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Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης, μέσω  ηλεκτρονικών 

αισθητήρων παρουσίας οχήματος. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

καταμέτρησης κενών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης  δύο (2) χώρων στάθμευσης, 

χωρητικότητας εκάστου χώρου εκατό (100) θέσεων, τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων 

ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης καθώς και μίας (01) στάσης/στεγάστρου ανά 

χώρο στάθμευσης, η οποία θα είναι κατάλληλη για την αναμονή και εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού που έχει σταθμεύσει και επιθυμεί να μετακινηθεί με λεωφορείο στο 

κέντρο της πόλης. Η στάση/στέγαστρο θα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρομηχανολογικό, 

ηλεκτρονικό και άλλο συναφή με τις στάσεις εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου και του 

φωτισμού. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, που θα φέρει η στάση θα πρέπει να συνάδουν 

με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) και τις οδηγίες Εναρμόνισης της Ε.Ε και να φέρουν τη 

σήμανση CE (CE Marking). 

Στην ηλεκτρονική στάση θα προβάλλεται, τόσο ο χρόνος άφιξης του λεωφορείου σε λεπτά 

σε πραγματικό χρόνο, όσο και μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος από την Δημοτική 

Αρχή. Η στάση θα διαθέτει αυτονομία τροφοδοσίας από συσσωρευτές, οι οποίοι θα 

τροφοδοτούνται από το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού, σύμφωνα με την παρούσα 

μελέτη. 

Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης ελεύθερων 

θέσεων στάθμευσης καθώς και της μίας (01) στάσης/στεγάστρου ανά χώρο στάθμευσης θα 

καθοριστούν, σε συνεργασία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

 



Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού απαιτούνται τα κάτωθι : 

 Σύστημα καταμέτρησης κενών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης των δύο (2) χώρων 

στάθμευσης, χωρητικότητας έκαστο εκατό (100) θέσεων 

 Δίκτυο επικοινωνίας LORAWAN ή αντίστοιχο  

 Τέσσερις (4) ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης 

 Εφαρμογή Web-based Διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και smartphone app 

 Στάση/στέγαστρο της Αστικής Συγκοινωνίας με πινακίδα ενημέρωσης επιβατών 

 Εγκατάσταση και θέση σε ορθή λειτουργία. 

 Εκπαίδευση Χρηστών για τη ορθή λειτουργία του συστήματος 

 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του N.4412/2016 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

 
 
 
 
 

                                                                                                 Χίος    17/10/2017    
  Ο συντάξας 

 
 
 

Μιχαήλ Φραγκούλης 
ΠE Πληροφορικής 

με βαθμό Β΄ 
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Α) Συσκευή καταμέτρησης εισόδου / εξόδου χώρων στάθμευσης  
 

Θα είναι μια αυτόνομη μονάδα η οποία θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με 

απομακρυσμένους διακομιστές διαμέσου του εξωτερικού πρωτοκόλλου, και τις 

επικοινωνίες με τις ελεγχόμενες από αυτήν μονάδες, και υπομονάδες, διαμέσου του 

εσωτερικού πρωτοκόλλου.  

Η αρθρωτή κατασκευή του συστήματος θα είναι έτσι δομημένη, ώστε να επιτρέπει την 

λειτουργία όλων των υποσυστημάτων, ανεξάρτητα εάν κάποιο από αυτά τεθεί εκτός 

λειτουργίας. 

 

Θα ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων κατά την λήψη τους από τις περιφερειακές 

διασυνδεδεμένες υπομονάδες και να τα αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα στην 

ενσωματωμένη Flash Card η οποία θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης 2GB επεκτάσιμη έως 

16GB αν απαιτηθεί.  

Θα κάνει συνεχόμενα διαγνωστικούς ελέγχους αυτόματα ή κατά περίπτωση στα 

υποσυστήματα και θα ενημερώνει το κέντρο για την κατάσταση της τροφοδοσίας, των 

υπομονάδων, των αισθητήρων, την εσωτερική θερμοκρασία κελύφους και κυκλωμάτων, και 

την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η συνολική λειτουργία του συστήματος θα 

επιτηρείται από ανεξάρτητους Watchdog timers.  

