίζει τον ομιλητή. Το 
λογισμικό θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με 
τις κάμερες 

ΝΑΙ   

Α.1.α.28  
Να προσφερθεί ένα λογισμικό ανά αίθουσα 
διδασκαλίας 

ΝΑΙ   

Α.1.α.29  

To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι 
συνδυασμός πολλαπλών αλγορίθμων ανίχνευσης 
και θα καθιστά δυνατή την παρακολούθηση με 
ελάχιστο σφάλμα παρακολούθησης, ανεξάρτητα 
από το αν ο καθηγητής γράφει σε πίνακα με την 
πλάτη του προς την κάμερα 

ΝΑΙ   

Α.1.α.30  
Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα μπορούν να 
γίνουν εύκολα χάρη στον έξυπνο GUI μόνο με τα 
απαραίτητα εικονίδια  

ΝΑΙ   



 

Α.1.α.31  
Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της 
τάξης με το λογισμικό ανίχνευσης θα γίνεται 
μέσω IP  

ΝΑΙ   

Α.1.α.32  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 

παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 

διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.1.α.33  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.1.α.34  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1.β.1 Α Μετατροπέας σήματος HDMI σε SDI 4 τεμ.   

Α.1.β.2  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.1.β.3  
Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος 
βίντεο τυπικής (SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης 
διεπαφής HDMI σε SDI 

ΝΑΙ   

Α.1.β.4  Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

Α.1.β.5  
Έξοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο 
του    σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

Α.1.β.6  
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ   

Α.1.β.7  

Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για 
τροφοδοσία, παραμετροποίηση και αναβάθμιση 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

Α.1.β.8  

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
25fps) 

ΝΑΙ   

Α.1.β.9  

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 
59.94 και 60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 
59.94, 60fps 

NAI   



 

Α.1.β.10  

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video 
της εξόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και τυπικής 
(SD) ανάλυσης, καθώς και τύπος (μεταξύ Α και Β) 
από το χρήστη μέσω εφαρμογής 
παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

Α.1.β.11  
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις 
επαφές SDI και HDMI 

NAI   

Α.1.β.12  
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και 
RGB για τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

Α.1.β.13  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.1.β.14  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.1.β.15  Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   



 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1.γ.1 1 Μετατροπέας σήματος SDI σε HDMI 4 τεμ.   

Α.1.γ.2  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.1.γ.3  
Επαγγελματικού τύπου μετατροπέας σήματος 
βίντεο τυπικής (SD) και υψηλής (HD) ανάλυσης 
διεπαφής SDI σε HDMI 

ΝΑΙ   

Α.1.γ.4  
Είσοδος SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον 
τύπο του    σήματος εισόδου (SD, HD ή 3G-SDI) 

ΝΑΙ   

Α.1.γ.5  Είσοδος HDMI τύπου Α ΝΑΙ   

Α.1.γ.6  
Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού 
(reclocking) ΝΑΙ   

Α.1.γ.7  

Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για 
τροφοδοσία, παραμετροποίηση και 
αναβάθμιση λογισμικού 

ΝΑΙ   

Α.1.γ.8  

Να υποστηρίζει πρότυπα SDI: 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps) και 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
25fps) 

ΝΑΙ   

Α.1.γ.9  

Να υποστηρίζει πρότυπα HDMI : 

 NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
29.97fps), 

 PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 
25fps) 

 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 
59.94 και 60fps 

 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 
29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps 

 1080i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 
59.94, 60fps 

NAI   



 

Α.1.γ.10  

Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος 
video της εισόδου SDI μεταξύ υψηλής (HD) και 
τυπικής (SD) ανάλυσης, καθώς και τύπος 
(μεταξύ Α και Β) από το χρήστη μέσω 
εφαρμογής παραμετροποίησης. 

ΝΑΙ   

Α.1.γ.11  
Να διαθέτει χρωματική ακρίβεια 4:2:2 για τις 
επαφές SDI και HDMI 

NAI   

Α.1.γ.12  
Να εξυπηρετεί χρωματικά συστήματα YUV και 
RGB για τις επαφές SDI και HDMI 

NAI   

Α.1.γ.13  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.1.γ.14  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.1.γ.15  Εγγύηση καλής λειτουργίας  ≥3 έτη   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     Α.2 Σύστημα Τηλεδιάσκεψης  5 τεμ.   

Α.2.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.2.2  Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

Α.2.3  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2008 
ή 

ισοδύναμο 
  

Α.2.4  Αριθμός μονάδων 5 

 

  

Α.2.5  Εύρος ζώνης (bandwidth) Η.323 και SIP <= 6 Mbps   

Α.2.6  
Ελάχιστο  εύρος  για  ανάλυση  ανά  ρυθμό  
ανανέωσης 720p30 >= 768 kbps 

 
 

Α.2.7  

Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου 
εύρους. Ενδεικτικές επεκτάσεις: 

 720p30 from 768 kbps 

 720p60 from 1152 kbps 

 1080p30 from 1472 kbps 

 1080p60 from 2560 kbps 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.8  Πρότυπα Video: H.264, H.265 ΝΑΙ   

Α.2.9  Είσοδοι Video >=2   

Α.2.10  

Είσοδοι Video:  

 Ένα (1) HDMI 1080p60 

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 
x 2160) στα 30 fps 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.11  

Διασύνδεση τείχους προστασίας 

 H.460.18 

 H.460.19 
 

 

ΝΑΙ 

 
 

Α.2.12  Έξοδοι Video 2 
 

 

Α.2.13  

Τύποι εξόδου Video:  

 Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 3840 x 
2160p60 (4Kp60) 

 Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 
(HD1080p) 

ΝΑΙ 

 

 



 

Α.2.14  

Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio: 

 G.711 

 G.722 

 G.722.1 

 G.729 

 AAC-LD 

 OPUS 

 
ΝΑΙ 

 

 

Α.2.15  

Χαρακτηριστικά Audio: 

 Υψηλή ποιότητα 20 KHz 

 Subwoofer έξοδος 

 Automatic Gain Control (AGC) 

 Automatic noise reduction 

 Active lip synchronization 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.16  Είσοδοι Audio >=4 
 

 

Α.2.17  

Τύποι εισόδου Audio: 

 Τρία (3) μικρόφωνα, 4-pin minijack 

 Δύο(2) είσοδος audio in από  HDMI 
ΝΑΙ 

 

 

Α.2.18  Έξοδοι Audio >=2   

Α.2.19  

Τύποι εξόδου Audio: 

 Μία (1) minijack για line out (stereo) 

 1 RCA για subwoofer 

 Δύο (2) HDMI 

 
ΝΑΙ 

 

 

Α.2.20  

Υποστήριξη Dual Stream για: 

 H.239 (H.323) dual stream 

 BFCP (SIP) dual stream 

 Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 

2160p5 (4Kp5) και 1080p30  

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.21  Ασύρματη κοινή χρήση ΝΑΙ 
 

 

Α.2.22  
Υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων  
(Multipoint) >=4 

Δυνατότητα 
Υποστήριξης 

 
 

Α.2.23  

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 
 H.323 
 SIP 

ΝΑΙ 

 

 



 

Α.2.24  

Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: 

 H.323 και SIP point-to-point 
 Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 

v3 και Advanced Encryption 
Standard (AES) 

 Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και 

ανταλλαγή 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.25  

Δικτυακές δυνατότητες: 

 DNS lookup για παραμετροποίηση των 

υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες QoS 
 IP-adaptive bandwidth management 

(including flow control) 

 Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper 

 Dynamic playout and lip-sync buffering 

 H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) 
tones in H.323 

 RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις 

 Network Time Protocol (NTP) 

 Media adaption and resilience 

 Uniform resource identifier (URI) dialing 

 DHCP 

 802.1x network authentication 

 802.1Q Virtual LAN 

 802.1p (QoS and class of service [QoS]) 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.26  

Υποστήριξη IPv6 : 

 Single call stack support for both H323 and 

SIP 
 Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, 

HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ 

 Υποστήριξη για Static και Auto IP (stateless 
address auto configuration) 

 

NΑΙ 

 

 

Α.2.27  

Χαρακτηριστικά ασφάλειας : 

 Διαχείριση με HTTPS και SSH 

 Kωδικός διαχείρισης IP 

 Κωδικός επιλογών διαχείρισης 

 Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP 

 Προστασία ρυθμίσεων δικτύου 

 
 

ΝΑΙ 

 

 



 

Α.2.28  

Διεπαφές: 

 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN 

 Ethernet (RJ-45)  10/100/1000 για απευθείας 

διασύνδεση με την κάμερα 

 Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για 

LAN 2x2 MIMO  

 USB (για σειριακό έλεγχο) 

 
ΝΑΙ 

 

 

Α.2.29  

Χαρακτηριστικά κάμερας: 

Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται 

από μία κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 1920 x1080 στα 60 fps ανάλυση 

 Zoom 

10x οπτικό 

2x ψηφιακό 

20x συνολικό 

 Pan και tilt 

Pan range: +/- 100 μοίρες 

Tilt range:  +/- 20 μοίρες 

 Field of View 

Horizontal FoV: 80 μοίρες 

Vertical FoV: 48.8 μοίρες 

 1.0 m to infinity (wide) focus distance 

 F-value: 1.5 

 Camera control: Ethernet 

 Focus, white balance, and brightness: 
Automatic or manual 

 Video interfaces 

HDMI 1.4 

3G-SDI 

 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.30  

Χαρακτηριστικά Οθόνης Αφής: 
Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από 
μία οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χωρητική οθόνη αφής LCD 10”  

 TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης 

 Ανάλυση 1280 x 800 

 Μνήμη 4GB 

 Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 
802.3af, 802.3, class 3 and 4 

ΝΑΙ 

 

 



 

Α.2.31  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα 
και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.32  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ 

 

 

Α.2.33  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) >=3 
 

 



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.3 
Oθόνη 100" προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης με 
Laser DLP UST Projector 1920x10180 

3 τεμ.   

Α.3.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.3.2  Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

Α.3.3  Διαγώνιος οθόνης ≥ 100" ΝΑΙ   

Α.3.4  

Τεχνoλογία Panel  που εστιάζει και επικεντρώνει το 
προβαλλόμενο φως πετυχαίνοντας υψηλότερη 
αντίθεση και φωτεινότητα εικόνας σε σχέση με τις 
συμβατικές οθόνες προβολής 

 

ΝΑΙ   

Α.3.5  Προβολή από Laser Ultra Short Throw προβολικό ΝΑΙ   

Α.3.6  Να επιτυγχάνεται ανάλυση προβολής 1.920 x 1.080 
(FHD) 

ΝΑΙ   

Α.3.7  Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

Α.3.8  Φωτεινότητα εικόνας 170 cd/m2 (normal) / 110 
cd/m2 (eco) 

170 / 110 

cd/m2 
  

Α.3.9  Προτεινόμενος κώνος προβολής 160ο    

Α.3.10  
Προβολή από την πάνω πλευρά της οθόνης με 
χρήση επιτοίχιας βάσης 

ΝΑΙ    

Α.3.11  

Διαστάσεις εικόνας: 

 Πλάτος 2214mm 

 Ύψος 1245mm 

ΝΑΙ   

Α.3.12  Περιμετρικό μαύρο πλαίσιο ΝΑΙ   

Α.3.13  Ελάχιστη διάρκεια ζωής > 20.000 ώρες ΝΑΙ   



 

Α.3.14  

Συνδέσεις:  

 HDMI x2, 

 VGA input x1 

 VGA output x1  

 Composite video input,  

 Composite audio output  

 Microphone (3.5mm mini-jack)  

 Audio (3.5mm mini-jack) 

 RS-232 

 USB 

 RJ-45 

 Micro-USB 

NAI   

Α.3.15  Να υποστηρίζει 3D NAI   

Α.3.16  Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI   

Α.3.17  
Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 32dB(eco) / 
38dB(normal) 

NAI   

Α.3.18  
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης του ιδίου 
κατασκευαστή κατάλληλη για το συγκεκριμένο 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.3.19  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν 
πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα 
για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.3.20  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.3.21  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.4 
Oθόνη αφής 100" προβολής εικόνων υψηλής 
αντίθεσης με διαδραστικό Laser DLP UST Projector 
1920x10180 

3 τεμ.   

Α.4.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.4.2  Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

Α.4.3  Διαγώνιος οθόνης ≥ 100" ΝΑΙ   

Α.4.4  

Τεχνoλογία Panel  που εστιάζει και επικεντρώνει το 
προβαλλόμενο φως πετυχαίνοντας υψηλότερη 
αντίθεση και φωτεινότητα εικόνας σε σχέση με τις 
συμβατικές οθόνες προβολής 

ΝΑΙ   

Α.4.5  

Υποστήριξη αφής μέσω συνδυασμού 
λειτουργικότητας από συνοδευτική διαδραστική 
κάμερα, υπέρυθρο καταδεικτικό και 
παραπετάσματος τύπου laser 

NAI   

Α.4.6  Προβολή από Laser Ultra Short Throw προβολικό ΝΑΙ   

Α.4.7  Να επιτυγχάνεται ανάλυση προβολής 1.920 x 1.080 
(FHD) 

ΝΑΙ   

Α.4.8  Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

Α.4.9  Φωτεινότητα εικόνας normal / eco 
310 / 205 

cd/m2 
  

Α.4.10  Προτεινόμενος κώνος προβολής 50ο    

Α.4.11  
Προβολή από την πάνω πλευρά της οθόνης με 
χρήση επιτοίχιας βάσης 

ΝΑΙ    

Α.4.12  

Διαστάσεις εικόνας: 

 Πλάτος 2214mm 

 Ύψος 1245mm 

ΝΑΙ   

Α.4.13  Περιμετρική λευκή διακοσμητική ρίγα ΝΑΙ   

Α.4.14  Ελάχιστη διάρκεια ζωής > 20.000 ώρες ΝΑΙ   



 

Α.4.15  

Συνδέσεις:  

 HDMI x2, 

 VGA input x1 

 VGA output x1  

 Composite video input,  

 Composite audio output  

 Microphone (3.5mm mini-jack)  

 Audio (3.5mm mini-jack) 

 RS-232 

 USB 

 RJ-45 

 Micro-USB 

NAI   

Α.4.16  Να υποστηρίζει 3D NAI   

Α.4.17  Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου NAI   

Α.4.18  
Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 32dB(eco) / 
38dB(normal) 

NAI   

Α.4.19  
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης του ιδίου 
κατασκευαστή κατάλληλη για το συγκεκριμένο 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.4.20  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν 
πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα 
για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.4.21  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.4.22  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.5 
Οθόνη προβολής απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων 

8 τεμ.   

Α.5.1  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

Α.5.2  Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO, CE   

Α.5.3  

Οθόνη εποπτείας διαγωνίου 55’’ με δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου και απεικόνισης 
welcome screen  

ΝΑΙ   

Α.5.4  Να διαθέτει φωτισμό τύπου Edge LED ΝΑΙ   

Α.5.5  Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ   

Α.5.6  Να παρουσιάζει φωτεινότητα 400 cd/m2 
ΝΑΙ   

Α.5.7  Να καθίσταται δυνατή η θέαση υπό γωνία 178ο ΝΑΙ   

Α.5.8  Να διαθέτει δέκτη DVB-T2/C/S2 NAI   

Α.5.9  

Να διαθέτει λειτουργίες αναλογίας εικόνας: 

 16:9 

 Just scan 

 Original 

 4:3  

 Zoom 

 Vertical Zoom 
  

ΝΑΙ   

Α.5.10  Να διαθέτει 2 εισόδους HDMI  ΝΑΙ   

Α.5.11  
Να διαθέτει είσοδο AV Component 
χρωμοδιαφορών (Υ,Pb,Pr) ΝΑΙ   

Α.5.12  
Να διαθέτει είσοδο RGB με D-SUB 15 
ακροδεκτών για τη διασύνδεση υπολογιστή. ΝΑΙ   

Α.5.13  Να διαθέτει δύο εισόδους RF ΝΑΙ   

Α.5.14  Να διαθέτει θύρα USB ΝΑΙ   

Α.5.15  Να διαθέτει θύρα ελέγχου RS-232C  ΝΑΙ   

Α.5.16  Να διαθέτει επαφή δικτύου τύπου RJ-45 NAI   



 

Α.5.17  

Nα διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης και 
αποθήκευσης/ανάκλησης παραμέτρων μέσω 
USB 

ΝΑΙ   

Α.5.18  

Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο για τις 4 
οθόνες 55’’ των απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων 

ΝΑΙ   

Α.5.19  

Να προσφερθεί πλαίσιο ικριώματος 2Χ1 για τις 4 
οθόνες 55” (βοηθητικές οθόνες προβολών) με 
κοχλιωτή ανάρτηση οθονών και πλευρική 
στήριξη του ικριώματος σε πλευρές τοίχου 

ΝΑΙ   

Α.5.20  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.5.21  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.5.22  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.6 
Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα 
Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και 
Αυτόματης Ακύρωση Ηχούς (AEC) 

4 τεμ.   

