
1 
 

 

         ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ         
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                             
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ    Αθήνα, 15/03/2019 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      Αρ. πρωτ.:19615 
 
Εισηγήτρια: Ν. Ζαράνη 
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας: 10183 
Τηλέφωνο: 213 136 1691 
Φαξ: 213 136 1631 

E-mail: in.zarani@ypes.gr 
                        
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των τριών συστημάτων ελέγχου 

πρόσβασης που είναι εγκατεστημένα στους χώρους των DATA CENTER του ΥΠΕΣ, και 

παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού διαχείρισης 

CENTAUR. 

 
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ασφαλείας των χώρων των DATA CENTER του ΥΠΕΣ ενόψει 

των επερχόμενων εκλογών του 2019, το Υπουργείο προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 

εξοπλισμού αναβάθμισης των τριών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, τα οποία είναι 

εγκατεστημένα στους χώρους των DATA CENTER (Ευαγγελιστρίας 2 - εισόδου του 1ου ορόφου, 

Σταδίου 27 & 31) του ΥΠΕΣ, και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του 

λογισμικού διαχείρισης CENTAUR. 

Ειδικότερα η αναβάθμιση των συστημάτων θα περιλαμβάνει: 

 1. Εγκατάσταση κάρτας δικτύου σε κάθε σύστημα, προκειμένου να υπάρχει κεντρική διαχείριση 

από απόσταση. 

 2. Αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης, ώστε να υπάρχει διακριτή διαχείριση των συστημάτων 

και ορθότερη καταγραφή της εισόδου των εξουσιοδοτημένων ατόμων στους επιτηρούμενους 

χώρους. 

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός που περιγράφεται παρακάτω είναι ο μόνος συμβατός με τα υπάρχοντα 

συστήματα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3 Κάρτα δικτύου TCP/IP για CDVI Controller CDVI CA-ETHR-A 

1 Λογισμικό διαχείρισης CENTAUR CS-AC50-S 

 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης και εκπαίδευσης δύο (2) διαχειριστών του ΥΠΕΣ, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 

επτακοσίων εξήντα ευρώ (1.760,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις των ΑΛΕ 3120389001 & ΑΛΕ 2420389001 του Φορέα 1007-201 από τον 

Προϋπολογισμό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2019. 
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Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών 

της Δ/νσης Προμηθειών και Υποδομών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, λήγει στις  21 /03/2019 και ώρα 

12.00  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας 

είναι το 213.136.1691.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό είναι το 

213.136.1053. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                          

                  Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
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