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Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

Λ. Συγγρού 112 Αθήνα 117 41 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/4002323/13.06.2018 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι. ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ 
Τ 210-9008792 
F 210-9008737 
E-Mail: i.kotsiavras@deddie.gr 
ΓΡΑΦΕΙΟ: 205 - 2ος όροφος  

 

 

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών σας προσκαλεί να υποβάλετε σφραγισμένη προσφορά για 

την ανάδειξη προμηθευτή που αφορά προμήθεια «καταγραφικών συσκευών 

συνομιλιών». 

 

Η υποβαλλόμενη  προσφορά για την προμήθεια του υλικού, θα γίνει με συμπλήρωση – 

υπογραφή κι επιστροφή του παρόντος εντύπου, σύμφωνα με τους παρακάτω 

αναγραφόμενους όρους.  
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Καταγραφική Συσκευή Συνομιλιών 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Συνημμένη Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ  

100013 10 ΤΕΜ 7.500,00€ …………….. € 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 

 

 

 

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

 

1. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 09/07/2018 και ώρα 10.00πμ 

2. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Λεωφ. Συγγρού 112, 5ος όροφος, 510 γραφείο. 

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 09/07/2018 και ώρα 10.00πμ.  

    Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύναται να παρίσταται όποιος διαγωνιζόμενος  

    επιθυμεί. 





 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην έδρα της ΔΠΝ –                                          

Λ. Συγγρού 112 Αθήνα, 4ος όροφος (Αρμόδιος κος ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ , τηλ. 2109008919).  

5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σχετικής Παραγγελίας. 

6. Ισχύς της προσφοράς : Eξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της  

    προσφοράς. 

7. Δεν χορηγείται προκαταβολή. 

8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο 

σύνολο της προμήθειας. Η προϋπολογιζόμενη τιμή αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

9. Οι τιμές θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή. 

Η τιμή θα είναι καθαρή για το ΔΕΔΔΗΕ και θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις πλην 

του ΦΠΑ. 

10. Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες είναι ο κος ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, τηλ. 210-9008919. 

11. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 

των συσκευών και των προγραμμάτων, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία 

αγοράς και παράδοσής τους. 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν 

και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι. 

 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Mε την υποβολή προσφοράς, οι 

διαγωνιζόμενοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της τεχνικής περιγραφής του υπόψη υλικού και 

την δέχονται ανεπιφύλακτα, καθώς και όλους τους όρους της Πρόσκλησης-Διακήρυξης και 

της Παραγγελίας που θα υπογραφεί, χωρίς καμία εξαίρεση ή επιφύλαξη. 

 

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο 

φάκελο στον οποίο θα αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος:….. 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 

ΔΠΝ/4002323/13.06.2018» 

 

και την παραδίδουν απ’ ευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά 

θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές να φθάσουν στο αρμόδιο γραφείο της 

ΔΠΝ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, ή προφορικά, ή που 

εξαρτούν το τίμημα από άλλα γεγονότα μελλοντικά ή μη. 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση το συνολικό 

προσφερόμενο τίμημα. 

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους 

προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα έχουν υποστεί για την υποβολή της 

προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε θα γίνει αποδεκτή η προσφορά τους ή 

θα αναβληθεί ή ματαιωθεί η προμήθεια των υλικών σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και 

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

6. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ’ 

οποιουσδήποτε προμηθευτές ή και να απορρίψει όλες τις προσφορές.  

 

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: O ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο 

ΔΕΔΔΗΕ, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα 

του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο 

ΔΕΔΔΗΕ, να καταθέσει σ’ αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο 

ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιον από τους παραπάνω όρους, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 





 

το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε 

σχετικής ζημίας ή απώλειάς της. 

 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Παραγγελίας εντός πέντε 

(5) ημερών αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση μη 

προσέλευσης του Αναδόχου ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης στον 

επόμενο μειοδότη.  

 

 

Για το ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

                                                                         ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

                                                                         ΑΦΜ 

                                                                         ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ /ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                                                           (από νόμιμο εκπρόσωπο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ 
 

Τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν το λιγότερο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
1. Μία μόνο συσκευή αυτόνομη (χωρίς την ανάγκη ηλεκτρονικού υπολογιστή, δικτύου lan, 

internet, κ.α.), ανθεκτική σε συνθήκες βιομηχανικού περιβάλλοντος (σκόνη, θόρυβο κτλ). Για 
τη λειτουργία της θα απαιτείται μόνο η τροφοδοσία της από το ηλεκτρικό δίκτυο 230V AC 
και οι συνδέσεις θα γίνονται με απλό και άμεσο τρόπο, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες 
επιπλέον συσκευές ή ειδικά καλώδια. 
Οι επιθυμητές μέγιστες διαστάσεις της συσκευής θα είναι (200x500x500)mm 
(ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος). 