Α.6.1  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

Α.6.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2008 

ή 
ισοδύναμο 

  

Α.6.3  

Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, 
ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling 
Switcher) 8x4, με ενσωματωμένο ψηφιακό 
επεξεργαστή ακουστικού σήματος και ακύρωση 
ακουστικής ηχούς (Audio DSP with AEC) 

ΝΑΙ   

Α.6.4  

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, 
βίντεο, ελέγχου, και τροφοδοσίας 
απομακρυσμένης συσκευής πάνω θωρακισμένο 
καλώδιο CATx. 
 
  

ΝΑΙ   

Α.6.5  

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 
30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με 
μέγιστο βάθος χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα 

ΝΑΙ   

Α.6.6   Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 ΝΑΙ   

Α.6.7  
Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα  10.2 Gbps (3.4Gbps 
ανά χρώμα) 

ΝΑΙ   

Α.6.8  

Είσοδοι βίντεο: 

 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

 2 DTP (παραμετροποιήσιμες) 

ΝΑΙ   

Α.6.9  

Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) 

 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους 
κλιμακούμενες): 

 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) 

 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP 
συμμορφούμενες) 

 

ΝΑΙ   



 

Α.6.10  

Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την 
αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη 
λεπτομέρεια, καθώς και οριζόντιο και κάθετο 
προσδιορισμό θέσης και ελέγχου μεγέθους - DTP 
έξοδοι 

ΝΑΙ   

Α.6.11  

Να υποστηρίζονται: 

 «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν 
εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ 
εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), 
Εξασθένηση (Fade)» 

 Εισαγωγή Logo του Πανεπιστημίου σε 
παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι 
κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο 

  

ΝΑΙ   

Α.6.12  
Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό 
προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT - 
enabled 

ΝΑΙ   

Α.6.13  

Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID 
(Extended Display Identification Data) μεταξύ των 
συνδεδεμένων συσκευών 

ΝΑΙ   

Α.6.14  
Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και 
επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο 

ΝΑΙ   

Α.6.15  

Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση 
παρέχοντας  ένα πράσινο σήμα, όταν 
κρυπτογραφημένο περιεχόμενο αποστέλλεται σε 
μια μη συμβατή οθόνη 

ΝΑΙ   

Α.6.16  
Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP 
εξουσιοδότηση  

 

ΝΑΙ   

Α.6.17  
Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό 
(reclocking)  των HDMI εξόδων  

ΝΑΙ   

Α.6.18  

Να υποστηρίζει : 

 Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI   

 Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI 

ΝΑΙ   

Α.6.19  

Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση 
(breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και 
τέσσερις εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να 
είναι αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο 

ΝΑΙ   



 

Α.6.20  

Είσοδοι ήχου: 

 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής 
γραμμής, ισοσταθμισμένες η μη 
6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το  
HDMI (PCM) 

 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) 
και απομακρυσμένη αναλογική 
ισοσταθμισμένη ή μη 

ΝΑΙ   

Α.6.21  

Είσοδοι Mic/line 

 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες  
ή μη (με phantom power) 

 Σύνθετης αντίστασης 10kΩ 
ισοσταθμισμένες, 20kΩ μη ισοσταθμισμένες 

 Ονομαστικής Στάθμης  -60 dBV, +4 dBu, -10 
dBV, ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του 
σήματος εισόδου 

 Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 
12dB 

 DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 
1-4) switched on or off 

ΝΑΙ   

Α.6.22  

 

Έξοδοι ήχου: 

 4 ενσωματωμένες στο HDMI 

 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και 
αναλογική απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη 
ή μη), ή HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά) 

 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, 
αναλογικές 

 1 SPDIF 

ΝΑΙ   

Α.6.23  

O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής 
ηχητικού σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική 
ψηφιακή επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής 
καθυστέρησης, ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία AEC, ώστε να διατηρείται ο 
συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο και του 
ήχου του/ων παρουσιαστή/ων 

NAI   

Α.6.24  Να υποστηρίζει MIC ducking ΝΑΙ   

Α.6.25  

Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic 
echo cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση 
θορύβου (noise cancellation) σε τουλάχιστον 4 
κανάλια 
 

ΝΑΙ   



 

Α.6.26  

Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής 
επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV 
πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου 
θα μπορούν να αποθηκεύονται ως προεπιλογές 
(presets) 

ΝΑΙ   

Α.6.27  

Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού 
επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση 
και τη διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων 
επεξεργασίας ήχου, καθώς και τις λειτουργίες  
δρομολόγηση και μίξης 

ΝΑΙ   

Α.6.28  
Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, 
Ethernet (RJ45) 

ΝΑΙ   

Α.6.29  

Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
Ethernet, όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, 
NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, 
Telnet 

NAI   

Α.6.30  

Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web  ώστε με 
τη χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης 
να πραγματοποιείται η παρακολούθηση της 
συσκευής και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω 
μιας διεπαφής Web 

ΝΑΙ   

Α.6.31  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα 
και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.6.32  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.6.33  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.7 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2 7 τεμ.   

Α.7.1  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

Α.7.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2008 ή 
ισοδύναμο 

 
 

Α.7.3  
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 2 εξόδους 
HDMI μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ 

 
 

Α.7.4  
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, 
HDCP V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ 

 
 

Α.7.5  Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 9Gbps NAI 
 

 

Α.7.6  
Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI 
WUXGA@60Hz ΝΑΙ 

 
 

Α.7.7  

Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις HDTV/UHD 
1080p60, 2560×1600@60, 3840x2160@30, 
4096x2160@24 

ΝΑΙ 

 

 

Α.7.8  

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την 
πηγή μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p 
με 8-bit χρώμα και 15 μέτρα στα 1080p με 12-
bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

Α.7.9  

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον 
διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 15 μέτρα 
στα 1080p με 8-bit χρώμα και 10 μέτρα στα 
1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

Α.7.10  
Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα 
CE 

NAI 
 

 

Α.7.11  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ 

 

 

Α.7.12  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ 

 

 

Α.7.13  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Α.8 
Επίτοιχος πομπός μετάδοσης  δύο εισόδων, 
ψηφιακού σήματος HDMI και αναλογικού VGA + 
Audio, με ενσωμάτωση ήχου 

4 τεμ. 

 

 

Α.8.1  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

Α.8.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2008 ή 
ισοδύναμο 

 
 

Α.8.3  

Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital 
Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από 
συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά σημάτων 
πολυκάναλου ήχου, βίντεο και σημάτων ελέγχου, 
μέσω  θωρακισμένου καλωδίου CATx.  

ΝΑΙ 

 

 

Α.8.4  
Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 6.75 
Gbps (2.25Gbps ανά χρώμα) NAI 

 
 

Α.8.5  

Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 1920 x 1200 ή 
1080p στα 60Hz βάθος τα 8 bit ανά χρώμα και 
2048 x 1080p (2Κ) 

ΝΑΙ 

 
 

Α.8.6  Να υποστηρίζει μορφοποίηση RGB  ΝΑΙ 
  

Α.8.7  
Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DVI 1.0, 
HDMI, HDCP 1.2 και EDID 1.3 ΝΑΙ 

 
 

Α.8.8  Να διαθέτει είσοδο HDMI (ή DVI-D) τύπου Α ΝΑΙ 
  

Α.8.9  
Να διαθέτει είσοδο τύπου VGA (15-pin HD) 
εμπέδησης 75Ω και απώλειας επιστροφής <-30dB ΝΑΙ 

 
 

Α.8.10  
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για τη διασύνδεσή 
του με αντίστοιχο δέκτη ΝΑΙ 

 
 

Α.8.11  
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση 
70m  

 
ΝΑΙ 

 
 

Α.8.12  

Να διαθέτει δύο αναλογικές στερεοφωνκές 
εισόδους ήχου που να δέχονται unbalanced 
σήματα τυπικής στάθμης -10dBV μέσω ακροδέκτη 
mini jack 3.5mm  
 

ΝΑΙ 

 

 

Α.8.13  

Να ικανοποιεί τα πρότυπα ενσωματωμένου 
ψηφιακού ήχου: 

 PCM και PCM 2 καναλιών,  

 Dolby Digital 2/0, 2/0 Surround, 5.1 και EX 

 DTS Digital Surround 5.1 

ΝΑΙ 

 

 



 

DTS-ES Matrix 6.1 και DTS-ES Discrete 6.1 

Α.8.14  
Να υποστηρίζει ενσωμάτωση ήχου στο σήμα 
video  

ΝΑΙ 
 

 

Α.8.15  Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 ΝΑΙ   

Α.8.16  Να διαθέτει επαφή απομακρυσμένου ελέγχου (ΙR) ΝΑΙ   

Α.8.17  
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 
παραμετροποίηση του. 

ΝΑΙ 
 

 

Α.8.18  Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI   

Α.8.19  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ 

 

 

Α.8.20  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ 
 

 

Α.8.21  
Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.9 
Desktop PC, με Οθόνη αφής και HDMI το USB 
grabber 

4 τεμ.   

 Desktop PC    

Α.9.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.9.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2008 

ή 
ισοδύναμο 

  

Α.9.3  Αριθμός μονάδων 4   

Α.9.4  
Λειτουργικό Σύστημα 

 Windows 10 Pro 64 bit 
ΝΑΙ  

 

Α.9.5  

Επεξεργαστής 

 Intel® Core i3-7100 (3.9 GHz, 

              3 MB cache, 2 cores) 

ΝΑΙ  

 

Α.9.6  
Γραφικά 

 Intel® HD Graphics 610/630 
ΝΑΙ  

 

Α.9.7  
Σκληρός δίσκος 

 500 GB 7200RPM 
ΝΑΙ  

 

Α.9.8  
Μνήμη 

 4 GB DDR4 
ΝΑΙ  

 

Α.9.9  

Θύρες 

 4 USB 3.1 Gen (2 front/2 rear) 

 1 HDMI 

 1 Display Port 

 1 Line Out 

 1 RJ-45 

 

ΝΑΙ  

 

 Οθόνη Desktop    

Α.9.10  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

Α.9.11  Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO   

Α.9.12  Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED ΝΑΙ   

Α.9.13  Να διαθέτει ανάλυση Full HD  1920 x 1080 ΝΑΙ   

Α.9.14  
Λειτουργίες αναλογίας εικόνας 16:9 
 

ΝΑΙ   



 

Α.9.15  Να διαθέτει λειτουργία touch ΝΑΙ   

Α.9.16  Μέγεθος 24 ίντσες ΝΑΙ   

Α.9.17  

Συνδεσιμότητα: 

 1 DP 

 1 HDMI 

 1 VGA 

 1 USB 3 – Upstream 

 2 USB 3 – Side 

 2 USB 2 

 1 Analog line out 
 
 

ΝΑΙ   

Α.9.18  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 HDMI to USB grabber    

Α.9.19  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.9.20  Πιστοποιητικά κατασκευαστή  FCC, CE   

Α.9.21  

Να διαθέτει επαφές 

 DVI-I (integrated, digital and analog) 

 USB 3.0 Τύπου Β 

ΝΑΙ   

Α.9.22  

 Είσοδος:   

 HDMI (audio compatible) 

 VGA 

 DVI 

ΝΑΙ   

Α.9.23  
 Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI):  

 PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες 

δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz 

ΝΑΙ   

Α.9.24  
Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) : 

 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας  48 kHz 

stereo audio  

ΝΑΙ   

Α.9.25  
Να διαθέτει σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση 
καταγραφής 

ΝΑΙ   

Α.9.26  

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64-
bit): 

 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  

 Mac OSX10.10 και άνω  

 Linux distribution with kernel 3.5.0 και άνω 

ΝΑΙ    

Α.9.27  Να υποστηρίζει  διεπαφές USB 3.0 και USB2.0 ΝΑΙ   

Α.9.28  
Ανάλυση εισόδου: 

Τυπική και μη τυπική ανάλυση από 640x360 έως και 
1920 × 1200 

ΝΑΙ   



 

Α.9.29  

Υποστηριζόμενες αναλύσεις εξόδου (για ρυθμούς 
ανανέωσης καρέ 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 
59.94 και 60 fps) 

 640×360,  640×480 

 848×480,  960×540 

 1024×768,  1280×720 

 1280×1024,  1600×1200 

 1920×1080,  1920×1200 

ΝΑΙ   

Α.9.30  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν 
πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα 
για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.9.31  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.9.32  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.10 Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής  και streaming 4τεμ.   

Α.10.1  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

Α.10.2  Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO9001 / 2008   

Α.10.3  

Μεταγωγέας και διαβαθμιστής (scaler) εικόνας 
τουλάχιστον πέντε εισόδων και μιας εξόδου με δύο 
στερεοφωνικές εισόδους ήχου, δυνατότητα 
καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο και δικτυακής 
διανομής περιεχομένου (streaming).   

ΝΑΙ   

Α.10.4  

Να υποστηρίζει streaming κατ’ ελάχιστον δύο 
σημάτων video διαφορετικής ανάλυσης μεταξύ 
512x288 και 1080p/30fps ταυτόχρονα. 

ΝΑΙ   

Α.10.5  

Είσοδοι βίντεο (σύνολο 5): 

 1 Ψηφιακή SDI (κατ’ ελάχιστον)  

 3 HDMI (HDCP συμμορφούμενες) 

ΝΑΙ   

Α.10.6  

Έξοδοι βίντεο: 

 1 HDMI 

 1 RJ-45 (streaming) 
 

  

ΝΑΙ   

Α.10.7  

Είσοδοι Ήχου: 

 2 Αναλογικές στερεοφωνικές captive για 
balanced και unbalanced σήματα τύπου 
line ≤+18dBu 

 3 ψηφιακές στερεοφωνικές έπειτα από 
απενσωμάτωση του ήχου του σήματος 
HDMI 

ΝΑΙ   

Α.10.8  

Έξοδος Ήχου: 

 1 Αναλογική στερεοφωνική captive που 
παραδίδει σήματα τύπου line balanced ή 
unbalanced  

 1 ψηφιακή στερεοφωνική (ενσωματωμένος 
ήχος στο HDMI) 

ΝΑΙ   



 

Α.10.9  

Αναλύσεις video σημάτων εισόδου: 

 640x480 έως 1920x1200 

 480p, 480i 

 576p, 720p 

 1080i, 1080p 

 

ΝΑΙ   

Α.10.10  

Τύποι video σημάτων εισόδου:  

 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI 

 HDMI (HDCP συμμορφούμενη) 

 

ΝΑΙ   

Α.10.11  
Δειγματοληψία σημάτων video με βάθος 8,10 ή 
12bit    

Α.10.12  
Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων video με βάθος 8 
bit και χρωματική δειγματοληψία 4:2:2     

Α.10.13  

Κωδικοποίηση/συμπίεση video εξόδου:  

 H.264/AVC σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 
200kbps και 10Mbps  

 Ρυθμός ανανέωσης καρέ έως 30fps  
 

ΝΑΙ   

Α.10.14  

Αναλύσεις διαβαθμισμένων video σημάτων 
εξόδου: 

 512x288, 1024x768, 1280x1024 

 480p, 720p, 1080p 

 Επιλεγόμενη από το χρήστη 

ΝΑΙ   

Α.10.15  

Κωδικοποίηση ήχου στερεοφωνική AAC-LC MPEG-
4 σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 80 kbps - 320kbps 
και συχνότητες δειγματοληψίας 44kHz και 48kHz 
(σε βάθος 16bit) 

 
 

 
ΝΑΙ 

  

Α.10.16  Δικτυακή διεπαφή 10/100/1000 Ethernet RJ45 ΝΑΙ   

Α.10.17  

Τύποι δικτυακής διανομής unicast / multicast:  

MPEG-TS, RTSP, RTCP μέσω TCP/UDP, RTMP, μέσω 
Streaming Server  

 

ΝΑΙ   

Α.10.18  
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: 

IGMPv3, IP, UDP, SSL, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, 
RTSP, SNMP V2, SAP, SDP, QoS, NTPv4 

ΝΑΙ   

Α.10.19  
Να διαθέτει ενσωματωμένη αποθηκευτική μονάδα  
SSD 80GB (για λόγους ταχύτητας προσπέλασης 
δεδομένων) 

ΝΑΙ   



 

Α.10.20  
Να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης έως και 2 
εξωτερικών αποθηκευτικών μονάδων USB με 
διαμόρφωση FAT32, NTFS ή VFAT 

ΝΑΙ   

Α.10.21  

Τύποι αποθήκευσης αρχείων: 

MP4 (Η.264 -AAC), JPEG, JSON, XML της ίδιας 
ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης καρέ με το 
διανεμόμενο περιεχόμενο  

NAI   

Α.10.22  
Να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης 
πληκτρολογίου και ποντικιού μέσω USB 

ΝΑΙ   

Α.10.23  
Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την 
παραμετροποίηση του.  

ΝΑΙ   

Α.10.24  
Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής 
παλαιότερου περιεχομένου όταν απαιτείται 
αποθηκευτικός χώρος 

ΝΑΙ   

Α.10.25  
Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων 
μέσω δικτυακού admin interface  

NAI   

Α.10.26  

Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ή 
χειροκίνητης αντιγραφής αρχείων στις τοπικά 
συνδεδεμένες μονάδες αποθήκευσης  

ΝΑΙ   

Α.10.27  

 

Να διαθέτει αυτοματοποιημένες και μη 
δυνατότητες FTP  ΝΑΙ   

Α.10.28  

Να παρέχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των 
αποθηκευμένων αρχείων μέσω δικτυακού 
interface για την αναπαραγωγή τους από 
οποιοδήποτε συμβατό πρόγραμμα. 

