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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια υλικού, 
λογισμικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εργασίας των 
εργαζομένων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊού (Covid-19)»  

Το αντικείμενο της προμήθειας διαχωρίζεται σε τέσσερα (4) Τμήματα: 

a. ΤΜΗΜΑ Α είναι η προμήθεια υλικού και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης για την επέκταση της υποδομής και του εξοπλισμού που εξυπηρετεί 
τους χρήστες που θα εργάζονται «ταυτόχρονα» εξ΄αποστάσεως (concurrent 
users), συνολικού προϋπολογισμού 46.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.) εκ των οποίων 
3.000€ για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και χρονικής διάρκειας 
ενός (1) έτους και τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

 η προθεσμία για την προμήθεια των υλικών, είναι τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία της αντίστοιχης εντολής. Η εντολή θα δοθεί εντός τριάντα (30) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 
Ταξινόμηση κατά CPV: 

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 
50312100-6    Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών 

υπολογιστών 
 

b. ΤΜΗΜΑ Β είναι η αναβάθμιση του συστήματος πρόσβασης ώστε να μην είναι 
δυνατή η παραβίαση των απομακρυσμένων συνδέσεων από κακόβουλες 
επιθέσεις (firewall, e-mail, VPN) και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συνολικού 
προϋπολογισμού 46.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.) εκ των οποίων 3.000€ για παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και χρονικής διάρκειας τρία (3) έτη και τρείς 
(3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
 η προθεσμία για την εγκατάσταση του υλικού και του λογισμικού, είναι εξήντα 

(60) ημέρες από την ημερομηνία της αντίστοιχης εντολής. Η εντολή θα δοθεί 
εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Ταξινόμηση κατά CPV: 

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 
48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 
51610000-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας 

πληροφοριών 
50312100-6 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών 

 

c. ΤΜΗΜΑ Γ είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας δεδομένων/πληροφοριών (managed 
security services) με την χρήση  αντίστοιχου λογισμικού για την  προστασία των 
απομακρυσμένων χρηστών και των συσκευών τους, συνολικού προϋπολογισμού 
14.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και τριών (3) μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

i. η προθεσμία για την εγκατάσταση του λογισμικού, είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία της αντίστοιχης εντολής. Η εντολή θα δοθεί 
εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
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ii. για την παροχή των υπηρεσιών, η προθεσμία είναι από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του ως  άνω λογισμικού, μέχρι την λήξη της 
σύμβασης. 

 
Ταξινόμηση κατά CPV: 

48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 
72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ 

 

d. Τμήμα Δ είναι η προμήθεια λογισμικού (άδειες χρήσης) για τη βελτίωση της ασφαλούς 
λειτουργίας των απομακρυσμένων χρηστών και του επιπέδου ελέγχου και προστασίας 
των συστημάτων και δεδομένων που διαχειρίζονται οι απομακρυσμένοι χρήστες, 
συνολικού προϋπολογισμού 9.000€ και χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
 Για την παράδοση του λογισμικού, η προθεσμία είναι ένας  (1) μήνας από την 

ημερομηνία της αντίστοιχης εντολής. Η εντολή θα δοθεί εντός τριάντα (30) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Ταξινόμηση κατά CPV: 

48780000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, αποθήκευσης και 
περιεχομένου 

 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά για ένα (1) Τμήμα ή για περισσότερα Τμήματα, εφόσον το επιθυμούν.  

Όλα τα υλικά / λογισμικά /υπηρεσίες που περιγράφονται κατωτέρω αποτελούν για το κάθε Τμήμα, 
αδιαίρετο αντικείμενο σε ότι αφορά στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι 
διαγωνιζόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ήτοι δεν γίνονται δεκτές 
προσφορές για μέρος μόνον του συνολικού αντικειμένου του κάθε Τμήματος.  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Α 
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις επιθυμητές ποσότητες για υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες με τις 
προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι του Τεύχους 
Τεχνικό Αντικείμενο ή ισοδύναμο, το οποίο για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να παραδοθεί 
εγκατεστημένο και απολύτως λειτουργικό στο περιβάλλον για το οποίο προορίζεται, με ευθύνη 
του αναδόχου. 

  
α/α 

Περιγραφή 

Συσχέτιση 
με τον 
Πίνακα 

Προδιαγρα
φών 

Ποσότητα Είδος 
Καινούργιο /  

Ανακατασκευασμένο 

  A. Server/Storage Parts/OS Server      

1 NetApp X298 1TB 7.2k SATA Disk for FAS20x0 
Α1 

5 τεμ 
Καινούργιο /  

Ανακατασκευασμένο 

2 NetApp X306 2TB 7.2k SATA Disk for FAS22x0 
Α1 

10 τεμ 
Καινούργιο /  

Ανακατασκευασμένο 

3 Εξυπηρετητής Dell Poweredge R440 Α2 1 τεμ Καινούργιο 

  B. Network Switches      

1 Catalyst Switch 48 Port with optical ports 
Α3 

3 τεμ 
Καινούργιο /  

Ανακατασκευασμένο 

2 Cisco SFP Modules for 1 Gigabit Ethernet (GBIC)  
Α3 

5 τεμ 
Καινούργιο /  

Ανακατασκευασμένο 

  Γ. Desktops/Laptops/Monitors/Tablets/Scanners      

1 Φορητός υπολογιστής (Laptop) Α4 10 τεμ Καινούργιο 
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2 Τηλεόραση  για χρήση σε συνεδρίες τηλεδιασκέψεων 75” Α5 2 τεμ Καινούργιο 
3 Τηλεόραση  για χρήση σε συνεδρίες τηλεδιασκέψεων 65” Α6 5 τεμ Καινούργιο 
4 Android Tablet  Α7 1 τεμ Καινούργιο 

  Δ. Spare Parts/cables/adaptors       

1 Εξωτερικός σκληρός δίσκος ≥2TB, USB 3.0, 2.5» Α8.1 3 τεμ Καινούργιο 
2 Εξωτερικός σκληρός δίσκος ≥4TB, USB 3.0, 2.5» Α8.2 3 τεμ Καινούργιο 
3 Εσωτερικοί Δίσκοι 1,2ΤΒ SAS 2.5inch Α8.3 10 Τεμ Καινούργιο 

4 USB stick ≥64Gb USB 3.0 Α8.6 5 τεμ Καινούργιο 
5 Σκληρός δίσκος εσωτερικός SSD ≥ 500GB, SATA 3, 2.5» Α8.4 5 τεμ Καινούργιο 

6 Σκληρός Δίσκος,  SATA 3, 1ΤΒ,  3.5» Α8.5 15 Τεμ Καινούργιο 

7 Μνήμη 2GB,DDR2 800MHz,Non ECC,DIMM Α9.1 20 τεμ Καινούργιο 
8 Μνήμη RAM DDR-4 / 32GB Dual Rank 2400Mhz Α9.2 15 τεμ Καινούργιο 

  Ε. Audio Visual      

1 Επιτραπέζια Ηχεία για ΗΥ Α10.1 5 τεμ Καινούργιο 
2 Ενισχυτής 2x300W για μικροφωνική εγκατάσταση Α10.2 1 τεμ Καινούργιο 
3 Ηχεία για μικροφωνική εγκατάσταση Α10.3 4 τεμ Καινούργιο 
4 Μικρόφωνο δυναμικό ασύρματο Α10.4 1 τεμ Καινούργιο 
5 Κονσόλα μικροφωνικής εγκατάστασης Α10.5 1 τεμ Καινούργιο 
6 Μικρόφωνο επιτραπέζιο για ΗΥ Α10.6 20 τεμ Καινούργιο 
7 web cameras για Η/Υ Α10.7 20 τεμ Καινούργιο 
8 Wifi  Access Point Α10.8 10 τεμ. Καινούργιο 

  Ζ. Υπηρεσίες        

1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης data center  40  ώρες  

 
Τα προσφερόμενα συστήματα & Υπηρεσίες θα παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας 
στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίριο: Μποτζώρλος). 

1.1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

 την προμήθεια του εξοπλισμού, που πρέπει να ικανοποιεί κατ΄ελάχιστον τα 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήματος Ι  

 τη μεταφορά και την τοποθέτησή του στους χώρους που θα του ορίσει η 
Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών Συστημάτων.  

 την εγκατάσταση και την απόλυτη λειτουργία του στο περιβάλλον για το οποίο 
προορίζεται 

 την αντικατάσταση των ισοδύναμων υλικών και λογισμικών που είναι ασύμβατα με 
τον υπάρχοντα εξοπλισμό 

 την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών 
 την παράδοση εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστή. 
 την παροχή 40 ωρών υπηρεσιών υποστήριξης από μηχανικούς του αναδόχου 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.1.4  της παρούσας, κατόπιν εντολής που 
θα εκδίδεται από την Υπηρεσία. Σε συνέχεια της εντολής θα συντάσσεται σχετικό 
δελτίο από τον Ανάδοχο, όπου θα περιγράφεται η παρασχεθείσα υπηρεσία, το οποίο 
θα υποβάλλεται προς έγκριση στην υπηρεσία. 

 την υποβολή αναλυτικού τιμοκαταλόγου, κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπου 
θα αναγράφεται η τιμή προσφοράς του ανά είδος.   

 
καθώς και όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
για την πλήρη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του προαναφερόμενου εξοπλισμού. 

Οι πινάκες των τεχνικών προδιαγραφών – φύλλα συμμόρφωσης, που υποβάλλονται στην φάση 
του διαγωνισμού, είναι δεσμευτικοί και ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Στην 
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περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις – μεταβολές σε κάποιες από αυτές οι οποίες 
οφείλονται σε/ επιβάλλονται από, τεχνολογικές εξελίξεις και μόνο, γίνονται αποδεκτές μόνο 
κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση, μετά από σχετική αιτιολόγηση που θα 
υποβληθεί.  
 
Επιπλέον, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο με εικοσιτετράωρη συνεχή 
λειτουργία 24×7×365 και να προσφέρει πρόσβαση σε αυτό μέσω αριθμού σταθερού 
τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω email. 

1.1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι ή να είναι ισοδύναμα.  Στην περίπτωση 
Ισοδύναμων Ειδών (π.χ. δίσκοι, κάρτες εντός server/PC), πριν από την τοποθέτησή τους 
πρέπει να υποβάλλεται τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμβατότητά τους με τον εξοπλισμό 
του κατασκευαστή του βασικού συστήματος.  

Κάθε ισοδύναμο είδος γίνεται αποδεκτό μόνο αν μετά την εγκατάστασή του είναι απολύτως 
λειτουργικό στο περιβάλλον για το οποίο προορίζεται. Αποτελεί ευθύνη του αναδόχου σε 
περίπτωση ασυμβατότητας να το αντικαταστήσει με άλλο συμβατό χωρίς πρόσθετο κόστος και 
να φροντίσει για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του συστήματος. 

Η προμήθεια όλου του εξοπλισμού/υλικών ολοκληρώνεται μετά την εγκατάστασή και σύνδεση 
του/τους,  και εφόσον τα συστήματα είναι σε πλήρη λειτουργία, με την υπογραφή της οριστικής 
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 

1.1.3 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να καλύπτονται από δωρεάν εγγύηση χρόνου ίσου ή μεγαλύτερου με 
αυτού που αναγράφεται για καθένα υλικό στον αντίστοιχο πίνακα προδιαγραφών, η οποία θα 
ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.Ο.Α.Ε.  

1.1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Η τεχνική υποστήριξη 40 ωρών αφορά την τεχνική υποστήριξη του datacenter της ΕΟΑΕ, από 
τεχνικό προσωπικό του αναδόχου με εμπειρία σε υποδομές datacenter και αντίστοιχο 
λογισμικό. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται κατόπιν εντολής του εργοδότη σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Στο datacenter της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» περιλαμβάνεται ο κάτωθι 
εξοπλισμός (ενδεικτικά): 

a. Dell Servers 
b. HP Servers 
c. NetApp FAS Storage (7 Mode ή/και CDOT) 
d. Cisco Catalyst Switches (Layer 3) 
e. Cisco ASA Firewall 55xx Series 

Τα άτομα που θα παρέχουν την τεχνική υποστήριξη πρέπει να έχουν εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον ενός έτους σε εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση προβλημάτων σε 
περιβάλλον Datacenter (Servers, Storage Area Network, Networking, Routing, VLANs, Firewall 
Management κτλ) ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν με αρτιότητα τα ανωτέρω συστήματα.  

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση, από τα αρμόδια 
όργανα της ΕΟΑΕ,  τα βιογραφικά σημειώματα των ατόμων (όπως αυτά υποβλήθηκαν στην 
φάση του διαγωνισμού) που απασχολεί και θα παρέχουν την Τεχνική υποστήριξη με αναλυτικές 
αναφορές των συστημάτων που έχουν υποστηρίξει τα άτομα αυτά, καθώς και τις πιστοποιήσεις 
που διαθέτουν από την κατασκευάστρια εταιρεία του προς υποστήριξη εξοπλισμού.  
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Αντικατάσταση κάποιου εκ των ατόμων της ομάδας επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους και 
μόνο με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Β 
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις επιθυμητές ποσότητες για υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες με τις 
προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες του Πατήματος Ι του Τεύχους 
Τεχνικό Αντικείμενο ή ισοδύναμο, το οποίο για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να παραδοθεί 
εγκατεστημένο και απολύτως λειτουργικό στο περιβάλλον για το οποίο προορίζεται με ευθύνη 
του αναδόχου. 

α/α Περιγραφή 

Συσχέτιση 
με τον 
Πίνακα 

Προδιαγραφ
ών 

Ποσότητα Είδος 
Καινούργιο /  

Ανακατασκευασμένο 

 1 
Αναβάθμιση του Τείχους Προστασίας 
(Firewall) 

Β1,Β2,Β3,
Β4 

2 Τεμ. Καινούργιο 

2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Β5 40 ώρες  
 
Τα προσφερόμενα συστήματα & Υπηρεσίες θα παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας 
στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίριο: Μποτζώρλος). 

 

1.2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

o την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού στο υπάρχον δίκτυο της εταιρείας, 
που πρέπει να ικανοποιεί κατ΄ελάχιστον τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ  

o τη μεταφορά και την τοποθέτησή του στους χώρους που θα του ορίσει η 
Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών Συστημάτων.  

o την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία του 
παραπάνω εξοπλισμού. 

o την αναβάθμιση του e-mail server που είναι εγκατεστημένος στο datacenter της 
EOAE. Η Εγνατία οδός θα παρέχει στον ανάδοχο τις άδειες χρήσης που 
απαιτούνται. Η αναβάθμιση συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

o Υπηρεσίες αναβάθμισης του MS exchange on premise από 2003 σε 
έκδοση 2016 ή 2019,  

o Ο τεχνικός που θα αναλάβει την αναβάθμιση θα πρέπει να έχει 
πιστοποίηση από τη Microsoft για τον MS Exchange  

o Να ακολουθηθούν όλες οι προτεινόμενες από τη Microsoft ενέργειες, 
βήματα της αναβάθμισης (π.χ. μεταφορά πρώτα σε exchange 2010)   

o Να δημιουργηθεί προσωρινή μεταφορά ενδεικτικών mail boxes για την 
ασφαλή μεταφορά των δεδομένων (lab) 

o Να εγκατασταθεί το απαραίτητο λογισμικό προστασίας από κακόβουλες 
επιθέσεις που θα διαθέσει η ΕΟΑΕ 

o Στα ενδιάμεσα βήματα να υπάρχει κενό χρόνου κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης για να επιβεβαιώνεται η επιτυχία της αλλαγής 

o την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και αναβαθμίσεις του προαναφερόμενου 
λογισμικού για τρία έτη μέσω των συμβολαίων του κατασκευαστή 

o τις υπηρεσίες (Deployment Services) εγκατάστασης και απόλυτης λειτουργίας του 
εξοπλισμού  
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o την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών 
o την παράδοση εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστή 
o την παροχή 40 ωρών  υπηρεσιών 24x7 τεχνικής υποστήριξης του συγκεκριμένου 

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.2.4 της παρούσας, κατόπιν 
εντολής που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία. Σε συνέχεια της εντολής θα 
συντάσσεται σχετικό δελτίο από τον Ανάδοχο, όπου θα περιγράφεται η 
παρασχεθείσα υπηρεσία, το οποίο θα υποβάλλεται προς έγκριση στην υπηρεσία 

o την υποβολή αναλυτικού τιμοκαταλόγου κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπου θα 
αναγράφεται η τιμή προσφοράς του ανά είδος   

 
καθώς και όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
για την πλήρη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του προαναφερόμενου εξοπλισμού. 