 

Σε περίπτωση λανθασμένης λήψης δεδομένων ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο σε 

συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, τότε το σύστημα Watchdog θα ενεργοποιεί μια 

διαδικασία που θα διασφαλίζει την αποθήκευση των δεδομένων.  Το ίδιο να ισχύει και στην 

περίπτωση απώλειας ισχύος ή επανεκκίνησης. 

 

Θα διαθέτει διεπαφές επικοινωνίας : Μία (1) θύρα RS232, μία (1) θύρα RS485, μία (1) θύρα 

RS422, 1 10/100 Base-T Ethernet, Bluetooth, οκτώ (8) εισόδους ψυχρής επαφής, οκτώ (8) 

εξόδους οδήγησης Ρελέ, δύο (2) αναλογικές εισόδους, Ασύρματη επικοινωνία μέσω δικτύου 

 



LoraWAN. Προαιρετικός εξοπλισμός Ασύρματη επικοινωνία  Wi-Fi, ZigBee. 

 
Θα έχει μία μοναδική διεύθυνση σε ένα ενοποιημένο σύστημα και μια μοναδική διεύθυνση 
σε ένα περιβάλλον.  
Θα  διασφαλίζει: Απευθείας επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου / ON-OFF-RESET άμεσες 

εντολές / Απομακρυσμένους ή επιτόπιους ελέγχους / Αναφέρει κακές συνδέσεις ή λάθος 

μεταφορά δεδομένων / Αποθηκεύει και αποστέλλει αποθηκευμένα δεδομένα από και σε 

μνήμη τύπου FLASH / Αποθηκεύει και αλλάζει την ώρα / Παρέχει την δυνατότητα αλλαγής 

και ενεργοποίησης παραμέτρων τοπικά και απομακρυσμένα / Αναφέρει σφάλματα.  

 

Θα παρέχει την δυνατότητα  αποστολής των δεδομένων μέσω Web Services προς τρίτους. 

 

Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) συστήματα καταμέτρησης εισόδου / εξόδου 

θέσεων στάθμευσης, τα οποία θα επικοινωνούν μέσω δικτύου LoraWAN ή άλλου 

αντίστοιχου, ανά πύλη εισόδου/εξόδου.  

Η συσκευή καταμέτρησης εισόδου / εξόδου να υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Καταμετράει κάθε όχημα που εισέρχεται ή εξέρχεται στον κάθε χώρο στάθμευσης  

 Υπολογίζει το σύνολο των θέσεων στάθμευσης των χώρων στάθμευσης οι οποίες 

είναι κενές. 

 Ελέγχει, επιτηρεί και καταμετράει ακόμα και τις αντίστροφες προς την κίνηση 

εισόδους / εξόδους (εάν ένα όχημα εξέλθει από το σημείο εισόδου αντί από το 

σημείο εξόδου). 

 Υπολογίζει και αποστέλλει τις κενές θέσεις στάθμευσης στην κεντρική web based 

εφαρμογή.  

 Οι αισθητήρες να τοποθετούνται υπόγεια και θα επικοινωνούν ασύρματα μέσω 

δικτύου LoraWAN με τον κόμβο ελέγχου της περιοχής που ανήκει. 

 Ο κάθε αισθητήρας θα ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης βλαβών, και θα 

αναφέρει την κατάστασή λειτουργίας του στην κεντρική web based εφαρμογή. 

 O σχεδιασμός του κάθε αισθητήρα θα επιτρέπει την τοποθέτηση και την 

αντικατάσταση του σε ελάχιστο χρόνο. Θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον και θα 

εσωκλείεται σε περιβαλλοντικά θωρακισμένο περίβλημα.  

