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Προδιαγραφές εξοπλισμού τηλεφωνικού δικτύου του 
νέου κτιρίου των Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων 

 
 

 

Η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί στην ενοικίαση ενός νέου κτιρίου για να 

συγκεντρώσει και να στεγάσει τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς 

και Νήσων. Συνοπτικά πρόκειται για ένα κτίριο επτά (7) ορόφων και τεσσάρων (4) 

υπογείων, με τις απαιτήσεις σε θέσεις εργασίας να ανέρχονται σε 450. Μετά από 

αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο, και σε απάντηση του σχετικού 

εγγράφου, για την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου είναι 

απαραίτητα τα εξής:  

1. Ένα (1) τηλεφωνικό κέντρο/εξυπηρετητής/διαχειριστής κλήσεων τύπου ΙΡ: Θα 

εγκατασταθεί στο server room του τετάρτου ορόφου σε υπάρχον rack.  

2. Τηλεφωνικές συσκευές τύπου ΙΡ. Για την σύνδεση των συσκευών θα 

χρησιμοποιηθεί η καλωδίωση που θα εγκατασταθεί στο κτίριο και περιλαμβάνει 

μεταγωγείς με υποστήριξη Power-over-Ethernet. 

3. Fax Server 

4. Σχετικές εργασίες και εκπαιδεύσεις. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα είναι 

γενική επισκόπηση της εγκατάστασης και βασικά καθήκοντα διαχείρισης.  

 

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής: 

 

1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΡ 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 

1.  Το σύστημα εξυπηρέτησης επεξεργασίας κλήσεων 
βασίζεται σε καθαρή IP αρχιτεκτονική και πρέπει να 
υποστηρίζει έως 450 χρήστες.  

NAI 

2.  Να προσφερθεί ένας Server, ο οποίος θα υποστηρίζει 
την εφαρμογή επεξεργασίας κλήσεων 

NAI 

3.  Υλικό (H/W) και λογισμικό (S/W) του εξυπηρετητή να 
προσφέρονται από τον ίδιο κατασκευαστή.  

NAI 

4.  Υποστήριξη εγκατάστασης σε rack 19".  NAI 

5.  Τροφοδοσία 240V, AC, 50Hz, με διπλά τροφοδοτικά 
σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας.  

ΝΑΙ 

6.  Να προσφερθεί η τελευταία έκδοση του λογισμικού 
του εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ 

7.  Υποστήριξη πρωτοκόλλου Q.SIG για τη διασύνδεση με 
παραδοσιακά PBX συστήματα.  

ΝΑΙ 
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8.  Υποστήριξη απεριόριστης εσωτερικής επικοινωνίας ΝΑΙ 

9.  Υποστήριξη εξωτερικής επικοινωνίας με μόνο 
περιορισμό τις διαθέσιμες εξωτερικές γραμμές 

ΝΑΙ 

10.  Υποστήριξη Silence Suppression/Voice Activity 
Detection  

ΝΑΙ 

11.  Υποστήριξη Music-on-Hold ΝΑΙ 

12.  Υποστήριξη Call routing και call restrictions βάσης 
ώρας της ημέρας.  

ΝΑΙ 

13.  Υποστήριξη ευέλικτου αριθμοδοτικού πλάνου 
(ενοποιημένο ή χωρισμένο σε partitions)  

ΝΑΙ 

14.  Υποστήριξη CLIP (Calling Line Identification 
Presentation) / CLIR (Calling Line Identification 
Restriction)  

ΝΑΙ 

15.  Μηνύματα υποδοχής και διανομής εξωτερικών 
κλήσεων (IVR) χωρίς περιορισμούς επιπέδων 

ΝΑΙ 

16.  Απομακρυσμένη διαχείριση κλήσεων και μηνυμάτων 
εσωτερικής γραμμής 

ΝΑΙ 

17.  Ιστορικό τηλεφωνικών κλήσεων (καταγραφή 
τηλεφωνικών αριθμών, ημερομηνίας, ώρας, 
διάρκειας) 

ΝΑΙ 

18.  Τηλεφωνητής ανά εσωτερική γραμμή με δυνατότητα 
ειδοποίησης μέσω email 

ΝΑΙ 

19.  Δυνατότητα προώθησης κλήσης σε άλλη εσωτερική ή 
εξωτερική γραμμή 

ΝΑΙ 

20.  Φραγή εισερχομένων & εξερχομένων κλήσεων ανά 
εσωτερική γραμμή 

ΝΑΙ 

21.  Υποστήριξη Malicious Call Identification (MCID).  ΝΑΙ 

22.  Υποστήριξη Call Coverage (call forwarding, hunting).  ΝΑΙ 

23.  Υποστήριξη Call-pickup ΝΑΙ 

24.  Υποστήριξη Hunt groups (broadcast, circular, longest 
idle, and linear algorithms)  

ΝΑΙ 

25.  Υποστήριξη Multiple Level Precedence and 
Preemption (MLPP)  

ΝΑΙ 

26.  Υποστήριξη ενσωμάτωσης Microsoft Active Directory 
Integration. 