Οι πινάκες των τεχνικών προδιαγραφών – φύλλα συμμόρφωσης, που υποβάλλονται στην φάση 
του διαγωνισμού, είναι δεσμευτικοί και ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Στην 
περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις – μεταβολές σε κάποιες από αυτές οι οποίες 
οφείλονται σε/ επιβάλλονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και μόνο, γίνονται αποδεκτές μόνο 
κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση μετά από σχετική αιτιολόγηση που θα υποβληθεί.  
 
Επιπλέον, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο με εικοσιτετράωρη συνεχή 
λειτουργία 24×7×365 και να προσφέρει πρόσβαση σε αυτό μέσω αριθμού σταθερού 
τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω email. 

1.2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ ή να είναι ισοδύναμα.  Στην περίπτωση 
Ισοδύναμων Ειδών (π.χ. δίσκοι, κάρτες εντός server/PC), πριν από την τοποθέτησή τους 
πρέπει να υποβάλλεται τεκμηρίωση που να αποδεικνύει τη συμβατότητά τους με τον εξοπλισμό 
του κατασκευαστή του βασικού συστήματος.  

Κάθε ισοδύναμο είδος γίνεται αποδεκτό μόνο αν μετά την εγκατάστασή του είναι απολύτως 
λειτουργικό στο περιβάλλον για το οποίο προορίζεται. Αποτελεί ευθύνη του αναδόχου σε 
περίπτωση ασυμβατότητας να το αντικαταστήσει με άλλο συμβατό χωρίς πρόσθετο κόστος και 
να φροντίσει για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του συστήματος. 

Η προμήθεια όλου του εξοπλισμού/υλικών ολοκληρώνεται μετά την εγκατάστασή και σύνδεση 
του/τους,  και εφόσον τα συστήματα είναι σε πλήρη λειτουργία, με την υπογραφή της οριστικής 
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 

1.2.3 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να καλύπτονται από δωρεάν εγγύηση χρόνου ίσου ή μεγαλύτερου με 
αυτού που αναγράφεται για καθένα υλικό στον αντίστοιχο πίνακα προδιαγραφών, η οποία θα 
ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.Ο.Α.Ε.  

1.2.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Η τεχνική υποστήριξη 40 ωρών αφορά την τεχνική υποστήριξη του προς προμήθεια 
εξοπλισμού, από τεχνικό προσωπικό του αναδόχου με εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό - 
λογισμικό. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται κατόπιν εντολής του εργοδότη σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. 

Τα άτομα που θα παρέχουν την τεχνική υποστήριξη πρέπει να έχουν εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον ενός έτους σε εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση προβλημάτων στο 
προσφερόμενο υλικό και λογισμικό ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν με αρτιότητα τα 
ανωτέρω συστήματα.  



K:\Promithies\2020_ΑXT_5864_HY Τηλε-εργασία\Tefhi\02_SoW.doc                                            0000/5864/Β02 
 

Σελίδα 10 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση, από τα αρμόδια 
όργανα της ΕΟΑΕ,  τα βιογραφικά σημειώματα των ατόμων (όπως αυτά υποβλήθηκαν στην 
φάση του διαγωνισμού) που απασχολεί και θα παρέχουν την Τεχνική υποστήριξη με αναλυτικές 
αναφορές των συστημάτων που έχουν υποστηρίξει τα άτομα αυτά, καθώς και τις πιστοποιήσεις 
που διαθέτουν από την κατασκευάστρια εταιρεία του προς υποστήριξη εξοπλισμού.  

Αντικατάσταση κάποιου εκ των ατόμων της ομάδας επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους και 
μόνο με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.  

 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Γ 
Ο πίνακας περιλαμβάνει τις επιθυμητές υπηρεσίες και λογισμικό με τις προδιαγραφές όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Τεύχους Τεχνικό Αντικείμενο. 
Για να γίνουν αποδεκτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να παραδοθούν απολύτως λειτουργικές στο 
περιβάλλον για το οποίο προορίζονται, με ευθύνη του αναδόχου. 

α/
α Περιγραφή 

Συσχέτιση 
με τον 
Πίνακα 

Προδιαγραφ
ών 

Ποσότητα Είδος 
Καινούργιο /  
Ανακατασκε

υασμένο 

1 
Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών 
ασφαλείας δεδομένων/πληροφοριών  

Γ1 100 
σταθμοί 
εργασίας 

υπηρεσίες Καινούργιο 

2 Εγκατάσταση αναγκαίου λογισμικού 
Γ1 100 

σταθμοί 
εργασίας 

λογισμικό Καινούργιο 

 
Τα προσφερόμενα είδη & Υπηρεσίες θα παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην 
Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο Data Center. 

1.3.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

 την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού για την παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών σε υπάρχοντα εξοπλισμό της ΕΟΑΕ, που πρέπει να ικανοποιεί 
κατ΄ελάχιστον τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
παραρτήματος ΙΙΙ. Πριν την εγκατάσταση, ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση, 
από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΑΕ, τις λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του 
λογισμικού που θα εγκατασταθεί για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και το 
οποίο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και συμβατότητας με τα 
συστήματα ης ΕΟΑΕ. 

 Υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας δεδομένων/πληροφοριών (managed security 
services) για την διάρκεια της σύμβασης   

 Να διαθέτει Κέντρο Ασφάλειας (Security Operations Center) λειτουργίας 24x7, το 
οποίο ήδη λειτουργεί κατά την υπογραφή της σύμβασης και ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος ΙΙΙ. 

 την παράδοση εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστή των λογισμικών. 
 την υποβολή αναλυτικού τιμοκαταλόγου κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπου θα 

αναγράφεται η τιμή προσφοράς του ανά είδος   
 

καθώς και όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
για την σωστή παροχή των προαναφερόμενων Υπηρεσιών. 

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Δ 
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Ο πίνακας περιλαμβάνει τις επιθυμητές ποσότητες για λογισμικό με τις προδιαγραφές όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες του Παραρτήματος ΙV του Τεύχους Τεχνικό 
Αντικείμενο. το οποίο για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστημένο και 
απολύτως λειτουργικό στο περιβάλλον για το οποίο προορίζεται με ευθύνη του αναδόχου. 

α/α Περιγραφή 

Συσχέτιση 
με τον 
Πίνακα 

Προδιαγραφ
ών 

Ποσότητα Είδος 

1 Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης του αποθηκευτικού 
χώρου στον κεντρικό File Server και στους Mail Servers  

Δ1 
1 άδεια 

2 

Λογισμικό για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό 
και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στους εξυπηρετητές 
Microsoft Exchange της εταιρίας (ανά γραμματοκιβώτιο), 
χωρίς περιορισμό εγκατάστασης σε πλήθος από 
Microsoft Exchange Servers 

Δ2 

300 άδεια 

3 

Λογισμικό για την παροχή καταλόγων ενημερώσεων και 
λογισμικού τρίτων κατασκευαστών για την ενσωμάτωση 
σε System Center Configuration 
Manager/WSUS/System Center Updates Publisher 
(αδειοδότηση ανά endpoint) 

Δ3 

500 άδεια 

4 Λογισμικό Επανάκτησης Διαγραμμένων Αρχείων από 
Windows/Linux File Servers  

Δ4 
1 Άδεια 

 

1.4.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

 την προμήθεια του λογισμικού  
 την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των λογισμικών για τρία (3) έτη μέσω των 

συμβολαίων του κατασκευαστή. 
 την παράδοση εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστή των λογισμικών. 
 την υποβολή αναλυτικού τιμοκαταλόγου κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

όπου θα αναγράφεται η τιμή προσφοράς του ανά είδος.   
καθώς και όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
για την σωστή παροχή των προαναφερόμενων Υπηρεσιών. 

Η προμήθεια των λογισμικών θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της οριστικής παραλαβής από 
την Επιτροπή Παραλαβής και αφού εγκατασταθούν και τεθούν σε πλήρη λειτουργία. 

 

2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2.1 ΤΜΗΜΑ Α: 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου για την προμήθεια των υλικών θα γίνει με την έκδοση 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τους.  

Η καταβολή της αμοιβής για την τεχνική υποστήριξη του data center (40 ώρες) θα γίνεται στο 
τέλος κάθε τριμήνου, μετά την υποβολή συγκεντρωτικά, των εγκεκριμένων από την υπηρεσία 
δελτίων τεχνικής υποστήριξης για κάθε αίτημα και την έγκρισή τους από τον επιβλέποντα/ την 
αρμόδια Διεύθυνση.   
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2.2 ΤΜΗΜΑ Β: 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου για την προμήθεια του εξοπλισμού/ λογισμικού 
/Υπηρεσιών εγκατάστασης (Deployment Services) θα γίνει με την έκδοση του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής τους.  

Η καταβολή της αμοιβής για την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και αναβαθμίσεις του 
λογισμικού την παρεχόμενη από τον κατασκευαστή, θα γίνεται τμηματικά στην αρχή κάθε έτους 
παρεχόμενης υποστήριξης μετά από την υποβολή στην υπηρεσία της σχετικής βεβαίωσης που 
εκδίδεται από την κατασκευάστρια/δημιουργό εταιρία.  

Η καταβολή της αμοιβής για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού  (40 ώρες) θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά την υποβολή συγκεντρωτικά 
των  εγκεκριμένων από την υπηρεσία δελτίων τεχνικής υποστήριξης για κάθε αίτημα και την 
έγκρισή τους από τον επιβλέποντα/ την αρμόδια Διεύθυνση.   

2.3 ΤΜΗΜΑ Γ: 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου για τις Υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας 
δεδομένων/πληροφοριών (managed security services) θα γίνει σε 3 ισόποσες δόσεις και στο 
τέλος κάθε τετραμήνου, μετά την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής. 

2.4 ΤΜΗΜΑ Δ: 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου για την προμήθεια του προσφερόμενου λογισμικού, θα 
γίνει με την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τους.  
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Θεσσαλονίκη,   Σεπτέμβριος 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Λάμπρος Σακελλαρίου 
Τμήμα Ανάλυσης / Ανάπτυξης Συστημάτων & 

Διοδίων 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Υποδιευθυντής  

Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωργία Κύργιου 
Διευθύντρια Οικονομικής 

Διαχείρισης & Ανθρωπίνων Πόρων 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με τις υπ’ αριθμ. 1000/13/05.06.2020 & 
1004/23/15-09-2020 αποφάσεις του Δ.Σ. 

της ΕΟΑΕ 
 

 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 
 

 

 

Για τον «Ανάδοχο» 

 

 

_____________________ 

 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 

 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 
των συστημάτων: 

Α1. Server/Storage Parts 
Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

Part 
Number 

Περιγραφή Προορίζεται για Σύστημα 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

X298A-R5 NetApp X298 1TB 7.2k SATA Disk 
for FAS20x0 

NetApp FAS2020   

X306-R5 NetApp X306 2TB 7.2k SATA Disk 
for FAS22x0 

NetApp FAS2240-4   

 
Εγγύηση για καθένα από τα ανωτέρω είδη >= 1 έτος που περιλαμβάνει αντικατάσταση με ίδιο υλικό 
εντός 30 ημερών από τη δήλωση της βλάβης. 

Α2. Περιφερειακός Tower Server για Small business  
Όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ 
προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών και η βασική σύνθεση του 
Η/Υ θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιμο  στην 
ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Ο Server θα πρέπει να είναι καινούριος και σφραγισμένος από το 
εργοστάσιο κατασκευής µε όλα τα υλικά τοποθετημένα. 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη  
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό 
και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

 ΝΑΙ     

Tower ΝΑΙ     
Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη 
χρήση εργαλείων  

ΝΑΙ     

Ένδειξη βλαβών λειτουργίας στην 
εµπρόσθια όψη 

ΝΑΙ     

Όλη την τεκμηρίωση (documentation) 
του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, 
καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
δοκιμή που απαιτείται για την 
παράδοση του συστήματος σε 
κανονική και πλήρη λειτουργία.  

ΝΑΙ   

CPU (Επεξεργαστής)     

Κατασκευή Επεξεργαστή Ο επεξεργαστής θα 
πρέπει να έχει βγει στην 
παραγωγή κατά το 
τελευταίο έτος 

    

Αρχιτεκτονική/Σετ εντολών 
επεξεργαστών 

64-bit     
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Αριθμός εγκατεστημένων 
επεξεργαστών 

1   

Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών 2   

Πυρήνες επεξεργασίας ≥10   

Συχνότητα λειτουργίας ≥2.20 GHz   

Μνήμη cache L3 ≥25Mb   

Αριθμός καναλιών μνήμης ανά 
επεξεργαστή 

4   

Θέσεις μνήμης ανά επεξεργαστή 12   

Λιθογραφία επεξεργαστή ≤14nm   

Virtualization Technology Support ΝΑΙ   

Ταχύτητα Διαύλου (GT/s) ≥8   

Κεντρική Μνήμη     
PC4 ECC/Registered (σύμφωνα με την 
ανώτερη υποστηριζόμενη συχνότητα 
μνήμης του παρεχομένου 
επεξεργαστή) 

ΝΑΙ     

Μέγεθος (GΒ) ≥32Gb (≥2 ή 
περισσότερα 
αρθρώματα των16Gb με 
αυξήσεις ανά 2 
αρθρώματα) 

  

Ελεγκτής Σκληρών Δίσκων    
Αριθμός υποστηριζόμενων συσκευών 8     

Τεχνολογία μονάδων SATA ή SAS ή NL-SAS   

Υποστήριξη Hardware RAID 5 και 6   

Μνήμη Cache 256Mb   

Μπαταρία μνήμης Cache ΝΑΙ   

Υποστήριξη τομέων δίσκων μεγέθους 
4Κ 

ΝΑΙ   

Μονάδες Σκληρών Δίσκων    
Πλήθος μονάδων 3     
Τεχνολογία μονάδων SAS ή NL-SAS   
Ταχύτητα περιστροφής ≥7200 rpm   

Χωρητικότητα ≥1 ΤB   

Διαχείριση    
Κάρτα Ethernet πλήρους 
απομακρυσμένης διαχείρισης (με 
ενεργοποιημένη τη δυνατότητα 
διαχείρισης του γραφικού 
περιβάλλοντος του εγκατεστημένου 
λειτουργικού συστήματος). 

ΝΑΙ     

Μονάδες Οπτικού Δίσκου    
DVD Drive εσωτερικό ΝΑΙ     
Θύρες Επικοινωνίας    
Υποδοχές USB στην πίσω όψη ≥2     
Υποδοχές USB στην πρόσοψη 2   
Υποδοχές RS232 στην πίσω όψη 1   
Διεπαφή Εξόδου Οθόνης    
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Έξοδος VGA στην πίσω όψη ΝΑΙ     
Κάρτα Δικτύου    
Αριθμός θυρών διασύνδεσης Gigabit 
Ethernet 

4     

Τροφοδοτικό    
Υποστήριξη Hot Plug ΝΑΙ     
Πλήθος τροφοδοτικών 2   
Λογισμικό    
Λειτουργικό Σύστημα Microsoft 
Windows Server Standard τελευταίας 
έκδοσης 

ΝΑΙ   

ΕΓΓΥΗΣΗ    
Εγγύηση παρεχόμενη από τον 
κατασκευαστή ως προϊόν Next 
Business Day on-site Service με τα 
εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 
μήνες με αντικατάσταση ή επισκευή, 
με μέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) 
απόκρισης την επόμενη εργάσιμη μετά 
από κλήση για υποστήριξη. Οι 
συσκευές που υφίστανται βλάβη μέσα 
στη διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει 
να παραλαμβάνονται για επισκευή από 
τους χώρους μας, με μεταφορικό μέσο, 
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή 
χωρίς καμία χρέωση μας και να 
επιστρέφονται επισκευασμένες με 
μεταφορικό μέσο, ευθύνη και έξοδα 
του προμηθευτή και να εγκαθίστανται 
στο χώρο λειτουργίας τους από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό του 
κατασκευαστή χωρίς καμία χρέωση  
μας. 
 

