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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟αρουσιάζονται µε µορφή ̟ινάκων σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα ̟ερί διαγωνισµών του δηµοσίου.  

Στη συνέχεια ̟εριγράφεται και ε̟εξηγείται ο τρό̟ος συµ̟λήρωσης των ̟ινάκων και 

̟αρουσιάζονται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές του α̟αραίτητου εξο̟λισµού.  

Οι ̟ίνακες αναλυτικών τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ου ακολουθούν θα 

συµ̟ληρωθούν α̟ό όλους τους ̟ροµηθευτές.  

Ε̟εξήγηση των στηλών των ̟ινάκων: 

1. Στήλη Α/Α 

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός κατά κατηγορία και 

υ̟οκατηγορία των στοιχείων ̟ου ̟εριγράφονται στην ε̟όµενη στήλη. 

2. Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στη στήλη αυτή ̟εριγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υ̟οχρεώσεις ή ε̟εξηγήσεις για τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να δοθούν αντίστοιχες 

α̟αντήσεις. 

3. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµ̟ληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός 

(̟ου σηµαίνει υ̟οχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της ̟ροδιαγραφής (µέγιστο ή 

ελάχιστο) και α̟αιτεί συµµόρφωση), τότε η αντίστοιχη ̟ροδιαγραφή είναι 

υ̟οχρεωτική για τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως α̟αράβατος όρος 

σύµφωνα µε την ̟αρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές ̟ου δεν καλύ̟τουν ̟λήρως 

α̟αράβατους όρους α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

Η µη συµµόρφωση µε τις υ̟οχρεωτικές α̟αιτήσεις συνε̟άγεται την 

α̟όρριψη της ̟ροσφοράς. 

4. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η α̟άντηση του Αναδόχου ̟ου έχει τη 

µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη ̟ροδιαγραφή ̟ληρούται ή όχι α̟ό την 

Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος ̟ου δηλώνει την ̟οσότητα του αντίστοιχου 

χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Α̟λή κατάφαση ή ε̟εξήγηση δεν α̟οτελεί 

α̟όδειξη ̟λήρωσης της ̟ροδιαγραφής και η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή έχει την 

υ̟οχρέωση ελέγχου και ε̟ιβεβαίωσης της ̟λήρωσης της α̟αίτησης (ιδιαίτερα αν 

αυτή α̟οτελεί ελάχιστη. 

5. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη στήλη αυτή θα καταγραφεί η σαφής ̟αρα̟οµ̟ή στο Παράρτηµα της 

Τεχνικής Προσφοράς το ο̟οίο θα ̟εριλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια 
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κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές ̟εριγραφές των υ̟ηρεσιών, του 

εξο̟λισµού, ̟ου κατά την κρίση του υ̟οψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος 

καταγράφεται αναλυτικός ̟ίνακας των ̟εριεχόµενων του. 

Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό να έχει εντο̟ισθεί, υ̟ογραµµισθεί και να 

αναγράφεται ο αριθµός του κριτηρίου των ̟ροδιαγραφών ̟ου αναφέρεται. 

Είναι υ̟οχρεωτική η α̟άντηση σε όλα τα σηµεία των ̟ινάκων και η ̟αροχή 

όλων των ̟ληροφοριών ̟ου ζητούνται. Οι α̟αντήσεις να είναι σαφείς και 

τυ̟ωµένες ή δακτυλογραφηµένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίµατα. Η µη 

συµµόρφωση µε τον όρο αυτό συνε̟άγεται την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς.   
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ΟΜΑ∆Α 1: Εξο̟λισµός ∆ιαµόρφωσης Χώρων Στάθµευσης 

ΕΠ 1.1:  ΣΙ∆ΗΡΟ- ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Σιδηρο-ιστός 6 µέτρων, δι̟λού βραχίονα 
µε διατοµή σχήµατος κανονικού 
οκταγώνου, κωνικός ̟ρος τα  ̟άνω µε 
βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών 
σωµάτων 

Προµήθεια 
Ποσότητας=4 

Τεµάχια 
  

2  ∆ιατοµή σχήµατος κανονικού 

οκταγώνου, κωνικού  ̟ρος τα  ̟άνω. 
NAI   

3 Να ̟ροσδιοριστούν οι ακριβείς 
διαστάσεις του ιστού 

=6 µέτρων 
(±15εκατοστά) 

  

4 Κατασκευασµένος α̟ό χαλυβδοέλασµα 
S235JR / EN10025, θερµής έλασης 

ΝΑΙ   

5 Πάχος ιστού 4mm (±1mm)   

6 Σύµφωνος µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ΕΝ 
40 1-2-3-5 µε ̟ιστο̟οίηση CE 

ΝΑΙ   

7 
Eξωτερική διάµετρος του 
̟εριγεγραµµένου κύκλου στη βάση του 
ιστού 

155mm 
(±15mm) 

  

8 
Eξωτερική διάµετρος του 
̟εριγεγραµµένου κύκλου στην κορυφή 
του ιστού  

90mm (±10mm)   

9 Οι ραφές του θα είναι ευθύγραµµες και 
στεγανές. 

ΝΑΙ   

10 

Ο κορµός του ιστού, εδράζεται σε 
χαλύβδινη ̟λάκα διαστάσεων 400mm Χ 
400mm Χ 10mm, (µε ε̟ιτρε̟τή α̟όκλιση 
±15mmX±20mmX±2mm αντίστοιχα) 
ηλεκτροσυγκολληµένη ̟άνω σε αυτόν 
και φέρει τουλάχιστον τέσσερα  (4) 
ενισχυτικά ̟τερύγια στήριξης ̟άχους 
12mm (±2mm), (σχήµατος ορθογωνίου 
τριγώνου, διαστάσεων των δύο καθέτων 
̟λευρών 200mm και 110mm, µε 
α̟όκλιση   ±12mm και ± 8mm 
αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   
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ΕΠ 1.1:  ΣΙ∆ΗΡΟ- ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

11 

Η ̟λάκα έδρασης θα φέρει κεντρική ο̟ή 
διαµέτρου τουλάχιστον Φ100mm (± 
5mm) για τη διέλευση των καλωδίων και 
του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις 
(4) ο̟ές, οβάλ σχήµατος, διαµέτρου 
κατάλληλης για την σύνδεση σε βάσης 
αγκύρωσης, σε α̟όσταση 280mm (± 10 
mm) και σε τετραγωνική διάταξη για τη 
στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης 
(µ̟ουλόνια) διαµέτρου Φ24mm (± 2 mm) 

ΝΑΙ   

12 

Η βάση αγκύρωσης α̟οτελείται α̟ό 4 
κοχλίες Μ24mm x 750mm (µε ε̟ιτρε̟τή 
α̟όκλιση ± 4mm X ±  12mm αντίστοιχα, 
µε σ̟είρωµα µήκους 150mm ± 10 (µαζί µε 
τα 8 ̟ερικόχλια (2 ανά κοχλία).  

