
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εξοπλισμός ασύρματης μετάδοσης δεδομένων με συνοδευτικό εξοπλισμό.

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

1.1. Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πρόκειται να προμηθευτεί εξοπλισμό ασύρματης μετάδοσης
δεδομένων με συνοδευτικό εξοπλισμό παρατήρησης-επιτήρησης, για τον εντοπισμό ναρκωτικών
ουσιών, τη συλλογή πειστηρίων, την αναγνώριση των παράνομων και εγκληματικών δραστηριοτήτων
των εγκληματικών οργανώσεων.
1.2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα διάφορα είδη πρακτικών πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογημένα, βάσει των κοινωνικο-οικονομικών ή άλλων πλεονεκτημάτων που παρέχουν, σε σχέση
με τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσουν.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

2.1. Να είναι φορητός, καινούργιος και αμεταχείριστος.
2.2. Να παρέχει ασύρματη μετάδοση εικόνας, ήχου και δεδομένων.
2.3. Να φέρει συνοδευτικό εξοπλισμό επιτήρησης και προβολής.
2.4. Ο συνοδευτικός εξοπλισμός επιτήρησης, να αποτελείται από: α) κάμερες μικροσκοπικής οπής
(pinhole), β) έγχρωμες κάμερες, γ) κάμερες υψηλής ευαισθησίας, δ) περιστρεφόμενες κάμερες (PTZ), ε)
ανταλλάξιμους φακούς και στ) συστήματα παροχής ενέργειας για τον προαναφερόμενο εξοπλισμό.
2.5. Ο συνοδευτικός εξοπλισμός προβολής, να αποτελείται από: α) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή
και β) λογισμικά διαχείρισης δεδομένων, εφόσον αυτά απαιτούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
2.6. Να λαμβάνει τα δεδομένα από τον εξοπλισμό επιτήρησης και να τα απεικονίζει σε φορητό
ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω κατάλληλου λογισμικού.
2.7. Οι χειριστές να μπορούν να προβάλουν, να επεξεργάζονται και να ανακαλούν τα δεδομένα του
Συστήματος σε πραγματικό αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο, για το σκοπό της επιτόπιας
παρακολούθησης των λαμβανόμενων δεδομένων.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

3.1. ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ (IP RADIOS).
3.1.1. Να χορηγηθούν οκτώ (8) φορητοί ΑσύρματοιΠομποδέκτες Multiple Input Multiple Output
(MIMO) IP Radios 2x2 ή 3x3.
3.1.2. Να έχουν δυνατότητα μετάδοσης βίντεο υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον HD, ήχου και
δεδομένων.
3.1.3. Να μπορούν να δημιουργήσουν και οι οκτώ (8) συσκευές μεταξύ τους δίκτυο (Mobile Ad-hoc
Network -MANET).
3.1.4. Να λειτουργούν στην L μπάντα (L-Band) συχνοτήτων.
3.1.5. Να χρησιμοποιούν διαμόρφωση (Modulation) COFDM ή OFDM .
3.1.6. Να παρέχουν κρυπτογράφηση (AES 128 ή 256).
3.1.7. Να έχουν συνολική ισχύ εξόδου τουλάχιστον 2 Watt.
3.1.8. Να έχουν ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου.
3.1.9. Να έχουν ενσωματωμένο GPS και να φέρουν την αντίστοιχη κεραία.
3.1.10. Να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IP67 τουλάχιστον.
3.1.11. Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε εύρος θερμοκρασίας από -20οC έως +60οCτουλάχιστον.
3.1.12. Να έχουν διαστάσεις μικρότερες από 150 x 75 x 40 mm,χωρίς τις κεραίες και τους κονέκτορες.
3.1.13. Να έχουν βάρος χωρίς το συσσωρευτή και τις κεραίες, μικρότερο από 680 γραμμάρια.
3.1.14. Να διαθέτουν ένα επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή 6,8 Ah τύπου MBITR.
3.1.15. Να φέρουν τον αντίστοιχο αριθμό κεραιών τους με κέρδος τουλάχιστον 6 dBi, με εύκαμπτη
βάση (gooseneck type), ώστε να κλίνει και να παραμένει σταθερή, προς την κατεύθυνση που τη
στρέφει ο χειριστής.
3.1.16. Να διαθέτουν μία (1) είσοδο για σύνδεση με κάμερα IP.



3.1.17. Να διαθέτουν μία (1) είσοδο HD-SDI ή αναλογική. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει HD-SDI ή
αναλογική είσοδος, να παραδοθεί κατάλληλος μετατροπέας που θα επιτρέπει τη σύνδεση και
λειτουργία με τέτοιου τύπου κάμερες,όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
3.1.18. Να παραδοθεί με κάθε πομποδέκτη ένα κατάλληλο καλώδιο (Battery eliminator) για την
τροφοδοσία του από το περιγραφόμενο στην παράγραφο 3.3.6 φορητό σύστημα συσσωρευτή.
3.1.19. Να παραδοθούν συνολικά δεκαέξι (16) πανκατευθυντικές κεραίες (Omni-Directional) κέρδους
4dBi, με εύκαμπτη βάση (gooseneck type), ώστε να κλίνει και να παραμένει σταθερή, προς την
κατεύθυνση που τη στρέφει ο χειριστής.
3.1.20. Να παραδοθούν συνολικά δεκαέξι (16) πανκατευθυντικές κεραίες (Omni-Directional) κέρδους
2dBi, με εύκαμπτη βάση (gooseneck type), ώστε να κλίνει και να παραμένει σταθερή, προς την
κατεύθυνση που τη στρέφει ο χειριστής.
3.1.21. Να παραδοθούν συνολικά τρεις (3) κεραίες οροφής αυτοκινήτου, κεκαλυμμένης χρήσης
(covert), σύνθετης αντίστασης 50 Ω, με κατάλληλο ομοαξονικό καλώδιο, μήκους πέντε (5) μέτρων
τουλάχιστον, με κατάλληλο κονέκτορα για τη σύνδεση με το φορητό πομποδέκτη IP Radio. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά κάθε κεραίας να είναι τα κάτωθι:

 Να είναι πανκατευθυντικού τύπου (OmniDirectional).
 Να έχει κέρδος (Gain) τουλάχιστον 2 dBi.
 Να είναι τύπου μαστιγίου (Bee-sting) ή Sharkfin.
 Να έχει μήκος μικρότερο ή ίσο των 500 χιλιοστών, εφόσον είναι τύπου μαστιγίου (Bee-sting).
 Ο λόγος της τάσης των στάσιμων κυμάτων (Voltage Standing Wave Ratio) να είναι μικρότερος

από 2:1.
3.1.22. Να παραδοθούν συνολικά δύο (2)κατευθυντικές κεραίες,με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 Να έχουν κέρδος (gain) 8dBi τουλάχιστον.
 Ο λόγος του κέρδους ισχύος (Front-to-backRatio), μεταξύ του εμπρόσθιου και οπίσθιου μέρους

της κατευθυντικής κεραίας, να είναι τουλάχιστον 20 dB.
 Ο λόγος της τάσης των στάσιμων κυμάτων (Voltage Standing Wave Ratio) να είναι μικρότερος ή

ίσος με 2:1.
 Να έχει εύρος δέσμης ημίσειας ισχύος (3dB Beamwidth), το οποίο θα βρίσκεται στο εύρος 30ο

έως 120ο.
3.1.23. Να παραδοθούν συνολικά τέσσερις (4) συσκευές (WiFi dongles), καθεμία εκ των οποίων να
υποστηρίζει τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης (WiFi), κατά τα πρότυπα IEEE802.11 και να είναι πλήρως
συμβατή με τους ασύρματους πομποδέκτες (IP Radios).
3.1.24. Nα παραδοθεί ένα πλήρες σύστημα επιτήρησης αποτελούμενο από «Μη επιτηρούμενους
αισθητήρες εδάφους» (Unattended Ground Sensors), προκειμένου ο χειριστής των πομποδεκτών IP
Radios να έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης της περιοχής (Situational Awareness), στην οποία τους
αναπτύσσει. Tο σύστημα επιτήρησης θα μπορεί να ανιχνεύει την κίνηση μέσω κατάλληλων
αισθητήρων (sensors) οι οποίοι θα στέλνουν μηνύματα, τα οποία θα προβάλλονται αποκλειστικά στο
ίδιο λογισμικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των ασύρματων πομποδεκτών (IP
Radios) όπως αυτό περιγράφεται στο πεδίο 3.2.
3.1.24.1. Να παραδοθούν συνολικά τέσσερις (4) συσκευές- αισθητήρες (Sensors), με τα εξής

χαρακτηριστικά:
 Να έχει ενσωματωμένο αισθητήρα παραβίασης (Internal tamper sensor)
 Να έχει ενσωματωμένο αισθητήρα εντοπισμού κραδασμών (Internal seismic sensor)
 Να έχει ενσωματωμένο δέκτη GPS (Internal GPS)
 Να έχει παθητικό αισθητήρα υπερύθρων, είτε ενσωματωμένο, είτε συνδεδεμένο μέσω

καλωδίου. Αν χρησιμοποιείται καλώδιο, να έχει μήκος πέντε μέτρων τουλάχιστον. Ο
αισθητήρας υπερύθρων να έχει εμβέλεια τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

 Να έχει κεραία RF. Επιπλέον της κεραίας να παραδοθεί κατάλληλο καλώδιο RF, μήκους δέκα
μέτρων, με κατάλληλους κονέκτορες στα δύο του άκρα.

 Να έχει περιβαλλοντική προστασία IP67 ή καλύτερη.
 Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας από (-10) οC ή μικρότερη έως +50οC ή μεγαλύτερη,

τουλάχιστον.
 Να έχει είτε ενσωματωμένο, είτε εξωτερικό συσσωρευτή, με διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον

ενός μήνα, σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης της συσκευής.