ΝΑΙ   

 
 
Α3. Network Switches 
Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Part Number Περιγραφή 
Προορίζεται για 

Σύστημα 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

WS-C3650-48TD-S Catalyst Switch 48 Port with optical 
ports 

Cisco 3560 
(αντικατάσταση  
λόγω αστοχίας) 

  

GLC-SX-MMD Cisco SFP Modules for 1 Gigabit 
Ethernet (GBIC) 

Cisco Catalyst 
3560/3650 

  

 
Εγγύηση για καθένα από τα ανωτέρω είδη >= 1 έτος που περιλαμβάνει αντικατάσταση με ίδιο υλικό 
εντός 30 ημερών από τη δήλωση της βλάβης. 
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Α4. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Laptop) 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη  
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό 
υλικό και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Ναι     

CPU (Επεξεργαστής)       

Εγκατεστημένοι επεξεργαστές 1     

Πυρήνες επεξεργασίας 4     

Threads/CPU Core 2     

CPU Operating Frequency  ≥1.6 GHz     

Λιθογραφία επεξεργασία  14nm     

Γενιά Το πολύ μια (1) γενιά 
πίσω από την 
τρέχουσα. 

    

Οθόνη       

Size (Διαγώνιος) =14”     

Ανάλυση 1920x1080     

Δυνατότητες Full HD     

Non-Reflective Display Surface Ναι     

Panel Type IPS (In Plane 
Switching) 

    

Display Type LED-backlit     

Κεντρική Μνήμη       

Τύπος DDR4-SDRAM     

Εγκατεστημένη 1 x 8Gb 2400MHz      

Μέγιστη υποστηριζόμενη 
εγκατεστημένη μνήμη 

16GB     

Διαθέσιμες θέσεις επέκτασης 
μνήμης 

1     

Σκληρός Δίσκος       

Τεχνολογία SATA Solid State 
Drive  

    

Χωρητικότητα ≥256GB     

Επιπλέον 
λειτουργίες/υποσυστήματα 

      

Ενσωματωμένη κάμερα ανάλυσης 
720p 

Ναι     

Διασυνδεσιμότητα/Θύρες 
επικοινωνίας 

      

Υποδοχές USB 2.0 ≥2     

USB 3.1 Gen 1 1     

USB 3.1 Gen 1 Type C 1     

Gigabit Ethernet 10/100/1000 1     

Ασύρματη πρόσβαση Wi-Fi 802.11 b/g/n     

Bluetooth 4.0 Ναι     

SD card Ναι     

1x HDMI, 1x VGA Ναι     
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Επιπλέον χαρακτηριστικά       

Mouse οπτικής τεχνολογίας 
(εξωτερική συσκευή USB) 

Ναι του ίδιου 
κατασκευαστή με το 
Laptop 

    

Μέγιστο βάρος 1.6Kg     

Backlit Keyboard Ναι     

Αυτονομία ≥6 ώρες     

Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 
Professional: 
Προεγκατεστημένη 
άδεια OEM Windows  
10 Professional 

    

Εγγύηση      

Εγγύηση Τρία (3) Έτη παρεχόμενη 
από τον κατασκευαστή ή 
πιστοποιημένο συνεργάτη του 
κατασκευαστή ως προϊόν Next 
Business Day on-site Service με τα 
εξής χαρακτηριστικά: Αντικατάσταση 
ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί 
τόπου (on site) απόκρισης την 
επόμενη εργάσιμη μετά από κλήση 
για υποστήριξη 
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Α5. Τηλεόραση για χρήση σε συνεδρίες τηλεδιασκέψεων 75” 
Προορίζεται να συνδεθεί με Η/Υ τύπου DELL ή HP ή LENOVO 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη  
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό 
υλικό και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Ναι      

Size =75”     

Panel Type LED     

Resolution 4K Ultra HD 
3840x2160 pixels 

    

Smart TV Functions Ναι     

CPU 4 πυρήνες (quad core)     

Refresh Rate 50/60 Hz     

High Dynamic Range (HDR) HDR10     

Local Dimming Επιθυμητό όχι απαραίτητο     

Συνδέσεις και θύρες       

HDMI ≥3     

USB ≥2     

Ethernet (LAN) Ναι     

Wireless LAN Built-in Ναι     

Bluetooth Ναι     

Web Browser Ναι     

Ενσωματωμένοι 
αποκωδικοποιητές τηλεόρασης 

      

DVB-T2 (H.265) Ναι     

DVB-C Ναι     

DVB-S2 Ναι     

Εγγύηση από τον κατασκευαστή ≥ ένα (1) έτος   

Συμπεριλαμβάνεται εξωτερική web 
camera (USB 3.0, με ανάλυση video 
τουλάχιστον 1280x720) , μικρόφωνο 
(ή ενσωματωμένο στην κάμερα), 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης 
ρεύματος και USB, προεκτάσεις 
καλωδίων για τοποθέτηση σε 
απόσταση τριών μέτρων από PC, 
βάση στήριξης σε τοίχο, εργασίες 
τοποθέτησης σε τοίχο και σύνδεσης 
με Η/Υ, wireless display adapter για 
ασυρματη προβολή απο 
laptop/mobile.        

Εγκατάσταση σε τοίχο, 
σύνδεση με Η/Υ, θέση σε 
λειτουργία, δοκιμαστική 
λειτουργία video conferencing 
μέσω skype.  
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Α6. Τηλεόραση για χρήση σε συνεδρίες τηλεδιασκέψεων 65” 
Προορίζεται να συνδεθεί με Η/Υ τύπου DELL ή HP ή LENOVO 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη  
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό 
υλικό και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Ναι     

Size =65”     

Panel Type LED     

Resolution 4K Ultra HD 
3840x2160 pixels 

    

Smart TV Functions Ναι     

CPU 4 πυρήνες (quad core)     

Refresh Rate 50/60 Hz     

High Dynamic Range (HDR) HDR10     

Local Dimming Επιθυμητό όχι απαραίτητο     

Συνδέσεις και θύρες       

HDMI ≥3     

USB ≥2     

Ethernet (LAN) Ναι     

Wireless LAN Built-in Ναι     

Bluetooth Ναι     

Web Browser Ναι     

Ενσωματωμένοι 
αποκωδικοποιητές τηλεόρασης 

      

DVB-T2 (H.265) Ναι     

DVB-C Ναι     

DVB-S2 Ναι     

Εγγύηση από τον κατασκευαστή ≥ ένα (1) έτος   

Συμπεριλαμβάνεται εξωτερική web 
camera (USB 3.0, με ανάλυση video 
τουλάχιστον 1280x720) , μικρόφωνο 
(ή ενσωματωμένο στην κάμερα), 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης 
ρεύματος και USB, προεκτάσεις 
καλωδίων για τοποθέτηση σε 
απόσταση τριών μέτρων από PC, 
βάση στήριξης σε τοίχο, εργασίες 
τοποθέτησης σε τοίχο και σύνδεσης 
με Η/Υ, wireless display adapter για 
ασυρματη προβολή απο 
laptop/mobile.        

Εγκατάσταση σε τοίχο, 
σύνδεση με Η/Υ, θέση σε 
λειτουργία, δοκιμαστική 
λειτουργία video conferencing 
μέσω skype.  
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Α7. Φορητή Ταμπλέτα (Tablet) 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη  
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό 
υλικό και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Ναι     

CPU (Επεξεργαστής)       

Εγκατεστημένοι επεξεργαστές 1     

Πυρήνες επεξεργασίας 8     

Γενιά Το πολύ μια (1) γενιά 
πίσω από την τρέχουσα. 

    

Οθόνη       

Size (Διαγώνιος) ≥10”     

Ανάλυση 1920x1080     

Δυνατότητες Full HD     

Non-Reflective Display Surface Ναι     

Display Type IPS TFT Touchscreen     

Κεντρική Μνήμη       

Τύπος Internal     

Εγκατεστημένη 3Gb       

Σκληρός Δίσκος       

Τεχνολογία Solid State Drive      

Χωρητικότητα ≥64GB     

Επιπλέον 
λειτουργίες/υποσυστήματα 

      

Ενσωματωμένη πίσω κάμερα  ≥8 MP     

Διασυνδεσιμότητα/Θύρες 
επικοινωνίας 

      

USB 2.0 or Type C ναι     

Ασύρματη πρόσβαση Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac     

Bluetooth  ≥ 4.0     

Δίκτυο  4G-LTE   

SD card Ναι     

Επιπλέον χαρακτηριστικά       

Μέγιστο βάρος 0.5Kg     

Αυτονομία ≥12 ώρες     

Λειτουργικό σύστημα ≥Android 9.0     

Θήκη Προστασίας από πτώση Ναι   

Εγγύηση    
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Εγγύηση Δυο (2) Έτη παρεχόμενη 
από τον κατασκευαστή ή 
πιστοποιημένο συνεργάτη του 
κατασκευαστή ως προϊόν Next 
Business Day on-site Service με τα 
εξής χαρακτηριστικά: Αντικατάσταση 
ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί 
τόπου (on site) απόκρισης την 
επόμενη εργάσιμη μετά από κλήση 
για υποστήριξη 
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Α8. Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι/USB sticks 
 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

 Να αναφερθεί μοντέλο, 
εταιρεία κατασκευής και 
ιστοσελίδα κατασκευαστή 
με υποστηρικτικό υλικό 
και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

      

Α8.1 External HDD 2TB       

 Χωρητικότητα 2 TB     
 Interface USB 3.0     
 Μέγεθος 2.5 Inches     
 Password protection with 

hardware encryption 
Ναι     

 
Εγγύηση 

≥3 χρόνια από 
τον 
κατασκευαστή 

    

Α8.2 External HDD 4TB       

 Χωρητικότητα 4 TB     
 Interface USB 3.0     
 Μέγεθος 2.5 Inches     
 Password protection with 

hardware encryption 
Ναι     

 
Εγγύηση 

≥3 χρόνια από 
τον 
κατασκευαστή 

    

Α8.3 Internal HDD 1,2TB       
 Χωρητικότητα 1,2 TB     
 Interface SAS     
 Μέγεθος 2.5 Inches     
 Password protection with 

hardware encryption 
Ναι     

 
Εγγύηση 

≥3 χρόνια από 
τον 
κατασκευαστή 

    

Α8.4 Internal SSD ≥500GB       
 Χωρητικότητα ≥500GB     
 Interface SATA 3     
 Μέγεθος 2.5 Inches     
 Password protection with 

hardware encryption 
Ναι     

 
Εγγύηση 

≥3 χρόνια από 
τον 
κατασκευαστή 

    

Α8.5 Internal SSD 1 TB       
 Χωρητικότητα 1 TB     
 Interface SATA 3     
 Μέγεθος 3.5 Inches     

 Password protection with 
hardware encryption 

Ναι     

 
Εγγύηση 

≥3 χρόνια από 
τον 
κατασκευαστή 
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Α8.6 USB Stick 64GB       

 Χωρητικότητα 64 GB     
 Interface USB 3.0     
 

Εγγύηση 
≥5 χρόνια από 
τον 
κατασκευαστή 

    

 
 
Α9. Μνήμες 
Προορίζονται για Η/Υ τύπου DELL ή HP ή LENOVO 

 
Προδιαγραφή 

Ελάχιστη  
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή  
Τεκμηρίωσης 

 Να αναφερθεί μοντέλο, 
εταιρεία κατασκευής και 
ιστοσελίδα κατασκευαστή 
με υποστηρικτικό υλικό 
και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά       

Α9.1 DDR 2       
 Type/Module Name DDR2 (PC2-

6400)     
 Memory Capacity 2 GB     
 CAS Latency CL6     
 Timing (CL-tRCD-tRP) 6-6-6     
 Memory Voltage 1.8 V     
 Module Type DIMM     
 Product Type SDRAM     
 Memory Type Non-ECC     
 Memory Speed 800 MHz     
 Εγγύηση  2 έτη     
Α9.2 DDR 4       
 

Type/Module Name 
DDR4 (PC4-
19200)     

 Memory Capacity 16 GB     
 CAS Latency CL17     
 Timing (CL-tRCD-tRP) 17-17-17     
 Memory Voltage 1.2 V     
 Module Type DIMM     
 Product Type SDRAM     
 Memory Type Non-ECC     
 Memory Speed 2400 MHz     
 Εγγύηση  2 έτη     
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Α10. Audio Visual 

 
Προδιαγραφή 

Ελάχιστη 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

 Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό 
και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

 ΝΑΙ     

Α10.1 Επιτραπέζια Ηχεία για ΗΥ set      
 Ισχύς Watt (RMS) ≥40   
 Είσοδος  Analog 3.5’ mm   
Α10.2 Ενισχυτής 300W για μικροφωνική       
 Ισχύς εξόδου ≥300W@4Ω   

 
Είσοδοι 

2x XLR, 2x 
TRS 

  

 Έξοδοι 2x Speakon     
Α10.3 Ηχεία για μικροφωνική       

 Παθητικό ηχείο 2 δρόμων τοίχου Ναι   
 Έξοδος  ≥300W@4Ω   
 Woofer ≥8’’     
 Βάση τοίχου Ναι    
Α10.4 Μικρόφωνο δυναμικό ασύρματο      

 Ασύρματο ψηφιακό σετ χειρός  Ναι   

 Επικοινωνία  ≥UHF   
 

Διαμόρφωση  
PLL-
Synthesized 

    

Α10.5 Κονσόλα μικροφωνικής εγκατ/σης      
 Κονσόλα μίξης μικροφώνων    
 Κανάλια εισόδου stereo ≥4   
 Σύνδεση USB Ναι      
 Έξοδος stereo ≥2   

Α10.6 Μικρόφωνο πυκνωτικό ενσύρματο      

 Βάση γραφείου  Ναι   
 Επικοινωνία  3,5mm   
 Συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα 

καλώδια σύνδεσης ρεύματος, ήχου, 
ηχείων και USB, προεκτάσεις 
καλωδίων για τοποθέτηση σε 
απόσταση τριών μέτρων από PC, 
εργασίες τοποθέτησης σε τοίχο και 
σύνδεσης με Η/Υ. Εγκατάσταση 
ενισχυτή, κονσόλας και μικροφώνων, 
ηχείων σε τοίχο, σύνδεση με Η/Υ, θέση 
σε λειτουργία, δοκιμαστική λειτουργία 
video conferencing μέσω skype.   

ΝΑΙ   

Α10.7 Web Cameras    

 Ανάλυση Βίντεο 1280x720     

 Σύνδεση USB   

 Μικρόφωνο ΝΑΙ   

Α10.8 Wifi Access Point    

 Επέκταση του Ubiquiti Unifi λόγω ήδη 
υπάρχουσας υποδομής    

ΝΑΙ 
    

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. 