Αφού ηλεκτροσυγκολληθούν οι κοχλίες 
µεταξύ τους σε διάταξη τµήµατος 
τετραγώνου, είναι έτοιµη να ̟ακτωθεί σε 
σκυρόδεµα. 

ΝΑΙ   

13 

Ο ιστός φέρει σε α̟όσταση 800mm (± 
20mm) α̟ό τη βάση του, ο̟ή διαστάσεων 
75mm Χ 300mm (µε ε̟ιτρε̟τή α̟όκλιση 
8mm X 15mm) για την το̟οθέτηση 
ακροκιβωτίου, ̟ου κλείνει µε κατάλληλη 
θυρίδα α̟ό λαµαρίνα του ίδιου ̟άχους 
µε τον υ̟όλοι̟ο ιστό και µε τρό̟ο ̟ου 
να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού, η 
ο̟οία κλείνει µε κλειδαριά ασφαλείας. 
Εσωτερικά της ο̟ής ηλεκτροσυγκολλείται 
λαµάκι µε ο̟ή για την σύνδεση του 
αγωγού γείωσης 

ΝΑΙ   

14 

Ο ιστός θα είναι α̟όλυτα σύµφωνος µε 
όσα αναφέρει το ΕΝ40, θα είναι 
κατασκευασµένος α̟ό εταιρία ̟ου 
κατέχει ̟ιστο̟οιητικό διασφάλισης 
̟οιότητα ΙSO 9001:2008 και διαθέτει 
εµ̟ειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΝΑΙ   

15 

Ο ιστός στην κορυφή του µ̟ορεί να 
δεχτεί χαλύβδινο βραχίονα, δι̟λό, 
ευθύγραµµο, οριζόντιας ̟ροβολής 2 
µέτρα. 

ΝΑΙ   
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ΕΠ 1.1:  ΣΙ∆ΗΡΟ- ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

16 

Ο δι̟λός βραχίονας µε υλικό κατασκευής 
S235JR / EN10025, θα α̟οτελείται α̟ό 
ένα σωλήνα διαµέτρου 102mm (±4mm)  
(̟εριλαίµιο) για την ̟ροσαρµογή του 
στην κορυφή του ιστού και α̟ό δύο 
σωλήνες διαµέτρου 60mm (±5mm), οι 
ο̟οίοι έχουν κλίση 10ο (±2ο) ως ̟ρος το 

οριζόντιο ε̟ί̟εδο και ̟ροβολή 2.000mm. 

ΝΑΙ   

17 
Τα ̟αρα̟άνω τµήµατα, 
ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται 
µε νεύρα στο κάτω µέρος. 

ΝΑΙ   

18 

Το τµήµα του βραχίονα ̟ου µ̟αίνει στην 
κορυφή του ιστού (̟εριλαίµιο), φέρει ο̟ή 
για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα 
αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του 
βραχίονα στον ιστό 

ΝΑΙ   

19 

Ο ιστός µε τους βραχίονες, τους κοχλίες, 
τα ̟ερικόχλια, µετά α̟ό σχετική 
̟ροεργασία, δηλαδή α̟όξεση, τρόχισµα 
και καθαρισµό, γαλβανίζονται εν θερµό 
σύµφωνα µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α: ASTM 
A-123, ASTM A-123Μ, ΕΝ ΙSO 1461:2009, 
ASTM A-153, ASTM A-153Μ. 

ΝΑΙ   
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ΕΠ 1.2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Φωτιστικό σώµα για το̟οθέτηση 
λαµ̟τήρων ατµών υδραργύρου υψηλής 
̟ίεσης τουλάχιστον (≥) 125W  µε όλα τα 
όργανα αφής και λειτουργίας κατάλληλη 
για το̟οθέτηση σε βραχίονα 

∆ιάθεση 
Ποσότητας 
Προµήθειας 

=8 Τεµάχια 

  

2 

Το τµήµα του βραχίονα ̟ου µ̟αίνει στην 
κορυφή του ιστού (̟εριλαίµιο), φέρει ο̟ή 
για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα 
αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του 
βραχίονα στον ιστό 

ΝΑΙ   

3 

Συνεχή λειτουργία στο ύ̟αιθρο (εξωτερικό 
Περιβάλλον και σε θερµοκρασία 
̟εριβάλλοντος α̟ό - 20οC έως +40ο C (µε 

ε̟ιτρε̟τή α̟όκλιση ±50C)  

ΝΑΙ   

4 
Kαλύ̟τει τις γενικές α̟αιτήσεις και τις 
δοκιµές του Ευρω̟αϊκού ̟ροτύ̟ου 
ΕΝ60598 και φέρει σήµανση CE. 

ΝΑΙ   

5 

Τα ε̟ιµέρους τµήµατα του φωτιστικού 
α̟οτελείται α̟ό το κέλυφος, το 
συγκρότηµα του λαµ̟τήρα και την 
ηλεκτρική µονάδα. 

ΝΑΙ   

6 
Το κέλυφος είναι χυτό ή χυτο̟ρεσσαριστό 
κράµα αλουµινίου ή α̟ό φύλλο 
αλουµινίου ή α̟ό συνδυασµό και των δύο. 