3.1.24.2. Να παραδοθούν συνολικά δύο (2) συσκευές, οι οποίες θα δύνανται να επικοινωνούν με τις
περιγραφόμενες στην παράγραφο 3.1.24.1 συσκευές-αισθητήρες. Οι συσκευές αυτές να μπορούν
να παραμετροποιούνται ώστε να λειτουργούν είτε ωςεπαναλήπτες, είτε ως δέκτες. Δέκτης θα είναι
η παραμετροποιήσιμη συσκευή που θα συνδέεται με τον υπολογιστή και θα προβάλλει στο
λογισμικό τα μηνύματα που θα λαμβάνει από τις συσκευές-αισθητήρες. Επαναλήπτης θα είναι η
παραμετροποιήσιμη συσκευή, η οποία, όταν ο δέκτης βρίσκεται εκτός εμβέλειας των συσκευών-
αισθητήρων, θα λαμβάνει τα μηνύματα και θα τα προωθεί στο δέκτη, ο οποίος με τη σειρά του θα
τα εμφανίζει στο λογισμικό. Οι συσκευές αυτές να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
 Nα έχει εσωτερικό ή εξωτερικό συσσωρευτή.
 Να έχει αισθητήρα παραβίασης (tamper sensor).
 Να έχει ενσωματωμένο δέκτη GPS (Internal GPS).
 Να έχει περιβαλλοντική προστασία IP67 ή καλύτερη.
 Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας από (-10) οC ή μικρότερη, έως τουλάχιστον +50 οC ή

μεγαλύτερη.
3.1.24.3. Όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες στις παραγράφους 3.1.24.1 και 3.1.24.2 συσκευές να

δημιουργούν μεταξύ τους δίκτυο (Network) τύπου MESH και κάθε μήνυμα από μια συσκευή-
αισθητήρα να αναμεταδίδεται (broadcast), μέσω του ανωτέρω δικτύου, στο δέκτη, όπου και θα
προβάλλεται στο λογισμικό, όπως αυτό περιγράφεται στο πεδίο 3.2.

3.1.25. Να παραδοθούν συνολικά τέσσερα (4) μικρόφωνα για κεκαλυμμένη χρήση, με μήκος καλωδίου
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.
3.1.26. Να παραδοθούν συνολικά οκτώ (8) υφασμάτινες θήκες για τους ασύρματους πομποδέκτες,
από υλικό CorduraR ή ισοδύναμο, με σύστημα συγκράτησης τύπου Molle, κατάλληλες για τοποθέτηση
σε γιλέκο. Το χρώμα των θηκών θα καθοριστεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης, κατόπιν
συνεννόησης με τον Ανάδοχο.
3.1.27. Να παραδοθούν τέσσερις (4) φορητοί φορτιστές 220-240VAC/50-60Hz (AC Wall Adapter).
3.1.28. Να έχουνδυνατότητα, μέσω φορητού υπολογιστή, χειρισμού συστήματος μηχανισμού Pan-Tilt
και κάμερας.
3.1.29. Να έχουν δυνατότητα προβολής, του περιγραφόμενου στην 3.1.27. παράγραφο συστήματος
εικόνας αντίστοιχα στο φορητό υπολογιστή.

3.2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
3.2.1. To λογισμικό να μπορεί να απεικονίζει στην οθόνη του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που

θα είναι συνδεδεμένος με φορητό πομποδέκτη, τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικές
μεταδόσεις βίντεο (video stream) ταυτόχρονα, είτε από δύο πομποδέκτες, σε κάθε έναν από
τους οποίους θα είναι συνδεδεμένες δύο κάμερες, είτε από τέσσερις πομποδέκτες σε κάθε έναν
από τους οποίους θα είναι συνδεδεμένη μία κάμερα.

3.2.2. Το λογισμικό να μπορεί να απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, που θα είναι συνδεδεμένος με φορητό πομποδέκτη και με το δέκτη
που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.24.3, τόσο τη θέση των πομποδεκτών, όσο και αυτή των
«Μη επιτηρούμενων αισθητήρων εδάφους» (Unattended Ground Sensors),σε χάρτη που
συνθέτει εικόνες και πληροφορίες από δορυφορικές φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες και
σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) με σημαντική ευκολία χρήσης (Google Earth ή
ισοδύναμο).

3.2.3. To λογισμικό να επιτρέπει την καταγραφή του βίντεο και του ήχου που θα μεταδίδεται,καθώς
και την προβολή της μετάδοσης βίντεο (video stream) από τις συνδεμένες κάμερες.

3.2.4. To λογισμικό να επιτρέπει στο χειριστή να επιλέξει από ποιον πομποδέκτη και κάμερα θα γίνει η
μετάδοση βίντεο. Το μέγεθος του παραθύρου που θα απεικονίζει τη μετάδοση βίντεο να είναι
ρυθμιζόμενο.

3.2.5. To λογισμικό να επιτρέπει στο χειριστή να ελέγχει το επίπεδο χωρητικότητας των συσσωρευτών
των πομποδεκτών, είτε αυτοί είναι συνδεδεμένοι με συσσωρευτή τύπου MBITR, είτε με
συσσωρευτή LiFePo4.



3.2.6. To λογισμικό να απεικονίζει στην οθόνη του υπολογιστή, ταυτόχρονα σε ξεχωριστά παράθυρα,
τη θέση των πομποδεκτών και δύο τουλάχιστον διαφορετικές μεταδόσεις βίντεο.

3.2.7. Το λογισμικό να επιτρέπει στο χειριστή τον απομακρυσμένο έλεγχο (remote control) του
φορητού πομποδέκτη και ειδικότερα, ποια εκ των δύο συνδεδεμένων καμερών θα
πραγματοποιήσει μετάδοση βίντεο, άνοιγμα – κλείσιμο των μικροφώνων και ρύθμιση ισχύος
εξόδου, τουλάχιστον.

3.2.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον αναπτυχθεί νέα έκδοση λογισμικού, συμβατή με το
προσφερόμενο σύστημα, να την εγκαταστήσει αδαπάνως, για όσο διαρκεί η περίοδος εγγύησης.

3.2.9. Το λογισμικό να εγκατασταθεί και στους τρεις (3) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που
περιγράφονται στην παράγραφο 3.4.1.

3.3. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ.

3.3.1. ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
3.3.1.1. Να χορηγηθούν οκτώ (8) τεμάχια.
3.3.1.2. Να έχει έξοδο HD-SDI.
3.3.1.3. Να έχει αισθητήρα CMOS.
3.3.1.4. Να έχει ανάλυση 1920x1080.
3.3.1.5. Να λειτουργεί σε τάση 12VDC και να έχει κατανάλωση μικρότερη από 2 W.
3.3.1.6. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης εναλλάξιμων φακών με σπείρωμα τύπου S-Mount/M12.
3.3.1.7. Να συνοδεύεται με τρεις (3) διαφορετικούς φακούς S-Mount/M12 εστιακού μήκους 2.1, 2.5 και
4.3 χιλιοστά αντίστοιχα.
3.3.1.8. Να έχει ευαισθησία 0.1 Lux.
3.3.1.9. Να έχει δυνατότητα αυτόματης αλλαγής από λειτουργία ημέρας σε λειτουργία νύχτας.
3.3.1.10. Να έχει διαστάσεις μικρότερες από 18x18x17 χιλιοστά και βάρος μικρότερο από 20 γραμμ.
3.3.1.11. Να συνοδεύεται από καλώδιο μήκους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων με υποδοχές από MMCX

σε MMCX.
3.3.1.12. Να συνοδεύεται από καλώδιο μήκους ενός (1) μέτρου με υποδοχές από MMCX σε BNC.
3.3.1.13. Να συνοδεύεται από μία βάση με σπείρωμα για οριζόντια τοποθέτηση και μία βάση με
σπείρωμα για τοποθέτηση υπό γωνία 90ο .
3.3.1.14. Να συνοδεύεται από μία πλαστική θήκη μεταφοράς με αφρώδες υλικό εντός της οποίας θα
είναι τοποθετημένα όλα τα παρελκόμενα.

3.3.2. ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ.
3.3.2.1. Να χορηγηθούν τέσσερα(4) τεμάχια.
3.3.2.2. Να έχει έξοδο PAL.
3.3.2.3. Να έχει διαστάσεις μικρότερες από 30x30x25 χιλιοστά.
3.3.2.4. Να έχει ανάλυση τουλάχιστον 700TVL.
3.3.2.5. Να έχει ευαισθησία μικρότερη ή ίση από 0,1Lux.
3.3.2.6. Να λειτουργεί σε τάση 12VDC.
3.3.2.7. Να έχει πιστοποίηση για περιβαλλοντική προστασία τουλάχιστον IP65.
3.3.2.8. Να έχει σπείρωμα για χρήση με φακούς τύπου S-Mount/M12.
3.3.2.9. Να συνοδεύεται κάθε τεμάχιο από πέντε (5) φακούς με εστιακό μήκος 2.1 mm, 2.6 mm, 3.6
mm, 6 mm, 8 mm αντίστοιχα ο καθένας.
3.3.2.10. Να συνοδεύεται από καλώδιο βίντεο και τροφοδοσίας τουλάχιστον δύο (2) μέτρων με τους
κατάλληλους κονέκτορες για τη σύνδεση της κάμερας με το φορητό πομποδέκτη.
3.3.2.11. Να συνοδεύεται από ένα καλώδιο βίντεο και τροφοδοσίας μήκους τουλάχιστον είκοσι (20)
μέτρων, με τους κατάλληλους κονέκτορες για τη σύνδεση της κάμερας με το φορητό πομποδέκτη.

3.3.3. ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.
3.3.3.1. Να χορηγηθούν δύο(2) τεμάχια.
3.3.3.2. Να έχει έξοδο PAL.
3.3.3.3. Να έχει ανάλυση τουλάχιστον 570TVL.
3.3.3.4. Να έχει ευαισθησία μικρότερη ή ίση από 0,00005 Lux.