ΝΑΙ 
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 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας 802.11AC wave 2 (Wifi 5) 
τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
  

 Ταυτόχρονη εκπομπή σε 2,4GHz & 
5GHz 

ΝΑΙ 
  

 Πηγή τροφοδοσίας μέσω καλωδίου 
Ethernet 802.3at PoE+ 

ΝΑΙ 
  

 Υποστηριζόμενη ταυτόχρονη εκπομπή 
πολλαπλών καναλιών 3x3 

ΝΑΙ 
  

 Θύρες επικοινωνίας Ethernet 1Gbps >=2   

 Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή ΝΑΙ   

 Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 
εγκατάστασης στα κεντρικά γραφεία ή 
περιφερικά γραφεία της Εγνατίας 

ΝΑΙ 
  

 Εγγύηση  από τον κατασκευαστή 2 έτη   
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Α11. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη  
Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
40ωρών από εξειδικευμένο προσωπικό 
που απασχολείται στον υποψήφιο 
ανάδοχο και διαθέτει πιστοποιήσεις από 
την κατασκευάστρια εταιρεία του προς 
υποστήριξη εξοπλισμού. Η παροχή των 
υπηρεσιών θα γίνεται κατόπιν εντολής του 
εργοδότη στη διάρκεια της σύμβασης. 

Ναι     

Τα άτομα που θα διαθέσει ο ανάδοχος 
έχουν εμπειρία σε εγκατάσταση, 
συντήρηση και επιδιόρθωση 
προβλημάτων σε περιβάλλον Datacenter 
(Servers, Storage Area Network, 
Networking, Routing, VLANs, Firewall 
Management κτλ) ώστε να μπορούν να 
υποστηρίξουν με αρτιότητα τα ανωτέρω 
συστήματα.  
 

ΝΑΙ  

βιογραφικά 
σημειώματα με 
αναλυτικές αναφορές 
των συστημάτων που 
έχουν υποστηρίξει 
και πιστοποιήσεις 
από τον 
κατασκευαστή  
 

Απόκριση μέσω  βλαβοληπτικού κέντρου 
με εικοσιτετράωρη συνεχή λειτουργία 
24×7×365 και πρόσβαση σε αυτό μέσω 
αριθμού σταθερού τηλεφώνου, αριθμού 
κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω 
email. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΜΗΜΑ B – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 
των συστημάτων και των λογισμικών. Όλα τα προσφερόμενα είδη (υλικό και λογισμικό) του Τμήματος 
Β θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή με διασφάλιση ενιαίας ορατότητας (visibility) και 
συσχετισμού (correlation) : 

Β1. Τείχος Προστασίας (Firewall) 
Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη 
Απαίτηση  Απάντηση 

Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Το προσφερόμενο σύστημα θα 
αποτελείται από  2 ίδια firewalls 
επόμενης γενιάς – Next Generation τα 
οποία να έχουν τη δυνατότητα να 
λειτουργήσουν σε cluster.  

ΝΑΙ   

 

Απαιτούμενος Αριθμός κόμβων >=2   

Το προσφερόμενο σύστημα (cluster) θα 
πρέπει να είναι της ίδιας 
κατασκευάστριας εταιρείας  

NAI  
 

Το ζεύγος θα πρέπει να μπορεί να 
λειτουργεί σε Active/Active (Load 
Sharing) ή σε Active/Standby mode.  

ΝΑΙ   
 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει 
φυσική παρουσία στην Ελλάδα μέσω 
τοπικού γραφείου και όχι μόνο μέσω 
αντιπροσώπων – μεταπωλητών - 
διανομέων.  

ΝΑΙ  

 

Αριθμός WAN συνδέσεων >=2   

Λειτουργία ως Layer 3 Firewall.   ΝΑΙ    
Μέγιστη προσφερόμενη ρυθμο-
απόδοση  της κάθε μιας συσκευής του 
cluster τουλάχιστον 6 Gbps  

ΝΑΙ  
 

Μέγιστο προσφερόμενο VPN throughput  
τουλάχιστον 1.2Gbps για κάθε συσκευή 

ΝΑΙ 
 

    

Ελάχιστος αριθμός VPN συνδέσεων >200   
Μέγιστο προσφερόμενο IPS throughput 
της κάθε συσκευής τουλάχιστον 2.2 
Gbps. 

ΝΑΙ  
 

Μέγιστο προσφερόμενο  NGFW 
Throughput της κάθε συσκευής, 
τουλάχιστον 2.2 Gbps  

ΝΑΙ 
  

 

Μέγιστος προσφερόμενος αριθμός 
ταυτόχρονων συνδέσεων για κάθε 
συσκευή (Concurrent Connections) 
τουλάχιστον 

400.000  

 

Προσφερόμενος αριθμός δικτυακών >=8    
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θυρών 1GbE  

Προσφερόμενος αριθμός δικτυακών 
θυρών SFP. 

>=4    

Αριθμός Σκληρών Δίσκων ανά συσκευή   >=1   

Χωρητικότητα του κάθε δίσκου  
>=200GB 
 

 
 

Τοποθέτηση σε rack ΝΑΙ   

Οι συσκευές να διαθέτουν μηχανισμούς 
εντοπισμού εισβολών (Intrusion 
Prevention/Detection  System – IPS/IDS). 

ΝΑΙ 
  

 

Οι συσκευές να διαθέτουν μηχανισμό 
Application Control. 

ΝΑΙ    

Οι συσκευές να διαθέτουν μηχανισμό 
Anti Bot. ΝΑΙ   

 

Οι συσκευές να διαθέτουν μηχανισμό 
Anti Malware. ΝΑΙ   

 

Οι συσκευές να διαθέτουν μηχανισμό 
ULR Filtering. ΝΑΙ   

 

Δυνατότητα αναβάθμισης του 
λογισμικού του firewall 

ΝΑΙ   
 

Δυνατότητα διασύνδεσης με το Active 
Directory  

NAI  
 

Εφαρμογή διαφορετικής πολιτικής σε 
χρήστες ανάλογα με το δίκτυο που 
ανήκουν.  

ΝΑΙ  
 

Εφαρμογή κανόνων ασφαλείας με βάση 
τον χρήστη ή το group ή τον υπολογιστή 
χρήστη του AD ή/και συνδυασμό όλων. 

ΝΑΙ  
 

H λειτουργία Anti – Bot θα πρέπει να 
βασίζεται στην ανίχνευση και καταστολή 
ύποπτης και  μη φυσικής δικτυακής 
κίνησης  

NAI   

 

Η λειτουργία Anti-Malware θα πρέπει να 
έχει δυνατότητα ελέγχου με βάση τον 
τύπου του αρχείου. 

ΝΑΙ   
 

Υποστήριξη Static/Dynamic ΝΑΤ,  ΝΑΙ    

Λειτουργία Site-to-site VPN για σύνδεση 
με απομακρυσμένα σημεία  ΝΑΙ   

 

Να υποστηρίζει λειτουργία DHCP, DHCP 
Relay Agent. ΝΑΙ  

 

Υποστήριξη Network Time Protocol. ΝΑΙ   

Υποστήριξη (Remote Access VPN) με την 
χρήση Client λογισμικού ή χωρίς (Client 
based /Clientless)  

ΝΑΙ  
 

Υποστήριξη τεχνικών Quality of Service 
(QoS)  

ΝΑΙ  
 

Το λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να 
υποστηρίζει λογαριασμούς role-based 
administrator. 

ΝΑΙ   
 

Η λύση θα πρέπει να επιτρέπει 
κεντρικοποιημένη αναβάθμιση των ΝΑΙ   
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συστημάτων ασφαλείας σε νεότερες 
εκδόσεις λογισμικού.  

Υποστήριξη κατ’ ελάχιστο των 
ακόλουθων περιβαλλόντων εξομοίωσης: 

 Microsoft Windows 8,10 
 Microsoft Office 

 

   

 

Για κάθε κακόβουλο αρχείο να 
δημιουργείται αναλυτική αναφορά.  

ΝΑΙ    

Προσφερόμενες άδειες SSL VPN για 
remote access. 

>=100    

Υπηρεσίες επαλήθευσης διπλού 
παράγοντα για τις VPN συνδέσεις (MFA) 
αντίστοιχες άδειες με VPN 

ΝΑΙ  
 

Υπηρεσίες ενημέρωσης των απειλών σε 
πραγματικό χρόνο προκειμένου να  
παραμένει διαρκώς  ενήμερο με τα είδη 
των επιθέσεων που προκύπτουν. 

>=3 ΧΡΟΝΙΑ  

 

Προστασία από κακόβουλο λογισμικό 
μηδενικού χρόνου (zero day malware). 

ΝΑΙ   

 

Όλο το παρεχόμενο λογισμικό είναι του 
ιδίου κατασκευαστή με το υλικό HW 

ΝΑΙ  
 

Υποστήριξη της ανάλυσης ενός αρχείου 
σε επίπεδο κλειστού περιβάλλοντος 
(sandbox)  

ΝΑΙ   
 

Υποστήριξη επισκευής HW σε Next 
Business Day τουλάχιστον 8x5 από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ  
 

Το NGFW πρέπει να περιλαμβάνει τις 
άδειες για τη διαχείριση όλων των 
παραπάνω υπηρεσιών 

ΝΑΙ  
 

Υπηρεσίες εγκατάστασης 
παραμετροποίησης και εκπαίδευσης των 
συστημάτων τα γραφεία μας 

ΝΑΙ  
 

Υπηρεσίες υποστήριξης και  διαχείρισης 
υλικού  1 έτος  

 

Οι άδειες χρήσης του ζητούμενου 
λογισμικού παρέχονται για 3 έτη ΝΑΙ  

 

Εγγύηση από τον κατασκευαστή 3 έτη για το υλικό  
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Β2. Σύστημα προστασίας τερματικών σταθμών (EDR) 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη 
απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Σύστημα προστασίας τερματικών σταθμών (EDR) 
εξειδικευμένο σε Threat Analysis και Protection ΝΑΙ 

 
 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκλείει 
κακόβουλο λογισμικό,να εντοπίζει τη διαδρομή που αυτό 
έχει ακολουθήσει στο δίκτυο,να αναλύει τη συμπεριφορά 
του και να παρέχει αναφορές. 

ΝΑΙ 

 

 
Να υποστηρίζεται η λειτουργία antivirus με αυτόματες 
ενημερώσεις υπογραφών ΝΑΙ 

  
Να υποστηρίζεται η δυνατότητα ενημέρωσης από τοπικό 
σημείο  ΝΑΙ   
Το footprint του λογισμικού που εγκαθίσταται στα 
τερματικά να είναι μικρότερο από 100MB  ΝΑΙ 

  
Να μην απαιτείται εγκατάσταση οιουδήποτε άλλου 
λογισμικού (π.χ. application server) ή συσκευής στο 
δίκτυο πέρα από το λογισμικό τερματικού σταθμού. ΝΑΙ 

 
 

Να υποστηρίζεται η εγκατάσταση του λογισμικού και 
μέσω αλληλεπίδρασης (interactive) αλλά και χωρίς 
παρέμβαση του χρήστη (silent) ΝΑΙ 

 
 

Να υποστηρίζεται η εγκατάσταση του λογισμικού μέσω 
συστημάτων διαχείρισης λογισμικού σταθμών ΝΑΙ 

  
Να υποστηρίζεται παράλληλη λειτουργία με άλλα αντι-
ιικά συστήματα  ΝΑΙ  

  
Να υποστηρίζονται λειτουργικά συστήματα: ΝΑΙ   
       Windows 7 ή νεότερο ΝΑΙ   
       OSX 10.11 και MacOS 10.12 ή νεότερο ΝΑΙ   
       Redhat EL και CentOS 6 και 7 ΝΑΙ   
Να υποστηρίζονται κινητές συσκευές  Android, iOS 
(iPad, iPhone)  ΝΑΙ 

  
Το λογισμικό θα πρέπει να cloud-based analytics και 
web-based management μέσω γραφικού user interface ΝΑΙ 

 
 

Το λογισμικό θα πρέπει να απαιτεί χρήση κωδικού 
πρόσβασης για την απεγκατάσταση του connector (για 
χρήση στα λογισμικά Windows) 

ΝΑΙ 

 
 

Δυνατότητα της εγκατάστασης του Update server στην 
υφιστάμενη τοπική υποδομή (on premises) ΝΑΙ 

 
 

Υποστήριξη ολοκληρωμένης παγκόσμιας πλατφόρμας 
νοημοσύνης για απειλές: Συλλογή real-time 
πληροφοριών για δεδομένα με ευρύτερη ορατότητα και 
footprint. Οι πολιτικές για τα νεα threats θα πρέπει να 
μπορούν να εφαρμόζονται σε πολλαπλές security  
πλατφόρμες. ΝΑΙ 

 

 
Το λογισμικό θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση: ΝΑΙ   
Να διαθέτει  One-to-one signature matching ΝΑΙ   
Να διαθέτει  One-to-many matching (fuzzy fingerprinting) ΝΑΙ   
Να διαθέτει  machine learning για την γρήγορη 
ανακάλυψη stealthy threats  ΝΑΙ 
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Να διαθέτει rootkit scanning ΝΑΙ   
Να διαθέτει  PCI και HIPAA compliance  ΝΑΙ   
Να μπορεί να ορίσει IP White lists και Black lists ΝΑΙ   
Να διαθέτει απλές προσαρμοσμένες ανιχνεύσεις ΝΑΙ   
Να διαθέτει σύνθετες προσαρμοσμένες ανιχνεύσεις  ΝΑΙ   
Να μπορεί να αποτρέψει την είσοδο σε επίπεδο 
εφαρμογής  ΝΑΙ   
Να μπορεί να πραγματοποιήσει αρχικό σκανάρισμα της 
συσκευής ΝΑΙ 

 
 

Να υποστηρίζει την παρακολουθηση, αναλύση και 
καταγραφή της δραστηριότητας των αρχείων ΝΑΙ   
Nα μπορεί να προσδιορίσει  κακόβουλο λογισμικό χωρίς 
μνήμη ή χωρίς αρχεία ΝΑΙ 

 
 

Να διαθέτει προστασία κακόβουλης δραστηριότητας  
από επιθέσεις ransomware και να παρατηρείται η 
συμπεριφορά των διεργασιών που εκτελούνται. Να 
εντοπίζονται κακόβουλες ενέργειες διαδικασιών όταν 
εκτελούνται και να τις εμποδίζει να κρυπτογραφήσουν τα 
δεδομένα του τερματικού. ΝΑΙ   
Να υποστηρίζεται η ανάλυση άγνωστων αρχείων σε  
cloud based sandbox ΝΑΙ 

 
 

Να υποστηρίζει Sandbox-aware κακόβουλο λογισμικό, 
με ιδιόκτητο μηχανισμό ανάλυσης και τεχνικές αντι-
διαφυγής έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν 
malwares που προσπαθουν να αποφύγουν την ανάλυση 
και το sandboxing ΝΑΙ 

 

 
Να υποστηρίζει τόσο αυτόματες όσο και μη αυτόματες 
υποβολές αρχείων στο sandbox ΝΑΙ 

 
 

Να υποστηρίζει αναφορές ανάλυσης των ευρυμάτων 
των αρχείων sandbox ΝΑΙ 

 
 

 Να υποστηρίζει αναδρομη για αναζήτηση ιστορικών 
δεδομένων για συσχέτιση προηγούμενης 
δραστηριότητας ΝΑΙ   

Να υποστηρίζεται η ικανότητα διεξαγωγής ανάλυσης σε 
αρχικό στάδιο και για παρατεταμένη χρονική περίοδο ΝΑΙ   

Να μπορεί να προσφέρει σαφείς αποδείξεις για την αιτια 
της απειλής ΝΑΙ   

Υποστήριξη Απομόνωσης τερματικών για αποφυγή 
πλευρικής κίνησης ΝΑΙ   

Θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν 
αυτοματοποιημένες ενέργειες σχετικά με: αλλαγή 
ομάδας, forensic snapshot generation, sandbox file 
submission και απομόνωση Τερματικού. 