ΝΑΙ   

7 Οι εξωτερικές ε̟ιφάνειες είναι λείες και µε 
κατάλληλη αντιδιαβρωτική ̟ροστασία. 

ΝΑΙ    

8 Ο χώρος του λαµ̟τήρα είναι ξεχωριστός 
α̟ό τον χώρο της ηλεκτρικής µονάδας 

ΝΑΙ   

9 
Υ̟άρχει ̟ρόβλεψη ώστε να ̟ροστατεύεται 
ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας α̟ό την 
υψηλή θερµοκρασία του λαµ̟τήρα. 

ΝΑΙ   

10 
Η Βάση του Φωτιστικού Σώµατος φέρει 
υ̟οδοχή και µηχανισµό σύσφιξη µε 
βραχίονα ιστού 

ΝΑΙ   

11 
Ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας έχει 
̟ροστασία στεγανότητας τουλάχιστον      
ΙΡ 43 ή ανώτερο 

ΝΑΙ   

12 
Η ηλεκτρική µονάδα, φέρει 
στραγγαλιστικό ̟ηνίο, ̟υκνωτή για την 
διόρθωση του συνηµίτονου 

ΝΑΙ   
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ΕΠ 1.2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

13 

To στραγγαλιστικό ̟ηνίο είναι  
κατάλληλο για τον λαµ̟τήρα ατµών 
υδραργύρου υψηλής ̟ίεσης 125W (230V, 
50 hz) µε α̟οδεκτή α̟ώλεια ισχύος της 

τάξεως του 10% της ονοµαστικής, 
κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 712 
ή ̟αρεµφερώς και φέρει σήµα εγκρίσεως 
αυτών 

ΝΑΙ   

14 

Ο ̟υκνωτής  ε̟ιτυγχάνει συντελεστή 
ισχύος  µεγαλύτερο 0,85 κατασκευασµένος 
σύµφωνα µε το VDE 0560 ή ̟αρεµφερώς 
και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών 

ΝΑΙ   

15 

∆ιατίθεται ̟λήρη ηλεκτρολογική 
συνδεσµολογία µε ̟ολύκλωνο εύκαµ̟το 
καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm2 θερµικής 
αντοχής α̟ό - 60ο C έως +200ο C 

ΝΑΙ   

16 
Εξασφαλίζεται στο φωτιστικό ηλεκτρική 
̟ροστασία κλάσης 11 κατά VDE 710 ή 
̟αρεµφερώς 

ΝΑΙ   

17 

Να υ̟άρχει κλέµµα σύνδεσης σταθερά 
̟ροσαρµοσµένη µέσα στο κέλυφος, µε 
δυνατότητα σύνδεσης µέγιστου καλωδίου 
2,5 mm2 

ΝΑΙ   

18 

Να έχει ασφαλειοθήκη µε ασφάλεια, 
κατάλληλη για το στραγγαλιστικό ̟ηνίο 
και τον λαµ̟τήρα 
 

ΝΑΙ   

19 

Το καλώδιο ̟αροχής ̟ου εισέρχεται στο 
φωτιστικό σώµα συγκρατείται µε 
σφιγκτήρα (̟εριλαίµιο) ώστε να µην 
κατα̟ονείται ο ακροδέκτης των 
φωτιστικών ώστε να µην υ̟άρχει κίνδυνος 
χαλάρωσης της σύσφιγξης του 
̟αροχετευτικού καλωδίου σε ̟ερί̟τωση 
̟ου τεντώνεται το καλώδιο. 

ΝΑΙ   

20 

Ο χώρος του λαµ̟τήρα να έχει ̟ροστασία 
ΙΡ 44 τουλάχιστον. Εντός του χώρου 
υ̟άρχουν ολόσωµα κάτο̟τρα ή κάτο̟τρο 
µε δυνατότητα ρύθµισης της 
εκ̟εµ̟όµενης φωτεινής δέσµης.  
Το κάτο̟τρο θα είναι α̟ό ανοξείδωτο 
αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας 99,80%, 
βαµµένο και σκληρυµένο µε χηµική 
ε̟εξεργασία 

ΝΑΙ   
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ΕΠ 1.2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

21 

Υ̟άρχει ειδική θήκη ε̟ί της ο̟οίας 
το̟οθετείται η λυχνιολαβή Ε27, 
κατασκευασµένη α̟ό ̟ορσελάνη ενός ή 
δύο τµηµάτων.  

ΝΑΙ  

 

 

 

22 
∆ιαθέτει ελατήριο κάτω α̟ό το έλασµα της 
φάσης και άγκιστρο (φρένο) στο σ̟είρωµα 
του ουδέτερου 

ΝΑΙ   

23 
Η ανάρτηση της λυχνιολαβής ̟αρουσιάζει 
ικανο̟οιητική αντοχή και υ̟άρχει η 
δυνατότητα ρυθµίσεως της,  

ΝΑΙ   

24 

Το διαφανές κάλυµµα είναι 
κατασκευασµένο α̟ό ειδικό ύαλο αντοχής 
ή α̟ό άλλο συνθετικό υλικό ανθεκτικό σε 
υψηλές θερµοκρασίες και µηχανικές 
κατα̟ονήσεις, αντιστατικά φορτισµένο 
για την α̟ώθηση σκόνης και θα διαθέτει 
ικανο̟οιητική αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία. 

ΝΑΙ   

25 

Το ̟αρέµβυσµα µεταξύ διαφανούς 
καλύµµατος και του Φ.Σ. είναι α̟ό υλικό 
αντοχής στην θερµοκρασία και στην 
διάβρωση και θα είναι σταθερά 
̟ροσαρµοσµένο και συγκολληµένο 

ΝΑΙ   

26 

Η σταθερή ̟ροσαρµογή του όλων των 
λυόµενων µερών στο χώρο των οργάνων 
και των λαµ̟τήρων ως βασική 
̟ροϋ̟όθεση για την ε̟ίτευξη της 
στεγανότητας.  
 

ΝΑΙ   

27 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 2 
(δυο ετών) α̟ό την ηµεροµηνία  
̟αραλαβής των ̟ροµηθευόµενων ειδών  
µε δυνατότητα αντικατάστασης 
ελαττωµατικού ̟ροϊόντος.  