3.3.3.5. Να έχει μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel size) μικρότερο από (6.5x6.5) um.
3.3.3.6. Να έχει διαστάσεις μικρότερες από 35x30x35 χιλιοστά.
3.3.3.7. Να έχει κατανάλωση μικρότερη από 1 W.
3.3.3.8. Να λειτουργεί σε τάση 12VDC.
3.3.3.9. Να έχει πιστοποίηση για περιβαλλοντική προστασία τουλάχιστον IP65.
3.3.3.10. Να έχει σπείρωμα για χρήση με φακούς τύπου S-Mount/M12.
3.3.3.11. Να συνοδεύεται κάθε τεμάχιο από πέντε (5) φακούς με εστιακό μήκος 2.1 mm, 2.6 mm, 3.6
mm, 6 mm, 8 mm αντίστοιχα ο καθένας.
3.3.3.12. Να συνοδεύεται από καλώδιο βίντεο και τροφοδοσίας τουλάχιστον δύο (2) μέτρων με τους
κατάλληλους κονέκτορες για τη σύνδεση της κάμερας με το φορητό πομποδέκτη.
3.3.3.13. Να συνοδεύεται από ένα καλώδιο βίντεο και τροφοδοσίας μήκους τουλάχιστον είκοσι (20)
μέτρων, με τους κατάλληλους κονέκτορες για τη σύνδεση της κάμερας με το φορητό πομποδέκτη

3.3.4. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ.
3.3.4.1. Να χορηγηθούν τρία (3) τεμάχια.
3.3.4.2. Να είναι IP.
3.3.4.3. Να έχει αισθητήρα CMOS.
3.3.4.4. Να έχει ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080.
3.3.4.5. Να έχει ευαισθησία σε έγχρωμη λειτουργία 0.01 Lux.
3.3.4.6. Να έχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας (image stabilizer).
3.3.4.7. Να έχει λειτουργία defog.
3.3.4.8. Να έχει ευαισθησία στο φάσμα NIR.
3.3.4.9. Να έχει οπτική μεγέθυνση 30x.
3.3.4.10. Να έχει πιστοποίηση για περιβαλλοντική προστασία τουλάχιστον IP67.
3.3.4.11. Να λειτουργεί σε τάση 12VDC και να έχει κατανάλωση μικρότερη από 8W.
3.3.4.12. Να έχει διαστάσεις, ύψος ίσο ή μικρότερο από 200 χιλιοστά και διάμετρο ίση ή μικρότερη
από 180 χιλιοστά.
3.3.4.13. Να έχει βάρος μικρότερο από δυόμισι (2,5) κιλά.
3.3.4.14. Στη βάση της να έχει κατάλληλο σπείρωμα για τοποθέτηση σε τρίποδο.
3.3.4.15. Να συνοδεύεται από τρίποδο, το οποίο με εκτεταμένα τα σκέλη, να επιτυγχάνει απόσταση
από το έδαφος (ύψος)μικρότερη ή ίση από 15 εκατοστά.
3.3.4.16. Να συνοδεύεται από ένα καλώδιο βίντεο μήκους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων, με τους
κατάλληλους κονέκτορες για τη σύνδεση της κάμερας με το φορητό πομποδέκτη.

3.3.5. ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΙ ΦΑΚΟΙ.
3.3.5.1. Να χορηγηθούνδύο(2) σετ ανταλλάξιμων φακών, εκ των οποίων το καθένα θα περιέχει τρεις (3)
φακούς, ένανμε εστιακό μήκος 70 χιλιοστά, έναν με εστιακό μήκος 100 χιλιοστά και έναν με εστιακό
μήκος 150 χιλιοστά αντίστοιχα.Οι φακοί να έχουν σπείρωμα τύπου S-Mount/M12 και να είναι
συμβατοί με τις ανωτέρω περιγραφόμενες στις 3.2.2 και 3.2.3 παραγράφους κάμερες.
3.3.5.2. Να χορηγηθούνδύο (2) τεμάχιαμε εστιακό μήκος 250 χιλιοστά. Οι φακοί να έχουν σπείρωμα
τύπου S-Mount/M12 και να είναι συμβατοί με τις ανωτέρω περιγραφόμενες στις 3.3.2 και 3.3.3
παραγράφους κάμερες. Να συνοδεύεται ο καθένας από κατάλληλη βάση στήριξης, προκειμένου να
διευκολύνεται η τοποθέτησή τους μαζί με την κάμερα.

3.3.6. ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ.
3.3.6.1. Να χορηγηθούν δεκαέξι (16) τεμάχια.
3.3.6.2. Η τάση εξόδου του συστήματος να είναι 12VDC (+/-10%).
3.3.6.3. Οι συσσωρευτές να είναι τεχνολογίας λιθίου φωσφορικού άλατος σιδήρου (LiFePo4).
3.3.6.4. Η χωρητικότητα του συσσωρευτή να είναι τουλάχιστον 40Ah.
3.3.6.5. Ο κύκλος ζωής του συσσωρευτή να είναι τουλάχιστον χίλιες (1.000) φορτίσεις.
3.3.6.6. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BatteryManagementSystem-BMS).
3.3.6.7. Να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο UN 38.3.



3.3.6.8. Να βρίσκεται μόνιμα και σταθερά τοποθετημένο εντός κατάλληλης θήκης μεταφοράς,
ανθεκτικής σε πτώσεις και κραδασμούς και να έχει πιστοποίηση περιβαλλοντικής προστασίας
τουλάχιστον IP65. Η θήκη να έχει κατάλληλη είσοδο για τη φόρτιση των συσσωρευτών (LiFePo4) και
κατάλληλη έξοδο για την τροφοδοσία του φορητού ασυρμάτου και των καμερών, χωρίς να απαιτείται
το άνοιγμα της θήκης. Αν ο ασύρματος πομποδέκτης ή οι κάμερες απαιτούν διαφορετική τάση για τη
λειτουργία τους, να προσφερθεί κατάλληλος μετατροπέας.
3.3.6.9. Το κάθε σύστημα παροχής ενέργειας θα συνοδεύεται από κατάλληλο αυτόνομο φορητό
φορτιστή220-240VAC/50-60Hz, 10A.

3.4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.

3.4.1. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
3.4.1.1. Να χορηγηθούντρία (3) τεμάχια.
3.4.1.2. Να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα MIL STD 810, MILSTD 461F και να έχει
πιστοποίηση περιβαλλοντικής προστασίας IP65.
3.4.1.3. Η συσκευή μπορεί να είναι είτε notebook,είτε notebookπου με οποιοδήποτε
τρόπομετατρέπεται σε tablet.
3.4.1.4. Να διαθέτει επεξεργαστή δύο (2) τουλάχιστον πυρήνων και τουλάχιστον τεσσάρων (4) threads,
με μνήμη cache τουλάχιστον τεσσάρων (4) MB και συχνότητα τουλάχιστον 2.6 GHz.
3.4.1.5. Να διαθέτει οθόνη αφής με διαγώνιο τουλάχιστον 12΄΄,ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 και να
έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 1000 nits.
3.4.1.6. Να διαθέτει μνήμη RAM DDR3 ή DDR4 μεγέθους τουλάχιστον 16GB.
3.4.1.7. Να διαθέτει σκληρό δίσκο SSD με χωρητικότητα τουλάχιστον 256GB.
3.4.1.8. Να διαθέτει σύνδεση με δίκτυα 802.11ac τουλάχιστον, Ethernet 10/100/1000 Mbps
3.4.1.9. Να διαθέτει σύνδεση Bluetooth έκδοση τουλάχιστον 4.0.
3.4.1.10. Να διαθέτει σύνδεση 4G/LTE.
3.4.1.11. Να διαθέτει GPS.
3.4.1.12. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) θύρες σύνδεσης USB, εκ των οποίων οι δύο (2) USB 3.0.
3.4.1.13. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα HDMI.
3.4.1.14. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα LAN.
3.4.1.15. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα σειριακή.
3.4.1.16. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα VGA.
3.4.1.17. Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα 64bit, συμβατό με όλες τις εφαρμογές που θα
υποστηρίζουν το υπό προμήθεια σύστημα.
3.4.1.18. Να διαθέτει ένα ζεύγος συσσωρευτών με δυνατότητα αντικατάστασης αυτών, χωρίς να είναι
υποχρεωτική η απενεργοποίηση της συσκευής (hotswap).
3.4.1.19. Να έχει αυτονομία μεγαλύτερη από 15 ώρες.
3.4.1.20. Να διαθέτει τροφοδοτικό 220-240VAC/50-60Hz.
3.4.1.21. Να διαθέτει τροφοδοτικό αυτοκινήτου 12-16 VDC.
3.4.1.22. Να προσφερθεί ένα επιπλέον ζεύγος συσσωρευτών.
3.4.1.23. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.

4. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
4.1. Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, connectors, υλικά-συσκευές, τα οποία δεν περιγράφονται
αλλά απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
4.2. Θα επικολληθεί, σε ευδιάκριτο σημείο στονεξοπλισμό, οκτώ (8) αυτοκόλλητες ενδείξεις
συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας. Το ακριβές κείμενο και οι διαστάσεις της ένδειξης θα δηλωθούν
μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
5.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την
οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση
του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής
κατασκευής.



5.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί στην ίδια συσκευή η ίδια βλάβη τρεις φορές
(δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται
στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια.
5.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο, καθώς και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε
περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την
εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία,
σε κάθε περίπτωση.
5.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητηθεί
από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
5.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη
σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
5.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων
ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η
καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο
επιβολής των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, κυρώσεων.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
6.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες (90 ημέρες), από
την υπογραφή της σύμβασης.
6.2. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
6.3. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής, Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, Αθήνα
T.K. 11522- τηλέφωνο 210-6436958, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
6.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για
την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική
γλώσσα.
6.5. Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
6.6. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς
διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της
πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία
(λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.
6.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον δύο (2)
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και δύο (2) αστυνομικούς της Διεύθυνσης
Τεχνικών Εφαρμογών στην ασφαλή χρήση, λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων, για
χρονικό διάστημα τεσσάρωντουλάχιστον (4) ημερών.Να χορηγηθούν σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία
να είναι επιπέδου εκπαιδευτή και να δίνουν τη δυνατότητα μελλοντικής εκπαίδευσης προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ.
7.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του
κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την
προσφορά του. Ιδιαιτέρως για κάθε απάρτιο-μέρος του συστήματος να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο
του κατασκευαστή.
7.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, των προσφερόμενων ειδών.



7.3. Με την οικονομική προσφορά, να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του
προσφερόμενου είδους, με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των
ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του
διαγωνισμού.

Αθήνα10-09-2018
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
Αστ. Υποδιευθυντής

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
Ανθ/μος

Το Εξειδικευμένο
Προσωπικό

ΑΛΕΞΗΣ Χρήστος
Υ/Α΄ (Ε.Κ.)