ΝΑΙ   

Α.10.29  

Nα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης 
μέσω δικτυακού User Interface με υποστήριξη 
πολλαπλών λογαριασμών χρηστών με κωδικούς 
πρόσβασης  

ΝΑΙ   

Α.10.30  

Nα παρέχει τη δυνατότητα τυπικής διαχείρισης, 
ελέγχου και εποπτείας μέσω ενσωματωμένης ή 
πρόσθετης οθόνης. 

ΝΑΙ   

Α.10.31  
Nα περιλαμβάνει API για την ενσωμάτωση του σε 
υπάρχοντα συστήματα μέσω HTTP ή RS-232. 

ΝΑΙ   



 

Α.10.32  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.10.33  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.10.34  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.11 
Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού και μονάδα 
ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού ενσύρματων 
μικροφώνων 

4 τεμ.   

 Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού    

Α.11.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.11.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2008 

ή 
ισοδύναμο 

  

Α.11.3  
Παραμετροποιήσιμη  οθόνη αφής 7’’ LCD τύπου 
αντίστασης (resistive) υψηλής απόδοσης με 
δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω ethernet (PoE) 

ΝΑΙ   

Α.11.4  
Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 800x480 σε 
βάθος χρώματος 18-bit  

ΝΑΙ   

Α.11.5  
Να διαθέτει πυκνότητα εικονοστοιχείων 
τουλάχιστον 134dpi 

ΝΑΙ   

Α.11.6  Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen ΝΑΙ   

Α.11.7  
Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits 
(cd/m2) 

ΝΑΙ   

Α.11.8  Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ελάχιστον 400:1 ΝΑΙ   

Α.11.9  
Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 
512MB 

ΝΑΙ   

Α.11.10  Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 512MB ΝΑΙ   

Α.11.11  
Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να 
παράγουν στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 
86dB SPL 

ΝΑΙ   



 

Α.11.12  
Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία 
και τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς 
μετάδοσης 10/100Base-T 

ΝΑΙ   

Α.11.13  
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, 
HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP  

ΝΑΙ   

Α.11.14  Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης ΝΑΙ   

Α.11.15  Να διαθέτει αισθητήρα φωτός ΝΑΙ   

Α.11.16  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα 
και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.11.17  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.11.18  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
 Μονάδα ελέγχου γεωγραφικού εντοπισμού 
ενσύρματων μικροφώνων 

   

Α.11.19  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.11.20  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2008 

ή 
ισοδύναμο 

  

Α.11.21  Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   

Α.11.22  

Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/485 

 2x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 2x προγραμματιζόμενους ΙR/ 
μονοκατευθυντικούς σειριακούς 
διαύλους 

 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο 
διαύλους 

 4x ηλεκτρονόμους normally open 

ΝΑΙ   

Α.11.23  

Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  4.5 GB 

ΝΑΙ   

Α.11.24  IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) ΝΑΙ   

Α.11.25  

Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του 
δικτύου Ethernet 

ΝΑΙ   

Α.11.26  
Να ενσωματώνει μεταγωγέα 3 θυρών 
10/100/1000Base-T 

ΝΑΙ   

Α.11.27  
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων 
Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, 
KNX, και DALI 

ΝΑΙ   



 

Α.11.28  

Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας,  

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, 
NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και 
IPv4. 

ΝΑΙ   

Α.11.29  
Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων 

ΝΑΙ   

Α.11.30  
Να συνεργάζεται με  προγράμματα οδήγησης 
συσκευών και Script modules 

ΝΑΙ   

Α.11.31  
Να υποστηρίζει έως και 32 Ethernet-ελέγξιμες 
συσκευές οπτικοακουστικών 

ΝΑΙ   

Α.11.32  Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

Α.11.33  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.11.34  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.11.35  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.12.α 
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Κεντρική 
Μονάδα 4 καναλιών 

4 τεμ. 
 

 

Α.12.α.1  Να διαθέτει 4 ανεξάρτητα κανάλια NAI   

Α.12.α.2  
Να λειτουργεί ασύρματα στη ζώνη των 1880 – 
1900 MHz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.α.3  
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.α.4  

Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω 
τεχνολογίας κλειδιού 256-bit AES που να 
ανανεώνεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα μερικών λεπτών 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.α.5  
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 20 
Hz – 20000 Hz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.α.6  

Να διαθέτει εξωτερική κεραία που να 
συνδέεται ψηφιακά, μέσω θύρας RJ45, με τη 
βάση, και για τροφοδοσία και να τοποθετείται 
είτε επίτοιχα είτε σε οροφή 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.α.7  

Να διαθέτει δυνατότητα συγχρονισμού ήχου 
μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών πηγών 
μέσω του προτύπου AVB 

ΝΑΙ 

 
 

Α.12.α.8  
Να διαθέτει θύρες USB, RS232 & Ethernet για 
έλεγχο 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.α.9  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.12.α.10  Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.12.α.11  Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.12.α.12  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.12.β 
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Κεντρική 
Μονάδα 2 καναλιών 

1 τεμ. 
 

 

Α.12.β.1  Να διαθέτει 2 ανεξάρτητα κανάλια NAI 
 

 



 

Α.12.β.2  
Να λειτουργεί ασύρματα στη ζώνη των 1880 – 
1900 MHz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.β.3  
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.β.4  

Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω 
τεχνολογίας κλειδιού 256-bit AES που να 
ανανεώνεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα μερικών λεπτών 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.β.5  
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 20 
Hz – 20000 Hz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.β.6  

Να διαθέτει εξωτερική κεραία που να 
συνδέεται ψηφιακά, μέσω θύρας RJ45, με τη 
βάση, και για τροφοδοσία και να τοποθετείται 
είτε επίτοιχα είτε σε οροφή 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.β.7  

Να διαθέτει δυνατότητα συγχρονισμού ήχου 
μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών πηγών 
μέσω του προτύπου AVB 

ΝΑΙ 

 
 

Α.12.β.8  
Να διαθέτει θύρες USB, RS232 & Ethernet για 
έλεγχο 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.β.9  Ποιότητα κατασκευής CE  
 

Α.12.β.10  Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ  

 

Α.12.β.11  Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ  

 

Α.12.β.12  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3 
 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.12.γ 
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : Φορετό 
μικρόφωνο 

5 τεμ. 
 

 

Α.12.γ.1  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.γ.2  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.12.γ.3  Πανκατευθυντικό NAI 
 

 

Α.12.γ.4  
Να λειτουργεί ασύρματα στη μπάντα των 1880 
– 1900 MHz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.γ.5  
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή 

ΝΑΙ 
 

 



 

Α.12.γ.6  

Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω 
τεχνολογίας κλειδιού 256-bit AES που να 
ανανεώνεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα μερικών λεπτών 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.γ.7  
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 
100 Hz – 20000 Hz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.γ.8  

Να διαθέτει βολικό συνδετήρα για άμεση 
εφαρμογή σε πέτο πουκάμισου ή μπλούζα του 
ομιλητή 

ΝΑΙ 

 
 

Α.12.γ.9  

Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-
Ion που να παρέχει 8 ώρες συνεχούς 
λειτουργίας, 44 ώρες αναμονής και να 
φορτίζεται σε 3 ώρες 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.γ.10  
Να παρέχει σηματοθορυβικό λόγο 70 
dB@1KHz 94dB SPL 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.γ.11  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.γ.12  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.γ.13  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.12.δ 
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : XLR 
ασύρματος προσαρμογέας δυναμικών 
μικροφώνων χειρός 

5 τεμ. 

 

 

Α.12.δ.1  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.δ.2  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.12.δ.3  

Συνδέεται μέσω βύσματος XLR σε 
οποιοδήποτε δυναμικό μικρόφωνο χειρός και 
να το μετατρέπει σε ασύρματο 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.δ.4  
Να λειτουργεί ασύρματα στη μπάντα των 1880 
– 1900 MHz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.δ.5  
Να διαθέτει εμβέλεια 300 μέτρων με οπτική 
επαφή 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.δ.6  
Να διαθέτει κρυπτογράφηση μέσω 
τεχνολογίας κλειδιού 256-bit AES που να 

ΝΑΙ 
 

 



 

ανανεώνεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα μερικών λεπτών 

Α.12.δ.7  
Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 20 
Hz – 20000 Hz 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.δ.8  

Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-
Ion που να παρέχει 8 ώρες συνεχούς 
λειτουργίας, 44 ώρες αναμονής και να 
φορτίζεται σε 3 ώρες 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.δ.9  
Να παρέχει σηματοθορυβικό λόγο 80 dB SPL 
@1KHz 0dBV σήμα εισόδου 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.δ.10  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.δ.11  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.δ.12  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.12.ε 
Σύστημα ασύρματων μικροφώνων : 
Δυναμικό μικρόφωνο χειρός 

5 τεμ. 
 

 

Α.12.ε.1  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.ε.2  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.12.ε.3  Πανκατευθυντικό ομιλίας NAI   

Α.12.ε.4  

Στιβαρή μεταλλική κατασκευή με ελαστική 
εφαρμογή κάψουλας κεφαλής για 
ελαχιστοποίηση ευαισθησία σε θορύβους 
χειρισμού 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.ε.5  Συνδέεται μέσω βύσματος XLR-3 ΝΑΙ   

Α.12.ε.6  
Να διαθέτει ευαισθησία ελεύθερου πεδίου, 
άνευ φορτίου (1kHz) 2,0 mV/Pa 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.ε.7  Να διαθέτει ονομαστική αντίσταση 350 Ω ΝΑΙ   

Α.12.ε.8  
Να διαθέτει ελάχιστη τερματική αντίσταση 
1000 Ω 

ΝΑΙ 
 

 

Α.12.ε.9  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ 

 

 



 

Α.12.ε.10  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ 

 

 

Α.12.ε.11  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.13.α 
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : Κεντρική 
Μονάδα 

4 τεμ   

Α.13.α.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.13.α.2  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.13.α.3  

Θα διανέμει ψηφιακό ήχο, δεδομένα ελέγχου, και 
τροφοδοσία  στον πρόεδρο, στους συνέδρους, και 
στις μονάδες διερμηνέων πάνω από ένα 
θωρακισμένο καλώδιο CAT5e (κατ’ ελάχιστο ) σε 
τοπολογία “daisy-chain" 

NAI   

Α.13.α.4  

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 60 μονάδες ομιλίας 
χωρίς την ανάγκη συμπληρωματικού 
τροφοδοτικού 

 

NAI   

Α.13.α.5  

Είσοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 2 αναλογικές balanced 
εισόδους τύπου XLR για διασύνδεση 
εξωτερικών πηγών, με επιλογή στάθμης 
σήματος εισόδου και μέγιστη στάθμη 
τουλάχιστον +15dBm 

ΝΑΙ   

Α.13.α.6  

Έξοδοι Ήχου: 

 Θα διαθέτει 8 αναλογικές balanced 
εξόδους τύπου XLR και μέγιστης στάθμης 
τουλάχιστον +15dBm, για διασύνδεση με 
συστήματα τηλεδιάσκεψης, ήχου / βίντεο,  
ενισχυμένου ήχου, ή ασύρματου 
συστήματος διανομής  

ΝΑΙ   

Α.13.α.7  
Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα 
ενεργοποιημένα μικρόφωνα 

NAI   

Α.13.α.8  

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς 
τρόπους λειτουργίας μικροφώνων: 

 Αυτόματο  

 First-In/First-On (FIFO) 

 VOX (Voice activated) 

 Χειροκίνητο 

ΝΑΙ   



 

Α.13.α.9  

Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη από 
πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο των 
μικροφώνων, λίστας αιτημάτων, καθώς και 
ρύθμισης του συστήματος χρησιμοποιώντας 
υπολογιστή ή tablet 

ΝΑΙ   

Α.13.α.10  

Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το 
διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες 
προβολής 

ΝΑΙ   

Α.13.α.11  

Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-
in seat table), ώστε να αντιστοιχίζονται ονόματα 
συμμετεχόντων ή / και αριθμοί καθισμάτων στις 
επιτραπέζιες μονάδες ομιλίας 

ΝΑΙ   

 Γενικά    

Α.13.α.12  

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών μονάδων 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν 
τα απαραίτητα καλώδια SFTP του 
κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.13.α.13  

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών μονάδων 
και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά 
του κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.13.α.14  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.13.α.15  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.13.α.16  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.13.β 
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : 
Επιτραπέζια Μονάδα Συντονιστή & 
Συμμετεχόντων 

42 τεμ   



 

Α.13.β.1  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.13.β.2  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.13.β.3  

Τυποποιημένη επιτραπέζια μονάδα ομιλίας η 
οποία μπορεί να προγραμματιστεί για πρόεδρο, 
αντιπροσώπους και μεταφραστές  με 
ανταλλάξιμες επικαλύψεις κουμπιών ανάλογα 
με τη λειτουργικότητα 

 

ΝΑΙ   

Α.13.β.4  
Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων 
ομιλίας 

42   

Α.13.β.5  Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

Α.13.β.6  

Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού 
σήματος 

ΝΑΙ   

Α.13.β.7  
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει το 
μικρόφωνο gooseneck 

NAI   

Α.13.β.8  Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο ΝΑΙ   

Α.13.β.9  
Να διαθέτει στερεοφωνική έξοδο 3.5mm για την 
προαιρετική διασύνδεση ακουστικών 

ΝΑΙ   

Α.13.β.10  

Αποκρίσεις συχνότητας: 

 150Hz-15kHz (μεγάφωνο) 

 65Hz-16kHz (έξοδος ακουστικών) 

ΝΑΙ   

Α.13.β.11  
Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με 
Speak και Mute 

ΝΑΙ   

Α.13.β.12  
Να διαθέτει 2 επαφές τύπου RJ-45 για την 
ενσωμάτωση στο σύστημα ομιλίας 

ΝΑΙ   

 Γενικά    

Α.13.β.13  

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών 
μονάδων μονάδων και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια 
SFTP του κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   



 

Α.13.β.14  

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά του 
κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.13.β.15  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.13.β.16  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.13.β.17  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.13.γ 
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : 
Μονάδα Συμμετεχόντων Χωνευτού Τύπου 

93 τεμ   

Α.13.γ.1  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.13.γ.2  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.13.γ.3  
Τυποποιημένη μονάδα ομιλίας χωνευτού 
τύπου και διακριτικών διαστάσεων για 
εγκατάσταση σε έδρανα/τραπέζια 

ΝΑΙ   

Α.13.γ.4  
Αριθμός ζητούμενων επιτραπέζιων μονάδων 
ομιλίας 

93   

Α.13.γ.5  Να υποστηρίζουν πλήρη ψηφιακή μετάδοση ΝΑΙ   

Α.13.γ.6  

Να διαθέτει αλγόριθμο κωδικοποίησης του 
κατασκευαστή  ώστε να εμποδίζεται η μη 
εξουσιοδοτημένη ακρόαση του ακουστικού 
σήματος 

ΝΑΙ   

Α.13.γ.7  
Να διαθέτει σύνδεσμο XLR που να κλειδώνει 
το μικρόφωνο gooseneck 

ΝΑΙ   



 

Α.13.γ.8  
Να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρόσοψη 
που να διαθέτει  κουμπιά ομιλίας και 
σίγασης 

ΝΑΙ   

 Γενικά    

Α.13.γ.9  

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών 
μονάδων μονάδων και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια 
SFTP του κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.13.γ.10  

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά του 
κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.13.γ.11  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.13.γ.12  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.13.γ.13  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.13.δ 
Σύστημα ενσύρματων μικροφώνων : 
Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων  

135 τεμ   

Α.13.δ.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.13.δ.2  Ποιότητα κατασκευής CE   

Α.13.δ.3  Αριθμός ζητούμενων  μικροφώνων  135   



 

Α.13.δ.4  
Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό 
διάγραμμα 

ΝΑΙ   

Α.13.δ.5  Να διαθέτουν LED ένδειξης λειτουργίας ΝΑΙ   

Α.13.δ.6  
Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 30Hz έως 
18kHz 

NAI   

Α.13.δ.7  
Να παρουσιάζουν ευαισθησία από -49dB  έως 
-55dB  (0dB = 1V / 1ΡΑ στο 1kHz) 

ΝΑΙ   

Α.13.δ.8  
Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς θόρυβο  
> 60 dBA 

ΝΑΙ   

Α.13.δ.9  Να διαθέτουν μήκος τουλάχιστον 40cm NAI   

 Γενικά    

Α.13.δ.10  

Για τις διασυνδέσεις των συνεδριακών 
μονάδων μονάδων και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα καλώδια 
SFTP του κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.13.δ.11  

Για την τροφοδοσία των συνεδριακών 
μονάδων και την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος θα 
χρησιμοποιηθούν τα τροφοδοτικά του 
κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.13.δ.12  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.13.δ.13  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.13.δ.14  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.14 Ενισχυτής 4 τεμ.   