ΝΑΙ 

27.  Υποστήριξη σηματοδοσίας DTMF ΝΑΙ 

28.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων TCP/IP, SIP, H.323 και  
T.38 & QoS (802.1Q/p, ToS, SIP (RFC 3261). 

ΝΑΙ 

29.  Υποστήριξη Codec για κλήσεις φωνής: G.711, G.722, 
G.729a/b, G.723.1 

ΝΑΙ 

30.  Αποστολή και λήψη FAX μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή μέσω email σε συνδυασμό με το (4) 

ΝΑΙ 

31.  Σύνδεση με άλλα κτίρια με ίδια τεχνολογία, για 
λόγους ομοιομορφίας σε περίπτωση αγοράς 
παρόμοιας λύσης και σε κάποιο νέο κτίριο 

ΝΑΙ 

 

2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΡ 

Α/Α
  

Περιγραφή / Προδιαγραφές  
 

Απαίτηση 
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1.  Πλήθος συσκευών 390 

2.  Να υπάρχει ευκρινής οθόνη που να υποστηρίζει τις 
λειτουργίες που ζητούνται παρακάτω 

ΝΑΙ 

3.  Ρύθμιση έντασης ήχου ΝΑΙ 

4.  Πλήκτρο πλοήγησης menu ΝΑΙ 

5.  Πλήκτρο αναμονής κλήσεων ΝΑΙ 

6.  Πλήκτρο επανάκλησης ΝΑΙ 

7.  Πλήκτρο προώθησης κλήσεων ΝΑΙ 

8.  Πλήκτρο σίγασης (mute) ΝΑΙ 

9.  Δυνατότητα επιλογής για υποστήριξη τοπικής 

τροφοδοσίας 
ΝΑΙ 

10.  Υποστήριξη τροφοδοσίας μέσα από το δίκτυο βάσει 

του IEEE 802.3af (Power over Ethernet) ή IEEE 802.3at 

(Power over Ethernet+) 

ΝΑΙ 

11.  Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών ΝΑΙ 

12.  Να υποστηρίζεται PC και LAN διασύνδεση σε ταχύτητα 

1Gbps 
ΝΑΙ 

13.  Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων ΝΑΙ 

14.  Υποστήριξη αυτόματης δικτυακής παραμετροποίησης 

μέσω DHCP 
ΝΑΙ 

15.  Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων μέσω του διαχειριστή 
κλήσεων του κεφαλαίου 1 

ΝΑΙ 

16.  Κατάλογοι εισερχομένων, εξερχομένων και 

αναπάντητων κλήσεων 
ΝΑΙ 

17.  Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της 
συσκευής κεντρικά μέσω του διαχειριστή κλήσεων του 
κεφαλαίου 1 

ΝΑΙ 

18.  Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας, ονόματος καλούντος, 

αριθμού καλούντος 
ΝΑΙ 

19.  Υποστήριξη ελληνικού menu ΝΑΙ 

20.  Υποστήριξη SIP ΝΑΙ 

21.  Υποστήριξη των codec G.711, G.729a/b, G.723.1, G.722 ΝΑΙ 
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22.  Υποστήριξη μεταφοράς κλήσης (call transfer) ΝΑΙ 

23.  Υποστήριξη προώθησης κλήσης (call forward) ΝΑΙ 

24.  Υποστήριξη call-pickup ΝΑΙ 

25.  Υποστήριξη κράτησης/συνέχισης κλήσης (call waiting) ΝΑΙ 

26.  Κάλυψη προδιαγραφών ασφάλειας και 

ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής: 

 EN 60950 

 IEC 60950 

 EN 55022 Class B 

 EN 55024 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 CE Marking 

ΝΑΙ 

27.  Μη ύπαρξη ανακοίνωσης από την κατασκευάστρια 

εταιρεία για προγραμματισμένη λήξη παραγωγής του 

προσφερόμενου μοντέλου 

ΝΑΙ 

28.  Να προσφερθούν ισάριθμα patch-cords των 3m, cat6 ή 

καλύτερο 
ΝΑΙ 

 

4. FAX Server 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 

1.  Πλήρης συμβατότητα με τον προσφερόμενη λύση 
εξυπηρετητή κλήσεων και φωνητικής πύλης  

NAI 

2.  Μπορεί να φιλοξενείται είτε στο ίδιο είτε σε χωριστό 
Hardware 

NAI 

3.  Υλικό (H/W) και λογισμικό (S/W) του εξυπηρετητή να 
προσφέρονται από τον ίδιο κατασκευαστή.  