ΝΑΙ   
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ΕΠ 1.3: ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Ερµάριο ανοξείδωτο µε κλειδαριά, 
βιοµηχανικού τύ̟ου, στεγανό κατάλληλο 
για το̟οθέτηση σε εξωτερικό χώρο 

∆ιάθεση 
Ποσότητας 
Προµήθειας  

=2 Τεµάχια 

  

2 

Ο χώρος εντός του ερµαρίου χωρίζεται σε 
δύο τµήµατα µε ενδιάµεση διαχωριστική 
λαµαρίνα ̟άχους τουλάχιστον 2 mm, µε 4 
ο̟ές ̟λάτους 25-30 mm για την διέλευση 
καλωδίων 

ΝΑΙ   

3 

Το ̟ρώτο τµήµα έχει εσωτερικού ̟λάτους 
600 mm (± 20mm) και ύψους 1,30µέτρα (± 
0,10 µέτρα) κατάλληλο σε χωρητικότητα 
και σχήµα για την το̟οθέτηση των 
µετρητών της ∆.Ε.Η.  
Μ̟ορεί να φιλοξενεί µε άνεση, ένα 
µετρητή τριφασικής ̟αροχής και ένα 
µονοφασικής.  
Στο χώρο αυτό και στην ράχη του ̟ίλλαρ  
είναι στερεωµένη µε κοχλίες και 
̟ερικόχλια ε̟άνω σε οδηγούς α̟ό γωνίες 
σχήµατος Η (̟ου θα κατασκευαστούν α̟ό 
στραντζαριστή διαστάσεων 30Χ20Χ2mm) 
στραντζαριστή λαµαρίνα ̟άχους 
τουλάχιστον 2mm, για την στερέωση των 
µετρητών 

ΝΑΙ   

4 

Το δεύτερο τµήµα της θέσης για τον 
ηλεκτρολογικό ̟ίνακα διανοµής έχει 
εσωτερικό ̟λάτος 500 (± 20mm) mm και 
ύψος 1,30µ (± 0,10 µέτρα) και φέρει ̟λάκα 
στήριξης υλικών, α̟ό γαλβανισµένη 
λαµαρίνα ύψους 1,10 m. ̟λάτους 480 mm 
̟άχους 2 mm τουλάχιστον, για την 
στερέωση των διανοµών 

ΝΑΙ   

5 
Κατασκευή και διαµόρφωση σύµφωνη µε 
τους ελληνικούς κανονισµούς και τα 
ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α CE 

ΝΑΙ   

6 Συµβατά µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της 
ΕΗ1/0/481/9-9-86(ΦΕΚ-573Β΄) ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ΝΑΙ   

7 ∆ιάθεση Βαθµού ̟ροστασίας τουλάχιστον 
IP 54 

ΝΑΙ   

8 

Ο κάθε χώρος έχει ξεχωριστή ̟όρτα µε 
κλειδαριά. Η ̟όρτα του ̟ρώτου χώρου, 
φέρει ̟αράθυρο (όχι γυάλινο) στο ύψος 
της ένδειξης του µετρητή. 

ΝΑΙ   
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ΕΠ 1.3: ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9 

Οι ̟όρτες αναρτώνται στο κυρίως σώµα 
του ερµαρίου, µε ανοξείδωτους µεντεσέδες 
βαρέως τύ̟ου και κλείνουν σε τρία σηµεία. 
Εφά̟τονται ̟ολύ καλά µε το σώµα του 
̟ίλλαρ µε λάστιχο στεγανο̟οίησης 
̟εριµετρικά 

ΝΑΙ   

10 

Το δά̟εδο του ερµαρίου θα είναι ανοικτό 
και στο σηµείο ε̟αφής του µε τη 
τσιµεντένια βάση θα φέρει ̟εριφερειακή 
ανοξείδωτη σιδερογωνιά ̟άχους 
τουλάχιστο 3,00 mm και ̟λάτους 38 mm. 
Στις 4 γωνίες θα υ̟άρχει τριγωνική λάµα 
στην ο̟οία θα ανοιχθούν τρύ̟ες για να 
βιδωθούν τα µ̟ουλόνια της βάσης. 

ΝΑΙ   

11 

∆υνατότητα το ̟ίλλαρ µε όλα τα 
εσωτερικά εξαρτήµατα  να βαφεί µε χρώµα 
ε̟ιλογής της Υ̟ηρεσίας. Το συνολικό 
̟άχος βαφής είναι µεγαλύτερο α̟ό 0,4 
mm 

ΝΑΙ   

 

 

ΕΠ 1.4: ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τάκος χώρων στάθµευσης α̟ό καουτσούκ 
Ποσότητα 

Προµήθειας 

 = 51 Τεµάχια 

  

2 ∆ιαστάσεις Τάκου 

µήκος 900mm 
(± 15mm) Χ 
̟λάτος 150mm 
(± 10mm) 
Χ ύψος 100mm 
(± 10mm) 

  

3 

Ο τάκος να είναι κατασκευασµένος 
εξολοκλήρου α̟ό καουτσούκ υψηλής 
αντοχής,  α̟ό υλικό εύκαµ̟το ̟ου δεν θα  
̟ροκαλεί ζηµίες στους τροχούς των 
οχηµάτων α̟ορροφώντας τις κρούσεις 

ΝΑΙ   

4 
Το̟οθετούνται εύκολα (µε βίδες) και 
φέρει αντανακλαστικές ταινίες για να 
γίνεται αντιλη̟τός ακόµα και την νύχτα 

NAI   

5 Με ανακλαστική ε̟ιφάνεια διάστασης  

130mm  
(± 15mm) X 

100mm  
(± 10mm) 
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ΕΠ 1.5:  ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Ερµάριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
εξωτερικού χώρου 

∆ιάθεση 
Ποσότητας 
Προµήθειας  
= 10 Τεµάχια 

  

2 

∆ιαστάσεις (̟λάτος Χ ύψος Χ βάθος) ̟λ.400  mm 
(±10mm)  X 
υψ. 500 mm 
(±12mm)  x 
βα.200 
(±10mm) mm. 