ΝΑΙ 

 

 
Υποστήριξη cloud IoC: Διάθεση λίστας indicator of 
compromise συνδεδεμένης με MITRE ATT&CK ΝΑΙ 
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Εμφάνιση λίστας ευάλωτων λογισμικών στο σύστημα, 
τους κεντρικούς υπολογιστές που περιέχουν το 
λογισμικό και τους κεντρικούς υπολογιστές που είναι 
πιθανό να έχουν παραβιαστεί. Να παρουσιάζει τον 
αριθμό και τη σοβαρότητα των ευάλωτων εφαρμογών 
και τον αριθμό των τερματικών στα οποία έχει εμφανιστεί 
η εφαρμογή. Να μπορούν να συνδεθούν οι   ευπάθειες 
για κάθε εφαρμογή στις σχετικές καταχωρίσεις CVE 

ΝΑΙ 

 

 

Να μπορεί να εκθέσει τις ευάλωτες εφαρμογές σε ένα 
περιβάλλον, βοηθώντας τους διαχειριστές και τους 
ανταποκριτές στην καλύτερη καθοδήγηση για τις 
επικείμενες ενημέρωσεις κώδικα (software patches) ΝΑΙ   
Να αποκλείονται διεργασίες που παρουσιάζουν 
κακόβουλη συμπεριφορά ΝΑΙ 

  
Τα αρχεία που παρουσιάζουν κακόβουλη συμπεριφορά 
να μπορούν να τεθούν αυτόματα σε καραντίνα ΝΑΙ 

  
Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς από καραντίνα ΝΑΙ   
Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης διαγραφής από την 
καραντίνα μετά από ένα διάστημα διατήρησης. Να 
αναφερθεί το διάστημα αυτό. ΝΑΙ 

 
 

Να τερματίζονται αυτόματα διεργασίες που 
παρουσιάζουν κακόβουλη συμπεριφορά ΝΑΙ 

  
Να παρέχεται επιλογή για την ορατότητα της λειτουργίας 
και των μηνυμάτων στο χρήστη ή όχι ΝΑΙ 

  
Να υποστηρίζει βαθιά ορατότητα στα εκτελέσιμα και στη 
δραστηριότητα των αρχείων σε όλα τα τερματικά ΝΑΙ 

 
 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 
βαθιά ορατότητα μέσα σε εφαρμογές και πληροφορίες 
εκτελέσιμου επιπέδου.  

ΝΑΙ 

 
 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 
βαθιά ορατότητα και συνεχή ανάλυση των αρχείων που 
απαιτούνται για γρήγορη ανίχνευση απειλών σε τελικά 
σημεία και ανταπόκριση προτού προκληθεί ζημιά ΝΑΙ   

Δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της διάδοσης 
αρχείων με την πάροδο του χρόνου σε όλο το 
περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ορατότητα και να 
μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη 
παραβίασης κακόβουλου λογισμικού. ΝΑΙ   

 Δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της 
δραστηριότητας και της επικοινωνίας σε συσκευές και σε 
επίπεδο συστήματος για να μπορούν να  κατανοήθούν  
γρήγορα οι βασικές αιτίες και το ιστορικό των 
συμβάντων που οδηγούν σε ένα compromise 

ΝΑΙ 
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Εμφάνιση όλων των αρχείων που έχουν εκτελεστεί στον 
οργανισμό, ταξινομημένα κατά την επικράτηση από το 
χαμηλότερο στο υψηλότερο για την ανακάλυψη απειλών 
που δεν εντοπίστηκαν στο παρελθόν και 
παρατηρήθηκαν από μικρό αριθμό χρηστών. Τα αρχεία 
που εκτελούνται μόνο από λίγους χρήστες ενδέχεται να 
είναι κακόβουλα (για παράδειγμα, στοχευμένες 
προηγμένες επίμονες απειλές) ή αμφισβητήσιμες 
εφαρμογές ΝΑΙ   

Αναζήτηση και ανάκτηση αρχείων: Θα πρέπει να δίνεται 
η δυνατότητα να επιτρέπεται στους διαχειριστές να 
αναζητήσουν οποιοδήποτε αμφισβητήσιμο αρχείο στον 
οργανισμό, να δουν τη διασπορά του μέσω μιας 
εγκατεστημένης βάσης και να τραβήξουν το αρχείο από 
οποιοδήποτε τερματικό για περαιτέρω ανάλυση. ΝΑΙ   

Το λογισμικό θα πρέπει να παρακολουθεί, αναλύει και 
καταγράφει όλη τη δραστηριότητα αρχείων και τις 
επικοινωνίες σε τερματικά, τις κινητές συσκευές και στο 
δίκτυο. Εάν ένα υποτιθέμενο «καλό» ή «άγνωστο» 
αρχείο αρχίσει να συμπεριφέρεται κακόβουλα, η 
προτεινόμενη λύση θα πρέπει να μπορεί να ειδοποιήσει 
αναδρομικά τις ομάδες ασφαλείας. Οι ειδοποιήσεις θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ένα 
καταγεγραμμένο ιστορικό δραστηριότητας αρχείων με 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά 
της απειλής. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι ικανή 
να δώσει τουλάχιστον τα παρακάτω δεδομένα  
ασφαλείας: 

ΝΑΙ 

 

 
 ‘ Από πού προήλθε το κακόβουλο λογισμικό; ΝΑΙ   
 ‘ Ποια ήταν η μέθοδος και το σημείο εισόδου; ΝΑΙ   
 ‘ Πού και ποια συστήματα επηρεάστηκαν; ΝΑΙ   
 ‘ Τι έκανε η απειλή και τι κάνει τώρα; ΝΑΙ   
 ‘ Πώς σταματάμε την απειλή και εξαλείφουμε τη βασική 
αιτία; ΝΑΙ 

 
 

Υποστήριξη Command line visibility, command line 
capture και command line logging ΝΑΙ 

 
 

Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει δείκτες 
συμπεριφοράς συμβιβασμού ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών ανά 
ομάδες τερματικών ΝΑΙ 

  
Να υποστηρίζεται στατική (static) ανάλυση και ανάλυση 
συμπεριφοράς (behavioral) ΝΑΙ 

  
Να υποστηρίζεται ανάλυση σε ύποπτα τερματικά με 
δυνατότητα: ΝΑΙ 

  
Ακολουθία συμβάντων και με δυνατότητα ελέγχου 
χρονικής σειράς όπου θα είναι δυνατή η παρουσίαση 
ονόματος τερματικού σταθμού, ονόματος χρήστη, IP 
διεύθυνσης, εφαρμογής ή διεργασίας  ΝΑΙ 

 

 
Να είναι άμεσα διαθέσιμα στοιχεία ακολουθίας 
συμβάντων ΝΑΙ   
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Να παρέχεται δυνατότητα ιχνηλάτησης κακόβουλου 
λογισμικού και να παρέχεται οπτικοποιημένα (π.χ. 
γράφος ή διάγραμμα) πληροφορία για τα: ΝΑΙ 

 
 

Σημείο παρείσφρησης ΝΑΙ   
Το στοιχείο που μολύνθηκε αρχικά (patient zero) ΝΑΙ   
Η μέθοδος παρείσφρησης ΝΑΙ   
Να υπάρχει τεχνική εντοπισμού πολυμορφικών malware ΝΑΙ   
Να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού file-less attacks ΝΑΙ   

Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου απειλών από τερματικά 
χωρίς εγκατεστημένο πράκτορα (agent) 

ΝΑΙ 

 
 

Να γίνεται χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τον 
εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού ΝΑΙ 

  
Να υπάρχει λειτουργία επαναξιολόγησης αποφάσεων 
(περιπτώσεις false positive / false negative) χωρίς να 
απαιτείται επανέλεγχος του τεκμηρίου (αρχείου, 
διεργασίας, κ.λπ.) ΝΑΙ 

 

 
Να υποστηρίζεται η χρήση IOC (Indicators of 
Compromise) και η δυνατότητα εισαγωγής νέων με 
χρήση ανοικτών προτύπων ΝΑΙ 

 
 

Να αναφερθεί το πρότυπο περιγραφής των artifacts  ΝΑΙ   

Να υποστηρίζεται περιγραφή με OpenIOC  
ΝΑΙ 

 
 

Η λύση θα πρέπει να εντοπίζει τα IoC σε επίπεδο 
δικτύου και συστήματος. ΝΑΙ 

 
 

Endpoint IoCs: Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλουν τα δικά τους IoC για να πιάσουν 
στοχευμένες επιθέσεις. ΝΑΙ   
Να εντοπίζονται τεκμήρια με χαμηλό ρυθμό εμφάνισης ΝΑΙ   
Να εντοπίζονται και αναφέρονται ευπάθειες σε 
εγκατεστημένο λογισμικό ΝΑΙ 

  
Να υποστηρίζεται δυναμική ανάλυση συμπεριφοράς και 
να παρέχεται αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων ΝΑΙ 

  
Να υπάρχει η δυνατότητα στο διαχειριστή να υποβάλει 
τεκμήρια για ανάλυση. ΝΑΙ 

  
Να εντοπίζονται και να αποκλείονται συνδέσεις τύπου 
CnC (Command and Control)  ΝΑΙ 

  
Να εντοπίζονται εφαρμογές τύπου dropper ώστε να 
αποκλείεται η διείσδυση malicious payload. ΝΑΙ 

  
Να παρέχεται η δυνατότητα αποκλεισμού του τερματικού 
σταθμού  ΝΑΙ 

  
Να υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων σε επίπεδο IP και 
υπηρεσιών DNS και DHCP σε περίπτωση αποκλεισμού  ΝΑΙ 

  
Να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης  ΝΑΙ   
Να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εξαιρέσεων για 
αρχεία, διεργασίες, διαδρομές (path), διευθύνσεις IP ΝΑΙ 

  
Να παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένων 
ενεργειών ανά ομάδα σταθμών στην περίπτωση 
εντοπισμού απειλών, όπως: ΝΑΙ 

 
 

       Αποστολή δειγμάτων για ανάλυση ΝΑΙ   
       Μετακίνηση σε διαφορετική ομάδα ΝΑΙ   
       Αποκλεισμός σταθμού ΝΑΙ   
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Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει APIs. Η χρήση 
REST API θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την εξαγωγή δεδομένων συσκευών,IoC και συμβάντων. 

ΝΑΙ 

 
 

H λύση θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες 
πλατφόρμες διαχείρισης πολιτικών ασφαλείας (Identity 
Services Management) έτσι ώστε να μπορουν να 
εφαρμοστούν πολιτικές μπλοκαρίσματος και καραντίνας 
στα μολυσμένα τερματικά ΝΑΙ 

 

 

Αριθμός απαιτούμενων αδειών. Η παραγγελία των 
αδειών θα γίνεται κατόπιν εντολών της Αναθέτουσας 
Αρχής, από 1 έως 50 άδειες 

<= 50   

Η λύση παρέχεται με μηνιαία χρέωση και η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να προσθέτει ή αφαιρεί άδειες κατά 
βούληση χωρίς δέσμευση ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού. ΝΑΙ 

 
 

Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων 
επιπρόσθετων αδειών. ΝΑΙ 

  
Η χρέωση αδειών θα γίνεται ανά τερματικό (workstation, 
server, mobile device) ανεξαρτήτως χρηστών. ΝΑΙ 

  
Ο Ανάδοχος θα παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη 
της υπηρεσίας EDR χωρίς επιπρόσθετη χρέωση ΝΑΙ 
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Β3. Σύστημα φιλτραρίσματος διαδικτυακής κίνησης τερματικών σταθμών  

Προδιαγραφή Ελάχιστη 
απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Να ελέγχεται η πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο 
σε επίπεδο DNS ΝΑΙ 

 
 

Η προτεινόμενη λύση πρέπει να βασίζεται υποχρεωτικά 
σε αναδρομική ανάλυση DNS (recursive DNS) ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 διαφορετικές unicast 
διευθύνσεις DNS ΝΑΙ 

 
 

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να έχει το ελάχιστο 
αντίκτυπο στην υφιστάμενη υποδομή. Επίσης θα πρέπει 
να μην απαιτεί εγκατάσταση φυσκού υλικού και να 
χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή ίντερνετ.  ΝΑΙ 

 
 

Το threat Intelligence θα πρέπει να φιλοξενείται στις 
υποδομές του Οίκου που εξυπηρετεί τη λύση για 
αναδρομική ανάλυση DNS  ΝΑΙ 

 
 

Η λύση πρέπει να προσφέρει πολλαπλές επιλογές 
εγκατάστασης. Για παράδειγμα: α) δείχνοντας το 
υπάρχον αυθεντικό (authoritative) DNS στην αναδρομική 
υπηρεσία DNS β) δείχνοντας το DNS που έχει 
διαμορφωθεί στον εσωτερικό διακομιστή 
μεσολάβησης(Proxy) στην αναδρομική υπηρεσία γ) 
Χρησιμοποιόντας ένα agent στο τερματικό, χωρίς 
επιπλέον φυσικό υλικό ΝΑΙ 

 

 
Η αναδρομική υπηρεσία ασφαλείας DNS πρέπει να 
παρέχεται μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου κέντρων 
δεδομένων. ΝΑΙ 

 
 

Η αναδρομική λύση ασφάλειας DNS θα πρέπει να: 
ΝΑΙ 

 
 

να παρέχει εύκολη εγκατάσταση  αλλάζοντας απλώς 
τους προωθητές των διευθύνσεων  στο αναδρομικό 
DNS του προμηθευτή. ΝΑΙ 

 
 

να προσφέρεται απευθείας από το παγκόσμιο δίκτυο του 
προμηθευτή. ΝΑΙ 

 
 

Η λύση πρέπει να εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε 
εταιρικούς χρήστες που συνδέονται από ενσύρματα και 
ασύρματα δίκτυα, με δυνατότητα καθορισμού 
διαφορετικών πολιτικών βάσει διαφορετικών δημόσιων 
IP ή/και εσωτερικών δικτύων. ΝΑΙ 

 

 
Η λύση πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο τους 
χρήστες περιαγωγής (roaming users) με χρήση agent. 
Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπει την ενεργοποίηση 
πολιτικών ανά χρήστη περιαγωγής, εάν χρειάζεται. ΝΑΙ 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 
 

Να γίνεται ανακατεύθυνση στο κοντινότερο γεωγραφικά 
σημείο χωρίς ανάγκη αλλαγής των διευθύνσεων DNS ΝΑΙ 

 
 

Σε περίπτωση πρόθεσης σύνδεσης σε κακόβουλο 
ιστότοπο να ανακατευθύνεται ο χρήστης σε sinkhole  ΝΑΙ 

 
 

Η λύση πρέπει να μπορεί να εντοπίζει και να αποκλείει 
(block)  προηγμένο κακόβουλο λογισμικό ανεξάρτητα 
από τις συγκεκριμένες θύρες ή πρωτόκολλα που 
χρησιμοποιούνται από το κακόβουλο λογισμικό. ΝΑΙ 
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Η λύση πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει και να 
αποκλείει προηγμένο κακόβουλο λογισμικό που 
χρησιμοποιείται τόσο για ευκαιριακές επιθέσεις όσο και 
για στοχευμένες επιθέσεις για έναν συγκεκριμένο 
οργανισμό. ΝΑΙ 

 

 
Η λύση πρέπει να μπορεί να προστατεύει τουλάχιστον 
από τις ακόλουθες κατηγορίες κακόβουλου λογισμικού: 
botnets, exploit kits, drive-by ΝΑΙ 

 
 

Η λύση πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει 
τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες κακόβουλου 
περιεχομένου: phishing, newly seen domains, δυνητικά 
επιβλαβείς  domains, cryptomining, dns tunnelling, 
command & control επικοινωνία ΝΑΙ 

 

 
Η λύση πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών για 
πρόσβαση σε εφαρμογές cloud που καθορίζονται από 
τον διαχειριστή. Πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον  
1000 εφαρμογές για εφαρμογή πολιτικής και σε 
τουλάχιστον 10000 εφαρμογές να παρέχεται η 
δυνατότητα ορατότητας ΝΑΙ 

 