Α.14.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.14.2   Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2008 
ή 

ισοδύναμο 
  

Α.14.3   Τύπου compact, rack-mountable 1U ΝΑΙ   

Α.14.4   Class D ΝΑΙ   

Α.14.5   Ψύξη: Δίχως ανεμιστήρες (fanless) ΝΑΙ   

Α.14.6  

 Να διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους 
(ισοσταθμισμένες ή μη) εμπέδησης >10kΩ και 
τυπικής στάθμης +4dBu 

  ΝΑΙ   

Α.14.7  Να διαθέτει δύο εξόδους 100V ΝΑΙ   

Α.14.8  
Να παρέχει συνολική ισχύ εξόδου 200W 
(μετρούμενη στο 1 kHz με 0.1% THD) 
κατανεμημένη στα 100W rms ανά κανάλι. 

ΝΑΙ   

Α.14.9  
Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 
20kHz ±1dB 

ΝΑΙ   

Α.14.10  

Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο 
μετρημένο στα 100 dB (μη σταθμισμένο) μεταξύ 
20Hz και 20kHz 

ΝΑΙ   

Α.14.11  
Συντελεστής απόσβεσης (Damping factor) :  >100 
σε φορτίο εμπέδησης 50Ω 

ΝΑΙ   

Α.14.12  Να παρουσιάζει κέρδος τάσης τουλάχιστον 38dB NAI   

Α.14.13  
Να παρουσιάζει λόγο απόρριψης κοινού σήματος 
75dB στο 1kHz 

NAI   

Α.14.14  
Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση 
και θόρυβο 0.1% στο 1kHz  

NAI   

Α.14.15  

Θα φέρει φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων 
με διακόπτη επιλογής (switch-selectable)  για 
αποκοπή συχνοτήτων κάτω από 80Hz 

 

ΝΑΙ   



 

Α.14.16  

Θα φέρει πολλαπλά κυκλώματα προστασίας από 
βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, σφάλματα DC 
για να μην προκληθεί ζημιά στον ενισχυτή και στα 
ηχεία 

ΝΑΙ   

Α.14.17  

Θα διαθέτει αυτόματο περιοριστή ψαλιδίσματος 
(Clip)  ώστε να ανιχνεύει την έναρξη της αποκοπής 
από τη σύγκριση των κυματομορφών εισόδου και 
εξόδου,  να μειώνει αυτόματα το κέρδος και να 
αποφεύγονται οι ηχητικές στρεβλώσεις 

ΝΑΙ   

Α.14.18  
Θα φέρει τεχνολογία διόρθωσης του συντελεστή 
ισχύος που θα απομακρύνει τις αρμονικές της 
γραμμής AC 

ΝΑΙ   

Α.14.19  
Θα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 
25 λεπτά (+/- 5 λεπτά) αδράνειας 

ΝΑΙ   

Α.14.20  
Θα επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους ισχύος (από 
κατάσταση αναμονής) σε λιγότερο από ένα 
δευτερόλεπτο μετά την ανίχνευση σήματος 

ΝΑΙ   

Α.14.21   Κατανάλωση σε κατάσταση stand-by  ≤1 Watt   

Α.14.22   ENERGY STAR® ενεργειακή πιστοποίηση ΝΑΙ   

Α.14.23  
Θα υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο της θέσης 
σε κατάσταση αναμονής 

ΝΑΙ   

Α.14.24  

Θα διαθέτει LED ενδείξεων για: 

 ένδειξη υπερθέρμανσης 

 ένδειξη παρουσίας σήματος εισόδου 

 ένδειξη προειδοποίησης ψαλιδίσματος και 
ενεργοποίησης του κυκλώματος 
προστασίας 

ΝΑΙ   

Α.14.25  
Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας  CE, 
GS, και UL 

ΝΑΙ   

Α.14.26  
Θα πληροί τα πρότυπα IEC 60065 και BS EN 
60065 

ΝΑΙ   

Α.14.27  
Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EMI / EMC 
σύμφωνα με το CE, CISPR 22 Class B ή 
ισοδύναμο, CISPR 24 ή ισοδύναμο, EN55103-2 

ΝΑΙ   



 

Α.14.28  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.14.29  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.14.30  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.15 Ηχεία (σε ζεύγη) 3 τεμ.    

Α.15.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.15.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2008 
ή 

ισοδύναμο 
  

Α.15.3  
Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή διαστάσεων 
600mm x 600mm με μεταλλικό διάτρητο πλέγμα 
για τοποθέτηση σε κάναβο ψευδοροφής 

ΝΑΙ   

Α.15.4   Θα παρέχει ομοιόμορφη κωνική διασπορά 170° ΝΑΙ   

Α.15.5  Θα φέρει οδηγό πλήρους φάσματος 3’’  ΝΑΙ   

Α.15.6  Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 8Ω ΝΑΙ   

Α.15.7  Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία ≥ 86dB SPL  ΝΑΙ   

Α.15.8  
Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος Συχνοτήτων από 

68Hz έως 18kHz 
ΝΑΙ   

Α.15.9  

Ισχύς: 

 16 W (rms) συνεχή “ροζ” (pink) θόρυβο 
σύμφωνα με το IEC 60268-5 

 32 W (rms) συνεχούς προγράμματος 

ΝΑΙ   

Α.15.10  

Θα διαθέτει ακροδέκτες ενδιάμεσων λήψεων 
(taps) για 70V ή 100V λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 16W, 8W, 4W, 2W και 
1W και απευθείας στα 8Ω 

ΝΑΙ   

Α.15.11  
Θα συμμορφώνεται στα πρότυπα ασφαλείας CE, 
NFPA 70, and NFPA 90A 

ΝΑΙ   

Α.15.12  
Θα συμμορφώνεται με τις σχετικές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις RoHS και WEEE 

ΝΑΙ   

Α.15.13  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.15.14  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   



 

Α.15.15  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.16 Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού 4 τεμ. 
  

Α.16.1  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2008 ή 
ισοδύναμο 

  

Α.16.2  
Επιδαπέδιο Rack 19" (Π.600 Χ Β.600mm), τουλάχιστον 
24U (Ύψος 1200mm) ΝΑΙ  

 

Α.16.3  Στατικό φορτίο ≥350 Kg ΝΑΙ   

Α.16.4  
Αυτοφερόμενo σκελετό 19" ραγών, για 
μέγιστη εξοικονόμηση χώρου ΝΑΙ  

 

Α.16.5  
2 πόρτες (εμπρός & πίσω) με κλειδαριές 
ασφαλείας,η εμπρόσθια με κρύσταλλο ασφαλείας 
4mm, μεταλλική στο πίσω μέρος 

 
ΝΑΙ 

 
 

Α.16.6  
Αφαιρούμενες πόρτες με επιλογή κατεύθυνσης 
ανοίγματος (αριστερά-δεξιά) ΝΑΙ  

 

Α.16.7  
Αποσπώμενα (2) "πλαϊνά τμήματα" με κλειδαριές 
ασφαλείας 

ΝΑΙ  
 

Α.16.8  

Δυνατότητα τοποθέτησης εξοπλισμού 19" και στο 
οπίσθιο μέρος του Rack: Με τις 2 πόρτες που διαθέτει 
εμπρός-πίσω και σε συνδυασμό με τις 4 κολώνες 
στήριξης 

 
ΝΑΙ 

 

 

Α.16.9  
Ρυθμιζόμενες (4) κολώνες (ικριώματα 19'') 
στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω) ΝΑΙ  

 

Α.16.10  
Εισαγωγή καλωδίων από την πλάκα οροφής ή από 
το δαπεδο της καμπίνας ΝΑΙ  

 

Α.16.11  
Κεντρικά σημεία γειώσεων "εμπρός και πίσω" καθώς 
και καλώδια γειώσεων στις πόρτες και στο εσωτερικό 
των ικριωμάτων 19"(κολώνες). 

 
ΝΑΙ 

 
 

Α.16.12  
Να προσφερθεί με ρόδες (σετ 4 τεμ.) ώστε να 
είναι τροχήλατο ΝΑΙ  

 

Α.16.13  Το Υλικό κατασκευής να είναι Λαμαρίνα πάχους ~ 1,5mm ΝΑΙ   

Α.16.14  
Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής 
πούδρας, χρώματος Ανθρακί ΝΑΙ  

 

Α.16.15  

Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων 
σημείων στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), 
τοποθετημένα σε ισοκατανεμημένο ύψος. 

 
ΝΑΙ 

 

 

Α.16.16  

Να περιλαμβάνει πολύμπριζο με τουλάχιστον 7 
θέσεις Schuko με διακόπτη, τύπου Rack-mount 
πλάτους 19", τοποθετημένο στις εμπρόσθιες 
κολώνες, στο μέγιστο ύψος 

ΝΑΙ  

 



 

 
 
 
 

Α.16.17  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν 
πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για 
χρήση.  
 

ΝΑΙ  

 

Α.16.18  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ  
 

Α.16.19  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.17 
Μεταλλική κατασκευή για την προσαρμογή 
ενσύρματων μικροφώνων στα έδρανα 

1 τεμ. 
  

Α.17.1  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2008 

ή 
ισοδύναμο 

  

Α.17.2  
Μεταλλική κατασκευή για την τοποθέτηση 
μικροφωνικής εγκατάστασης σε ήδη 
τοποθετημένα καθίσματα 

ΝΑΙ  

 

Α.17.3  
Τοποθέτηση σε 50 θέσεις από τις συνολικά 
τοποθετημένες ΝΑΙ  

 

Α.17.4  

Κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων για τη 
φιλοξενία των μικροφωνικών συσκευών 
τοποθετημένη επί του υπάρχοντος μεταλλικού 
σκελετού καθισμάτων 

ΝΑΙ  

 

Α.17.5  
Κατασκευή κατάλληλη για την ασφάλιση των 
μικροφώνων ώστε να μην μπορούν να 
αποσπαστούν από τις βάσεις τους 

ΝΑΙ  

 

Α.17.6  

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής της 
Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  

 

Α.17.7  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ  

 

 
 
 



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.18 
Ξύλινη κατασκευή έδρας με κάλυμμα για την 
ενσωμάτωση εξοπλισμού οθονών αφής   

4 τεμ. 
  

Α.18.1  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2008 

ή 
ισοδύναμο 

  

Α.18.2  

Ξύλινη κατασκευή έδρας με κάλυμμα για την 
ενσωμάτωση εξοπλισμού οθονών αφής (PC & 
χειρισμών αυτοματισμού Θα καταλαμβάνει το 
δυνατόν μικρότερη επιφάνεια και όγκο και θα 
μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε επιφάνεια 
εργασίας γραφείου ή τραπεζιού 

ΝΑΙ  

 

Α.18.3  
Κατασκευή από κόντρα πλακέ οξιάς πάχους 12 
mm και επικαλυμμένη με βερνίκι το οποίο να 
καθιστά το ξύλο αδιάβροχο και βραδύκαυστο 

ΝΑΙ  

 

Α.18.4  
Κατασκευή ανατομικής μορφής με εξομάλυνση 
των άκρων της για αποφυγή τραυματισμών ΝΑΙ  

 

Α.18.5  
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την 
όδευση των καλωδίων καθώς και την 
επισκεψιμότητα των συσκευών. 

ΝΑΙ  

 

Α.18.6  
Το χρώμα των λούστρων θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  
 

Α.18.7  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ  

 



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.19 Oθόνη 92" προβολής εικόνων υψηλής αντίθεσης 2 τεμ.   

Α.19.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.19.2  Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

Α.19.3  Διαγώνιος οθόνης ≥ 92" ΝΑΙ   

Α.19.4  

Οπτική τεχνολογία που επιτυγχάνει υψηλότερη 
αντίθεση και φωτεινότητα εικόνας σε σχέση με 
τις συμβατικές οθόνες προβολής σε φωτεινά 
περιβάλλοντα 

ΝΑΙ   

Α.19.5  Προβολή από συμβατικό προβολικό ΝΑΙ   

Α.19.6  Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

Α.19.7  Πιστοποίηση ISF NAI    

Α.19.8  Προβολή από την πάνω πλευρά της οθόνης ΝΑΙ    

Α.19.9  

Διαστάσεις εικόνας: 

 Πλάτος 2037mm 

 Ύψος 1146mm 

ΝΑΙ   

Α.19.10  
Περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου σε ασημογκρί 
απόχρωση 

ΝΑΙ   

Α.19.11  
Να προσφερθεί επίτοιχη βάση στήριξης 
κατάλληλη για την κοινή ανάρτηση των δύο 
οθονών πλάι – πλάι, εφαπτόμενες καθ’ ύψος 

ΝΑΙ   

Α.19.12  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.19.13  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.19.14  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.20 Προβολικό 2 τεμ.   

Α.20.1  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.20.2  Πιστοποιητικά κατασκευαστή CE, RoHS   

Α.20.3  Εγγενής ανάλυση 1080p (1920 x 1080) ΝΑΙ   

Α.20.4  Αναλογία σχηματιζόμενης εικόνας 16:9 ΝΑΙ   

Α.20.5  Φωτεινότητα 4500 lumens NAI   

Α.20.6  
Ελάχιστος χρόνος ζωής λάμπας ≥ 3.000 ώρες 
λειτουργίας σε φωτεινή κατάσταση 

ΝΑΙ    

Α.20.7  Οπτικό ζουμ 1.5x ΝΑΙ   

Α.20.8  Λόγος αντίθεσης 20.000:1 ΝΑΙ   

Α.20.9  

Συνδέσεις:  

 HDMI x2 (1,4 & 1,4a w/HML) 

 VGA input x2 

 VGA output x1  

 Composite video input,  

 S-VIDEO video input,  

 Audio in RCA stereo 

 Audio in 3.5mm mini-jack stereo 

 Audio out 3.5mm mini-jack stereo 

 RS-232 

 RJ-45 

 Micro-USB 

NAI   

Α.20.10  
Να υποστηρίζει 3DTV Play και 144Hz 3D Triple 
Flash 

NAI   

Α.20.11  
Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο 
ελέγχου 

NAI   

Α.20.12  
Να παρουσιάζει επίπεδα θορύβου 35dB(eco) 
/ 37dB(normal) 

NAI   



 

Α.20.13  
Να προσφερθεί λάμπα αντικατάστασης του 
ίδιου κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Α.20.14  
Να προσφερθεί βάση ανάρτησης οροφής 
κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο και 
το ύψος που θα εγκατασταθεί. 

ΝΑΙ   

Α.20.15  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.20.16  

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.20.17  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.21 Ηχοστήλες 10τεμ.   

Α.21.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.21.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 9001/2008 
ή 

ισοδύναμο 
  

Α.21.3  

Θα αποτελεί τετράγωνη κατασκευή αλουμινίου 
με τοξοτές τρεις ακμές, με διάτρητο πλέγμα για 
επίτοιχη τοποθέτηση και σε εξωτερικούς χώρους 
σύμφωνα με το πρότυπο IP55 

ΝΑΙ   

Α.21.4  
Θα παρέχει ομοιόμορφη κωνική διασπορά 
180°/140° οριζοντίως και 60°/30° καθέτως 

ΝΑΙ   

Α.21.5  Θα φέρει 4 οδηγούς πλήρους φάσματος ΝΑΙ   

Α.21.6  Θα παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση 8Ω ΝΑΙ   

Α.21.7  
Θα διαθέτει ονομαστική ευαισθησία ≥ 108dB 
S.P.L. @ 1m, σε πλήρη ισχύ, νε εύρος σήματος 
δοκιμής 100Hz-10kHz 

ΝΑΙ   

Α.21.8  
Θα αναπαράγει ήχο σε εύρος συχνοτήτων από 
170Hz έως 18kHz 

ΝΑΙ   

Α.21.9  Ισχύς 40 W (rms) συνεχούς προγράμματος ΝΑΙ   

Α.21.10  

Θα διαθέτει ακροδέκτες ενδιάμεσων λήψεων 
(taps) για 70.7V λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 20W, 10W, 5W και 
2.5W ή 100V λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων 
των 40W, 20W, 10W και 5W 

ΝΑΙ   

Α.21.11  Θα συμμορφώνεται στο πρότυπο BS5839 Part 8 ΝΑΙ   

Α.21.12  
Θα συνοδεύεται με μεταλλική επίτοιχη βάση 
στήριξης σχήματος “L” 

ΝΑΙ   

Α.21.13  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ   

Α.21.14  
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων 
οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   



 

Α.21.15  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.22 Σύστημα Αδειάληπτης Παροχής (UPS) 3 τεμ. 
  

Α.22.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ 
  

Α.22.2  

Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 

ISO 
9001/2008 ή 
ισοδύναμο 

  

Α.22.3  Χώρα Προέλευσης: Εντός EU   

Α.22.4  Τεχνολογία Double Conversion On-line. ΝΑΙ   

Α.22.5  Ισχύς Εξόδου ≥3kVA/3KW. ΝΑΙ   

Α.22.6  Παραμετροποίηση του ups μέσω LCD-
DISPLAY. 