2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος
Αρχ/κας



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εξοπλισμός καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων με συνοδευτικό εξοπλισμό.

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
1.1. Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πρόκειται να προμηθευτεί εξοπλισμό καταγραφής και μετάδοσης
δεδομένων με συνοδευτικό εξοπλισμό παρατήρησης-επιτήρησης, για τον εντοπισμό ναρκωτικών
ουσιών, τη συλλογή πειστηρίων, την αναγνώριση των παράνομων και εγκληματικών δραστηριοτήτων
των εγκληματικών οργανώσεων.
1.2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα διάφορα είδη πρακτικών πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογημένα, βάσει των κοινωνικο-οικονομικών ή άλλων πλεονεκτημάτων που παρέχουν, σε σχέση
με τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσουν.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.
2.1. Να είναι φορητός, καινούργιος και αμεταχείριστος.
2.2. Να παρέχει καταγραφή και μετάδοση ήχου και εικόνας.
2.3. Να φέρει συνοδευτικό εξοπλισμό επιτήρησης.
2.4. Ο συνοδευτικός εξοπλισμός επιτήρησης να αποτελείται από α) έγχρωμες και ασπρόμαυρες
κάμερες μικροσκοπικής οπής (pinhole), β) έγχρωμες και ασπρόμαυρες κάμερες, γ) ανταλλάξιμους
φακούς και δ) φορητούς υπολογιστές.
2.5. Το καταγραφικό να λαμβάνει τα δεδομένα από τον εξοπλισμό επιτήρησης, να τα καταγράφει και
να μπορεί να τα μεταδίδει μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στους φορητούς υπολογιστές.
2.6. Οι χειριστές να μπορούν να προβάλουν, να επεξεργάζονται και να ανακαλούν τα δεδομένα του
συστήματος σε πραγματικό αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο, για το σκοπό της επιτόπιας
παρακολούθησης των λαμβανόμενων δεδομένων.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

3.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ.
3.1.1. Να χορηγηθούν δύο (2) συσκευές.
3.1.2. Να δέχεται τουλάχιστον μία κάρτα SIM για σύνδεση με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
3.1.3. Να υποστηρίζει μετάδοση βίντεο από δίκτυα 4G/LTE, 3G/HSUPA/HSDPA/UMTS.
3.1.4. Να έχει βάρος μικρότερο από εκατό (100) γραμμάρια χωρίς συσσωρευτές.
3.1.5. Να έχει διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος μικρότερες από 95 x 65 x 20 χιλιοστά χωρίς
συσσωρευτή και κεραία.
3.1.6. Να έχει εισόδους για δύο τουλάχιστον κάμερες σε κατάλληλο πρότυπο για προβολή της
εικόνας.
3.1.7. Να έχει εισόδους για δύο μικρόφωνα, τα οποία και να λειτουργούν ταυτόχρονα.
3.1.8. Να έχει εισόδους για δύο αισθητήρες τουλάχιστον.
3.1.9. Να πραγματοποιεί συμπίεση εικόνας σε πρότυπο Η.264 τουλάχιστον.
3.1.10. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των καρέ της εικόνας από τουλάχιστον ένα έως 30 καρέ το
δευτερόλεπτο.
3.1.11. O ρυθμός μετάδοσης εικόνας (bit rate) να μπορεί να ρυθμίζεται τουλάχιστον σε πραγματικό
χρόνο και να είναι τουλάχιστον 100kbps.
3.1.12. Να μπορεί να επιτύχει μετάδοση (uplink) και λήψη (downlink) δεδομένων τουλάχιστον 18Μbps
(4G).
3.1.13. Να καταγράφει την εικόνα και να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 256GB.
3.1.14. Να μπορούν να διαγραφούν τα δεδομένα της αποθηκευτικής μνήμης.
3.1.15. Να διαθέτει GPS και αξελερόμετρο “accelerometer” (εσωτερικά ή εξωτερικά).
3.1.16. Να υποστηρίζει απομακρυσμένα χειρισμό συστήματος μηχανισμού PAN TILT και λειτουργιών
κάμερας.
3.1.17. Να έχει λειτουργία “store and forward”.
3.1.18. Να υποστηρίζει στατικές και δυναμικές IP.
3.1.19. Να έχει δυνατότητα επιλογής της κάμερας από την οποία θα γίνεται η μετάδοση της εικόνας.



3.2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
3.2.1. Να συνοδεύεται από μία (1) καλωδίωση τροφοδοσίας 220-240 V.
3.2.2. Να συνοδεύεται από μία (1) καλωδίωση τροφοδοσίας από 220-240 VAC σε 12V, με ανοιχτές τις
άκρες των καλωδίων (bare ends) στην πλευρά 220-240 VAC.
3.2.3. Να συνοδεύεται από τρεις (3) επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές λιθίου χωρητικότητας
12.000mAh τουλάχιστον, με δύο (2) φορτιστές 220-240 VAC.
3.2.4. Να συνοδεύεται από ένα (1) ζευγάρι μικροφώνων με μήκους καλωδίου ενάμιση (1,5) μέτρου.
3.2.5. Να συνοδεύεται από ένα (1) καλώδιο επέκτασης των μικροφώνων μήκους τριών (3) μέτρων.
3.2.6. Να συνοδεύεται από τρεις (3) παθητικούς υπέρυθρους αισθητήρες (Passive Infra Red)
εμβέλειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων και άνοιγμα γωνίας ανίχνευσης τουλάχιστον 90ο.
3.2.7. Ένα (1) φορητό μόνιτορ τρεισήμισι (3,5) ιντσών τουλάχιστον, με συσσωρευτή.
3.2.8. Κατάλληλη καλωδίωση για τη σύνδεση των καμερών με το μόνιτορ.
3.2.9. Να παρασχεθούν, εφόσον απαιτούνται, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, κονέκτορες, τα
οποία δεν περιγράφονται αλλά απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
3.2.10. Μία (1) αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας, η οποία θα επικολληθεί σε
εμφανές σημείο στο σύστημα. Το ακριβές κείμενο και οι διαστάσεις της ένδειξης θα δηλωθούν μετά
την κατακύρωση του διαγωνισμού.

3.3. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ.

3.3.1. EΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΗΣ (PINHOLE).
3.3.1.1. Να χορηγηθούν δύο (2) τεμάχια διάστασης 8.5 x 8.5 mm με ανοχή έως +/-5%, οι οποίες:

 Να έχουν ανάλυση 600x400 τουλάχιστον.
 Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες φωτισμού, ίσο ή μικρότερο από 0.02 lux.
 Να έχουν οπτικό πεδίο (Field of View) τουλάχιστον 55ο.
 Να λειτουργούν σε πρότυπο PAL, εφόσον είναι αναλογικού τύπου.

3.3.1.2. Να χορηγηθούν δύο (2) τεμάχια διάστασης 10 x 10 mm με ανοχή έως +10%, οι οποίες:
 Να έχουν ανάλυση 600x400 τουλάχιστον.
 Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες φωτισμού, ίσο ή μικρότερο από 0.05 lux.
 Να έχουν οπτικό πεδίο (Field of View) τουλάχιστον 55ο.
 Να λειτουργούν σε πρότυπο PAL, εφόσον είναι αναλογικού τύπου.

3.3.2. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΗΣ (PINHOLE).
3.3.2.1. Να χορηγηθούν δύο (2) τεμάχια διάστασης 10 x 10 mm με ανοχή έως +10%.
3.3.2.2. Να έχουν ανάλυση 600x400 τουλάχιστον.
3.3.2.3. Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες φωτισμού, ίσο ή μικρότερο από 0.01 lux.
3.3.2.4. Να έχουν οπτικό πεδίο (Field of View) μεγαλύτερο από 55ο.
3.3.2.5. Να λειτουργούν σε πρότυπο PAL, εφόσον είναι αναλογικού τύπου.

3.3.3. ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ.
3.3.3.1. Να χορηγηθούν τέσσερα (4) τεμάχια.
3.3.3.2. Να έχουν διαστάσεις 13 x 13 mm με ανοχή έως +25%.
3.3.3.3. Να έχουν ανάλυση 600x400 τουλάχιστον.
3.3.3.4. Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες φωτισμού, ίσο ή μικρότερο από 0.01 lux.
3.3.3.5. Να έχουν οπτικό πεδίο (Field of View) τουλάχιστον 60ο.
3.3.3.6. Να λειτουργούν σε πρότυπο PAL, εφόσον είναι αναλογικού τύπου.
3.3.3.7. Να δέχονται ανταλλάξιμους φακούς με σπείρωμα τύπου Μ12.

3.3.4. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ.
3.3.4.1. Να χορηγηθούν τέσσερα (4) τεμάχια.
3.3.4.2. Να έχουν διαστάσεις 13 x 13 mm με ανοχή έως +25%.
3.3.4.3. Να έχουν ανάλυση 600x400 τουλάχιστον.
3.3.4.4. Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες φωτισμού, ίσο ή μικρότερο από 0.005 lux.
3.3.4.5. Να έχουν οπτικό πεδίο (Field of View) τουλάχιστον 60ο.



3.3.4.6. Να λειτουργούν σε πρότυπο PAL, εφόσον είναι αναλογικού τύπου.
3.3.4.7. Να δέχονται ανταλλάξιμους φακούς με σπείρωμα τύπου Μ12.

3.3.5. ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
3.3.5.1. Να χορηγηθούν δύο (2) τεμάχια.
3.3.5.2. Να έχουν διαστάσεις 13 x 13 mm με ανοχή έως +25%.
3.3.5.3. Να έχουν ανάλυση 1280x720 τουλάχιστον.
3.3.5.4. Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες φωτισμού, ίσο ή μικρότερο από 0.1 lux.
3.3.5.5. Να δέχονται ανταλλάξιμους φακούς με σπείρωμα τύπου Μ12.

3.3.6. ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ.
3.3.6.1. Να χορηγηθούν δύο (2) σετ φακών με σπείρωμα τύπου M12, των δέκα (10) τεμαχίων έκαστο,
κατάλληλοι για χρήση με τις έγχρωμες κάμερες.
3.3.6.2. Κάθε σετ θα περιλαμβάνει από ένα φακό με σπείρωμα τύπου M12, εστιακού μήκους (Focal
Length): 2.1 mm, 2.6 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm και 50 mm.