  

3 
Κατασκευαστικές Προδιαγραφές (Βαθµός 
Στεγανότητας) 

τουλάχιστο  
IP 65/ΙΚ10   

4 
Ενδεικτικού Τύ̟ου Hager σειράς Orion 
plus ή αντίστοιχου 

NAI 
  

5  Πόρτα διαφανή ΝΑΙ 
  

 

 

ΕΠ 1.6:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ  5Χ2,5mm2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Καλώδιο Ισχυρών ρευµάτων για 
το̟οθέτηση µέσα στο έδαφος ή ε̟ί τοίχου 

∆ιάθεση 
Ποσότητας 
Προµήθειας  
=  250 µέτρα 

  

2 
Τύ̟ου  J1VV-R (NYY)  

5x2,5 mm2   

3 Ονοµαστική Τάση 600/1000V 
  

4 Προδιαγραφές ΙΕΚ 60502-1 
  

5 

Μόνωση/Στεγάνωση Θερµο̟λαστικ
ή µόνωση και 
µανδύας α̟ό 
PVC, 
̟ολύκλωνος 
αγωγός α̟ό 
χαλκό. 

  

6 
Η κατασκευαστική εταιρεία θα είναι 
̟ιστο̟οιηµένη κατά ISO 9001:2008 

ΝΑΙ 
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ΕΠ 1.6:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ  5Χ2,5mm2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7 

To υλικό είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο 
Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο 
Εναρµονισµένο Ευρω̟αϊκό 
Πρότυ̟ο(ΕΝ/HD), ̟ου ισχύει κατά τον 
χρόνο κατά τον ο̟οίο συνά̟τεται η 
σύµβαση για την κατασκευή της 
εγκατάστασης.  
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχουν 
Ελληνικά ή Ευρω̟αϊκά Πρότυ̟α κάθε 
υλικό ̟ρέ̟ει να συµµορφώνεται µε τα 
αντίστοιχα ∆ιεθνή Πρότυ̟α IEC και ISO 

̟ου ισχύουν για αυτό. 

ΝΑΙ 

  

8 

Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός 
̟ροστασίας στα καλώδια, ̟ρέ̟ει να είναι 
αναγνωρίσιµοι α̟ό το χρωµατιστό τους, 
σύµφωνα µε τα Πρότυ̟α ΕΝ 60446 και 
ΕΛΟΤ ΗD 308 (δι̟λός χρωµατισµός 
̟ράσινο / κίτρινο για τον αγωγό 
̟ροστασίας, χρώµα ανοιχτό µ̟λε για τον 
ουδέτερο). 

ΝΑΙ 
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ΟΜΑ∆Α 3 : Εξο̟λισµός Καταµέτρησης οχηµάτων 

ΕΠ 3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Μαγνητικός Βρόγχος Aνίχνευσης για την 
καταµέτρηση εισόδου και εξόδου 
οχηµάτων στους χώρους στάθµευσης 

∆ιάθεση 
Ποσότητας 
Προµήθειας 
= 7 Τεµάχια 

  

2 
Ο µαγνητικός Βρόχος Καταµέτρησης 
είναι κατάλληλος για την το̟οθέτηση του 
σε βάθος έως και 1 µέτρο ΝΑΙ 

  

3 

Είναι το̟οθετηµένος σε κουτί α̟ό 
ανθεκτικό PVC το ο̟οίο ̟ροστατεύει 
ε̟αρκώς το ̟εριεχόµενο α̟ό την 
υγρασία. ΝΑΙ 

  

4 
∆ιαστάσεις αγωγών του µαγνητικού 
βρόγχου (Εµβαδόν/∆ιάµετρος) 

≥1.5mm2/ 
≥ 5mm έως 8   

5 

Οι αγωγοί ̟ου χρησιµο̟οιούνται είναι 
κατάλληλα µονωµένοι για την καλύτερη 
δυνατή ̟ροστασία α̟ό την υγρασία µε 
µόνωση ̟ολυαιθυλενίου ή καλύτερη ΝΑΙ 

  

6 Εµβέλεια Ανίχνευσης  ≤2 µέτρα   

 

ΕΠ 3.2 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2ΠΛΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο ελεγκτής έχει δυνατότητα σύνδεσης µε 
δύο βρόγχους και να διασυνδέεται µε 
τους µαγνητικούς βρόγχους 
καταµέτρησης του ΕΠ. 3.1 

∆ιάθεση 
Ποσότητας 
Προµήθειας  
= 2 Τεµάχια 

  

2 

 ∆ιαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων 
ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη 
σύνδεσή του µε το υ̟όλοι̟ο σύστηµα και 
το ̟ρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας θα ̟ρέ̟ει 
να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του 
ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να 
ε̟ιτρέ̟εται η σύνδεση του µε το 
υ̟όλοι̟ο σύστηµα 

ΝΑΙ 

  

3 

Κατάλληλος για έξοδο δεδοµένων και για 
τη σύνδεση του µε το υ̟όλοι̟ο σύστηµα 
ελέγχου Μαγνητικών Βρόγχων 
Καταµέτρησης ΕΠ 3.1 

ΝΑΙ 

  

4  
Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων 20 kHz έως 140 

kHz   

5 Ρυθµιζόµενη  Ευαισθησία ΝΑΙ 
  

6 Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας 48ώς 65Hz 
  

7 Κατανάλωση <3watt 
  

8 
Θερµοκρασία λειτουργίας -20ο Cέως +55ο 

C (ή ευρύτερο)     
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ΕΠ 3.2 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2ΠΛΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9 Προστασία α̟ό την υγρασία IP40 ΝΑΙ 
  

10 Ε̟ικοινωνία µέσω RS485 ΝΑΙ 
  

 

ΕΠ 3.3 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4ΠΛΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο ελεγκτής έχει δυνατότητα σύνδεσης µε 
τέσσερις βρόγχους και διασυνδέεται µε 
τους µαγνητικούς βρόγχους 
καταµέτρησης ΕΠ 3.1 

∆ιάθεση 
Ποσότητας 
Προµήθειας  
= 1 Τεµάχιο 

  