ΝΑΙ   

Α.22.7  Απόδοση (σε πλήρες φορτίο). ≥91%   

Α.22.8  Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής 
του. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

Α.22.9  Ονομαστική Τάση: 230v. ΝΑΙ   

Α.22.10  Διακύμανση τάσης εισόδου 160-300 VAC   

Α.22.11  Ονομαστική Συχνότητα:  45-55Hz ή 54-66Hz. ΝΑΙ   

Α.22.12  Συντελεστής Ισχύος. ≥0,99   

Α.22.13  THDi ≤5%    

Α.22.14  THDu <1.6% @ full 
linear load 

  

Α.22.15  Τάση εξόδου: Ημιτονοειδής. ΝΑΙ   

Α.22.16  Ονομαστική Τάση: 208/220/230/240 VAC. ΝΑΙ   

Α.22.17  Διακύμανση τάσης εισόδου ±1%   

Α.22.18  
THD 
≤2% Full Linear Load;  
≤4% Non-Linear Load 

ΝΑΙ   

Α.22.19  Ονομαστική Συχνότητα: 47Hz - 53Hz or 57Hz 
- 63Hz 

ΝΑΙ   

Α.22.20  Τύπος εξόδων  8 Χ IEC C13 
Και 

1Χ IEC C19  

  

Α.22.21  IEC 62040-3 classification ΝΑΙ   

Α.22.22  Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας: USB & 
RS232. 

ΝΑΙ   

Α.22.23  Υποστήριξη SNMP Adapter για τον έλεγχο της 
λειτουργίας του UPS μέσω δικτύου. 

ΝΑΙ   



 

Α.22.24  Θύρα RJ-45/RJ-11 protection ΝΑΙ   

Α.22.25  Να δοθεί Network Automatic Shutdown S/W. ΝΑΙ   

Α.22.26  Επαφή εκτάκτου ανάγκης (Emergency Power 
Off, EPO) να διατίθεται στον βασικό 
εξοπλισμό. 

ΝΑΙ   

Α.22.27  Τύπος: Μολύβδου κλειστού τύπου άνευ 
συντήρησης επώνυμου κατασκευαστικού 
οίκου. 

ΝΑΙ   

Α.22.28  Ελάχιστος αριθμός μπαταριών. ≥6 τεμ.   

Α.22.29  Ελάχιστη Ισχύς μπαταρίας. ≥12V/9Ah   

Α.22.30  Χρόνος φόρτισης των συσσωρευτών <=3h to 
90%. 

ΝΑΙ   

Α.22.31  Δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον καμπίνας 
μπαταριών  

ΝΑΙ   

Α.22.32  Charger Current 2A   

Α.22.33  Load Crest Ratio 3:1   

Α.22.34  Surge protection Up to 7kV   

Α.22.35  Overload Capacity 
Battery Mode: 
Warning @100%-110%;  
30s @110%-130%;  
Shutdown @>130% 

ΝΑΙ   

Α.22.36  Automatic Fan  speed control ΝΑΙ   

Α.22.37  Θόρυβος  < 50dB   

Α.22.38  Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.22.39  Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα 
κανονιστικά πρότυπα CE. 

ΝΑΙ   

Α.22.40  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.23.α 
Καθίσματα & Έδρανα : Σύστημα θέσεων 2 
καθισμάτων με ξύλινη έδρα,  πλάτη και 
μεταλλικό σκελετό (μπάρα) με τα πόδια 

6 τεμ.  

 

Α.23.α.1  
Εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να 
μπορούν να αλλάζουν τα μέρη του χωρίς 
να καταστρέφονται τα υπόλοιπα 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.2  

Να συνδυάζεται με ανεξάρτητο 
αναδιπλούμενο τραπέζι το οποίο να 
λειτουργεί με μηχανισμό αναδίπλωσης 
αντιπάνικ 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.3  

Αναρτημένο σε χαλύβδινη δοκό (μπάρα) 
διαστάσεων 80Χ40Χ2,5 mm. Η σύνδεση της 
δοκού με τα πέλματα πρέπει να γίνεται με 
στρόγγυλο χαλύβδινο σωλήνα Φ60Χ2,5mm 
(πόδι). Τα πέλματα πρέπει να στόγγυλα 
Φ120mm με τρεις οπές πάκτωσης. Ο 
Τρόπος πάκτωσης πρέπει να εξασφαλίζει 
εξαιρετική σταθερότητα 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.4  

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής της 
Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.5  

Ξύλινη κατασκευή έδρας από κόντρα πλακέ 
οξιάς πάχους 12 mm και επικαλυμμένη με 
βερνίκι το οποίο να καθιστά το ξύλο 
αδιάβροχο και βραδύκαυστο 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.6  
Διαστάσεων 45cm πλάτος, 45 cm βάθος με 
σύστημα αθόρυβης αυτόματης ανάκλησης 
(μηχανισμός αλουμινίου)  

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.7  
Η  έδρα να αναδιπλώνεται για την 
καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου 

ΝΑΙ   

Α.23.α.8  
Ανατομικής μορφής με εξομάλυνση των 
άκρων της για αποφυγή τραυματισμών ΝΑΙ  

 

Α.23.α.9  

Ξύλινη κατασκευή πλάτης από κόντρα 
πλακέ οξιάς πάχους 12 mm και 
επικαλυμμένη με βερνίκι το οποίο να 
καθιστά το ξύλο αδιάβροχο και 
βραδύκαυστο 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.10  

Ανατομικής μορφής και σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να παρέχει άριστη στήριξη του 
χρήστη σε μεγάλης διάρκειας χρήση του 
καθίσματος 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.11  
Ανεξάρτητο αναδιπλούμενο τραπέζι με 
μεταλλικό σκελετό (πόδια) το οποίο να ΝΑΙ  

 



 

διαθέτει ξύλινη αναδιπλούμενη επιφάνεια 
εργασίας τοποθετημένο ανεξάρτητα και 
μπροστά από τα καθίσματα και κάθε 
επιφάνεια εργασίας θα εξυπηρετεί μία 
θέση. 

Α.23.α.12  
Τα τραπέζια στις πρώτη σειρές θα πρέπει να 
διαθέτουν διάτρητη μεταλλική μπροστινή 
μετώπη ή ξύλινη. 

ΝΑΙ  
 

Α.23.α.13  

Τα πόδια πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από χαλύβδινη σωλήνα 80Χ40Χ2,5mm και να 
διαθέτουν πέλματα για την πάκτωση στο 
πάτωμα πάνω στα οποία πρέπει να βρίσκεται 
προσαρμοσμένο το σύστημα αναδίπλωσης 
της επιφάνειας γραφής το οποίο να λειτουργεί 
με διπλούς αλουμινένιους βραχίονες και να 
είναι αντιπάνικ. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.14  

Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από MDF επενδυμένο με 
μελαμίνη και να έχει πάχος 25mm. Το βάθος 
της πρέπει να είναι 30cm. Περιμετρικά ( στα 
σόκορα) πρέπει να είναι λουστραρισμένη. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.15  

Πάνω στον σκελετό πρέπει να βρίσκεται 
τοποθετημένη μεταλλική κατασκευή η οποία 
θα φιλοξενήσει μικροφωνικές συσκευές  (μία 
για κάθε θέση). Στην κατασκευή  αυτή πρέπει 
να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλιση των 
λαιμών των μικροφώνων (gooseneck),  ώστε 
να μην μπορούν να αποσπαστούν από τις 
βάσεις τους. Ο σκελετός του καθίσματος θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να 
μπορεί να εξυπηρετήσει την όδευση των 
καλωδίων προς την μεταλλική κατασκευή η 
οποία θα φιλοξενήσει τα μικρόφωνα. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.16  

Το σύστημα κάθισμα – τραπέζι πρέπει να 
έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 
τοποθετηθεί σε σειρές πλάτους 85cm. Η 
αξονική απόσταση πρέπει να είναι 53cm. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.α.17  
Κατασκευή με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης αντικατάστασης της ΝΑΙ  

 

 Πιστοποιητικά    

Α.23.α.18  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 
14001 

ΝΑΙ  
 

Α.23.α.19  
Το κάθισμα πρέπει είναι πιστοποιημένο 
κατά EN 12727, επίπεδο 4 

ΝΑΙ  
 

Α.23.α.20  
Το τραπέζι (χωρίς την μεταλλική 
κατασκευή για τα μικρόφωνα) πρέπει να 

ΝΑΙ  
 



 

είναι πιστοποιημένο κατά EN 527-2, 527-
3 και ISO/DIS 8019 

Α.23.α.21  
Τα λούστρα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα για την βραδυκαυστότητα 
τους 

ΝΑΙ  
 

Α.23.α.22  
Το χρώμα των λούστρων θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  
 

Α.23.α.23  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ  

 

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.23.β 
Καθίσματα & Έδρανα : Σύστημα θέσεων 3 
καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη 

8 τεμ.   

Α.23.β.1  
Εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να 
μπορούν να αλλάζουν τα μέρη του χωρίς να 
καταστρέφονται τα υπόλοιπα 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.2  

Να συνδυάζεται με ανεξάρτητο 
αναδιπλούμενο τραπέζι το οποίο να 
λειτουργεί με μηχανισμό αναδίπλωσης 
αντιπάνικ 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.3  

Αναρτημένο σε χαλύβδινη δοκό (μπάρα) 
διαστάσεων 80Χ40Χ2,5 mm. Η σύνδεση της 
δοκού με τα πέλματα πρέπει να γίνεται με 
στρόγγυλο χαλύβδινο σωλήνα Φ60Χ2,5mm 
(πόδι). Τα πέλματα πρέπει να στόγγυλα 
Φ120mm με τρεις οπές πάκτωσης. Ο 
Τρόπος πάκτωσης πρέπει να εξασφαλίζει 
εξαιρετική σταθερότητα 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.4  

Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής της 
Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.5  

Ξύλινη κατασκευή έδρας από κόντρα πλακέ 
οξιάς πάχους 12 mm και επικαλυμμένη με 
βερνίκι το οποίο να καθιστά το ξύλο 
αδιάβροχο και βραδύκαυστο 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.6  
Διαστάσεων 45cm πλάτος, 45 cm βάθος με 
σύστημα αθόρυβης αυτόματης ανάκλησης 
(μηχανισμός αλουμινίου)  

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.7  
Η  έδρα να αναδιπλώνεται για την καλύτερη 
δυνατή εξοικονόμηση χώρου 

ΝΑΙ   

Α.23.β.8  Ανατομικής μορφής με εξομάλυνση των ΝΑΙ   



 

άκρων της για αποφυγή τραυματισμών 

Α.23.β.9  

Ξύλινη κατασκευή πλάτης από κόντρα πλακέ 
οξιάς πάχους 12 mm και επικαλυμμένη με 
βερνίκι το οποίο να καθιστά το ξύλο 
αδιάβροχο και βραδύκαυστο 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.10  

Ανατομικής μορφής και σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να παρέχει άριστη στήριξη του χρήστη 
σε μεγάλης διάρκειας χρήση του 
καθίσματος 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.11  

Ανεξάρτητο αναδιπλούμενο τραπέζι με 
μεταλλικό σκελετό (πόδια) το οποίο να 
διαθέτει ξύλινη αναδιπλούμενη επιφάνεια 
εργασίας τοποθετημένο ανεξάρτητα και 
μπροστά από τα καθίσματα και κάθε 
επιφάνεια εργασίας θα εξυπηρετεί μία 
θέση. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.12  
Τα τραπέζια στις πρώτη σειρές θα πρέπει να 
διαθέτουν διάτρητη μεταλλική μπροστινή 
μετώπη ή ξύλινη. 

ΝΑΙ  
 

Α.23.β.13  

Τα πόδια πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από χαλύβδινη σωλήνα 80Χ40Χ2,5mm και να 
διαθέτουν πέλματα για την πάκτωση στο 
πάτωμα πάνω στα οποία πρέπει να βρίσκεται 
προσαρμοσμένο το σύστημα αναδίπλωσης 
της επιφάνειας γραφής το οποίο να λειτουργεί 
με διπλούς αλουμινένιους βραχίονες και να 
είναι αντιπάνικ. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.14  

Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από MDF επενδυμένο με 
μελαμίνη και να έχει πάχος 25mm. Το βάθος 
της πρέπει να είναι 30cm. Περιμετρικά ( στα 
σόκορα) πρέπει να είναι λουστραρισμένη. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.15  

Πάνω στον σκελετό πρέπει να βρίσκεται 
τοποθετημένη μεταλλική κατασκευή η οποία 
θα φιλοξενήσει μικροφωνικές συσκευές  (μία 
για κάθε θέση). Στην κατασκευή  αυτή πρέπει 
να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλιση των 
λαιμών των μικροφώνων (gooseneck), ώστε 
να μην μπορούν να αποσπαστούν από τις 
βάσεις τους. Ο σκελετός του καθίσματος θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να 
μπορεί να εξυπηρετήσει την όδευση των 
καλωδίων προς την μεταλλική κατασκευή η 
οποία θα φιλοξενήσει τα μικρόφωνα. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.16  
Το σύστημα κάθισμα – τραπέζι πρέπει να 
έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 
τοποθετηθεί σε σειρές πλάτους 85cm. Η 

ΝΑΙ  

 



 

αξονική απόσταση πρέπει να είναι 53cm. 

Α.23.β.17  
Κατασκευή με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης αντικατάστασης της ΝΑΙ  

 

Α.23.β.18  
Το χρώμα των λούστρων θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  
 

 Πιστοποιητικά    

Α.23.β.19  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 
14001 

ΝΑΙ  
 

Α.23.β.20  
Το κάθισμα πρέπει είναι πιστοποιημένο 
κατά EN 12727, επίπεδο 4 

ΝΑΙ  
 

Α.23.β.21  

Το τραπέζι (χωρίς την μεταλλική 
κατασκευή για τα μικρόφωνα) πρέπει να 
είναι πιστοποιημένο κατά EN 527-2, 527-
3 και ISO/DIS 8019 

ΝΑΙ  

 

Α.23.β.22  
Τα λούστρα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα για την βραδυκαυστότητα 
τους 

ΝΑΙ  
 

Α.23.β.23  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ  

 

 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.23.γ 
Καθίσματα & Έδρανα : Σύστημα θέσεων 4 
καθισμάτων με ξύλινη έδρα και πλάτη 

12 τεμ.   

Α.23.γ.2  
Εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να 
μπορούν να αλλάζουν τα μέρη του χωρίς να 
καταστρέφονται τα υπόλοιπα 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.3  

Να συνδυάζεται με ανεξάρτητο 
αναδιπλούμενο τραπέζι το οποίο να 
λειτουργεί με μηχανισμό αναδίπλωσης 
αντιπάνικ 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.4  

Αναρτημένο σε χαλύβδινη δοκό (μπάρα) 
διαστάσεων 80Χ40Χ2,5 mm. Η σύνδεση της 
δοκού με τα πέλματα πρέπει να γίνεται με 
στρόγγυλο χαλύβδινο σωλήνα Φ60Χ2,5mm 
(πόδι). Τα πέλματα πρέπει να στόγγυλα 
Φ120mm με τρεις οπές πάκτωσης. Ο 
Τρόπος πάκτωσης πρέπει να εξασφαλίζει 
εξαιρετική σταθερότητα 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.5  
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι 
βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, 
αντιχαρακτική, χρώματος της επιλογής της 

ΝΑΙ  

 



 

Υπηρεσίας 

Α.23.γ.6  

Ξύλινη κατασκευή έδρας από κόντρα πλακέ 
οξιάς πάχους 12 mm και επικαλυμμένη με 
βερνίκι το οποίο να καθιστά το ξύλο 
αδιάβροχο και βραδύκαυστο 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.7  
Διαστάσεων 45cm πλάτος, 45 cm βάθος με 
σύστημα αθόρυβης αυτόματης ανάκλησης 
(μηχανισμός αλουμινίου)  

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.8  
Ανατομικής μορφής με εξομάλυνση των 
άκρων της για αποφυγή τραυματισμών ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.9  

Ξύλινη κατασκευή πλάτης από κόντρα πλακέ 
οξιάς πάχους 12 mm και επικαλυμμένη με 
βερνίκι το οποίο να καθιστά το ξύλο 
αδιάβροχο και βραδύκαυστο 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.10  

Ανατομικής μορφής και σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να παρέχει άριστη στήριξη του χρήστη 
σε μεγάλης διάρκειας χρήση του 
καθίσματος 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.11  

Ανεξάρτητο αναδιπλούμενο τραπέζι με 
μεταλλικό σκελετό (πόδια) το οποίο να 
διαθέτει ξύλινη αναδιπλούμενη επιφάνεια 
εργασίας τοποθετημένο ανεξάρτητα και 
μπροστά από τα καθίσματα και κάθε 
επιφάνεια εργασίας θα εξυπηρετεί μία 
θέση. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.12  
Τα τραπέζια στις πρώτη σειρές θα πρέπει να 
διαθέτουν διάτρητη μεταλλική μπροστινή 
μετώπη ή ξύλινη. 