NAI 

4.  Στην περίπτωση που προσφερθεί χωριστό hardware, 
αυτό πρέπει να υποστηρίζει εγκατάσταση σε rack 19".  

NAI 

5.  Στην περίπτωση που προσφερθεί χωριστό hardware, 
αυτό πρέπει να υποστηρίζει Τροφοδοσία 240V, AC, 
50Hz, με διπλά τροφοδοτικά σε διάταξη υψηλής 
διαθεσιμότητας. 

ΝΑΙ 

6.  Να προσφερθεί η τελευταία έκδοση του λογισμικού.  ΝΑΙ 

7.  Λήψη fax μέσω e-mail, αποστολή fax μέσω εφαρμογής 
ή/και plug-ins σε Libreoffice και Microsoft Office 

ΝΑΙ 

 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 



 5 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει τον εξοπλισμό στο νέο 

κτίριο των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και σε χώρους που θα υποδειχθούν. 

Η παραμετροποίηση θα γίνει σε συνεργασία με αρμόδιους υπαλλήλους του Φορέα 

και σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν στον ανάδοχο πριν την διαδικασία 

εγκατάστασης. 

Ο εξοπλισμός κατά τη τελική παράδοση θα διαθέτει τις τελευταίες εκδόσεις 

υλικο-λογισμικού (firmware). Θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο εκπαίδευση 

διάρκειας 8 ωρών σε υπαλλήλους του Φορέα. 

Για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 3 (τριών) ετών με επιτόπια παρουσία (on-site).  

Κατά το διάστημα της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή δωρεάν 

προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού 

(on-site), χωρίς χρέωση ανταλλακτικών. Επίσης κατά το διάστημα της εγγύησης ο 

υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για το διάστημα 

της εγγύησης σε ερωτήσεις του προσωπικού που αφορούν τον τρόπο χρήσης και τις 

λειτουργίες, καθώς και για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.  

O ανάδοχος θα υποχρεούται να ανταποκρίνεται τηλεφωνικά σε κλήσεις βλάβης 

εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να διαγνώσει τη 

βλάβη και να προσδιορίσει τις ενέργειες που προτίθεται να πραγματοποιήσει για την 

αποκατάσταση. 

Εάν απαιτείται επιτόπια επέμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο 

του Φορέα εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, προκειμένου να 

επισκευάσει επί τόπου και αυθημερόν τον εξοπλισμό. 

Ο ανάδοχος με την προσφορά του αναλαμβάνει τη δέσμευση της παροχής 

υπηρεσιών συντήρησης και μετά το πέρας της εγγύησης, κατόπιν σχετικής σύμβασης 

που θα συναφθεί σε περίπτωση που του ζητηθεί από το Φορέα. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη του εξοπλισμού, εντός των πρώτων 30 

ημερών από την παραλαβή του και με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκλήθηκε από 

κακόβουλη ενέργεια, από αμέλεια προσωπικού του Φορέα, από φυσική καταστροφή 

(πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά, σεισμό κ.λπ.), παρά οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, 

ατέλεια, αμέλεια του προμηθευτή ή παρεμφερείς λόγους, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

άμεση αντικατάσταση του είδους με νέο, αντί της επισκευής του. 

Όλα τα ζητούμενα προϊόντα πρέπει να είναι καινούρια και όχι refurbished ή 

προοριζόμενα για άλλες χώρες εκτός Ελλάδας (παραεισαγωγές). Όλες οι συσκευές 

πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Ο κατασκευαστικός οίκος του τηλεφωνικού 

κέντρου και του λοιπού εξοπλισμού του πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μονάδες ανάπτυξης 
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και παραγωγής του διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 

ISO9001 (τελευταία έκδοση) και περιβαλλοντικής προστασίας ISO14001 (τελευταία 

έκδοση) και τα προσφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

RoHS (EC Directive 2002/95/EC on the restriction of Certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment-EU RoHS Directive). 

 