2 
Θα ̟ρέ̟ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω 
RS485 

ΝΑΙ 
  

3 

Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων 
ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη 
σύνδεσή του µε το υ̟όλοι̟ο σύστηµα και 
το ̟ρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας θα ̟ρέ̟ει 
να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του 
ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να 
ε̟ιτρέ̟εται η σύνδεση του µε το 
υ̟όλοι̟ο σύστηµα 

ΝΑΙ 

  

4 
Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων 20 kHz έως 140 

kHz   

5 Ευαισθησία Ρυθµιζόµενη ΝΑΙ 
  

6 Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας 48ώς 65Hz 
  

7 Κατανάλωση <3watt 
  

8 
Θερµοκρασία λειτουργίας -20ο C ως 

+60οC    

9 Προστασία α̟ό την υγρασία IP40 
  

10 Ε̟ικοινωνία RS485 
  

 

Οµάδα 4: Εξο̟λισµός Ενηµέρωσης Οδηγών 

 

ΕΠ 4.1:  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Οθόνη LED 2 Γραµµών και 16 
Χαρακτήρων Ανά γραµµή εξωτερικού 
χώρου 

Προµήθεια 
Ποσότητας  = 
3 Τεµαχίων 

  

2 
Προστασία Πλαισίου  IP65 ή 

καλύτερο   

3 
Θα ̟ρέ̟ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω 
RS485 

ΝΑΙ 
  

4 Γωνία Θέασης  έως 70ο 
  

5 Φωτεινότητα Οθόνης  > 10.000cd/m2 
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ΕΠ 4.1:  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6 
Χρόνος Ζωής LED  > 100.000 ώρες 

λειτουργίας   

7 LEDs/Pixel:   1 
  

8 ∆ιε̟αφές Ε̟ικοινωνίας  RS485 
  

9 
Τροφοδοσία  230VAC / 50 

Hz   

10 Μέγιστη Κατανάλωση: 700W 
  

11 
Θερµοκρασία Λειτουργίας  -20ο έως +60ο 

C   

12 Υγρασία Λειτουργίας  0 έως 95% 
  

13 Ο̟τικά Χαρακτηριστικά 

Βάσει EN12966 
L3, R2, C2, B4 
(40.000lx 
̟εριβάλλον 
φωτισµού). 
Ορατή σε 
̟λήρη 
ηλιοφάνεια 

  

14 
Η α̟όσταση ανάγνωσης θα είναι 
µεγαλύτερη των 20 µέτρων. 

ΝΑΙ   

15 Πρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας διαθέσιµο ΝΑΙ   

  

ΕΠ 4.2:  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Οθόνη LED 4 Χαρακτήρων εξωτερικού 
χώρου µε ̟λαίσιο µόνιµης αναγραφής 
̟ροκαθορισµένου τίτλου  

Ποσότητα 
Προµήθειας = 
2 Τεµάχια 

  

2 
Θα ̟ρέ̟ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω 
RS485 

ΝΑΙ 
  

3 Προστασία Πλαισίου  IP65 
  

4 Γωνία Θέασης   έως 70ο 
  

5 Φωτεινότητα Οθόνης  > 10.000cd/m2 
  

6 
Χρόνος Ζωής LED  > 100.000 ώρες 

λειτουργίας   

7 LEDs/Pixel:   1 
  

8 ∆ιε̟αφές Ε̟ικοινωνίας  
RS485 
(τουλάχιστον) 
 

  

9 
Τροφοδοσία  230VAC / 50 

Hz   

10 Μέγιστη Κατανάλωση: 700W 
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ΕΠ 4.2:  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11 
Θερµοκρασία Λειτουργίας  -15ο Cέως 

+55ο C (ή 
ευρύτερο)    

  

12 Υγρασία Λειτουργίας  0 έως 95% 
  

13 Ο̟τικά Χαρακτηριστικά 

Βάσει EN12966 
L3, R2, C2, B4 
(40.000lx 
̟εριβάλλον 
φωτισµού). 
Ορατή σε 
̟λήρη 
ηλιοφάνεια 

  

14 
Η α̟όσταση ανάγνωσης θα είναι 
µεγαλύτερη των 20 µέτρων. 

ΝΑΙ   
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ΟΜΑ∆Α 5: Εξο̟λισµός  Κεντρικής  ∆ιαχείρισης του Συστήµατος  

ΕΠ 5.1:  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εξυ̟ηρετητής (server) µε 
ενσωµατωµένο λογισµικό ̟λατφόρµας 
εικονικών µηχανών  

Ποσότητα 
Προµήθειας  
=1 Τεµάχιο 

  

Γενικά Χαρακτηριστικά       

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά - Μοντέλο Αναφέρατε     

Πρώτη διάθεση ̟ροϊόντος εντός τριών  (3) 
ετών   ΝΑΙ 

    

Το ̟ροϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά ΝΑΙ     

Τύ̟ος εξυ̟ηρετητή (Server) για υ̟οχρεωτική 
το̟οθέτηση σε καµ̟ίνα (Rack mounted) ΝΑΙ 

    

∆εσµευόµενα Rack Units ≥2     

Ε̟εξεργαστής       

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά – Μοντέλο Αναφέρατε     

Τεχνολογία κατασκευής Chip (nm) 32     

Αριθµός ̟υρήνων ανά ε̟εξεργαστή (core / 
CPU) ≥6 

    

Υ̟οστηριζόµενοι ε̟εξεργαστές (CPUs) ≥2     

Προσφερόµενοι  ε̟εξεργαστές (CPUs) ≥1     

Συχνότητα λειτουργίας (GHz) ≥ 2,4     

Μνήµη cache L3 (ΜΒ)  ≥15     

Υ̟οστηριζόµενα κανάλια µνήµης (memory 
channels) ≥3 

    

E̟ικοινωνία µεταξύ ̟υρήνων (Core to Core) 
(GT/s) ≥7,2 

    

Μέγιστη ταχύτητα ε̟ικοινωνίας  µεταξύ 
ε̟εξεργαστή και µνήµης RAM (Memory 
Bandwidth) (GB/s) ≥32 

    

Μητρική Κάρτα (Motherboard)       