ΝΑΙ  
 

Α.23.γ.13  

Τα πόδια πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από χαλύβδινη σωλήνα 80Χ40Χ2,5mm και να 
διαθέτουν πέλματα για την πάκτωση στο 
πάτωμα πάνω στα οποία πρέπει να βρίσκεται 
προσαρμοσμένο το σύστημα αναδίπλωσης 
της επιφάνειας γραφής το οποίο να λειτουργεί 
με διπλούς αλουμινένιους βραχίονες και να 
είναι αντιπάνικ. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.14  

Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από MDF επενδυμένο με 
μελαμίνη και να έχει πάχος 25mm. Το βάθος 
της πρέπει να είναι 30cm. Περιμετρικά ( στα 
σόκορα) πρέπει να είναι λουστραρισμένη. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.15  

Πάνω στον σκελετό πρέπει να βρίσκεται 
τοποθετημένη μεταλλική κατασκευή η οποία 
θα φιλοξενήσει μικροφωνικές συσκευές  (μία 
για κάθε θέση). Στην κατασκευή  αυτή πρέπει 
να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλιση των 

ΝΑΙ  

 



 

λαιμών των μικροφώνων (gooseneck), ώστε 
να μην μπορούν να αποσπαστούν από τις 
βάσεις τους. Ο σκελετός του καθίσματος θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να 
μπορεί να εξυπηρετήσει την όδευση των 
καλωδίων προς την μεταλλική κατασκευή η 
οποία θα φιλοξενήσει τα μικρόφωνα. 

Α.23.γ.16  

Το σύστημα κάθισμα – τραπέζι πρέπει να 
έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 
τοποθετηθεί σε σειρές πλάτους 85cm. Η 
αξονική απόσταση πρέπει να είναι 53cm. 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.17  
Κατασκευή με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης αντικατάστασης της ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.18  
Το χρώμα των λούστρων θα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ  
 

 Πιστοποιητικά    

Α.23.γ.19  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 
14001 

ΝΑΙ  
 

Α.23.γ.20  
Το κάθισμα πρέπει είναι πιστοποιημένο 

κατά EN 12727, επίπεδο 4 
ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.21  

Το τραπέζι (χωρίς την μεταλλική 

κατασκευή για τα μικρόφωνα) πρέπει να 

είναι πιστοποιημένο κατά EN 527-2, 527-

3 και ISO/DIS 8019 

ΝΑΙ  

 

Α.23.γ.22  
Τα λούστρα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα για την βραδυκαυστότητα 

τους 

ΝΑΙ  
 

Α.23.γ.23  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 

παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 

διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  

 

ΝΑΙ  

 

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.23.δ 
Σύστημα φιλοξενίας μικροφωνικού 

συστήματος συμπεριλαμβανομένης της  

ασφάλισης μικροφώνου 
44 τεμ.  

 

Α.23.δ.1  

Για τις ανάγκες τοποθέτησης μικροφωνικής 
εγκατάστασης στην αίθουσα της 
Μυτιλήνης, στην οποία υπάρχουν ήδη 
τοποθετημένα καθίσματα, πρέπει να 
εγκατασταθεί σύστημα το οποίο να 
φιλοξενήσει μικροφωνικές συσκευές, μία 
για κάθε δύο θέσεις 

ΝΑΙ  

 



 

Α.23.δ.2  

Πρέπει να είναι μεταλλική κατασκευή 
κατάλληλων διαστάσεων για την φιλοξενία 
της  μικροφωνικής συσκευής χωνευτού 
τύπου 

ΝΑΙ  

 

Α.23.δ.3  
Η κατασκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί επί 
του υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού των 
καθισμάτων 

ΝΑΙ  
 

Α.23.δ.4  

Στην κατασκευή  αυτή πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για την ασφάλιση των λαιμών 
των μικροφώνων (gooseneck), ώστε να μην 
μπορούν να αποσπαστούν από τις βάσεις 
τους 

ΝΑΙ  

 

 Εξαρτήματα στερέωσης τραπεζιών    

Α.23.δ.5  

Για τις ανάγκες στερέωσης/ακινητοποίησης 
ελεύθερων υπαρχόντων τραπεζιών στη 
Λήμνο θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα 
στερέωσης 

ΝΑΙ  

 

Α.23.δ.6  

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα  ώστε να στερεωθούν τα 
τραπέζια α) στην τοιχοποιία της αίθουσας 
και β) μεταξύ τους,  με σκοπό να μην είναι 
δυνατή η αλλαγή της διάταξής τους στον 
χώρο 

ΝΑΙ  

 

Α.23.δ.7  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ  

 

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.24  Mονάδα ελέγχου με θύρες RS232 1 τεμ.   

Α.24.1  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.24.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 9001/2008 

ή 
ισοδύναμο 

  

Α.24.3  Ελεγκτής IP τεχνολογίας ΝΑΙ   



 

Α.24.4  

Να διαθέτει 

 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/RS-
422/RS-485 

 5x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 

 1x RJ-45, 10/100/1000Base-T Ethernet 
θύρα 

ΝΑΙ   

Α.24.5  

Μνήμη: 

 SDRAM 512 MB   

 Flash  512 MB 

ΝΑΙ   

Α.24.6  

Nα υποστηρίζει τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του δικτύου 
Ethernet 

ΝΑΙ   

Α.24.7  
Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων 
Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, 
KNX, και DALI 

ΝΑΙ   

Α.24.8  

Να υποστηρίζει τα πρότυπα  πρωτόκολλα 
επικοινωνίας,  

HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, 
NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και 
IPv4. 

ΝΑΙ   

Α.24.9  
Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης 
πολλαπλών επιπέδων 

ΝΑΙ   

Α.24.10  Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη ΝΑΙ   

Α.24.11  Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE NAI   

Α.24.12  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.24.13  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.25 Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x4 2 τεμ.   

Α.25.1  
Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – 
Σειρά Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
 

 

Α.25.2  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή 
ISO 

9001/2008 ή 
ισοδύναμο 

 

 

Α.25.3  
Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 4 εξόδους 
HDMI μέσω συνδέσμων HDMI ΝΑΙ 

 
 

Α.25.4  
Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, 
HDCP V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ 

 
 

Α.25.5  
Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 
9Gbps NAI 

 
 

Α.25.6  
Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI 
WUXGA@60Hz ΝΑΙ 

 
 

Α.25.7  

Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις 
HDTV/UHD 1080p60, 2560Χ1600@60, 
3840x2160@30, 4096x2160@24 

ΝΑΙ 

 

 

Α.25.8  

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την 
πηγή μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 
1080p με 8-bit χρώμα και 15 μέτρα στα 
1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

Α.25.9  

Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον 
διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 15 
μέτρα στα 1080p με 8-bit χρώμα και 10 
μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα 

ΝΑΙ 

 

 

Α.25.10  
Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα 
CE 

NAI 
 

 

Α.25.11  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ 

 

 

Α.25.12  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3   

 
  



 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.26 
Αναβάθμιση Εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής 
Telepresence & Wowza Server 

1   

Α.26.1 5 

Να προσφερθεί αναβάθμιση των αδειών:  
- 10 License Migrate movi clients σε Enh 

Plus άδειες του CUCM 11.x 
Προμήθεια : 

- 16 TP licenses για Expressway-C  
 
Οι 16 TP Licenses θα πρέπει να μπορούν να 
εγκατασταθούν σε cucm11.x ή σε Expressway 
C. 
 
Να συνοδεύονται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

Α.26.2 5 

Να προσφερθεί αναβάθμιση του VCS-
Expressway σε Expressway-C και 
Expressway-E 
- 10 license Migrate-Expressway Rich Media 
Session 
 
Να συνοδεύεται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης 

ΝΑΙ   

Α.26.3 5 

Να προσφερθούν άδειες Recording-
Streaming για τον υφιστάμενο Cisco 
Meeting Server 
- 6 άδειες για Recording και Streaming 
 

Να συνοδεύονται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης 

ΝΑΙ   

Α.26.4 5 

Να προσφερθούν 5 τεμάχια Remote Control 
για την υφιστάμενη υποδομή του 
Πανεπιστημίου. 

ΝΑΙ   

Α.26.5 5 

Wowza Server 
Να προσφερθούν 2 άδειες Wowza Streaming 
Engine Perpetual Pro. 
 
Να συνοδεύονται από τριετές συμβόλαιο 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

 



 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.27 
Φορητό Σύστημα Παραγωγής -Μαγνητοσκόπησης 
& Ζωντανής μετάδοσης εκπαιδεύσεων με 3 
κάμερες 

   

Α.27.1. a 

Ολοκληρωμένη φορητή λύση για την 
παραγωγή, μετάδοση και καταγραφή 
ζωντανού προγράμματος, με δυνατότητες 
προσθήκης γραφικών, εφέ και μίξης ήχου,  
αποτελούμενη από μεταγωγέα 16 καναλιών με 
ενσωματωμένη οθόνη 7’’ συνοδευόμενο από 
κατάλληλη επιφάνεια εργασίας  

1 τεμ.   

Α.27.2.  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.27.3.  

  Να διαθέτει 16 κανάλια: 

 6 Εξωτερικά 

 6 Εσωτερικά 

 4 Δίαυλοι M/E (Mix/Effects) 

ΝΑΙ   

Α.27.4.  

  Να διαθέτει τέσσερις εισόδους Video SDI με:  

 Αναγνώριση μορφοποίησης, ανάλυσης 
και ρυθμού ανανέωσης καρέ 

 Διαβαθμιστή (scaler) και συγχρονισμό 
καρέ που να επιτρέπει τη μίξη 
διαφορετικών τύπων μορφοποίησης 

 Διόρθωση χρώματος, περικοπή και έλεγχο 
keying 

ΝΑΙ   

Α.27.5.  

Να διαθέτει δύο Gigabit εισόδους δικτύου: 

 Προσπελάσιμες από οποιαδήποτε 
διαθέσιμη πηγή δικτύου με υποστήριξη 
ήχου, εικόνας και Alpha Channel 

 Υποστήριξη NDI, AirSend, iVGA, USB Video 

 Video μέσω IP 

 RTMP και RTSP κανάλια δικτυακής 
διανομής, 

 ΗΤΤΡ κανάλια δικτυακής διανομής 

ΝΑΙ   



 

Α.27.6.  

Να υποστηρίζει πρόσβαση σε έως και τέσσερις 
κάμερες ΡΤΖ μέσω σειριακών και δικτυακών 
πρωτοκόλλων για: 

 Διαχείριση προεπιλεγμένων λειτουργιών 
(presets) 

 Προσανατολισμό κάμερας (μέσω user 
interface) 

 Zoom κάμερας (μέσω user interface) 

 Εστίαση κάμερας (μέσω user interface) 

 Διάφραγμα φακού κάμερας (μέσω user 
interface) 

ΝΑΙ   

Α.27.7.  

Να διαθέτει πέντε ενσωματωμένους 
αναπαραγωγείς μέσων: 

 2 x DDR (Video) 

 2 x GFX (Γραφικών) 

 1 x Ήχου 

ΝΑΙ   

Α.27.8.  

Να διαθέτει ενδιάμεσες μνήμες (buffers) για 
ακίνητα καρέ και τίτλους με: 

 Πολλαπλή επισκόπηση (multiviewer) 

 Επεξεργασία τίτλων 

 Προεπιλεγμένες λειτουργίες 

 Δυνατότητα διαμοιρασμού εντός δικτύου 
για ενημέρωση και επεξεργασία σε 
πραγματικό χρόνο   

ΝΑΙ   

Α.27.9.  

Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας με 
μακροεντολές με ανάθεση στην επιφάνεια 
ελέγχου, το πληκτρολόγιο, σε κουμπιά MIDI, σε 
ελεγκτές GPI, σε εξωτερικές συσκευές (μέσω 
plugins) και μεταξύ υποστηριζόμενων 
συστημάτων  

ΝΑΙ   

Α.27.10.  

Να διαθέτει ξεχωριστή επεξεργασία σε κάθε 
διαθέσιμο κανάλι εφφέ με υποστήριξη: 

 Τυπικών μεταβάσεων  

 Παραμετροποιήσιμων μεταβάσεων με ήχο 

 Εφφέ επικάλυψης εικόνας 

 3D warping για video ή γραφικά 

 

 

ΝΑΙ   

Α.27.11.  

Να υποστηρίζει κατ’επιλογή εικονικά 
περιβάλλοντα δημιουργημένα από 
πανοραμικές εικόνες smartphones, και εικόνες 
από κάμερες και DSLR μηχανές  

ΝΑΙ   



 

Α.27.12.  

Έξοδοι Video: 

 2x SDI 

 1x HDMI video only (για πρόσθετη 
οθόνη/προβολικό)  

 1x DVI (για πρόσθετη οθόνη/προβολικό) 

 1x Stream Out (κανάλι δικτυακής 
διανομής) 

 1x Network Out (NDI ή AirSend 
διασύνδεση) 

ΝΑΙ   

Α.27.13.  

Να δύναται να καταγράφει ταυτόχρονα έως και 
τέσσερα κανάλια με χρονοκώδικα (timecode) σε 
ανάλυση 1080p 

ΝΑΙ   

Α.27.14.  

Κωδικοποίηση video:  

 QuickTime (XDCAM HD, 4:2:2, 24-bit ήχος) 

 MPEG-2  

 AVI  

 H.264 (υψηλή ή Web ποιότητα) 

ΝΑΙ   

Α.27.15.  

Να διαθέτει δύο εσωτερικούς σκληρούς 
δίσκους τουλάχιστον των 750GB έκαστος και 
δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων μέσων 
αποθήκευσης 

ΝΑΙ   

Α.27.16.  

Να διαθέτει δυνατότητα άμεσης ανάκτησης 
καρέ από την έξοδο για τη δημοσίευσή τους ή 
την προσθήκη τους σε ενδιάμεση μνήμη 

ΝΑΙ   

Α.27.17.  

Να υποστηρίζει άμεση μεταφόρτωση 
περιεχομένου σε Facebook, Tweeter, YouTube, 
FTP και εξυπηρετητών δικτύου 

ΝΑΙ   

Α.27.18.  

Να υποστηρίζει τη δικτυακή διανομή και 
ταυτόχρονη αρχειοθέτηση HD περιεχομένου 
έως 720p μέσω RTMP, MS Windows Media και 
εφαρμογές περιηγητών (browser-based apps)   

ΝΑΙ   

Α.27.19.  

Είσοδοι ήχου: 

 4x SDI (ενσωματωμένος ήχος) 

 1x TRS (6.35mm) μικροφωνική balanced 

 1x TRS (6.35mm) line στάθμης balanced 

ΝΑΙ   

Α.27.20.  

Έξοδοι ήχου: 

 2x SDI (ενσωματωμένος ήχος) 

 1x TRS (6.35mm) στερεοφωνικών 
ακουστικών 

 2x TRS (6.35mm) line στάθμης balanced 

 

ΝΑΙ   



 

Α.27.21.  

Να διαθέτει ενσωματωμένο πολυκάναλο μείκτη 
για τις εξωτερικές και εσωτερικές πηγές ήχου, 
τις εξόδους, το κανάλι δικτυακής διανομής και 
τα ακουστικά με τέσσερις ανεξάρτητες 
στερεοφωνικές μίξεις εξόδους με δυνατότητες: 

 Στερεοφωνικής τοποθέτησης πηγής (ΡΑΝ) 

 Solo εποπτείας 

 Ισοστάθμισης 7 περιοχών 

 Stereo Compressor/Limiter σε εισόδους 
και εξόδους 

 Χρονικής καθυστέρησης στις εισόδους 

 Πολλαπλής δρομολόγησης σημάτων 

 Εισόδων ψηφιακού ήχου με χρονικό 
συγχρονισμό 

 

ΝΑΙ   

Α.27.22.  

Να υποστηρίζει συστήματα μετάδοσης PAL  

 1080/25p και 1080/50i  

 720/50p και 720/25p  

 576/50p 

ΝΑΙ   

Α.27.23.  

Να υποστηρίζει τύπους αρχείων video:  

 AVI  

 DV  

 DVCPro και DVCProHD 

 FLV 

 F4V 

 H.263 και H.264 

 MOV 

 MKV 

 MJPEG 

 MPEG  

 MP4 

 WMV 

 WebM 

 

ΝΑΙ   

Α.27.24.  

Να υποστηρίζει τύπους αρχείων εικόνας:  

 PSD 

 PNG 

 TGA 

 BMP 

 JPEG 

 EXR  

 RAW 

 TIF 

 

ΝΑΙ   



 

Α.27.25.  

Να υποστηρίζει τύπους αρχείων ήχου: 

 AIFF 

 MP3 

 WAV 

ΝΑΙ   

Α.27.26.  
Να είναι δυνατή η εποπτεία πολλαπλών 
εισόδων σε διαφορετικούς συνδυασμούς 
οθονών εποπτείας 

ΝΑΙ   

Α.27.27.  
Να είναι δυνατή η αποθήκευση και η ανάκληση 
συνεδρίας ΝΑΙ   

Α.27.28.  

Να επεξεργάζεται το σήμα video με 
δειγματοληψία 4:4:4:4 και βάθος 32bit floating 
point 

ΝΑΙ   

Α.27.29.  

Να επεξεργάζεται το σήμα ήχου με 
δειγματοληψία 96kHz και βάθος 32bit floating 
point 

ΝΑΙ   

Α.27.30.  
Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD 7’’ για 
την εποπτεία της πηγής ή της εξόδου ΝΑΙ   

Α.27.31.  Να διαθέτει WiFi κατά πρότυπο 802.11ac ΝΑΙ   

Α.27.32.  
Να διαθέτει Bluetooth συνδεσιμότητα για την 
προσθήκη πληκτρολογίου και ποντικιού ΝΑΙ   

Α.27.33.  