3.3.7. ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ.
3.3.7.1. Να χορηγηθούν δύο (2) σετ φακών με σπείρωμα τύπου M12, των δέκα (10) τεμαχίων έκαστο,
κατάλληλοι για χρήση με τις ασπρόμαυρες κάμερες.
3.3.7.2. Κάθε σετ θα περιλαμβάνει από ένα φακό με σπείρωμα τύπου M12, εστιακού μήκους (Focal
Length): 2.1 mm, 2.6 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm και 50 mm.

3.3.8. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
3.3.8.1. Να χορηγηθούν δύο (2) τεμάχια.
3.3.8.2. Να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα MIL STD 810, MIL STD 461F και να έχει
πιστοποίηση περιβαλλοντικής προστασίας IP65.
3.3.8.3. Η συσκευή μπορεί να είναι είτε notebook, είτε notebook που μετατρέπεται σε tablet.
3.3.8.4. Να διαθέτει επεξεργαστή δύο (2) τουλάχιστον πυρήνων και τουλάχιστον τεσσάρων (4) threads,
με μνήμη cache τουλάχιστον τεσσάρων (4) MB και συχνότητα τουλάχιστον 2.6 GHz.
3.3.8.5. Να διαθέτει οθόνη αφής με διαγώνιο τουλάχιστον 12΄΄, ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 και
να έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 1000 nits.
3.3.8.6. Να διαθέτει μνήμη RAM DDR3 ή DDR4 μεγέθους τουλάχιστον 16GB.
3.3.8.7. Να διαθέτει σκληρό δίσκο SSD με χωρητικότητα τουλάχιστον 256GB.
3.3.8.8. Να διαθέτει σύνδεση με δίκτυα 802.11ac τουλάχιστον, Ethernet 10/100/1000 Mbps.
3.3.8.9. Να διαθέτει σύνδεση Bluetooth έκδοση τουλάχιστον 4.0.
3.3.8.10. Να διαθέτει σύνδεση 4G/LTE.
3.3.8.11. Να διαθέτει GPS.
3.3.8.12. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) θύρες σύνδεσης USB, εκ των οποίων οι δύο (2) USB 3.0.
3.3.8.13. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα HDMI.
3.3.8.14. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα LAN.
3.3.8.15. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα σειριακή.
3.3.8.16. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα VGA.
3.3.8.17. Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα 64bit, συμβατό με όλες τις εφαρμογές που θα
υποστηρίζουν το υπό προμήθεια σύστημα.
3.3.8.18. Να διαθέτει ένα ζεύγος συσσωρευτών με δυνατότητα αντικατάστασης αυτών, χωρίς να είναι
υποχρεωτική η απενεργοποίηση της συσκευής (hot swap).
3.3.8.19. Να έχει αυτονομία μεγαλύτερη από 15 ώρες.
3.3.8.20. Να διαθέτει τροφοδοτικό 220V-240V/50-60Hz.
3.3.8.21. Να διαθέτει τροφοδοτικό αυτοκινήτου 12-16 V.
3.3.8.22. Να προσφερθεί ένα επιπλέον ζεύγος συσσωρευτών.
3.3.8.23. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.

3.3.9. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ.
3.3.9.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον αναπτυχθεί νέα έκδοση λογισμικού συμβατή με το
προσφερόμενο σύστημα, να το εγκαταστήσει αδαπάνως, για όσο διαρκεί η περίοδος εγγύησης.



3.3.9.2. Τα λογισμικά των υπολογιστικών συστημάτων θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκαταστημένα και
να συνοδεύονται από εγχειρίδια και σχετικές άδειες χρήσης, χωρίς χρονικό περιορισμό.
3.3.9.3. Τα λογισμικά που θα προσφερθούν να είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους.

4. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

4.1. Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, connectors, υλικά-συσκευές, τα οποία δεν περιγράφονται αλλά
απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
4.2. Η εικόνα που θα μεταδίδεται από τα καταγραφικά, να προβάλλεται στους ανωτέρω
περιγραφόμενους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εάν απαιτείται ειδικό λογισμικό για την
προβολή βίντεο (video stream) στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να εγκατασταθεί αυτό σε
κάθε έναν ξεχωριστά.
4.3. Θα επικολληθεί, σε ευδιάκριτο σημείο στον εξοπλισμό, δύο (2) αυτοκόλλητες ενδείξεις
συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας. Το ακριβές κείμενο και οι διαστάσεις της ένδειξης θα δηλωθούν
μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

5.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την οριστική
παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του
προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.
5.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί στην ίδια συσκευή η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν
νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον
προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια.
5.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο, καθώς και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε
περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την
εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία,
σε κάθε περίπτωση.
5.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητηθεί από
την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
5.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη
σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
5.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων
ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η
καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο
επιβολής των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, κυρώσεων.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

6.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες (90 ημέρες), από την
υπογραφή της σύμβασης.
6.2. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
6.3. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής, Διεύθυνση Ασφάλειας
Αττικής/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, Αθήνα T.K. 11522-
τηλέφωνο 210-6436958, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
6.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για
την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική
γλώσσα.
6.5. Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
6.6. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς
διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις



απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της
πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία
(λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.
6.7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη δωρεάν εκπαίδευση δύο (2)
Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και δύο Αστυνομικών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Εφαρμογών/Α.Ε.Α., για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών, σε θέματα
λειτουργικότητας-επισκευής των προσφερόμενων συσκευών και των παρελκομένων τους, καθώς και
στη διαχείριση των σχετικών λογισμικών/εφαρμογών.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ.

7.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του
κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την
προσφορά του.
7.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, των προσφερόμενων ειδών.
7.3. Με την οικονομική προσφορά, να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του
προσφερόμενου είδους, με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των
ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του
διαγωνισμού.

Αθήνα 16-04-2018
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
Αστ. Υποδιευθυντής

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
Ανθ/μος

Το Εξειδικευμένο
Προσωπικό

ΑΛΕΞΗΣ Χρήστος
Υ/Α΄ (Ε.Κ.)

2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος
Αρχ/κας



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΟΦΘΑΛΜΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (BINOCULARS) και ΜΟΝΟΚΥΑΛΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΣΩΝ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SPOTTING SCOPE)

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΦΘΑΛΜΗΣ ΔΙΟΠΤΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (BINOCULARS)
1.1. Να είναι φορητή, σύγχρονης τεχνολογίας, για παρατήρηση την ημέρα και με τους δύο οφ-
θαλμούς.
1.2. Η επιφάνειά της να είναι επενδυμένη από λάστιχο-καουτσούκ (rubber armoring).
1.3. Οι φακοί να είναι τύπου HD (High Definition ή High Density) ή ED (Extra Low Dispersion).
1.4. Η διάταξη των πρισμάτων να είναι τύπου Abbe-König.
1.5. Οι φακοί να είναι πολλαπλών επιστρώσεων (multi coated).
1.6. Να είναι τύπου «Roofprism».
1.7. Να διαθέτει οπτική μεγέθυνση εικόνας 15x.
1.8. Η διάμετρος του αντικειμενικού φακού να είναι 56mm.
1.9. Να έχει βάρος μικρότερο από 1.300 γραμμάρια.
1.10. Να έχει εύρος διοπτρικής διόρθωσης (diopter adjustment range) τουλάχιστον +/-3dpt.
1.11. Να είναι στεγανή (water resistant). Να είναι σφραγισμένη και να υπάρχει πλήρωση από κα-
τάλληλο αδρανές αέριο αζώτου για τη βέλτιστη προστασία από την υγρασία (fog proof).

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΟΠΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (BINOCULARS)
2.1. Προστατευτικά καλύμματα αντικειμενικών και προσοφθάλμιων φακών.
2.2. Μία θήκη μεταφοράς.
2.3. Ιμάντας λαιμού για την ανάρτησή της.
2.4. Κατάλληλο ύφασμα καθαρισμού των φακών.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΚΥΑΛΟY ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΣΩΝ-ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SPOTTING SCOPE)

3.1. Να είναι φορητό, σύγχρονης τεχνολογίας, για παρατήρηση την ημέρα.
3.2. Η επιφάνειά του να είναι επενδυμένη από λάστιχο-καουτσούκ (rubber armoring).
3.3. Να διαθέτει οπτική μεγέθυνση εικόνας 15-45x.
3.4. Να έχει εσωτερικά σταυρόνημα μα κατάλληλη βαθμονόμηση για υπολογισμό αποστάσεων.
3.5. Nα συμμορφώνεται σύμφωνα με τo πρότυπo MIL-STD-810.
3.6. Η διάμετρος του αντικειμενικού φακού να είναι μεγαλύτερη από 70mm.
3.7. Να έχει δυνατότητα διοπτρικής διόρθωσης (diopter adjustment range).
3.8. Να έχει βάρος μικρότερο από 1.800 γραμμάρια.
3.9. Να είναι στεγανό (water resistant).
3.10. Να φέρει εκατέρωθεν του σώματος του καθώς και στην κορυφή, προσθαφαιρούμενες ράγες
που να συμμορφώνονται με το πρότυπο MIL-STD-1913, για την τοποθέτηση παρελκομένων.

4. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΜΟΝΟΚΥΑΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΣΩΝ-ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SPOTTING SCOPE)
4.1. Προστατευτικά καλύμματα αντικειμενικού και προσοφθάλμιου φακού.
4.2. Μία μαλακή θήκη μεταφοράς.
4.3. Βαλίτσα μεταφοράς χρώματος μαύρου, ανθεκτική σε πτώσεις, κραδασμούς και υγρασία με
αφρώδες υλικό εσωτερικά.
4.4. Τηλεσκοπικός τρίποδας στιβαρής κατασκευής για την τοποθέτησή του σε ύψος εργασίας
160cm τουλάχιστον.



5. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
5.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την
οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέω-
ση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα  φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής
κατασκευής.
5.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται ε-
κείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμη-
θευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Σε περίπτωση αδυναμίας αντι-
κατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής
και των παρελκομένων της.
5.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε
περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από
την εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια
εταιρεία σε κάθε περίπτωση.
5.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητη-
θεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
5.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από
τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τη συ-
σκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων δυνα-
τοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέ-
φεται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύ-
τως τίμημα.
5.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμέ-
νων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η κα-
ταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες (90 ημέρες), από την
υπογραφή της σύμβασης.
6.2. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
6.3. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής, Διεύθυνση Ασφάλει-
ας Αττικής/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, Αθήνα T.K.
11522- τηλέφωνο 210-6436958, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
6.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για
την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική
γλώσσα.
6.5. Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή λεπτο-
μέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
6.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον ισάριθμα με
τις συσκευές άτομα της Υπηρεσίας στη χρήση και λειτουργία της συσκευής, για χρονικό διάστημα
μίας τουλάχιστον (1) ημέρας.
6.7. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι : α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς
διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της
πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία
(λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.



7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
7.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις
του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει
την προσφορά του. Ιδιαιτέρως, να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή με τα αιτούμενα
μεγέθη.
7.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατα-
σκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών.
7.3. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προ-
σφερόμενου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των
ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του
διαγωνισμού.

Αθήνα 10-09-2018
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
Αστ. Υποδιευθυντής

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
Ανθ/μος

Το Εξειδικευμένο Προ-
σωπικό

ΑΛΕΞΗΣ Χρήστος
Υ/Α΄ (Ε.Κ.)

2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γιώργος
Αρχ/κας



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΟΚΥΑΛΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΩΛΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 3ης γενεάς ή ισοδύναμης ή με ανώτερες επιδόσεις.
1.2. Το εύρος του πεδίου να είναι 400 μοίρες τουλάχιστον.
1.3. Να έχει μεγέθυνση 1x.
1.4. Να εστιάζει από 25 εκατοστά ως το άπειρο.
1.5. Να διαθέτει ενσωματωμένη λυχνία υπέρυθρου φωτισμού IR.
1.6. Να διαθέτει ένδειξη ενεργοποίησης της λυχνίας υπέρυθρου φωτισμού IR στο πεδίο ορα-
τότητας του χρήστη.
1.7. Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής στάθμης χωρητικότητας συσσωρευτών στο πεδίο ορατότη-
τας του χρήστη.
1.8. Η διάρκεια λειτουργίας να είναι μεγαλύτερη από 40 ώρες.
1.9. Να έχει βάρος ίσο ή μικρότερο από 340 γραμμάρια με καλύμματα αντικειμενικού, προ-
σοφθάλμιου φακού και μπαταρία έτοιμο προς λειτουργία.
1.10. Να διαθέτει λυχνία 18 mm.
1.11. Να διαθέτει λυχνία ενίσχυσης φωτός με μηχανισμό Αutogating (ATG).
1.12. Η λυχνία να είναι λευκού φωσφόρου (White Phosphor).
1.13. Να διαθέτει λυχνία ενίσχυσης φωτός με Figure Of Merit (FOM) μεγαλύτερο από 2000.
1.14. H λυχνία δε θα επιτρέπεται να έχει στις Ζώνες 1, 2 και 3 μαύρα στίγματα (dark spots) δια-
μέτρου μεγαλύτερης από 230 micrometers ή 0.009 της ίντσας.
1.15. Κατά την παράδοση οι λυχνίες να συνοδεύονται από data sheet του κατασκευαστή όπου
να αναφέρονται τουλάχιστον οι μετρήσεις των αιτουμένων μεγεθών.
1.16. Να συμμορφώνεται σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810 ή DEF-STAN.
1.17. Να είναι αδιάβροχο (waterproof), βύθιση σε γλυκό νερό, τουλάχιστον σε ένα (1) μέτρο,
για τουλάχιστον μισή ώρα.
1.18. Να φέρεται σε βάση προσαρμογής για τοποθέτηση σε υποδοχή Vas Shroud.
1.19. Το μονόκυαλο να σβήνει αυτόματα  όταν αφαιρείται από τη βάση προσαρμογής.
1.20. Όταν το μονόκυαλο είναι τοποθετημένο στη βάση προσαρμογής, να μπορεί να τεθεί σε
όρθια θέση από το χειριστή (flip up) και ταυτόχρονα να σβήνει αυτόματα.

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΜΟΝΟΚΥΑΛΟ
2.1. Ένα σετ μπαταριών με το οποίο θα επιτυγχάνεται διάρκεια λειτουργίας του μονόκυαλου
τουλάχιστον 40 ωρών.
2.2. Φίλτρο προστασίας αντικειμενικού φακού.
2.3. Αντιθαμβωτικό φίλτρο προσοφθάλμιου φακού.
2.4. Εκπαιδευτικό φίλτρο.
2.5. Κάλυμμα αντικειμενικού φακού και οπίσθιο κάλυμμα οφθαλμού (eyecup).
2.6. Βάση προσαρμογής κατάλληλη για τοποθέτηση σε φορέα με υποδοχή Vas Shroud. Η βάση
προσαρμογής να διαθέτει τέσσερις βαθμούς ελευθερίας: πάνω-κάτω, εμπρός-πίσω, κλίση και
δεξιά-αριστερά ώστε ο χειριστής να μπορεί να τη ρυθμίσει κατάλληλα για βέλτιστη τοποθέτηση
έμπροσθεν των οφθαλμών.
2.7. Φορέας-Κράνος των οργάνων νυχτερινής παρατήρησης από Πολυκαρβονικό Συμπολυμε-
ρές Lexan το οποίο θα ακολουθεί στα πλάγια την υψηλού κοψίματος γραμμή (High Cut) του κρά-
νους ACH (Αdvanced Combat Helmet) όπως αυτή περιγράφεται στο ΤΜ-10-8470204-10 (Technical
Manual for Advanced Combat Helmet) χρώματος καφεκίτρινο ή μπεζ. Το κέλυφος θα συμμορφώ-
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νεται με τις απαιτήσεις απορρόφησης κραδασμών του ΕΝ 1385:2012 και θα έχει περιμετρικά
τουλάχιστον έξι οπές εξαερισμού. Στο εμπρόσθιο μέρος του κελύφους θα υπάρχει υποδοχή τύ-
που Vas Shroud για την τοποθέτηση βάσης προσαρμογής οργάνων νυχτερινής παρατήρησης κα-
θώς επίσης εκατέρωθεν του κελύφους θα υπάρχουν ελαστικά κορδόνια κατάλληλα για τη συ-
γκράτηση της βάσης προσαρμογής σε θέση αναδίπλωσης (flip up). Το σύστημα συγκράτησης (Re-
tention System), να αποτελείται από ένα, τεσσάρων σημείων, ρυθμιζόμενο ιμάντα, τέσσερις ten-
sion lock που επιτρέπουν ρύθμιση του μήκους, εμπρός-πίσω κλίση και θα σχηματίζουν υποσιά-
γωνο και ένα μαξιλάρι αυχένα. Στο μαξιλάρι αυχένα να φέρεται ένας μηχανισμός καστάνιας τύ-
που Fast-Trac ή ισοδύναμος, με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η σύσφιξη ιμάντων εκατέρωθεν ή
περιμετρικά του κρανίου, για συγκράτηση και σταθεροποίηση του φορέα-κράνους. Εσωτερικά το
κέλυφος θα φέρει προσθαφαιρούμενη επένδυση από αφρώδη επιθέματα αποτελούμενα από
τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά τεμάχια. Η συγκράτηση των επιθεμάτων εσωτερικά στο κέλυ-
φος θα γίνεται με ταινίες τύπου Velcro. Κάθε φορέας-κράνος θα συνοδεύεται από ένα δεύτερο
σύστημα συγκράτησης (Retention System) και ένα δεύτερο σετ εσωτερικών επιθεμάτων.
2.8. Για το σύνολο της προμήθειας να παραδοθούν πέντε (5) μαλακές θήκες μεταφοράς από
υλικό Cordura ή ισόδύναμο, χρώματος λαδί.
2.9. Για το σύνολο της προμήθειας να παραδοθούν πέντε (5) βάσεις προσαρμογής (τύπου γέ-
φυρας) στις οποίες θα μπορούν να προσαρμόζονται δύο μονόκυαλα ώστε να δημιουργούν ένα
δίκυαλο και να τοποθετείται σε φορέα με υποδοχή Vas Shroud. Η βάση προσαρμογής (γέφυρα):
α) να διαθέτει τέσσερις βαθμούς ελευθερίας: πάνω-κάτω, εμπρός-πίσω, κλίση και δεξιά-
αριστερά, ώστε ο χειριστής να μπορεί να τη ρυθμίσει κατάλληλα για τη βέλτιστη τοποθέτηση έ-
μπροσθεν των οφθαλμών, β) να μπορεί να τεθεί σε όρθια θέση από το χειριστή (flip up) και ταυ-
τόχρονα τα μονόκυαλα που φέρονται σε αυτή να σβήνουν αυτόματα και γ) τα μονόκυαλα στη
βάση προσαρμογής, να μπορούν να τοποθετηθούν σε πλάγια θέση (flip away) εκτός του πεδίου
ορατότητας του χρήστη και να σβήνουν αυτόματα.
2.10. Για το σύνολο της προμήθειας να παραδοθούν πέντε βαλίτσες μεταφοράς ανθεκτικές σε
πτώσεις και σε κραδασμούς, με αφρώδες υλικό εσωτερικά. Σε κάθε μία από τις βαλίτσες θα το-
ποθετούνται εσωτερικά δύο μονόκυαλα με το σύνολο των παρελκομένων καθώς και τις δύο βά-
σεις προσαρμογής τύπου γέφυρας, εκτός του φορέα-κράνους.
2.11. Κάθε άλλο απαιτούμενο και προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή εξάρτημα ή παρελκό-
μενο για την πλήρη λειτουργία και αξιοποίηση του.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
3.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την
οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υπο-
χρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα  φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω
κακής κατασκευής.
3.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται
εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον
προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Σε περίπτωση αδυνα-
μίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προ-
μηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία
της συσκευής και των παρελκομένων της.
3.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς
και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή
τους. Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επι-
σκευής του από την εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την
προμηθεύτρια εταιρεία σε κάθε περίπτωση.
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3.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
3.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από
τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τη
συσκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων
δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση της συσκευής που
επιστρέφεται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανέ-
να απολύτως τίμημα.
3.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτου-
μένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η
καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες (90 ημέρες),
από την υπογραφή της σύμβασης.
4.2. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα πέ-
ντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
4.3. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής, Διεύθυνση Α-
σφάλειας Αττικής/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173,
Αθήνα T.K. 11522- τηλέφωνο 210-6436958, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
4.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι ανα-
γκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην
Ελληνική γλώσσα.
4.5. Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
4.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, χωρίς επιπλέον κόστος, στην έδρα της Υπη-
ρεσίας, τουλάχιστον ισάριθμα με τις συσκευές άτομα της Υπηρεσίας στη χρήση και λειτουργία της
συσκευής, για χρονικό διάστημα μίας τουλάχιστον (1) ημέρας.
4.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για το Δημόσιο στην έδρα του
προμηθευτή ή στη Διεύθυνση Τεχνικών  Εφαρμογών (Λ. Συγγρού 288), τουλάχιστον δύο τεχνικούς
της στη συντήρηση και επισκευή των συσκευών για χρονικό διάστημα μίας (1) τουλάχιστον ημέ-
ρας, στους οποίους θα παραδοθούν δύο συνολικά τεχνικά έντυπα (service manual) καθώς και η
αναφερόμενη, στην παράγραφο 5.3 των τεχνικών προδιαγραφών, κατάσταση ανταλλακτικών.
4.8. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι : α) Μακροσκοπικός έλεγχος
προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης
καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρα-
κτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
5.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώ-
σεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπο-
στηρίξει την προσφορά του.
5.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κα-
τασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών.
5.3. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του
προσφερόμενου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η
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τιμή των ανταλλακτικών δε συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού.