Υ̟οστηριζόµενοι τύ̟οι δίσκων SAS/SATA ΝΑΙ     

Υ̟οστηριζόµενο µέγεθος δίσκων 2,5” / 3,5”     

Μέγιστος αριθµός υ̟οστηριζόµενων δίσκων ≥8     

Αριθµός υ̟οδοχών ε̟έκτασης (expansion 
slots) ≥4 

    

Τύ̟ος υ̟οδοχών ε̟έκτασης (expansion slots) 
PCIe Gen2 ή νεότερο ΝΑΙ 

    

Θύρες δικτύου RJ 45 τύ̟ου Server ≥4     

Υ̟οστήριξη Load balance, Jumbo frames, 
TCP offloads στις θύρες δικτύου ΝΑΙ 

    

Κεντρική Μνήµη (RAM)       

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά – Μοντέλο Αναφέρατε     

Αριθµός υ̟οδοχών µνήµης (Slots) ≥10     

Μέγιστη υ̟οστηριζόµενη µνήµη (GΒ) ≥ 128     

Προσφερόµενη µνήµη (GB) ≥ 24     

Τύ̟ος διαύλου DDR 3  ΝΑΙ     
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Μέγιστη υ̟οστηριζόµενη συχνότητα 
∆ιάυλου (GΒ) ≥1333 

    

Τύ̟ος µνήµης  ECC DRAM (RDIMM) ΝΑΙ     

Dimm Μνήµης 6X4GB ή 3X8GB Registered 
(DDR3 - 1600)  ΝΑΙ 

    

Μονάδες Σκληρών ∆ίσκων (HDD)       

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά – Μοντέλο Αναφέρατε     

Τεχνολογία διαύλου SATA ΙΙΙ (6G) ή SAS 
(6G) ΝΑΙ 

    

Σκληροί δίσκοι κατηγορίας εξυ̟ηρετητών 
(Server) ΝΑΙ 

  

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων σε GBytes  
ανά δίσκο ≥1000 

    

Ταχύτητα ̟εριστροφής ανά λε̟τό (RPM) ≥ 7200     

Αριθµός εγκατεστηµένων σκληρών δίσκων ≥4     

∆ίσκοι τύ̟ου  Hot Plug ΝΑΙ     

Ελεγκτής RAID (Controller)       

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά – Μοντέλο Αναφέρατε     

Πρωτόκολλα ε̟ικοινωνίας SATA / SAS ΝΑΙ     

Ταχύτητα δεδοµένων SATA (Gbps) ≥6     

Ταχύτητα δεδοµένων SAS (Gbps) ≥6     

Μνήµη Cache ανάγνωση / Εγγραφή (MB) ≥2000     

Υ̟οστήριξη ε̟ί̟εδων RAID 0,1,1+0, 5,5+0 ΝΑΙ 

    

Μ̟αταρία µνήµης Cache ΝΑΙ     

Κάρτα γραφικών        

Μνήµη κάρτας (ΜΒ) ≥64     

Ανάλυση VGA (pixels, Κ Colors) ≥ 1024x768,256     

Συνδεσιµότητα       

Θύρες δικτύου GB Ethernet Server ≥4     

Θύρα κονσόλας διαχείρισης RJ45 ΝΑΙ     

Πληκτρολόγιο PS/2 ή USB,  Mouse PS/2 ή 
USB  ΝΑΙ 

    

Εµ̟ρόσθια συνδεσιµότητα USB 2.0 ή νεότερο ≥2     

Ο̟ίσθια συνδεσιµότητα USB 2.0  ή νεότερο ≥2     

Ο̟τικός δίσκος       

Οδηγός τύ̟ου DVD-RW  Drive ΝΑΙ     

Ταχύτητα DVD RW ≥8Χ     

Ενσωµατωµένο ή εξωτερικό  Αναφέρατε     

Τροφοδοσία & εξαερισµός       

Ύ̟αρξη τροφοδοτικού ΝΑΙ     

Υ̟οστήριξη ̟ολλα̟λών τροφοδοτικών (PSU) ΝΑΙ     

Υ̟οστήριξη Hot Plug τροφοδοτικών ΝΑΙ     

Ισχύς τροφοδοτικού (Watts) ≥750     

Τροφοδοτικό τύ̟ου Hot Plug ΝΑΙ     

Αριθµός εγκατεστηµένων ανεµιστήρων ≥3     

Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος 
τύ̟ου Σούκο (Schuko) IEC-320-C13 σε CEE 
7/7 ≥1 

    

Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος 
τύ̟ου IEC 320 C13/C14 ≥1 
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Χαρακτηριστικά BIOS       

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Αναφέρατε     

Κωδικός ̟ρόσβασης κατά την εκκίνηση 
(Power - on password) ΝΑΙ 

    

Υ̟οστήριξη Plug and Play ΝΑΙ     

∆υνατότητα αναβάθµισης BIOS ΝΑΙ     

Αυτόµατη εκκίνηση µετά την ε̟αναφορά του 
δικτύου (Resume after power failure) ΝΑΙ 

    

Υ̟οστήριξη Hot Plug αλλαγής δίσκων και 
τροφοδοτικών ΝΑΙ 

    

Οθόνη       

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά – Μοντέλο Αναφέρατε     

 Mέγεθος (Inch) ≥19     

 Τύ̟ος 16:9 ή 16:10 ΝΑΙ     

 Τεχνολογία LED ΝΑΙ     

 Ανάλυση οθόνης ≥ 1920Χ1080     

 Φωτεινότητα (cd/m2) ≥  200     

 Tυ̟ική Αντίθεση (n/1) ≥ 800     

 Χρώµατα (Μ) ≥  16,7     

 Συνδεσιµότητα DVI-D και VGA ΝΑΙ     

 Χρόνος α̟όκρισης (ms) ≤5     

Με ̟ροδιαγραφές ENERGY STAR® ΝΑΙ   

Συµβατότητα Λογισµικού       

Υ̟οστήριξη Λειτουργικών Συστηµάτων: 
Microsoft Windows Server, Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES), Solaris  ΝΑΙ 

    