 
Η λύση πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέπει μολύνσεις 
ασφαλειας,να αποκλείει τα αιτήματα DNS προς τομείς 
διανομής κακόβουλου λογισμικού,να γνωρίζει τις 
προϋπάρχουσες μολύνσεις, και να αποκλείει  τις αιτήσεις 
DNS προς υποδομές εντολών και ελέγχου. ΝΑΙ 

 

 
Η λύση πρέπει να αξιοποιεί την προγνωστική 
νοημοσύνη και να μην χρησιμοποιεί στατικές υπογραφές 
ή μαύρες λίστες ΝΑΙ 

 
 

Η προγνωστική ευφυΐα πρέπει να δημιουργείται μέσω 
της ανάλυσης κίνησης DNS σε παγκόσμια κλίμακα,μέσω 
ενός δικτύου τουλάχιστον 20 κατανεμημένων κέντρων 
δεδομένων που φιλοξενούν τους επιλυτές. ΝΑΙ 

 
 

Οι αλγόριθμοι ανάλυσης πρέπει να επιβάλλουν 
προγνωστικούς ανιχνευτές ικανούς να αναγνωρίζουν σε 
πραγματικό χρόνο, όπου οι επιθέσεις 
πραγματοποιούνται και συνεπώς προβλέπουν και 
αποτρέπουν την επόμενη κίνηση των εισβολέων. ΝΑΙ 

 

 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανίχνευση 
κακόβουλου λογισμικού σε παγκόσμια κλίμακα, το 
δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
πληροφοριών για την απειλή πρέπει να επεξεργάζεται 
τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια αιτήματα DNS / ημέρα 
προερχόμενα από τουλάχιστον 50 εκατομμύρια 
καθημερινούς χρήστες. ΝΑΙ 

 

 
Η λύση πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα να μπορεί να αποκλείει (block) 
τουλάχιστον 50 εκατομμύρια καθημερινά αιτήματα DNS. ΝΑΙ 

 
 

Οι αλγόριθμοι ανάλυσης πρέπει να χρησιμοποιούν 
πολυστρωματικούς προγνωστικούς ανιχνευτές. Ως απλό 
παράδειγμα, αυτά περιλαμβάνουν (αλλά δεν 
περιορίζονται σε): ΝΑΙ 

 
 

> Ανάλυση ύπαρξης αλληλουχίας συνδέσεων DNS,(co-
occurrence) ΝΑΙ 

 
 

> Ανάλυση DNS βάσει αλγορίθμων επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας. ΝΑΙ 

 
 

> Ανίχνευση DGA μέσω περίπλεξης και εντροπίας. 
ΝΑΙ 

 
 

> Ανίχνευση κορυφών κίνησης DNS 
ΝΑΙ 

 
 

Δεν γίνονται δεκτές λύσεις που χρησιμοποιούν μαύρες 
λίστες. ΝΑΙ 
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Η λύση πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει πολιτικές 
φιλτραρίσματος Ιστού, βάσει τουλάχιστον 90 
κατηγοριών. Πρέπει να είναι δυνατή η επιβολή της 
πολιτικής φιλτραρίσματος Web ανεξάρτητα από την 
πολιτική ασφαλείας. ΝΑΙ 

 

 
Οι πολιτικές φιλτραρίσματος και ασφάλειας ιστού πρέπει 
να επιτρέπουν τη δημιουργία γενικών εξαιρέσεων για 
διάφορους τομείς, μέσω προσαρμοσμένων λευκών ή 
μαύρων λιστών. ΝΑΙ 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

 
 

Η διεπαφή διαχείρισης πρέπει να βασίζεται στον ιστό 
(web-based). Πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία 
διαφορετικών προφίλ χρήστη με διαφορετικά επίπεδα 
δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, οι ρόλοι πρέπει να 
περιλαμβάνουν: ΝΑΙ 

 

 

> Διαχειριστής 
ΝΑΙ 

  

> Χρηστης δημιουργίας αναφορών  
ΝΑΙ 

  

> Χρήστης χωρίς δικαιώματα επεξεργασίας 
ΝΑΙ 

  
Η διαχείριση να γίνεται μέσω web browser χωρίς να 
απαιτείται η παρουσία (φυσική ή λογική) στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου ΝΑΙ 

 
 

Η διεπαφή διαχείρισης πρέπει να παρέχει ένα γραφικό 
περιβάλλον επεξεργασίας των πολιτικών για τον 
καθορισμό των πολιτικών ασφαλείας και φιλτραρίσματος 
ιστού. ΝΑΙ 

 
 

Το γραφικό περιβάλλον ορισμού πολιτικών θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών ασφαλείας 
που βασίζονται σε ταυτότητες όπως δίκτυα, χρήστες, 
υπολογιστές. ΝΑΙ 

 
 

Να μπορεί ο διαχειριστής να καθορίζει διαφορετικές 
πολιτικές ανα ομάδα χρηστών ΝΑΙ 

 
 

Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με το active 
directory και επιλογή χρηστών/ομάδων από αυτό ΝΑΙ 

 
 

Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με το active 
directory και επιλογή χρηστών/ομάδων από αυτό ΝΑΙ 

 
 

Να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης από μη-
προκαθορισμένες (dynamic) διευθύνσεις IP. ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού κατηγοριών 
ιστοτόπων (π.χ. πορνογραφία, τζόγος, κ.λπ.) ΝΑΙ 

 
 

Να μην απαιτείται καμία χειροκίνητη ενημέρωση 
κατηγοριών ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων domains ή 
subdomains από αποκλεισμό ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων 
domains ή subdomains  ΝΑΙ 

 
 

Να παρέχεται η δυνατότητα transparent proxying  
ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου σε κρυπτογραφημένη 
κίνηση και να περιγραφεί η τεχνική   ΝΑΙ 
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Να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης web εφαρμογών 
(π.χ. gmail, O365, facebook, κλπ) ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού κατηγορίας 
εφαρμογών ΝΑΙ 

 
 

Να υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων 
εφαρμογών ΝΑΙ 

 
 

Θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε αριθμό σημείων 
εξυπηρέτησης DNS ανά τον κόσμο >=25 

 
 

Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική καταγραφή αιτημάτων 
DNS που να περιλαμβάνουν το domain, το χρόνο 
αιτήματος, την κατηγορία. ΝΑΙ 

 
 

Να μπορεί να επιλεγεί η καταγραφή όλων, κάποιων  ή 
καθόλου αιτημάτων με επιλογή ανα πολιτική. ΝΑΙ 

 
 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των 
καταγραφών σε ευρωπαϊκό datacenter ΝΑΙ 

 
 

Οι πολιτικές ασφαλείας πρέπει να επιτρέπουν τη 
δημιουργία διακριτών προφίλ ασφάλειας και 
φιλτραρίσματος ιστού. ΝΑΙ 

 
 

Ο επεξεργαστής πολιτικής (policy editor) πρέπει να έχει 
μια δοκιμαστική συνάρτηση για να επαληθεύσει τις 
ταυτότητες που ταιριάζουν με μια πολιτική ασφαλείας 
πριν από την ανάπτυξη της πολιτικής στην παραγωγή. ΝΑΙ 

 
 

Ο επεξεργαστής πολιτικής (policy editor) πρέπει να 
επιτρέπει τον ορισμό μιας σελίδας αποκλεισμού για τις 
αποκλεισμένες συνδέσεις DNS. ΝΑΙ 

 
 

Πρέπει να είναι δυνατή η προσαρμογή της σελίδας 
αποκλεισμού (blocking page) για κάθε καταχώριση 
πολιτικής. Η προσαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα καθορισμού προσαρμοσμένου μηνύματος, 
εισαγωγής προσαρμοσμένου λογότυπου ή διεύθυνσης 
email διαχειριστή. ΝΑΙ 

 

 
Ο επεξεργαστής πολιτικής πρέπει να επιτρέπει να 
καθορίζει μια διαφορετική σελίδα αποκλεισμού για κάθε 
ταυτότητα και κατηγορία συμβάντων (για παράδειγμα μια 
σελίδα αποκλεισμού για συμβάντα που σχετίζονται με 
την ασφάλεια, μια σελίδα αποκλεισμού για μπλοκ 
φιλτραρίσματος ιστού κ.λπ.) ΝΑΙ 

 

 
Ο επεξεργαστής πολιτικής πρέπει να επιτρέπει την 
προώθηση της αποκλεισμένης σύνδεσης σε εσωτερικές 
διευθύνσεις URL. ΝΑΙ 

 
 

Ο επεξεργαστής πολιτικής πρέπει να επιτρέπει τη 
δημιουργία χρηστών, σε μια τοπική βάση δεδομένων, με 
δυνατότητα παράκαμψης της σελίδας αποκλεισμού. ΝΑΙ 

 
 

Ο επεξεργαστής πολιτικής πρέπει να επιτρέπει τη 
δημιουργία ειδικών κωδικών που επιτρέπουν την 
παράκαμψη των σελίδων αποκλεισμού για τους χρήστες 
που τους έχουν. ΝΑΙ 

 
 

Τα συμβάντα που σχετίζονται με όλα τα DNS ερωτήματα 
(queries) που αναλύθηκαν πρέπει να εμφανίζονται σε 
πραγματικό χρόνο, με τη δυνατότητα διαμόρφωσης 
φίλτρων βάσει ταυτότητας, προορισμού, IP προέλευσης, 
τύπου απόκρισης και ημερομηνίας. ΝΑΙ 

 

 
Τα συμβάντα που σχετίζονται με τα DNS  ερωτήματα 
(queries) που σχετίζονται με συμβάντα ασφαλείας 
πρέπει να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, με τη 
δυνατότητα διαμόρφωσης φίλτρων βάσει ταυτότητας, 
προορισμού, IP προέλευσης και ημερομηνίας. ΝΑΙ 
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Όλα τα φίλτρα πρέπει να ισχύουν καθορίζοντας μια 
προσαρμοσμένη ώρα (φίλτρο κατά ημερομηνία) ΝΑΙ 

 
 

Όλα τα φίλτρα πρέπει να ισχύουν επιλέγοντας 
κατηγορίες φιλτραρίσματος ιστού ή / και κατηγορίες 
ασφαλείας. ΝΑΙ 

 
 

Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να επιτρέπει την 
επαναταξινόμηση ενός τομέα που σχετίζεται με ένα 
συμβάν ασφαλείας, απευθείας από την εγγραφή 
συμβάντων, μέσω ενός συνδέσμου που επιτρέπει το 
άνοιγμα ticket προς την ομάδα έρευνας του προμηθευτή 
ασφαλείας. ΝΑΙ 

 

 
Για τον εντοπισμό στοχευμένων επιθέσεων, ο πίνακας 
ελέγχου πρέπει να είναι σε θέση να εμφανίζει την 
καθολική δραστηριότητα DNS σε κάθε διαμορφωμένο 
ιστότοπο, προσδιορίζοντας σε πραγματικό χρόνο τις 
στοχευμένες επιθέσεις που συγκρίνουν την τοπική 
κίνηση DNS με έναν συγκεκριμένο τομέα με την 
παγκόσμια κίνηση DNS για το ίδιο τομέα. ΝΑΙ 

 

 
Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να εμφανίζει μια επισκόπηση 
όλης της κυκλοφορίας του τοπικού οργανισμού, με τη 
δυνατότητα αναγνώρισης και αναφοράς του 
αποκλεισμού κίνησης DNS στα πλαίσια προληπτικού 
περιορισμού, στα πλαίσια περιορισμού μολυσεων 
ασφάλειας και στα πλαίσια της πολιτικής φιλτραρίσματος 
ιστού (web filtering) ΝΑΙ 

 

 
Η πλατφόρμα διαχείρισης πρέπει να διαθέτει 
προηγμένες δυνατότητες αναφοράς για τον εντοπισμό 
εφαρμογών cloud ή συσκευών Shadow IT, προκειμένου 
να προσδιορίσει ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται 
εντός του οργανισμού από παραδοσιακές ή 
ενσωματωμένες συσκευές και τελικά να εντοπίσει 
ανωμαλίες στη χρήση τους. ΝΑΙ 

 

 
Η πλατφόρμα διαχείρισης πρέπει να επιτρέπει τη 
δημιουργία των ακόλουθων αναφορών: ΝΑΙ 

 
 

> Σύνολο αιτημάτων DNS 
ΝΑΙ 

 
 

> Όγκος δραστηριότητας που δείχνει αποκλεισμένα 
αιτήματα ανά κατηγορία ΝΑΙ 

 
 

> Domains με μεγαλύτερη χρήση 
ΝΑΙ 

 
 

>  κατηγορίες με μεγαλύτερη χρήση 
ΝΑΙ 

 
 

>  ταυτότητες  με μεγαλύτερη χρήση 
ΝΑΙ 

 
 

Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από 
τους διαχειριστές πρέπει να καταγράφονται σε μια 
αναφορά καταγραφής ελέγχου διαχειριστή. ΝΑΙ 

 
 

Ως πρόσθετη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που μπορεί να 
ενεργοποιηθεί, οι χρήστες διαχειριστών πρέπει να είναι 
σε θέση να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς SSO. ΝΑΙ 

 
 

Απαιτήσεις ενοποίησης 
 

 
 

Προκειμένου να παρέχει μελλοντική επεκτασιμότητα, η 
λύση πρέπει να υποστηρίζει ένα ενσωματωμένο 
connector εντός των δρομολογητών, ικανό να 
διαμορφώνει τις πολιτικές ασφαλείας DNS μέσω 
συγκεκριμένων ετικετών που σχετίζονται με φυσικές ΝΑΙ 
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διεπαφές ή VLAN. 

Η λύση πρέπει να είναι σε θέση να επεκτείνει την 
προστασία και εκτός δίκτυου μέσω της εγκατάστασης 
ενός agent περιαγωγής στις συσκευές Windows και 
OSX. ΝΑΙ 

 
 

Ο agent πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμος ως προφίλ 
για το VPN AnyConnect Client. ΝΑΙ 

 
 

Ο agent πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλει ένα 
αποκλειστικό σύνολο πολιτικών ασφαλείας και 
φιλτραρίσματος ιστού για τους εξωτερικούς χρήστες ή 
επίσης να επεκτείνει με διαφάνεια τις εσωτερικές 
εταιρικές πολιτικές όταν το τερματικό βρίσκεται εκτός του 
δικτύου του οργανισμού. ΝΑΙ 

 

 
Ο agent περιαγωγής πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί 
μέσω GPO ή πακέτου MSI. ΝΑΙ 

 
 

Ο agent περιαγωγής πρέπει να είναι ελαφρύς, να 
λειτουργεί σε λειτουργία χρήστη και να είναι διαφανής, 
πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί 
αρχεία Proxy PAC ή άλλους ρητούς μηχανισμούς 
προώθησης. ΝΑΙ 

 

 
Η λύση πρέπει να είναι σε θέση να εξάγει τα αρχεία 
καταγραφής ελέγχου σε εξωτερικά συστήματα SIEM. 
Καθορίστε τη μεθοδολογία και τις μορφές που 
υποστηρίζονται  ΝΑΙ 

 
 

Απαιτήσεις ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας 
 

 
 

Το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την παράδοση της 
υπηρεσίας ασφαλείας DNS πρέπει να χρησιμοποιεί  
Anycast. ΝΑΙ 

 
 

Θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε αριθμό σημείων 
εξυπηρέτησης DNS ανά τον κόσμο >=25 

 
 

Το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την παράδοση της 
υπηρεσίας ασφαλείας DNS πρέπει να έχει χρόνο 
λειτουργίας (uptime) τουλάχιστον 99,999 ανά έτος κατά 
τα τελευταία 5 χρόνια. Να τεκμηριωθεί αυτή η 
διαθεσιμότητα της υπηρεσίας με στοιχεία που να μην 
προέρχονται από τον κατασκευαστή της λύσης ΝΑΙ 

 

 
Η πρόσβαση με το περιβάλλον διαχείρισης δε θα απαιτεί 
σύνδεση με οποιοδήποτε τρόπο στο εταιρικό δίκτυο. ΝΑΙ 

 
 