Να συνοδεύεται από κατάλληλη εύχρηστη 
επιφάνεια εργασίας με φωτιζόμενα πλήκτρα 
του κατασκευαστικού οίκου 

ΝΑΙ   

Α.27.34.  
Να συνοδεύεται από ανθεκτική θήκη 
μεταφοράς του κατασκευαστικού οίκου ΝΑΙ   

Α.27.35.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.36. b 
PTZ δικτυακή κάμερα υψηλής ανάλυσης με 
υποστήριξη πρωτοκόλλου NDI 

3 τεμ.   

Α.27.37.  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.27.38.  Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) ΝΑΙ   

Α.27.39.  
Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet 

ΝΑΙ   

Α.27.40.  Έξοδος βίντεο μέσω συνδέσμων 3G-SDI & HDMI ΝΑΙ   

Α.27.41.  
Υποστήριξη ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας μέχρι 
και 1080p60 εγγενώς 

ΝΑΙ   



 

Α.27.42.  
Υποστήριξη λειτουργικότητας tally μέσω το 
πρωτοκόλλου NDI 

ΝΑΙ   

Α.27.43.  
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
παρακολούθησης μέσω ιστοσελίδων 

ΝΑΙ   

Α.27.44.  Οπτικό zoom ίσο ή καλύτερο από x20 ΝΑΙ   

Α.27.45.  
Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσω της θύρας 
Ethernet μέσω του πρωτοκόλλου POE+ 
(802.3at) 

ΝΑΙ   

Α.27.46.  Να συμπεριλαμβάνονται βάσεις στήριξης ΝΑΙ   

Α.27.47.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.48. c 
Προσαρμογέας ασύρματης μετάδοσης 
σήματος βίντεο σύνδεσης τύπου 3G-SDI 

1 τεμ.   

Α.27.49.  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.27.50.  Τύπος ασύρματου προσαρμογέα WiFi ΝΑΙ   

Α.27.51.  

Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet ή μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi 

 

ΝΑΙ   

Α.27.52.  
Είσοδος βίντεο μέσω συνδέσμου 3G-SDI με 
αντίστοιχη έξοδο βρόγχου και ενσωματωμένο 
ήχο 

ΝΑΙ   

Α.27.53.  
Υποστήριξη ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας μέχρι 
και 1080p60 εγγενώς 

ΝΑΙ   

Α.27.54.  
Υποστήριξη λειτουργικότητας tally μέσω το 
πρωτοκόλλου NDI 

ΝΑΙ   

Α.27.55.  
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
παρακολούθησης μέσω ιστοσελίδων 

ΝΑΙ   

Α.27.56.  Άμεση καταγραφή της ροής σε κάρτα SD ή USB ΝΑΙ   

Α.27.57.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.58. c 
Προσαρμογέας ασύρματης μετάδοσης 
σήματος βίντεο σύνδεσης τύπου HDMI 

1 τεμ.   

Α.27.59.  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.27.60.  Τύπος ασύρματου προσαρμγέα WiFi ΝΑΙ   



 

Α.27.61.  

Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet ή μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi 

 

ΝΑΙ   

Α.27.62.  
Είσοδος βίντεο μέσω συνδέσμου HDMI με 
αντίστοιχη έξοδο βρόγχου και ενσωματωμένο 
ήχο 

ΝΑΙ   

Α.27.63.  
Υποστήριξη ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας μέχρι 
και 1080p60 εγγενώς 

ΝΑΙ   

Α.27.64.  
Υποστήριξη λειτουργικότητας tally μέσω το 
πρωτοκόλλου NDI 

ΝΑΙ   

Α.27.65.  
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και 
παρακολούθησης μέσω ιστοσελίδων 

ΝΑΙ   

Α.27.66.  Άμεση καταγραφή της ροής σε κάρτα SD ή USB ΝΑΙ   

Α.27.67.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.68. d 
Προσαρμογέας υπέρθεσης βίντεο κλήσεων 
τύπου Skype σε βίντεο ροής 

1 τεμ.   

Α.27.69.  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο ΝΑΙ   

Α.27.70.  Τουλάχιστον 1 ταυτόχρονη κλήση τύπου Skype NAI   

Α.27.71.  
1x είσοδος εξωτερικού βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας τύπου SDI με ενσωματωμένο ήχο 

NAI   

Α.27.72.  
1x έξοδος βίντεο υπέρθεσης υψηλής ευκρίνειας 
τύπου SDI με ενσωματωμένο ήχο 

NAI   

Α.27.73.  2x είσοδοι ήχου τύπου balanced XLR NAI   

Α.27.74.  2x έξοδοι ήχου τύπου balanced XLR NAI   

Α.27.75.  
Παραγωγή ροής σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
NDI πάνω από δίκτυα IP μέσω σύνδεσης 
Ethernet 

NAI   

Α.27.76.  
Δικτυακός έλεγχος εισόδου και εξόδου ήχου 
μέσω ενσωματωμένης υποστήριξης 
πρωτοκόλλου Dante 

NAI   

Α.27.77.  
Πλήρης δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης 
παραμέτρων εικόνας και ήχου 

NAI   

Α.27.78.  
Δυνατότητα επιλογής βίντεο και ήχου ομιλητή 
στην κλήση Skype 

NAI   

Α.27.79.  Δυνατότητα χειριστή και καλούντα εκτός αέρα NAI   



 

Α.27.80.  

1x θύρα DVI & 1x θύρα HDMI για έλεγχο, 
προεπισκόπηση και παραμετροποίησης τελικών 
κάδρων μέσω ενσωματωμένων και πρόσθετων 
διατάξεων 

NAI   

Α.27.81.  

Υποστήριξη αναλύσεων βίντεο εξόδου: 

 1080i – 25, 29.97, 30 

 1080p – 23.98, 24 

 720p – 50, 59.94, 60 

 576i (16:9 ή 4:3) – 25 

 480i (16:9 ή 4:3) – 29.97 

 

NAI   

Α.27.82.  
Χειρισμός μέσω εξωτερικών, πρόσθετων 
πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου USB 

NAI   

Α.27.83.  
Σύστημα επεξεργασίας βίντεο Floating Point, 
YCbCr +A 4:4:4:4 

NAI   

Α.27.84.  
Σύστημα επεξεργασίας ήχου Floating Point, 96 
kHzv 

NAI   

Α.27.85.  2x θύρες Gigabit Ethernet NAI   

Α.27.86.  
1U σασί κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
προσφερόμενη θήκη μεταφοράς 

NAI   

Α.27.87.  
Να προσφερθεί το κατάλληλο, εξελιγμένο 
λογισμικό επεξεργασίας του ιδίου 
κατασκευαστή 

NAI   

Α.27.88.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.89. e Τρίποδο με κεφαλή και θήκη μεταφοράς 3 τεμ   

Α.27.90.  Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.27.91.  Τρίποδο αλουμινίου, μέγιστου βάρους 2,9 Kg ΝΑΙ   

Α.27.92.  
4 επεκτεινόμενων τηλεσκοπικών σταδίων, 
μέγιστου μήκους μαζεμένων 70,5 cm, μέγιστου 
μήκος εκτεταμένων 150 cm 

ΝΑΙ   

Α.27.93.  Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 20 Kg ΝΑΙ   

Α.27.94.  Πλήκτρο άμεσης αφαίρεσης εξοπλισμού ΝΑΙ   

Α.27.95.  
Κεφαλή περιστροφής υγρού με 1 μπάρα 
οριζόντιου χειρισμού του ιδίου κατασκευαστή 
του τρίποδου 

ΝΑΙ   

Α.27.96.  Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 4 Kg ΝΑΙ   



 

Α.27.97.  
3 βαθμίδων αντίστασης οριζόντιας και κάθετης 
κίνησης και 5 βημάτων αντιστήριξης συν 
δυνατότητα κλειδώματος 

ΝΑΙ   

Α.27.98.  Εύρος κάθετης κίνησης από +90° έως -75° ΝΑΙ   

Α.27.99.  
Πλάκα εξοπλισμού 104 mm με δυνατότητα 
άμεσης αποδέσμευσης 

ΝΑΙ   

Α.27.100.  Να ενσωματώνει αλφάδι ευθυγράμμισης ΝΑΙ   

Α.27.101.  
Να προσφερθεί θήκη μεταφοράς κατάλληλη για 
το τρίποδο και την κεφαλή του ιδίου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Α.27.102. f 
Ψηφιακός μίκτης ήχου 18 εισόδων με 
υποστήριξη ταμπλετών τύπου Android & iPad 

1 τεμ   

Α.27.103.  16 προενισχυτές μικροφώνων 
ΝΑΙ 

  

Α.27.104.  Ενσωματωμένος ασύρματος router τύπου WiFi 
ΝΑΙ 

  

Α.27.105.  Θύρα USB 2.0 διπλής κατεύθυνσης 
ΝΑΙ 

  

Α.27.106.  
Σύστημα αυτόματης διαχείρισης κέρδους 
μικροφώνων 

ΝΑΙ 
  

Α.27.107.  
4 διακριτοί ψηφιακοί επεξεργαστές σήματος 
40bit 

ΝΑΙ 
  

Α.27.108.  Θύρες MIDI In & MIDI Out, Θύρα Ethernet 
ΝΑΙ 

  

Α.27.109.  
Χειρισμός μέσω δικτύου Ethernet ή WiFi από 
εφαρμογή για PC/Mac/Linux/Android/iOS 

ΝΑΙ 
  

Α.27.110.  
2x XLR κύριες έξοδοι, 6x XLR aux έξοδοι και 
έξοδος ακουστικών 

ΝΑΙ 
  

Α.27.111.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.112. g Ταμπλέτα αφής χειρός 1 τεμ.   

Α.27.113.  
Οθόνη με υποστήριξη πολλαπλής αφής, 
οπίσθιου φωτισμού τύπου LED, μεγέθους 9,7”, 
ανάλυσης 2048x1536 pixels 

ΝΑΙ 

  

Α.27.114.  Λειτουργικό σύστημα iOS 
ΝΑΙ 

  

Α.27.115.  Διπύρηνος επεξεργαστής ταχύτητας 1840MHz 
ΝΑΙ 

  

Α.27.116.  
Μνήμη RAM 2048ΜΒ, Μνήμη αποθήκευσης 
128GB 

ΝΑΙ 
  



 

Α.27.117.  Ασύρματη συνδεσιμότητα τύπου WiFi 
ΝΑΙ 

  

Α.27.118.  Χρώματος γκρι του διαστήματος, βάρους 469 gr 
ΝΑΙ 

  

Α.27.119.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.120. h Σετ ασύρματου μικροφώνου χειρός 2 τεμ.   

Α.27.121.  

Συχνότητες λειτουργίας: 

o 780MHz -822MHz 

o 734MHz -776MHz 

o 626MHz -668MHz 

o 566MHz -608MHz 

o 516MHz -558MHz 

ΝΑΙ   

Α.27.122.  Εύρος ζώνης μεταγωγής 42MHz ΝΑΙ   

Α.27.123.  Λόγος Σήματος/Θορύβου ≥ 110dBa ΝΑΙ   

Α.27.124.  Ισχύς εξόδου 30mW (τυπική) ΝΑΙ   

Α.27.125.  Απόκριση συχνότητας 80Hz-18.000Hz ΝΑΙ   

Α.27.126.  
Δυναμικό μικρόφωνο, καρδιοειδούς πολικού 
διαγράμματος 

ΝΑΙ   

Α.27.127.  
Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 
154dB SPL 

ΝΑΙ   

Α.27.128.  Ευαισθησία μετατροπέα τουλάχιστον 2.1mV/Pa ΝΑΙ   

Α.27.129.  
Λειτουργία με ≤ 2 μπαταρίες ΑΑ, αλκαλικές ή 
επαναφορτιζόμενες 

ΝΑΙ   

Α.27.130.  Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής 1680 ΝΑΙ   

Α.27.131.  Λήψη με διαφορική μέθοδο (Diversity) με χρήση 
δύο κεραιών 

ΝΑΙ   

Α.27.132.  1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος 
6.3mm (unbalanced): +10dBu 

ΝΑΙ   

Α.27.133.  1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος XLR 
socket (balanced): +18dBu 

ΝΑΙ   

Α.27.134.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    



 

Α.27.135. i Σετ ασύρματου χειλόφωνου 2 τεμ.   

Α.27.136.  

 Συχνότητες λειτουργίας: 

o 780MHz -822MHz 

o 734MHz -776MHz 

o 626MHz -668MHz 

o 566MHz -608MHz 

o 516MHz -558MHz 

ΝΑΙ   

Α.27.137.  Εύρος ζώνης μεταγωγής 42MHz ΝΑΙ   

Α.27.138.  Λόγος Σήματος/Θορύβου ≥ 110dBa ΝΑΙ   

Α.27.139.  Ισχύς εξόδου 30mW (τυπική) ΝΑΙ   

Α.27.140.  Απόκριση συχνότητας 80Hz-18.000Hz ΝΑΙ   

Α.27.141.  Υπερκαρδιοειδές πυκνωτικό μικρόφωνο ΝΑΙ   

Α.27.142.  
Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 
150dB SPL 

ΝΑΙ   

Α.27.143.  Ευαισθησία μετατροπέα τουλάχιστον 1.6mV/Pa ΝΑΙ   

Α.27.144.  
Λειτουργία με ≤ 2 μπαταρίες ΑΑ, αλκαλικές ή 
επαναφορτιζόμενες 

ΝΑΙ   

Α.27.145.  Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής 1680 ΝΑΙ   

Α.27.146.  Λήψη με διαφορική μέθοδο (Diversity) με χρήση 
δύο κεραιών 

ΝΑΙ   

Α.27.147.  1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος 
6.3mm (unbalanced): +12dBu 

ΝΑΙ   

Α.27.148.  1x Έξοδος ακουστικού σήματος βύσματος XLR 
socket (balanced): +18dBu 

ΝΑΙ   

Α.27.149.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.150. j Μίνι μικρόφωνο τύπου Lavalier 2 τεμ.   

Α.27.151.  
Μίνι μικρόφωνο, τύπου Lavalier για χρήση σε 
συνδυασμό με τον πομπό των χειλόφωνου (i) 

   

Α.27.152.  Απόκριση συχνότητας 80Hz-18.000Hz ΝΑΙ   



 

Α.27.153.  
Πανκατευθυντικό, μονίμως πολωμένο 
πυκνωτικό μικρόφωνο 

ΝΑΙ   

Α.27.154.  
Μέγεθος καλωδίου 1,6 μέτρα με βύσμα 
σύνδεσης τύπου mini-jack 

ΝΑΙ   

Α.27.155.  
Ευαισθησία ελεύθερου πεδίου, άνευ φορτίου 
(1kHz) 20 mV/Pa 

ΝΑΙ   

Α.27.156.  
Μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης (παθητικής) 
130 dB 

ΝΑΙ   

Α.27.157.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

Α.27.158. k Σετ ασύρματων ακουστικών ελέγχου 1 τεμ.   

Α.27.159.  

Συχνότητες λειτουργίας: 

o 780MHz -822MHz 

o 734MHz -776MHz 

o 626MHz -668MHz 

o 566MHz -608MHz 

o 516MHz -558MHz 

ΝΑΙ   

Α.27.160.  Εύρος ζώνης μεταγωγής 42MHz ΝΑΙ   

Α.27.161.  Λόγος Σήματος/Θορύβου ≥ 90dBa ΝΑΙ   

Α.27.162.  Ισχύς εξόδου 10/30mW (τυπική) ΝΑΙ   

Α.27.163.  Απόκριση συχνότητας 25Hz-15.000Hz ΝΑΙ   

Α.27.164.  Διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής 1680 ΝΑΙ   

Α.27.165.  
Λήψη με διαφορική μέθοδο (Diversity) με χρήση 
δύο κεραιών 

ΝΑΙ   

Α.27.166.  Διαμόρφωση FM, MPX-stereo ΝΑΙ   

Α.27.167.  
Λειτουργία με ≤ 2 μπαταρίες ΑΑ, αλκαλικές ή 
επαναφορτιζόμενες 

ΝΑΙ   

Α.27.168.  2x Είσοδοι ήχου βύσματος XLR socket ΝΑΙ   

Α.27.169.  

Να προσφερθούν οι κατάλληλοι προσαρμογείς 
για την τοποθέτηση των ασύρματων σετ “h”, “I” 
και “k” σε στάνταρ ικρίωμα 19” 

3 τεμ.   

Α.27.170.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    



 

Α.27.184. 6 Τρίποδο κάμερας με τσάντα μεταφοράς 1 τεμ.   

Α.27.185.  
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

Α.27.186.  Τρίποδο αλουμινίου, μέγιστου βάρους 2,7 Kg 
ΝΑΙ 

  

Α.27.187.  
2 επεκτεινόμενων τηλεσκοπικών σταδίων τριών 
σωλήνων, μέγιστου μήκους μαζεμένων 77 cm, 
μέγιστου μήκος εκτεταμένων 154 cm 

ΝΑΙ 

  

Α.27.188.  
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 40 
Kg 

ΝΑΙ 

  

Α.27.171. l 
Ενεργή, δικάναλη συστοιχία μετατροπής μη 
ισορροπημένου σήματος ήχου σε 
ισορροπημένο 

1 τεμ.   