Υ̟οστήριξη εικονικής ̟λατφόρµας : VMware 
, XenServer,  Citrix,  Microsoft Windows 
Server Hyper-V ΝΑΙ 

    

Πιστο̟οιήσεις       

Τυ̟ο̟οίηση κατασκευαστή ISO 9001 :2008  ΝΑΙ   

Τυ̟ο̟οίηση CE MARK  ΝΑΙ     

Εγγύηση       

Εγγύηση καλής λειτουργίας  (Έτη) ≥3     

Εγγύηση στα ̟ροσφερόµενα µέρη τµηµατικά 
και συνολικά (Έτη) ≥3 

    

Υ̟οστήριξη σε ανταλλακτικά και Service 
µετά το ̟έρας της εγγύησης (‘Ετη) ≥3 

    

Εγχειρίδια        

Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε 
ηλεκτρονική (CD) ή έντυ̟η µορφή ΝΑΙ 

    

Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε 
Ελληνικά ή Αγγλικά ΝΑΙ 

    

Παρέχονται συνοδευτικά ̟ρογράµµατα σε 
CD ΝΑΙ 

    

Λειτουργικό Σύστηµα        

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά – Μοντέλο Αναφέρατε     

Λειτουργικό σύστηµα τύ̟ου server ΝΑΙ 
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Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό 
στο χρήστη 64 bit . Πρώτη δηµοσίευση 
(release date) το ̟ολύ δυο (2) τελευταίων 
ετών ΝΑΙ 

    

Γλώσσα ̟εριβάλλοντος Αγγλική ΝΑΙ     

Πλήρη συµβατότητα – υ̟οστήριξη µε 
συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων (RDBMS) ΝΑΙ 

  

Να συνοδεύεται α̟ο τις νόµιµες άδειες – 
αυτοκόλλητα CD / DVD κτλ ΝΑΙ 

  

Λογισµικό ̟λατφόρµας υ̟οστήριξης 
εικονικών µηχανών   

    

Να αναφερθεί Τύ̟ος - Κατασκευαστής Αναφέρατε     

Να αναφερθεί Σειρά – Μοντέλο Αναφέρατε     

Να ̟εριλαµβάνεται ̟λατφόρµα υ̟οστήριξης 
εικονικών µηχανών για τον ̟ροσφερόµενο 
εξυ̟ηρετητή (1 διακοµιστή µε 1 ε̟εξεργαστή) ΝΑΙ 

  

Υ̟οστήριξη ̟ολλα̟λών φυσικών 
ε̟εξεργαστών (CPUs) ΝΑΙ 

  

Υ̟οστήριξη ̟ολλα̟λών φυσικών ̟ύρινων 
(cores)  ΝΑΙ 

  

Υ̟οστήριξη φυσικών ε̟εξεργαστών 64bit ΝΑΙ   

Υ̟οστήριξη φυσικής µνήµης RAM (GB) ≥64   

Υ̟οστήριξη εικονικής µνήµης RAM (VRAM) 
ανά εικονική µηχανή (virtual machine) (GB)  ≥32 

  

Υ̟οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών 
συστηµάτων (virtual machines hosting) 64bit ΝΑΙ 

  

Μηχανισµός µεταφοράς εικονικής µηχανής, 
σε λειτουργία, α̟ό ένα φυσικό µηχάνηµα σε 
άλλο ΝΑΙ 

  

Μηχανισµός ̟αροχής άµεσης 
διαθεσιµότητας (Availability) εξυ̟ηρετητή σε 
̟ερί̟τωση βλάβης υλικού  ΝΑΙ 

  

∆υνατότητα διαχείρισης εικονικών µηχανών ΝΑΙ   

Υ̟οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών 
συστηµάτων Τύ̟ου MS windows, Linux, 
Mac OS  ΝΑΙ 

  

Υ̟οστήριξη ελέγχου λειτουργιών δικτύου 
εισόδου εξόδου (Firewall) ΝΑΙ 

  

Υ̟οστήριξη ̟αρεµβάσεων στον εικονικό 
µεταγωγέα (switch)  

ΝΑΙ   

Συντήρηση – υ̟οστήριξη ̟λατφόρµας 
εικονικών µηχανών (έτη)  ≥ 1 

  

 

 



 21 

   

ΟΜΑ∆Α 6: Ηλεκτρονικοί Υ̟ολογιστές  

 

ΕΠ 6.1:ΜΙΚΡΟ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (PC) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο µικρο-υ̟ολογιστής ̟ροορίζεται για τη 
σύνδεση µε το υ̟όλοι̟ο σύστηµα και 
συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους 
ελεγκτές ̟ροκειµένου να ε̟ιτρέ̟ει τόσο 
την κεντρική διαχείριση του συστήµατος 
όσο και την α̟οστολή των α̟αραίτητων 
δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό 
εξυ̟ηρετητή του συστήµατος 

Ποσότητα 
Προµήθειας = 
3 Τεµάχια 

  

2 
Συχνότητα ε̟εξεργαστή 

Ελάχιστο 
1GHz   

3 Μνήµη RAM Ελάχιστο 1GB   

4 

Σκληρός δίσκος 

1x2.5" HDD ή 
SSD µε 
ελάχιστη 
χωρητικότητα 
τα 60 GB 

  

5 Κατανάλωση Μέγιστο 40w   

6 
Συνδεσιµότητα οθόνης 

1xVGA ή 1X 
HDMI   

7 Συνδεσιµότητα συσκευών 2x USB 2.0   

8 

Συνδεσιµότητα δικτύου 

1x RJ-45 LAN 
(10/100 Mbit ή 
10/100/1000 
Mbit) 

  

9 

Ε̟ι̟λέον θύρα 

1xRS485 (ή 
1xRS232 µε 
̟ροσαρµογέα 
σε RS485). Να 
καθοριστεί τι 
α̟ό τα δύο 

  

10 

∆ιαστάσεις 

Μέγιστες 
260mmx200m
mx80mm 

  

11 Λειτουργικό σύστηµα  

Συµβατό 
Windows XP ή 
Windows 7 ή 
̟αρα̟λήσιου 
τύ̟ου 

  

 