Η προστασία των τερματικών στο σύνολό της και η 
ενημέρωση λογισμικού θα είναι ενεργή εντός ή εκτός του 
δικτύου του οργανισμού και δε θα απαιτεί σύνδεση σε 
αυτό.  ΝΑΙ 

 
 

Η λύση θα πρέπει να συνεργάζεται εγγενώς και να 
ανταλλάσσει πληροφορίες με τις υπόλοιπες 
προτεινόμενες λύσης ασφάλειας της παρούσας 
διακήρυξης ώστε να εντοπίζονται συντονισμένες 
απειλές, χωρίς να απαιτείται η προμήθεια και 
εγκατάσταση τρίτου λογισμικού ή προγράμματος 
πράκτορα (agent). ΝΑΙ 

 

 

Η λύση να παρέχει API και να παραδοθεί τεκμηρίωση 
ΝΑΙ 

 
 

Αριθμός απαιτούμενων αδειών. Η παραγγελία των 
αδειών θα γίνεται κατόπιν εντολών της Αναθέτουσας 
Αρχής, από 1 έως 50 άδειες <= 50 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει 
την υπηρεσία σαν μηνιαία συνδρομητική υπηρεσία με το 
μοντέλο συνδρομητικής αδειοδότησης του 
κατασκευαστή. ΝΑΙ 

 
 

Η λύση παρέχεται με μηνιαία χρέωση και η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να προσθέτει ή αφαιρεί άδειες κατά 
βούληση χωρίς δέσμευση ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού. ΝΑΙ 

 
 

Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων 
επιπρόσθετων αδειών. ΝΑΙ 

 
 

Η χρέωση αδειών θα γίνεται ανά χρήστη. 
ΝΑΙ 

 
 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη 
της λύσης για το διάστημα λειτουργίας χωρίς 
επιπρόσθετη χρέωση ΝΑΙ 
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Β4. Σύστημα παροχής πολλαπλών παραγόντων αυθεντικοποίησης 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη 
απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Το σύστημα θα πρέπει να αλληλεπιδρά και να αξιοποιείται 
από το προτεινόμενο firewall για τους απομακρυσμένους 
χρήστες ΝΑΙ 

 
 

Να υποστηρίζεται εφαρμογή για κινητές συσκευές (app) 
Android, iOs ΝΑΙ 

  

Η εφαρμογή να χρησιμοποιείται για push notifications ΝΑΙ 
  

Η εφαρμογή να παράγει OTP (One time password) ΝΑΙ 
  

Η αδειοδότηση να είναι ανά χρήστη και να υποστηρίζει 
πολλαπλές συσκευές του χωρίς επιπρόσθετο κόστος ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει προεπιλεγμένη συσκευή ΝΑΙ 
  

Να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της συσκευής στην οποία 
γίνεται η αυθεντικοποίηση ΝΑΙ 

  

Να υποστηρίζεται SMS ΝΑΙ 
  

Ελάχιστος αριθμός ημερήσιων SMS που περιλαμβάνονται 
στη συνδρομή, χωρίς επιπρόσθετο κόστος >=1000 

  

Να παρέχεται η δυνατότητα αυθεντικοποίησης με 
τηλεφωνική κλήση σε προκαθορισμένο αριθμό ΝΑΙ 

  

Να παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού του caller-id ΝΑΙ 
  

Να υποστηρίζονται hardware tokens ΝΑΙ 
  

Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα tokens ΝΑΙ 
  

Να υπάρχει δυνατότητα self-enrollment των χρηστών ΝΑΙ 
  

Να υποστηρίζεται η δυνατότητα η δυνατότητα προσθήκης 
άδειας για υποστήριξη geolocation ή IP whitelisting και να 
αναφερθεί το επιπρόσθετο κόστος NAI 

 
 

Να υποστηρίζεται η δυνατότητα προσθήκης άδειας για 
υποστήριξη ελέγχου κατάστασης συσκευής (device health) 
και να αναφερθεί το επιπρόσθετο κόστος  ΝΑΙ 

 
 

Η λύση παρέχεται με μηνιαία χρέωση και η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να προσθέτει ή αφαιρεί άδειες κατά βούληση 
χωρίς δέσμευση ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού. ΝΑΙ 

 
 

Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων 
επιπρόσθετων αδειών. ΝΑΙ 

  

Ο Ανάδοχος θα παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη της 
λύσης για το διάστημα λειτουργίας χωρίς επιπρόσθετη 
χρέωση ΝΑΙ 

 
 

Η πρόσβαση με το περιβάλλον διαχείρισης δε θα απαιτεί 
σύνδεση με οποιοδήποτε τρόπο στο εταιρικό δίκτυο. ΝΑΙ 

  

Ο διαχειριστής θα μπορεί να έχει εικόνα όλων των enrolled 
συσκευών. ΝΑΙ 
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Αριθμός απαιτούμενων αδειών. Η παραγγελία των αδειών 
θα γίνεται κατόπιν εντολών της Αναθέτουσας Αρχής, από 1 
έως 50 άδειες <= 50 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει την 
υπηρεσία σαν μηνιαία συνδρομητική υπηρεσία με το MSP 
μοντέλο αδειοδότησης του κατασκευαστή NAI 
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Β5. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης  

Προδιαγραφή Ελάχιστη 
απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
40ωρών από εξειδικευμένο προσωπικό 
που απασχολείται στον υποψήφιο 
ανάδοχο και διαθέτει πιστοποιήσεις από 
την κατασκευάστρια εταιρεία του προς 
υποστήριξη εξοπλισμού. Η παροχή των 
υπηρεσιών θα γίνεται κατόπιν εντολής του 
εργοδότη σε διάστημα τριών (3) ετών. 

Ναι     

Τα άτομα που θα διαθέσει ο ανάδοχος 
έχουν εμπειρία σε εγκατάσταση, 
συντήρηση και επιδιόρθωση 
προβλημάτων σε συστήματα information 
security  (firewall, κτλ) ώστε να μπορούν 
να υποστηρίξουν με αρτιότητα τα 
ανωτέρω συστήματα.  
 

ΝΑΙ  

βιογραφικά 
σημειώματα με 
αναλυτικές αναφορές 
των συστημάτων που 
έχουν υποστηρίξει 
και πιστοποιήσεις 
από τον 
κατασκευαστή  

Απόκριση μέσω  βλαβοληπτικού κέντρου 
με εικοσιτετράωρη συνεχή λειτουργία 
24×7×365 και πρόσβαση σε αυτό μέσω 
αριθμού σταθερού τηλεφώνου, αριθμού 
κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω 
email. 

Ναι   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΤΜΗΜΑ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 
των λογισμικών και των υπηρεσιών: 

Γ1. Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας δεδομένων / πληροφοριών 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωση 

Καταγραφή και ανάλυση πληροφοριών 
που προέρχονται από τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό σε μία ενιαία 
πλατφόρμα διαχείρισης περιστατικών 
ασφαλείας (SIEM) 

ΝΑΙ   

ΣυνΣυνεχής συγκέντρωση, συσχετισμός 
και αξιολόγηση πληροφοριών 
ασφαλείας σε 24ωρη βάση. 

NAI   

Ενημέρωση για πιθανά περιστατικά 
ασφαλείας μέσω: 
• Τηλεφωνικής κλήσης, 
• E-mail, 
• SMS, 
• Web Portal.  

ΝΑΙ   

Παροχή υπηρεσιών εξάλειψης του 
περιστατικού 24x7 σε πραγματικό 
χρόνο σύμφωνα με το Συμφωνημένο 
Επίπεδο Υπηρεσιών (SLA).  

NAI   

Δυ  Δυνατότητα εντοπισμού και ανάλυσης 
κακόβουλου λογισμικού (malware 
detection). 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα δημιουργίας 
εξατομικευμένων κανόνων 
συσχετισμού σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των 
πληροφοριακών συστημάτων του 
Φορέα. 

ΝΑΙ   

Εντοπισμός ανωμαλιών (anomaly 
detection) 

ΝΑΙ   

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνητής 
Νοημοσύνης για την διαχείριση των 
περιστατικών. Να αναφερθεί 
λεπτομερώς.  

ΝΑΙ   

Διαρκής ενημέρωση για νέες απειλές σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέσω Intelligence 
Feeds 

NAI   

Δυνατότητα πρόσβασης σε Web portal 
το οποίο θα λειτουργεί 24x7, για την 
παρακολούθηση των περιστατικών και 
την περαιτέρω διερεύνηση των 
περιστατικών. 

ΝΑΙ   

Παροχή υπηρεσίας αποτίμησης 
ευπαθειών  

ΝΑΙ   
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Δυνατότητα δημιουργίας 
συγκεντρωτικής αναφοράς συμβάντων 
σε μηνιαία βάση 

ΝΑΙ   

Ανάλυση της συμπεριφοράς των 
χρηστών μέσω του προσφερόμενου 
εξοπλισμού (UBA) 

ΝΑΙ   

Κρυπτογράφηση των ηλεκτρονικών    
πληροφοριών 

ΝΑΙ   

Διαχείριση, αναβάθμιση και ανανέωση 
των προσφερόμενων συσκευών 24x7 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 
την επιτήρηση των ζητούμενων 
συσκευών της Αναθέτουσας Αρχής με 
χρήση λογισμικού που θα παρέχει στα 
πλαίσια του έργου χωρίς πρόσθετη 
οικονομική απαίτηση   

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει στους 
υπολογιστές της Αναθέτουσς Αρχής με 
δική του μέριμνα και δαπάνη το 
απαραίτητο λογισμικό για την παροχή 
των ζητούμενων υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΜΗΜΑ Δ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 
των λογισμικών: 

Δ1. Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης του αποθηκευτικού χώρου στον κεντρικό File 
Server και στους Mail Servers 

Προδιαγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωση 

Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, ο 
τύπος, η έκδοση καθώς και οι 
υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές 
επεξεργαστών (32/64 Bit) 

Ναι     

Πλήθος αδειών για τη διαχείριση 
File Servers (εγκατάσταση σε κάθε 
file server). 

Δυο (2)     

Υποστήριξη Windows/Linux file 
servers τοπικά και απομακρυσμένα 

Ναι     

Σάρωση δικτυακών  file 
servers/NAS χωρίς την 
εγκατάσταση επιμέρους λογισμικού 

Ναι     

Δημιουργία άμεσων αναφορών 
κατάληψης χώρου ανά φάκελο 

Ναι     

Δυνατότητα σάρωσης κατά 
βούληση και/ή σε τακτά χρονικά 
διαστήματα βάσει 
χρονοδιαγραμμάτων 

Ναι     

Δυνατότητα πρόβλεψης των 
αναγκών σε αποθηκευτικό χώρο 
βάσει των καταγεγραμμένων 
τάσεων. 

Ναι     

Διατήρηση ιστορικών στοιχείων 
σχετικά με την μεταβολή του 
διαθέσιμου χώρου σε επίπεδο 
φακέλου/exchange mailbox 

Ναι     

Ομαδοποίηση πληροφοριών 
σαρώσεων φακέλων σε «ομάδες 
διαχείρισης» για την περαιτέρω 
ανάλυση π.χ. εύρεση πολλαπλών 
πανομοιότυπων αρχείων. 

Ναι     

Ευέλικτες δυνατότητες αναζήτησης 
αρχείων μέσω πολλαπλών 
κριτηρίων. 

Ναι     
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Αποδοτική και γρήγορη αναζήτηση 
αρχείων 

Ναι     

Διαχείριση πολύ μεγάλων δέντρων 
φακέλων και μήκους ονομάτων 
φακέλων/αρχείων 

Ναι     

Υποστήριξη χαρακτηριστικών 
συστήματος αρχείων NTFS 

Change Journal,  
NTFS Permissions, 
Compression,  
Hardlinks,  
Alternate Data Streams 

    

Δυνατότητα εξαγωγής των 
αποτελεσμάτων σάρωσης σε 
διάφορους τύπους αρχείων για 
δημιουργία αναφορών ή/και 
περαιτέρω ανάλυση 

Excel, XML, PDF, 
HTML, CSV, Text file, 
Windows clipboard, 
Printer 

    

Υποστήριξη αποθήκευσης 
σαρώσεων σε βάσεις δεδομένων 
SQL 

Microsoft SQL Server 
2012, 
Oracle 10, 
MySQL 5, 
Firebird 2 

    

Υποστήριξη Microsoft Exchange 
Server για δημιουργία αναφορών 
των mailboxes σε επίπεδο φακέλου 

Ναι     

Αναλυτικά στατιστικά σαρώσεων με 
γραφική απεικόνιση τους 

Ναι     

Σάρωση συστημάτων αρχείων 
συστημάτων Unix / Linux μέσω 
πρωτοκόλλου SSH (Secure Shell) 

Ναι     

Υποστήριξη τοπικών και δικτυακών 
μονάδων/τόμων αποθήκευσης. 

CIFS/SMB, NFS, 
SAMBA 

    

Υποστήριξη Unicode Ναι     

Αναφορές χρήσης ανά τύπο 
αρχείου 

Ναι     

Αναφορές χρήσης ανά χρήστη Ναι     

Δυνατότητα αναζήτησης 
απαρχαιωμένων/μη 
χρησιμοποιούμενων αρχείων με 
αναφορές παλαιότητας της 
προσπέλασης/χρήσης τους 

Ναι      

Αναζήτηση και αναφορά 
πολλαπλών πανομοιότυπων 
αρχείων με δυνατότητα σύγκρισης 
τους μέσω αλγόριθμών ψηφιακού 
αποτυπώματος 

Ναι/MD5     
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Προσπέλαση αναφορών μέσω web 
based υπηρεσίας ή/και remote 
client λογισμικού 

Ναι     

Υποστήριξη αυτοματισμού 
προγραμματιστικά (scripting) π.χ. 
C#, VBScript, VB.NET, Delphi, 
Windows PowerShell, VBA και με 
ενσωματωμένες έτοιμες λειτουργίες 
(μη προγραμματιστικά) 

Ναι     

Αποτύπωση και εμφάνιση 
αποτελεσμάτων σαρώσεων και 
κατάληψης του αποθηκευτικού 
Χώρου 

Δενδροειδής εμφάνιση, 
Δισκοειδή, Ραβδοειδή 
και Γραμμικά 
διαγράμματα. 

    

Μέγιστο μέγεθος σαρωμένων 
δεδομένων 

Χωρίς όριο     

Δυνατότητες εμφάνισης του 
κατειλημμένου χώρου και 
αυτόματης/χειροκίνητης επιλογής 
μονάδας μέτρησης του 

Πολλαπλά δεκαδικά 
ψηφία, 
Μονάδα μέτρησης (Byte, 
KB, MB, GB, TB) 

    

Δυνατότητα 
μετακίνησης/αρχειοθέτησης/διαγρα
φής/συμπίεσης αρχείων των 
επιλεγμένων αρχείων/φακέλων 

Ναι     

Ενσωμάτωση στο Windows 
Explorer (Context menu handlers) 

Ναι     

Δυνατότητα μετακίνησης 
αρχείων/φακέλων σε άλλο 
αποθηκευτικό χώρο (slow Storage 
Tier) με διατήρηση προσπέλασης 
του χρήστη χωρίς να γίνεται 
αντιληπτό με τη χρήση NTFS 
Hardlinks 

Ναι     

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
παρέχει τουλάχιστον 2 remote 
client άδειες για απομακρυσμένη 
διαχείριση του λογισμικού που θα 
εγκατασταθεί στους Servers. 