Α.27.172.  
2x Είσοδοι μη ισορροπημένου σήματος ήχου σε 
βύσματα τύπου jack 

ΝΑΙ   

Α.27.173.  
2x Έξοδοι ισορροπημένου σήματος ήχου σε 
βύσματα τύπου XLR 

ΝΑΙ   

Α.27.174.  Τροφοδοσία από μπαταρία 9V, τύπου PP3 ΝΑΙ   

Α.27.175.  
Εναλλακτική τροφοδοσία από phantom power 
με αυτόματη απομόνωση της μπαταρίας 

ΝΑΙ   

Α.27.176.  
Διακόπτης για την εξάλειψη προβλημάτων 
βρόγχου γείωσης ΝΑΙ   

Α.27.177.  Στιβαρή μεταλλική κατασκευή ΝΑΙ   

Α.27.178.  Γενικά    

Α.27.179.  

Να προσφερθούν καλώδια ήχου, 20 μέτρων με 
ακροδέκτες από βύσμα τύπου XLR αρσενικό σε 
βύσμα τύπου XLR θηλυκό 

10 τεμ.   

Α.27.180.  
Να προσφερθούν καλώδια δεδομένων, 30 
μέτρων, τύπου Cat6 

2 τεμ.   

Α.27.181.  Να προσφερθούν Flight/Rack θήκες μεγέθους 6U 3 τεμ.   

Α.27.182.  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή RoHS, CE   

Α.27.183.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    



 

Α.27.189.  
Κεφαλή περιστροφής υγρού με 1 μπάρα 
οριζόντιου χειρισμού του ιδίου κατασκευαστή 
του τρίποδου 

ΝΑΙ 

  

Α.27.190.  Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξοπλισμού 8 Kg 
ΝΑΙ 

  

Α.27.191.  
Αβαθμίδωτη αντίσταση οριζόντιας και κάθετης 
κίνησης και αβαθμίδωση αντιστήριξη 

ΝΑΙ 
  

Α.27.192.  Εύρος οριζόντιας κίνησης 360° 
ΝΑΙ 

  

Α.27.193.  Εύρος κάθετης κίνησης από +/-90° 
ΝΑΙ   

Α.27.194.  
Να προσφερθεί τεντωτήρας μέσης αλουμινίου, 
κατάλληλος για το συγκεκριμένο μοντέλο του 
ιδίου κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

Α.27.195.  
Να προσφερθεί θήκη μεταφοράς κατάλληλη 
για το τρίποδο και την κεφαλή του ιδίου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

Α.27.196.  
Να προσφερθεί επιπλέον τηλεσκοπική 
χειρολαβή χειρισμούς της κεφαλής του ιδίου 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

Α.27.197.  
Να προσφερθούν λαστιχένια πόδια αξονικής 
προσαρμογής, κατάλληλα για το συγκεκριμένο 
τρίποδο, του ιδίου κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

Α.27.198.  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή RoHS, CE   

Α.27.199.  

Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να 
παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, 
διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση.  
 

ΝΑΙ   

Α.27.200.  Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη) ≥3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΟΜΑΔΑ Β :  Προϋπολογισμός 100.000 € 
 

 

Είδος Β1. Αποθηκευτικό Σύστημα SAN (FC/iSCSI)  

Αριθμός συστημάτων: 1  

Α/Α  Περιγραφή / Προδιαγραφές  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β1.1  

Να προσφερθεί λύση πλατφόρμας 

αποθηκευτικού συστήματος SAN η οποία να 

παρέχει τόσο FC όσο και iSCSI block access 

services.   

NAI      

Β1.2  
Η συνολική λύση να είναι Rack Mounted. Να 

προσφερθεί κατάλληλο ικρίωμα αν απαιτείται.  
NAI      

Β1.3  Να αναφερθούν κατασκευαστής & μοντέλο  NAI      

Β1.4  Έτος Ανακοίνωσης μοντέλου NA ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ      

Β1.5  
Πιστοποίηση ISO 9001 κατασκευαστή (να 

κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό)  
NAI      

Β1.6  
Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά ποιότητας, 

προστασίας περιβάλλοντος, CE κ.λπ.  
NAI      

Β1.7 

Υποστήριξη battery backuped λανθάνουσας 

μνήμης cache για την αύξηση των επιδόσεων 

του συστήματος. H προσφερόμενη μνήμη cache 

θα παρέχεται εσωτερικά στους ελεγκτες και όχι 

μεσω SSD caching 

ΝΑΙ   

Β1.8 
Ελάχιστη ποσότητα λανθάνουσας μνήμης cache 

ανά ελεγκτή ή δομικό στοιχείο (σε GB) 
>=128 GB   

Β1.9 
Ελάχιστη συνολική ποσότητα λανθάνουσας 

μνήμης cache σε επίπεδο συστήματος (GB) 
>=256 GB   

Β1.10 

Υποστήριξη συμπίεσης σε πραγματικό χρόνο 

(realtime compression) που επιταχύνεται από 

υλικό (hardware) μέσω εξειδικευμένων 

επιταχυντών με αποκλειστική λειτουργία τους τη 

συμπίεση  

NAI   

Β1.11 

Ελάχιστος αριθμός εξειδικευμένων hardware 

επιταχυντών συμπίεσης με αποκλειστική 

λειτουργία τους τη συμπίεση, ανά ελεγκτή ή 

δομικό στοιχείο του συστήματος. 

>=1   

Β1.12 

Ελάχιστος αριθμός εξειδικευμένων hardware 

επιταχυντών συμπίεσης με αποκλειστική 

λειτουργία τους τη συμπίεση, για όλο το 

σύστημα. 

>=2   

Β1.13 

Υποστήριξη προσάρτησης εξωτερικών του 

συστήματος αποθηκευτικών 

υποδομών/συστημάτων (με τεχνολογίες τύπου 

virtualization σε block level). Να αναφερθούν οι 

κύριοι τύποι/οικογένειες των εξωτερικών αυτών 

υποδομών που μπορούν να ενταχθούν στο 

σύστημα κάνοντας χρήση τέτοιων τεχνολογιών. 

ΝΑΙ   



 

Β1.14 

Στους παραπάνω τύπους/οικογένειες να 

περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η σειρά Storwize 

V7000 (Gen1) της IBM, ώστε να υποστηρίζεται η 

υπάρχουσα υποδομή (V7000 S/N 78RE5H9, 

συνολικά 7 αποθηκευτικές μονάδες/trays) 

ΝΑΙ   

Β1.15 

Να συνυπολογιστεί η ένταξη της παραπάνω 

υφιστάμενης υποδομής στο προσφερόμενο 

κόστος της λύσης που θα προταθεί. 

ΝΑΙ   

Β1.16 

Οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που θα 

προσφέρει το σύστημα (π.χ. realtime 

compression, replication, thin provisioning κλπ) 

να υποστηρίζονται τόσο για τις ίδιες (τις δικές 

του) όσο και για τις virtualized αποθηκευτικές 

υποδομές. Δε θα πρέπει να υπάρχει κάποιος 

περιορισμός στη προσφερόμενη λειτουργικότητα 

που πηγάζει από το ότι μια υποδομή δεν είναι 

ίδια του συστήματος ή virtualized. 

ΝΑΙ   

Β1.17 

∆ιάταξη υψηλής διαθεσιμότητας είτε με 

υλοποίηση κατ’ελάχιστον δύο (2) δομικών 

στοιχείων σε cluster διάταξη είτε με προσφορά 

κατ’ελάχιστον δύο (2) ελεγκτών σε διάταξη 

υψηλής διαθεσιμότητας (failover)  

NAI      

Χαρακτηριστικά iSCSI πλατφόρμας     

Β1.18 
Ελάχιστος αριθμός θυρών iSCSI ανά ελεγκτή ή 

δομικό στοιχείο  
≥ 4     

Β1.19 Μέγιστο throughput ανά θύρα iSCSI (Gbps)  ≥ 10 Gbps      

Β1.20 
Να περιλαμβάνονται οι ανάλογοι shortwave 

SFP+ transceivers 
ΝΑΙ   

Β1.21 

Υποστήριξη δημιουργίας snapshots. Να 

προσφερθεί και να αναφερθεί ο μέγιστος 

υποστηριζόμενος αριθμός snapshots ανά 

volume.  

NAI      

Χαρακτηριστικά FC πλατφόρμας     

Β1.22 Αρχιτεκτονική διασύνδεσης Fibre Channel (FC) NAI      

Β1.23 
Ελάχιστος αριθμός θυρών διασύνδεσης FC ανά 

ελεγκτή ή δομικό στοιχείο του συστήματος 
>=4   

Β1.24 
Ελάχιστος αριθμός θυρών διασύνδεσης FC για 

όλο το σύστημα 
>=8   

Β1.25 Μέγιστο throughput ανά θύρα FC (Gbps)  ≥ 16 Gbps      

Β1.26 
Να περιλαμβάνονται οι ανάλογοι SFP+ 

shortwave transceivers 16 Gbps και για τα 2 

άκρα των συνδέσεων (συνολικά 16) 

ΝΑΙ   

∆ιαθεσιμότητα     

Β1.27 
Redundant και hot-plug συστήματα τροφοδοσίας 

(power supplies) και ψύξης (fans)  
NAI      



 

Β1.28 
Προστασία controller cache από διακοπή 

παροχής τροφοδοσίας. Να αναφερθεί ο τρόπος 

και ο χρόνος προστασίας 
NAI      

Β1.29 On-line disk firmware upgrade  NAI      

Β1.30 On-line controller firmware upgrade  NAI      

Β1.31 Hot-plug δίσκοι  NAI      

Β1.32 

Άλλα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας  

• Redundant Controllers  
• Hot Pluggable & Redundant Disk Enclosure 

I/O Modules 

• Hot Pluggable & Redundant τροφοδοτικά & 

ανεμιστήρες ψύξης για τα Disk Enclosures  

• Redundant Παροχή τροφοδοσίας μέσω 

ανεξάρτητων PSU’s  

• Υποστήριξη multi-pathing λογισμικών  

NAI      

Β1.33 
Σχεδιασμός χωρίς μοναδικά σημεία αστοχίας 

(NSPOF) 
NAI      

Β1.34 
Ελάχιστα υποστηριζόμενα επίπεδα Raid (0, 1, 

0+1 ή 1+0, 5, 6, 10) ή αντίστοιχα ή ανώτερα 
NAI      

Χωρητικότητα-Επεκτασιμότητα     

Β1.35 
Συνολική αδιαμόρφωτη χωρητικότητα (RAW) 

δίσκων ταχύτητας 10.000 στροφών 
≥28 TB     

Β1.36 
Συνολική αδιαμόρφωτη χωρητικότητα(RAW) 

δίσκων ταχύτητας 7.200 στροφών 
≥72 TB     

Β1.37 
Ελάχιστη χωρητικότητα ανά δίσκο στις 10.000 

στροφές 
≥ 1.2 TB      

Β1.38 
Ελάχιστη χωρητικότητα ανά δίσκο στις 7.200 

στροφές 
≥ 6 TB      

Β1.39 
Σύνολο ωφέλιμης χωρητικότητας (σε ΤΒ) μετά 

την υλοποίηση Raid 5 για τους δίσκους 10.000 

στροφών 
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

Β1.40 
Σύνολο ωφέλιμης χωρητικότητας σε ΤB μετά την 

υλοποίηση Raid 6 για τους δίσκους 7.200 

στροφών 
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

Β1.41 

Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων της 

παρεχόμενης χωρητικότητας με χρήση 

εξωτερικών (rack mountable) αποθηκευτικών 

μονάδων επέκτασης (ΑΜΕ εφεξής), που 

μπορούν να φιλοξενήσουν επιπρόσθετους 

δίσκους. 

ΝΑΙ   

Β1.42 
Ελάχιστη ταχύτητα και πρωτόκολλο διασύνδεσης 

κάθε μιας τέτοιας ΑΜΕ 
SAS, >=12 Gbps   

Β1.43 
Ελάχιστος αριθμός θυρών ανά ελεγκτή ή δομικό 

στοιχείο του συστήματος, που θα προσφέρονται 

για διασύνδεση με ΑΜΕ 

>=2   



 

Β1.44 
Ελάχιστος αριθμός θυρών για όλο το σύστημα, 

που θα προσφέρονται για διασύνδεση με ΑΜΕ 
>=4   

Β1.45 
Δυνατότητα επιλογής δίσκων διαφορετικών form 

factors για τις ΑΜΕ (κατ’ελάχιστη επιλογή με 

σταθερό το form factor εντός της ίδιας ΑΜΕ) 

ΝΑΙ   

Β1.46 

Να αναφερθούν οι τρόποι και οι δυνατότητες 

επέκτασης της παρεχόμενης χωρητικότητας με 

χρήση ΑΜΕ (π.χ. μέχρι πόσες ΑΜΕ μπορούν να 

συναθροιστούν, μέχρι τι χωρητικότητες ανά ΑΜΕ, 

τοπολογία διασύνδεσης κλπ) 

ΝΑΙ   

Β1.47 
Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός των 

υποστηριζόμενων δίσκων ανά Raid-Group ή/και 

λογική μονάδα δίσκου 
NAI      

Β1.48 
Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ανά 

λογική μονάδα δίσκου (LUN) 
≥ 2ΤΒ      

Β1.49 

Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων δίσκων (δηλ. FC, SAS, SATA, 

PATA) ανά ζητούμενη χωρητικότητα, καθώς και η 

φυσική διάσταση των δίσκων (π.χ. 2.5’’, 3.5’’ 

κλπ) 

NAI      

Β1.50 
Να προσφερθούν hot spare δίσκοι ή hot spare 

χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

κατασκευαστή 
NAI     

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ     

Β1.51 

Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης του 
προσφερόμενου συστήματος που να 
υποστηρίζει:  

• ∆ιαμόρφωση και διαχείριση των λογικών 

δίσκων και διαμοιρασμός στους hosts  

• ∆υναμική επέκταση λογικών μονάδων 

δίσκων  

• ∆ιαχείριση από περιβάλλον command 
line και γραφικής κονσόλας (Web 
browser, GUI) 

ΝΑΙ      

Β1.52 

Ενιαία διαχείριση, άσχετα με το αν μια 

αποθηκευτική υποδομή είναι ίδια (του 

συστήματος) ή έχει προσαρτηθεί στο σύστημα 

με τεχνολογίες virtualization. 

ΝΑΙ   

Β1.53 

Να προσφερθεί λογισμικό για την δημιουργία 

τοπικών αντιγράφων (snapshots & κλώνους) για 

την μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ή 

συνδεσιμότητα  

ΝΑΙ      

Β1.54 

Να δοθούν οι απαραίτητες άδειες για την 

υποστήριξη υπέρ - εκμετάλλευσης των 

διαθέσιμων αποθηκευτικών πόρων (thin 

provisioning) είτε για το σύνολο της 

υποστηριζόμενης χωρητικότητας από το 

αποθηκευτικό σύστημα είτε για το σύνολο των 

υποστηριζόμενων hosts.  

NAI      



 

Β1.55 

Το αποθηκευτικό σύστημα να υποστηρίζει 

υλοποιήσεις απομακρυσμένων αντιγράφων 

(Storage-to-Storage Remote Replicas) με 

σύγχρονη και ασύγχρονη αποστολή δεδομένων 

για πιθανή μελλοντική υλοποίηση Disaster 

Recovery. Δεν απαιτούνται άδειες στην 

παρούσα φάση.   

ΝΑΙ      

Υποστήριξη - Εγκατάσταση     

Β1.56 

Εγγύηση on site για τρία (3) χρόνια από τον 

κατασκευαστή τόσο για τα μέρη τα οποία το 

απαρτίζουν όσο και για την εργασία με xρόνο 

ανταπόκρισης στην ίδια εργάσιμη μέρα (Same 

Business Day) και με επιτόπια επίσκεψη τεχνικού 

(on-site).  

ΝΑΙ      

Β1.57 

Να προσφερθούν υπηρεσίες εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης των συστημάτων.   

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να 
καλύπτουν από απόσταση και κατ’ ελάχιστον: 

• Αρχικοποίηση του αποθηκευτικού 
συστήματος και εκχώρηση χωρητικοτήτων 

προς τους εξυπηρετητές και εξωτερικά 

αποθηκευτικά συστήματα με FC διασύνδεση  

• Zoning FC εξυπηρετητών και εξωτερικών 

συστημάτων με τα SAN switches και το 

αποθηκευτικό σύστημα  

Να αναφερθούν επιπλέον υπηρεσίες που 

προσφέρονται από τον ανάδοχο και θα 

παρέχουν προστιθέμενη αξία στην τελική 

υλοποίηση  

ΝΑΙ     

Β1.58 
Για το διάστημα της εγγύησης θα προσφέρονται 

δωρεάν αναβαθμίσεις και νέες εκδόσεις  
NAI      

  

 