Αθήνα 10-09-2018
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
Αστ. Υποδιευθυντής

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
Ανθ/μος

Το Εξειδικευμένο Προ-
σωπικό

ΑΛΕΞΗΣ Χρήστος
Υ/Α΄ (Ε.Κ.)

2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γιώργος
Αρχ/κας



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΜΕΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.1. Να απεικονίζει την υπέρυθρη (θερμική) ακτινοβολία που εκπέμπουν ζώντες οργανισμοί
και αντικείμενα ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες (σκόνη, καπνός, ομίχλη). Να λειτουργεί
ημέρα και νύχτα.
1.2. Να είναι φορητή, μικρού μεγέθους και με βάρος (συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευ-
τών) μικρότερο από τετρακόσια εβδομήντα γραμμάρια (470 γραμμ.). Τα χαρακτηριστικά να δη-
λώνονται στην προσφορά.
1.3. Η φασματική απόκριση (μήκος κύματος) να βρίσκεται εντός της περιοχής (7,5-14μm).
1.4. Ανάλυση αισθητήρα τουλάχιστον 640x480 “pixels”.
1.5. O ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (refresh rate) να είναι τουλάχιστον 30Hz.
1.6. Μέγεθος εικονοστοιχείου αισθητήρα μικρότερο ή ίσο από 17μm.
1.7. Να διαθέτει ψηφιακή μεγέθυνση εικόνας (zoom) τουλάχιστον 4x.
1.8. Να διαθέτει φακό με εστιακό μήκος 35 χιλιοστά.
1.9. Να συμμορφώνεται με το πρότυπο MIL-STD-810 (περιβαλλοντική αντοχή σε ακραίες συν-
θήκες).
1.10. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας από θέση “OFF” να είναι μικρότερος ή ίσος από 5 δευτερό-
λεπτα.
1.11. Ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας του οργάνου να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) ώρες.
1.12. Να διαθέτει έξοδο εικόνας βίντεο σε πρότυπο PAL.
1.13. H θερμική ευαισθησία (Noise Equivalent Temperature Difference-N.E.D.T.) να είναι ίση ή
μικρότερη από 55mK.

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
2.1. Δύο σετ (2) επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα χιλιάδων
(10.000) mAh έκαστος, κατάλληλοι για την τροφοδοσία της θερμικής μέσω καλωδίου.
2.2. Ένας (1) φορτιστής 220-240 V/50-60Hz για τους επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές.
2.3. Ένα (1) φορητό μόνιτορ, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 Διαγώνιο οθόνης επτά (7) ίντσες τουλάχιστον.
 Ανάλυση οθόνης 1280x720 τουλάχιστον.
 Οθόνη αφής.
 Να διαθέτει θύρα για σύνδεση με αναλογική κάμερα.
 Να διαθέτει επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές.

2.4. Κατάλληλη καλωδίωση για τη σύνδεση της θερμικής με το μόνιτορ.
2.5. Κατάλληλη βάση για τοποθέτηση σε ράγα που πληροί τα πρότυπα MIL-STD-1913.
2.6. Εφόσον ο κατασκευαστής διαθέτει, να παραδοθεί βάση προσαρμογής για τοποθέτηση σε
φορέα με υποδοχή Vas Shroud.
2.7. Βαλίτσα μεταφοράς χρώματος μαύρου, ανθεκτική σε πτώσεις και σε κραδασμούς, με α-
φρώδες υλικό εσωτερικά.
2.8. Τηλεσκοπικός τρίποδας στιβαρής κατασκευής για την τοποθέτησή της σε ύψος εργασίας
150cm τουλάχιστον, με προσαρμοσμένη ράγα που πληροί τα πρότυπα MIL-STD-1913.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
3.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την
οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υπο-
χρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω
κακής κατασκευής.
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3.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί σε κάποια συσκευή η ίδια βλάβη τρεις
φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή αυτή
θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια.
Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της
Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.
3.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς
και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή
τους. Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επι-
σκευής του από την εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά
την προμηθεύτρια εταιρεία σε κάθε περίπτωση.
3.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
3.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει
τη συσκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή
ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση της συσκευής
που επιστρέφεται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή
κανένα απολύτως τίμημα.
3.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτου-
μένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η
καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λό-
γο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες (180 ημέρες),
από την υπογραφή της σύμβασης.
4.2. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα πέ-
ντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
4.3. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής, Διεύθυνση Α-
σφάλειας Αττικής/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173,
Αθήνα T.K. 11522- τηλέφωνο 210-6436958, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
4.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι ανα-
γκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην
Ελληνική γλώσσα.
4.5. Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
4.6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον ισά-
ριθμα με τις συσκευές άτομα της Υπηρεσίας στη χρήση και λειτουργία της συσκευής, για χρονικό
διάστημα μίας τουλάχιστον (1) ημέρας.
4.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για το Δημόσιο στην έδρα του
προμηθευτή ή στη Διεύθυνση Τεχνικών  Εφαρμογών (Λ. Συγγρού 288), τουλάχιστον δύο τεχνι-
κούς της στη συντήρηση και επισκευή των συσκευών για χρονικό διάστημα μίας (1) τουλάχιστον
ημέρας, στους οποίους θα παραδοθούν δύο συνολικά τεχνικά έντυπα (service manual) καθώς και
η αναφερόμενη, στην παράγραφο 5.3 των τεχνικών προδιαγραφών, κατάσταση ανταλλακτικών.
4.8. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι : α) Μακροσκοπικός έλεγχος
προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης
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καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρα-
κτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
5.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώ-
σεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπο-
στηρίξει την προσφορά του.
5.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο
κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών.
5.3. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του
προσφερόμενου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η
τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού.

Αθήνα 16-04-2018
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
Αστ. Υποδιευθυντής

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
Ανθ/μος

Το Εξειδικευμένο Προ-
σωπικό

ΑΛΕΞΗΣ Χρήστος
Υ/Α΄ (Ε.Κ.)

2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος
Αρχ/κας



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, καινούργιο και αμεταχείριστο.
1.2. Να μπορεί να επιτηρεί μεγάλες αποστάσεις και να λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες σε
εξωτερικό χώρο.
1.3. Το σύστημα να είναι φορητό και να απαρτίζεται από: α) το υποσύστημα παρατήρησης, β)
το υποσύστημα χειρισμού και απεικόνισης και γ) το υποσύστημα παροχής ενέργειας.
1.4. Το υποσύστημα παρατήρησης να αποτελείται από κάμερα υψηλής ευαισθησίας με
κατάλληλο φακό, εντός προστατευτικού κελύφους (housing). Τα ανωτέρω να είναι τοποθετημένα
σε στιβαρή βάση στήριξης (τρίποδο).
1.5. Το υποσύστημα χειρισμού και απεικόνισης να αποτελείται τουλάχιστον από κονσόλα
χειρισμού και μόνιτορ, τοποθετημένα εντός ανθεκτικής θήκης μεταφοράς. Η εικόνα να
μεταφέρεται από το υποσύστημα παρατήρησης, στο υποσύστημα χειρισμού και απεικόνισης, και
οι λειτουργίες χειρισμού το αντίστροφο.
1.6. Το υποσύστημα παροχής ενέργειας, τοποθετημένο εντός ανθεκτικής θήκης μεταφοράς,
θα είναι υπεύθυνο τόσο για την τροφοδοσία του υποσυστήματος παρατήρησης, όσο και του
υποσυστήματος χειρισμού και απεικόνισης.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
2.1.1. Να αποτελείται από μία έγχρωμη κάμερα, υψηλής ευαισθησίας, που θα διαθέτει
ανάλυση τουλάχιστον 1280x720 pixels.
2.1.2. Να έχει διαστάσεις φακού 2/3 της ίντσας.
2.1.3. Να έχει μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel pitch) μικρότερο ή ίσο από 7,5 μm x 7,5 μm.
2.1.4. Να διαθέτει δυναμικό εύρος (dynamic range) ίσο ή μεγαλύτερο από 70 dB.
2.1.5. Να διαθέτει λόγο σήματος προς θόρυβο (S/N) ίσο ή μεγαλύτερο από 50 db.
2.1.6. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες φωτισμού, ίσο ή μικρότερο από 0.005 lux,
σε έγχρωμη λειτουργία.
2.1.7. H φασματική απόκριση (spectral response) του αισθητήρα να εμπεριέχει τουλάχιστον το
εύρος 400nm έως 1100nm.
2.1.8. Να έχει μία έξοδο ΗD-SDI.
2.1.9. Να έχει βάρος ίσο ή μικρότερο από 650 γραμμάρια.
2.1.10. Να προσαρμοστεί φακός (zoom lens) με ρυθμιζόμενο εστιακό μήκος (focal length), το
οποίο να είναι τουλάχιστον στο εύρος 20mm ή μικρότερο έως 500mm ή μεγαλύτερο.
2.1.11. Ο φακός (zoom lens) να έχει την ίδια διάσταση (format) με αυτή του αισθητήρα (sensor
size) της κάμερας υψηλής ευαισθησίας (2/3 της ίντσας).
2.1.12. Ο φακός (zoom lens) να διαθέτει ειδική επίστρωση ώστε να λειτουργεί ημέρα και νύχτα
(Day / Night).
2.1.13. Η κάμερα και ο φακός, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα εντός προστατευτικού
κελύφους (housing), το οποίο να έχει περιβαλλοντική προστασία τουλάχιστον IP65. Το κέλυφος
να φέρει στην κορυφή του ράγα, που να πληροί τα πρότυπα MIL-STD-1913, μήκους τουλάχιστον
10 cm.
2.1.14. H θερμοκρασία λειτουργίας του υποσυστήματος παρατήρησης να κυμαίνεται
τουλάχιστον μεταξύ του εύρους 0 0C έως +50 0C. Το εξωτερικό κέλυφος (housing) να τοποθετείται
σε κατάλληλη βάση στήριξης (τρίποδας).
2.1.15. Ο τρίποδας να είναι τηλεσκοπικός, βαρέως τύπου, ύψους 145cm τουλάχιστον, σε πλήρη
ανάπτυξη. Να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ή ατσάλι ικανός να αντέχει το φορτίο του
υποσυστήματος παρατήρησης που περιγράφεται ανωτέρω, προσαυξημένο κατά 20%.