Ναι     

Υποστήριξη Λειτουργικών 
Συστημάτων Client 

Windows Vista, 
Windows 7, Windows 
8/8.1 and Windows 10 
(32 and 64 Bit) 

    

Υποστήριξη Λειτουργικών 
Συστημάτων Server 

Microsoft Windows 2008 
και ανώτερο 

    

Υποστήριξη εκδόσεων Microsoft 
Exchange Server 

Exchange Server 2007 
και ανώτερο 
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Τρόποι τεχνικής υποστήριξης 

1) Online Τεκμηρίωση 
2) Online (φόρμα 
επικοινωνίας ή/και 
online chat στον 
ιστότοπο) 
3) Μέσω τηλεφώνου 
4) Email 

    

Υποστήριξη από τον κατασκευαστή 

3 έτη συμβόλαιο 
υποστήριξης (αρχική 
αγορά (1 έτος) + δυο (2) 
έτη μετέπειτα) 
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Δ2. Email Security for Microsoft Exchange Server (Per Mailbox) 

Προδιαγραφή 
Ελάχιστη 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωση 

Για την προστασία από κακόβουλο 
λογισμικό και ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας στους εξυπηρετητές 
Microsoft Exchange της εταιρίας θα 
προσφερθούν 300 άδειες (ανά 
γραμματοκιβώτιο) χρονικής διάρκειας 
τριών (3) ετών, χωρίς περιορισμό 
εγκατάστασης σε πλήθος από Microsoft 
Exchange Servers 

Ναι     

Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, ο 
τύπος, η έκδοση καθώς και οι 
υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές 
επεξεργαστών (32/64 Bit) 

Ναι     

Υποστήριξη εκδόσεων Microsoft 
Exchange Server 

Exchange Server 
2007 και ανώτερο 

    

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων 
Server 

Microsoft Windows 
2008 και ανώτερο 

    

Υποστήριξη διατάξεων υψηλής 
διαθεσιμότητας του Microsoft Exchange 
Server για την ορθή λειτουργία τους 
καθώς και για το συγχρονισμό των 
ρυθμίσεων από το ενεργό μέλος (Node) 
στα υπόλοιπα μέλη (Nodes) ώστε να 
υπάρχει ταύτιση μεταξύ τους. 

1) Failover 
Clustering 
3) Database 
Availability Groups 
(DAG) 
4) Network Load 
Balancing (NLB) 

    

Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
από κακόβουλο λογισμικό (malware), 
ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) και 
μηνύματα απόσπασης  ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων των χρηστών 
(phishing) 

Ναι     

Δυνατότητα κεντρικής καραντίνας 
μηνυμάτων με λειτουργία 
απελευθέρωσης στο γραμματοκιβώτιο 
του χρήστη 

Ναι     

Δυνατότητα διαχείρισης της καραντίνας 
μέσω web browser με πρόσβαση είτε 
από το διαχειριστή συνολικά, είτε από 
κάθε χρήστη προσωποποιημένα 

Ναι     
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Πραγματοποίηση ελέγχων DNS όπως SPF, 
DKIM, DMARC 

Ναι     

Λειτουργία σάρωσης μηνυμάτων στη 
βάση του Microsoft Exchange κατά την 
προσπέλαση από τους χρήστες (On 
Access/Proactive Scan) ή/και στο 
παρασκήνιο (Background Scan) 

Ναι     

Λειτουργία σάρωσης μηνυμάτων κατά 
την μεταφορά τους (Mail Transport 
Scan/Protection) 

Ναι     

Λειτουργία σάρωσης βάσης του 
Microsoft Exchange κατά βούληση (On-
Demand Mailbox Database Scan) 

Ναι     

Υποστήριξη κανόνων φιλτραρίσματος με 
βάση τις ιδιότητες των emails (π.χ. τύπος 
επισυναπτόμενου) με αντιστοίχιση 
ενεργειών και καταγραφή τους πλήθους 
των εφαρμογών τους (αριθμητικά) κατά 
τον έλεγχο των μηνυμάτων. 

Ναι     

Δυνατότητα μεταβολής του θέματος 
(Subject) των μηνυμάτων καθώς και του 
σώματος τους (Message Body) με 
πληροφορίες των αποτελεσμάτων της 
σάρωσης για την ενημέρωση των 
χρηστών/διαχειριστών. 

Ναι     

Δυνατότητα χρήσης των κεφαλίδων των 
μηνυμάτων (Message Headers/Antispam 
Stamps) για την προσθήκη των 
αποτελεσμάτων των σαρώσεων με σκοπό 
την περεταίρω χρήση τους από τα 
επιμέρους συστήματα για την εξεργασία 
και παράδοση τους στα 
γραμματοκιβώτια των χρηστών. 

Ναι     

Υποστήριξη λιστών εγκεκριμένων/μη 
αποδεκτών IPs, domains, αποστολέων 

Ναι     

Υποστήριξη επιπλέον υπηρεσιών ελέγχου 
αξιοπιστίας αποστολέων μέσω 
υπηρεσιών RBL/DNSBL (Real-time 
Blackhole List/Domain Name System-
based Blackhole List) 

Ναι     

Υποστήριξη δυνατότητα λειτουργίας Ναι     



K:\Promithies\2020_ΑXT_5864_HY Τηλε-εργασία\Tefhi\02_SoW.doc                                            0000/5864/Β02 
 

Σελίδα 55 

Greylisting με προσθήκη εξαιρέσεων 

Δυνατότητα σάρωσης γραμματοκιβωτίων 
Office 365 για περιβάλλοντα Hybrid 
Exchange 

Ναι     

Δυνατότητα Backscatter protection για 
την αποφυγή αποστολής NDR (Non 
Delivery Report) σε ανύπαρκτους/μη 
αξιόπιστους αποστολείς. 

Ναι     

Υποστήριξη απόδοσης δικαιωμάτων 
(delegation) διαχείρισης της καραντίνας 
σε χρήστες του Active Directory. 

Ναι     

Τρόποι τεχνικής υποστήριξης 

1) Online 
Τεκμηρίωση 
2) Online (φόρμα 
επικοινωνίας ή/και 
online chat στον 
ιστότοπο) 
3) Μέσω 
τηλεφώνου 
4) Email 
3) Forum 
ερωτήσεων/απαντ
ήσεων 

    

Υποστήριξη από τον κατασκευαστή 3 χρόνια   
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Δ3. Λογισμικό για την παροχή καταλόγων ενημερώσεων και λογισμικού τρίτων 
κατασκευαστών για την ενσωμάτωση σε System Center Configuration 
Manager/WSUS/System Center Updates Publisher (min 500 endpoints, αδειοδότηση ανά 
endpoint για τρια (3) έτη) 

Προδιαγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωση 

Παροχή καταλόγων ενημερώσεων και 
λογισμικού τρίτων κατασκευαστών για την 
ενσωμάτωση σε SCCM*/WSUS*/SCUP* Ναι   

 

Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, ο τύπος, η 
έκδοση καθώς και οι υποστηριζόμενες 
αρχιτεκτονικές επεξεργαστών (32/64 Bit) Ναι   

 

Δυνατότητα δημιουργίας αρχικών πακέτων 
εγκατάστασης εφαρμογών. (Base 
Installation Packages) Ναι   

 

Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των 
αρχικών πακέτων εγκατάστασης 
εφαρμογών. Ναι   

 

Χρήση των ενσωματωμένων μεθόδων 
εγκατάστασης του SCCM* για την 
εγκατάσταση των αρχικών πακέτων 
εγκατάστασης  εφαρμογών (Task Sequences, 
Collections) Ναι   

 

Δυνατότητα εκτέλεσης custom scripts 
(πριν/μετά την εγκατάσταση/ενημέρωση). Ναι   

 

Δυνατότητα απενεργοποίησης της 
ενσωματωμένης λειτουργίας ενημέρωσης 
(Self-Update) των εφαρμογών. Ναι   

 

Λειτουργία αυτόματης διακοπής της 
εκτέλεσης της εφαρμογής για την 
ενημέρωση τους. Ναι   

 

Λειτουργία καταγραφής των ενεργειών των 
εγκαταστάσεων/ενημερώσεων σε αρχεία 
καταγραφής (log files) για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων. Ναι   

 

Δυνατότητα χρήσης επιπλέον εντολών 
εκτέλεσης (Custom Command Lines), για την 
παραμετροποίηση των 
εγκαταστάσεων/ενημερώσεων. Ναι   
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Δυνατότητα διαγραφής των εικονιδίων 
συντομεύσεων των εφαρμογών από την 
επιφάνεια εργασίας του κοινόχρηστου 
προφίλ χρήστη των Windows (Public 
Desktop). Ναι   

 

Ενσωμάτωση αναφορών και ταμπλό 
συμμόρφωσης των 
εγκαταστάσεων/ενημερώσεων (Compliance 
Reporting/Dashboards) με 
ποσοστά/γραφήματα επιτυχίας/αποτυχίας 
καθώς και επιμέρους λεπτομερειών τους 
(O/S, User, Update, Software Update Group 
κτλ) στην υπάρχουσα λειτουργία αναφορών 
του SCCM* μέσω των SQL Server Reporting 
Services. Ναι   

 

Ποιοτικός έλεγχος: Οι παρεχόμενες εκδόσεις 
αρχείων εγκαταστάσεων και ενημερώσεων 
θα πρέπει να έχουν εξεταστεί ενδελεχώς 
από τον πάροχο των καταλόγων για την 
ορθή εγκατάσταση, τον εντοπισμό του 
εγκατεστημένου λογισμικού προς 
ενημέρωση και την απώλεια κακόβουλου 
λογισμικού. Ναι   

 

Τρόποι τεχνικής υποστήριξης 

1) Online 
Τεκμηρίωση 
2) Online (φόρμα 
επικοινωνίας ή/και 
online chat στον 
ιστότοπο) 
3) Μέσω τηλεφώνου 
4) Email 
3) Forum 
ερωτήσεων/απαντή
σεων   

 

Χρήση της υφιστάμενης υποδομής του 
SCCM* καθώς και των δυνατοτήτων του για 
την κλιμάκωση του συστήματος 
(Distribution Points/Groups, Branch 
Distribution Points, Management Points, 
Secondary Sites κτλ). Ναι   

 

Ενσωμάτωση στην υποδομή του SCCM* 
χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης επιπλέον 
λογισμικού Server και Client (client agents). Ναι   
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Επέκταση του SCCM* για την ενημέρωση 
λογισμικού τρίτων κατασκευαστών (3d Party 
Updates) δημοφιλών εφαρμογών 
επιχειρησιακής χρήσεως 
(εμπορικών/δωρεάν/open source) με 
υποστήριξη αρχιτεκτονικής 32 και 64-bit. 
Ενδεικτικές εφαρμογές:  
- 7-Zip 
- Adobe Acrobat DC 
- Adobe Reader DC 
- Adobe Air 
- Autodesk Design Review 
- FileZilla Client 
- Foxit Reader 
- Google Earth 
- Google Chrome 
- GotoMyPC 
- Microsoft SQL Server Management Studio 
- Mozilla Firefox 
- Notepad++ 
- Oracle Java Runtime 
- Slack Messenger 
- VLC Media Player 
- WinRar 

Υποστηριζόμενες 
εφαρμογές: 180+ 
 
Ενημερώσεις 
υποστηριζόμενων 
εφαρμογών: 300+ 

  

 

Υποστήριξη της εγγενούς δυνατότητας 
ενημέρωσης εφαρμογών τρίτων 
κατασκευαστών του SCCM* έκδοση CB 
1806+. Ναι   

 

Αυτόματη αποδοχή των όρων χρήσης (EULA) 
για τα πακέτα εφαρμογών έτσι ώστε να μην 
εμφανίζονται σχετικοί διάλογοι στους 
τελικούς χρήστες αλλά και κατά την 
εισαγωγή των ενημερώσεων των 
εφαρμογών στον SCCM* Ναι   

 

Δυνατότητα αυτόματης έγκρισης των νέων 
ενημερώσεων και έκδοσης τους στον 
SCCM*. Ναι   

 

Δυνατότητα αντιγραφής των 
παραμετροποιήσεων (custom actions) των 
πακέτων ενημερώσεων στα πακέτα αρχικής 
εγκατάστασης εφαρμογών. Ναι   

 

Ενημερώσεις μέσω Email για διαθέσιμες 
ενημερώσεις και νέες εφαρμογές. Ναι   
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Δυνατότητα εγκατάστασης σε αυτόνομο 
WSUS* Server (χωρίς τη χρήση του SCCM*) Ναι   

 

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων 
Client 

Windows 7 SP1, 
Windows 8/8.1 and 
Windows 10 (32 and 
64 Bit)   

 

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων 
Server 

Microsoft Windows 
2008 R2 και ανώτερο   

 

Υποστήριξη από τον κατασκευαστή 3 χρόνια   

 

 SCCM = Microsoft System Center Configuration Manager 
 WSUS = Windows Server Update Services 
 SCUP = System Center Updates Publisher 
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Δ4. Λογισμικό Επανάκτησης Διαγραμμένων Αρχείων από Windows/Linux File Servers 

Προδιαγραφή Ελάχιστη  
Απαίτηση 

Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωση 

Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, ο τύπος, 
η έκδοση καθώς και οι υποστηριζόμενες 
αρχιτεκτονικές επεξεργαστών (32/64 Bit) 

Ναι     

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων 
Server 

Microsoft Windows 
2008 και ανώτερο 

    

Η διαχείριση του λογισμικού  
(παραμετροποίηση ρυθμίσεων, ανάκτηση 
διαγραμμένων αρχείων και των 
αποθηκευμένων εκδόσεων αυτών) θα 
πρέπει να γίνεται και από clients σε 
Desktop μηχανήματα με τα ανάλογα 
δικαιώματα διαχείρισης. 

Ναι     

Οι desktop clients θα πρέπει να είναι 
συμβατοί με λειτουργικό σύστημα 
Windows, από Windows 7 και νεότερο.  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει 
τουλάχιστον 10 client άδειες ανα άδεια 
server χωρίς χρέωση.  

Ναι     

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι κατ’ 
ελάχιστο συμβατό με τις ακόλουθες 
διατάξεων υψηλής διαθεσιμότητας της 
Microsoft : 
1. Active Passive Cluster 
2. Active Active Cluster 
3. Scale-Out File Server 

Ναι     

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει 
αποθηκευτικά Συστήματα τύπου SAN 
(Storage Area Network) 

Ναι     

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει 
σύστημα αρχείων NTFS 

Ναι     

Το περιβάλλον διαχείρισης θα πρέπει να 
είναι γραφικό (τοπικά και απομακρυσμένα) 
με δενδροειδή απεικόνιση αρχείων και να 
υποστηρίζει και  command line interface. 

Ναι     

Το λογισμικό για την παρακολούθηση των 
εκδόσεων των αρχείων πρέπει να διαθέτει: 
1. Δυνατότητα επιλογής τύπου αρχείων 
2. Δυνατότητα εξαίρεσης τύπου αρχείου 
3. Δυνατότητα ορισμού μέγιστου αριθμού 
εκδόσεων 

Ναι     

Το λογισμικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
αναζήτησης διαγραμμένων αρχείων βάσει 
των ακόλουθων κριτηρίων: 

Ναι     
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1. Όνομα αρχείου 
2. Χρονικό διάστημα που έγινε η διαγραφή 
ή/και ημερομηνία 
3. Κάτοχος του αρχείου 
4. Χρήστης που εκτέλεσε τη διαγραφή 

Το λογισμικό πρέπει να τηρεί ιστορικό των 
εκδόσεων με κατ’ ελάχιστο: 
1.Ακριβής καταγραφή χρονοσήμανσης 
διαγραφής 
2 Κάτοχος του αρχείου 
3.Χρήστης που εκτέλεσε τη διαγραφή. 

Ναι     

Δυνατότητα διαχείρισης και χρήσης του 
χώρου στο σύστημα αποθήκευσης, βάσει 
του διαθέσιμου ελεύθερου χώρου καθώς 
και/ή παραμέτρων που ορίζει ο χρήστης. 

Ναι     

Τρόποι τεχνικής υποστήριξης (24ώρη) 

1) Online Τεκμηρίωση 
2) Online (φόρμα 
επικοινωνίας ή/και 
online chat στον 
ιστότοπο) 
3) Μέσω τηλεφώνου 
4) Email 
3) Forum 
ερωτήσεων/απαντήσε
ων 

    

Υποστήριξη από τον κατασκευαστή 3 χρόνια   

 