2. 4 εισόδους (κανάλια) ήχου τηλεφωνίας και επικοινωνιών με ρύθμιση ευαισθησίας της 
στάθμης έντασης του ήχου, ανεξάρτητη σε κάθε είσοδο. Στις εισόδους θα συνδέονται 
τηλεφωνικές γραμμές αναλογικές PSTN ή ISDN ή ασύρματοι πομποδέκτες. 

3. Το καταγραφικό θα διαθέτει οπτικές ενδείξεις (led ή οθόνη, κτλ) για ενημέρωση της 
τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη λειτουργία του όπως, ένδειξη ηλεκτρικής τάσης (AC ή 
DC), ένδειξη του αντίστοιχου ενεργοποιημένου καναλιού (εισόδου) με αντίστοιχη ένδειξη 
καταγραφής ή όχι.  
Αν διαθέτει πλήκτρα λειτουργίας ή κουμπί για επαναφορά ρυθμίσεων, θα πρέπει να 
προστατεύονται από τυχαία χρήση. 
Επίσης θα πρέπει να διατηρεί τη σωστή ημερομηνία και ώρα σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος για αρκετό χρονικό διάστημα. Επιθυμητή η δυνατότητα ρύθμισης του 
προγράμματος (software), για αυτόματη αλλαγή της ώρας σε χειμερινή ή καλοκαιρινή. 

4. Αυτόματη (έναρξη, παύση) και ανεξάρτητη καταγραφή, με αυτόματη ρύθμιση της έντασης 
του ήχου και των δύο μερών της συνομιλίας, είτε με ενεργοποίηση από την τάση στις 
εισόδους των τηλεφωνικών γραμμών (σήκωμα ακουστικού) είτε με την ένταση του ήχου στις 
εισόδους από τον πομποδέκτη (ασύρματο).  

5. Η καταγραφή θα γίνεται σε ψηφιακά αρχεία διαδεδομένου εμπορικού format (wav, mp3, 
κτλ) άριστης ποιότητας ήχου με συμπίεση, χωρίς απώλειες και ασφάλεια σε ενσωματωμένο 
μέσο αποθήκευσης δεδομένων όπως σκληρό δίσκο ή κάρτα μνήμης (π.χ. SD) χωρητικότητας 
τουλάχιστον 5.000 ωρών εγγραφής.  
Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης φθάσει στο μέγιστο τότε 
αυτομάτως οι νέες καταγραφές θα συνεχίζουν αντικαθιστώντας τις παλαιότερες. 

6. Σε κάθε καταγραφή θα πρέπει να υπάρχουν και δεδομένα όπως ο αύξων αριθμός, η 
ημερομηνία, η ώρα, ο αριθμός εισόδου (καναλιού), η εμφάνιση του αριθμού κλήσεως (FSK, 
DTMF) εισερχομένων, εξερχομένων ή αναπάντητων, όταν πρόκειται για τηλεφωνικές 
κλήσεις, η χρονική διάρκεια, κ.α., τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν 
επιλογές κριτηρίων για αναζήτηση μιας ή περισσοτέρων καταγεγραμμένων συνομιλιών με 
δυνατότητα εξαγωγής για αποθήκευση ή ακρόαση. 

7. Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν, στην παραμετροποίηση της συσκευής, στη διαχείριση, στην 
αναπαραγωγή, στη ταξινόμηση, στην εξαγωγή των καταγεγραμμένων συνομιλιών κ.τ.λ. θα 
γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα συνδέεται απευθείας στο 
καταγραφικό με καλώδιο μέσω θύρας usb ή ethernet χωρίς την ανάγκη χρήσης τοπικού 
δικτύου lan ή internet. 
Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα γίνονται είτε με τη χρήση προγράμματος του καταγραφικού είτε 
με τη χρήση προγράμματος περιήγησης (browser) των Windows σε φιλικό περιβάλλον για 
τον χρήστη. 
Η πρόσβαση θα επιτρέπεται σε χρήστες με έγκυρους κωδικούς και με δυνατότητα 
δημιουργίας διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης. 
Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το λειτουργικό σύστημα των Windows 
και με τις εκδόσεις από xp, έως 10 σε 32 ή 64 bit (x86 ή x64) αλλά και σε μελλοντικές 
αναβαθμίσεις. 





 

8. Αυτόματη ενημέρωση του καλούντα ότι η κλήση καταγράφεται σε επιλεγμένες εισόδους 
(κανάλια). 

9. Η συσκευή και τα προγράμματα θα συνοδεύονται από σύντομες οδηγίες χρήσης στα 
ελληνικά και από πλήρεις οδηγούς χρήσης και εγκατάστασης στα ελληνικά ή αγγλικά σε 
ψηφιακή (πχ pdf, word) ή και σε έντυπη μορφή. Η συσκευή θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα καλώδια και ακροδέκτες για τη σύνδεση τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή (μέσω 
θύρας usb ή ethernet), επίσης για τη σύνδεσή τους με τις τηλεφωνικές συσκευές ή με τη 
βαθμίδα ήχου του πομποδέκτη (ασυρμάτου) σε υποδοχές RJ11. 

10. Οι συσκευές και τα προγράμματα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς και παράδοσής τους. 

 

 