2.1.16. Το υποσύστημα παρατήρησης να αποθηκεύεται εντός ανθεκτικής, σε πτώσεις, θήκης
μεταφοράς. Ο τρίποδας μπορεί να αποθηκεύεται σε ξεχωριστή θήκη μεταφοράς.

2.2. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
2.2.1. Να διαθέτει μόνιτορ με διαγώνιο τουλάχιστον 10 ίντσες.
2.2.2. Η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 1280 x 720.
2.2.3. Να έχει μία είσοδο (Input) ΗD-SDI.
2.2.4. Να διαθέτει κονσόλα χειρισμού, η οποία θα διαχειρίζεται τουλάχιστον τις λειτουργίες της
κάμερας και το ζουμ της. Να διαθέτει πλήκτρα και joystick.
2.2.5. Τα ανωτέρω να βρίσκονται μόνιμα και σταθερά τοποθετημένα εντός ανθεκτικής, σε
πτώσεις, θήκης μεταφοράς. Η θήκη να έχει, στα πλάγια, κατάλληλες υποδοχές (connectors),
(όπου θα καταλήγουν οι καλωδιώσεις της κονσόλας και του μόνιτορ), ώστε να πραγματοποιείται
η σύνδεσή του με το υποσύστημα παρατήρησης και με το υποσύστημα παροχής ενέργειας.
2.2.6. Εντός της θήκης να τοποθετηθεί αποκωδικοποιητής (IP Encoder). Η έξοδος του
αποκωδικοποιητή (RJ45) να τοποθετηθεί στα πλάγια της θήκης.
2.2.7. Όλες οι συνδέσεις (connectors) που θα βρίσκονται στα πλάγια της θήκης, να είναι
αδιάβροχες.

2.3. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.3.1. Η τάση εξόδου να είναι ικανή να τροφοδοτεί το υποσύστημα παρατήρησης και το
υποσύστημα χειρισμού και απεικόνισης. Αν υπάρχουν συσκευές στα προαναφερόμενα
υποσυστήματα, τα οποία λειτουργούν με διαφορετική τάση, να υπάρχει κατάλληλος
μετατροπέας στο αντίστοιχο υποσύστημα ή κατάλληλη έξοδος στο υποσύστημα παροχής
ενέργειας.
2.3.2. Η χωρητικότητά του να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 40Ah.
2.3.3. Οι συσσωρευτές που θα το απαρτίζουν να είναι τεχνολογίας λιθίου φωσφορικού άλατος
σιδήρου (LiFePo4).
2.3.4. Να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα πρότυπα UN 38.3.
2.3.5. Ο κύκλος ζωής τους να είναι τουλάχιστον χίλιες διακόσιες (1.200) φορτίσεις σε κανονικές
συνθήκες φόρτισης και εκφόρτισης.
2.3.6. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης συσσωρευτών (Battery Management System).
2.3.7. Να διαθέτει εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
2.3.8. Τα ανωτέρω να βρίσκονται μόνιμα και σταθερά τοποθετημένα εντός κατάλληλης θήκης
μεταφοράς, ανθεκτικής έναντι πτώσεων, σκόνης και υγρασίας και να έχει πιστοποίηση
περιβαλλοντικής προστασίας τουλάχιστον IP65. Η θήκη να έχει, στα πλάγια, κατάλληλες
υποδοχές, ώστε να πραγματοποιείται η τροφοδοσία των ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και η
φόρτιση του υποσυστήματος παροχής ενέργειας, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα της θήκης.
2.3.9. Το κάθε υποσύστημα παροχής ενέργειας να συνοδεύεται από κατάλληλο φορητό
φορτιστή εισόδου τουλάχιστον 220V-240V AC/50-60Hz και ρεύμα φόρτισης 10A τουλάχιστον.

3. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
3.1. Να συνοδεύεται από καλώδια μεταφοράς εικόνας και χειρισμού, τουλάχιστον δέκα (10)
μέτρα έκαστο, με κατάλληλους κονέκτορες, για τη διασύνδεση του υποσυστήματος παρατήρησης
με το υποσύστημα χειρισμού και απεικόνισης. Οι ανωτέρω καλωδιώσεις να είναι τακτοποιημένες
εντός εύκαμπτου καλύμματος καλωδίων, τύπου κάλτσας ή θερμοσυστελλόμενου, ώστε ο
χειριστής να τις μεταχειρίζεται ως μία καλωδίωση, η οποία θα καταλήγει στα υποσυστήματα.
3.2. Να συνοδεύεται από καλωδίωση τροφοδοσίας τρία (3) μέτρων τουλάχιστον, κατάλληλης
διατομής (συνυπολογιζόμενης της πτώσης τάσης) και με τους κατάλληλους κονέκτορες, για τη
διασύνδεση του υποσυστήματος χειρισμού και απεικόνισης με το υποσύστημα παροχής
ενέργειας. Να είναι τακτοποιημένη εντός εύκαμπτου καλύμματος καλωδίων, τύπου κάλτσας ή
θερμοσυστελλόμενου.



3.3. Να συνοδεύεται από μία επιπλέον καλωδίωση τροφοδοσίας πέντε (5) μέτρων
τουλάχιστον, ίδιας διατομής με τα ανωτέρω, με κατάλληλο κονέκτορα στη μία άκρη για σύνδεσή
της στην έξοδο του υποσυστήματος παροχής ενέργειας και με κλέμα στην άλλη άκρη.
3.4. Να παρασχεθούν, εφόσον απαιτούνται, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, κονέκτορες,
υλικά-συσκευές, τα οποία δεν περιγράφονται αλλά απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του
συστήματος.
3.5. Μία (1) αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας, η οποία θα
επικολληθεί σε εμφανές σημείο στο σύστημα. Το ακριβές κείμενο και οι διαστάσεις της ένδειξης,
θα δηλωθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
4.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον, από την
οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την
υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα,
λόγω κακής κατασκευής.
4.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί σε κάποια συσκευή η ίδια βλάβη τρεις
φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή αυτή
θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια.
Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της
Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.
4.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο, καθώς
και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή
τους. Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή
επισκευής του από την εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά
την προμηθεύτρια εταιρεία, σε κάθε περίπτωση.
4.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
4.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
4.6. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των
αιτουμένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς
και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα
αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, κυρώσεων.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες (90 ημέρες),
από την υπογραφή της σύμβασης.
5.2. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
5.3. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της αναθέτουσας αρχής, Διεύθυνση
Ασφάλειας Αττικής/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173,
Αθήνα T.K. 11522- τηλέφωνο 210-6436958, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας).
5.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι
αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual)
στην Ελληνική γλώσσα.
5.5. Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
5.6. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος
προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης



καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β)
Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.
5.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αποκλειστικά από τεχνικούς της
κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον έναν αστυνομικό της Υπ/νσης
Δίωξης Ναρκωτικών στην ασφαλή χρήση και λειτουργία της συσκευής, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο (2) ημερών. Να χορηγηθεί πιστοποιητικό επιπέδου εκπαιδευτή από την
κατασκευάστρια εταιρεία και να δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας.
5.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για το Δημόσιο στην έδρα του
προμηθευτή (εφόσον αυτή εδρεύει εντός Ν. Αττικής) ή στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών,
τουλάχιστον δύο τεχνικούς της στη συντήρηση και επισκευή των συσκευών, για χρονικό
διάστημα μίας (1) τουλάχιστον ημέρας, στους οποίους θα παραδοθούν δύο συνολικά τεχνικά
έντυπα (service manual) καθώς και η αναφερόμενη, στην παράγραφο 6.3 των τεχνικών
προδιαγραφών, κατάσταση ανταλλακτικών.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
6.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια,
δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να
υποστηρίξει την προσφορά του.
6.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, των προσφερόμενων
συσκευών.
6.3. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του
προσφερόμενου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η
τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την
κατακύρωση του διαγωνισμού.

Αθήνα 16-04-2018

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ

Αστ. Υποδιευθυντής

1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
Ανθ/μος

Το Εξειδικευμένο
Προσωπικό

ΑΛΕΞΗΣ Χρήστος

Υ/Α΄ (Ε.Κ.)

2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γιώργος
Αρχ/κας
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