 Το σύστημα καταμέτρησης εισόδου / εξόδου θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά 

σε περίπτωση απώλειας των επικοινωνιών και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 

λειτουργία του να είναι αποθηκευμένα τοπικά. Οποιαδήποτε μεταβολή των 

στοιχείων θα αποθηκεύεται στο σύστημα και με την επαναφορά των επικοινωνιών 

θα γίνεται αποστολή. 

 



Β) Συσκευή επιτήρησης θέσεων στάθμευσης  
 

Συνολικά θα τοποθετηθούν διακόσιες (200) συσκευές επιτήρησης θέσεων στάθμευσης, οι 

οποίες θα επικοινωνούν μέσω δικτύου LoraWAN ή άλλου αντίστοιχου συμβατού.  

Η συσκευή επιτήρησης θέσεων στάθμευσης θα υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Ελέγχει και επιτηρεί κάθε θέση στάθμευσης. 

 Ανιχνεύει εάν η κάθε θέση στάθμευσης είναι κενή η κατειλημμένη. 

 Ο αισθητήρας παρουσίας οχήματος παρέχει ασφαλή ενημέρωση για την παρουσία 

οχήματος στην ζώνη επιτήρησης του. Λειτουργεί αυτόνομα με ενσωματωμένη πηγή 

τροφοδοσίας με αυτονομία δέκα (10) ετών. 

 Τοποθετείται υπόγεια και επικοινωνεί ασύρματα μέσω δικτύου LoraWAN με τον 

κόμβο ελέγχου της περιοχής που ανήκει. 

 Η ανίχνευση θα επιτυγχάνεται με την ακριβή μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της 

γης στην ζώνη επιτήρησης του και την ανάλυση της μεταβολής αυτής από την 

παρουσία μεταλλικού όγκου.  

 Η ανάλυση της διατάραξης του μαγνητικού πεδίου της γης, επιτρέπει ακόμα και την 

διαβάθμιση του οχήματος με βάση τον όγκο του. 

 Ο αισθητήρας θα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέεται ασύρματα στον κόμβο 

πού ανήκει και από εκεί να μεταφέρει τα στοιχεία του στο κέντρο ελέγχου με την 

χρήση ασύρματου δικτύου LoraWAN ή άλλου αντίστοιχου συμβατού. 

 Ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης βλαβών, και αναφέρει την κατάστασή 

λειτουργίας του στην κεντρική web based εφαρμογή. 

 O σχεδιασμός του κάθε αισθητήρα θα επιτρέπει την τοποθέτηση και την 

αντικατάσταση του σε ελάχιστο χρόνο. Θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον και θα 

εσωκλείεται σε περιβαλλοντικά θωρακισμένο περίβλημα.  

 Η συσκευή επιτήρησης θέσεων στάθμευσης θα αναφέρει άμεσα την εναλλαγή της 

κατάστασης της κάθε θέσης στάθμευσης (κατειλημμένη ή κενή) καθώς επίσης και 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία θα ορίζει ο χειριστής.  

 

Β1) Τεχνικά Χαρακτηριστικά συσκευής επιτήρησης θέσεων στάθμευσης 

 Ισχυρός επεξεργαστής τύπου 16 bit digital signal processor 

 Ψηφιακός μαγνητικός αισθητήρας Magnetoresistive 

 Τριών αξόνων Χ,Υ,Ζ 

 Ευαισθησία 2 miligaus +/- 8 Gaus Fields 



 12 bit ADC and Strap Drive 

 Ενεργοποίηση και αποστολή συμβάντος σε λιγότερο απο10ms 

 Με δυνατότητα διαβάθμισης οχήματος 

 Ασύρματη αλλαγή, ρύθμιση, και τροποποίηση παραμέτρων 

 Υπόγεια τοποθέτηση με ασύρματη επικοινωνία  

 Ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης 99% 

 Αναφορά στατικής παρουσίας 

 Αναφορά όγκου οχήματος 

 Αναφορά διέλευσης οχήματος και κατεύθυνσης οχήματος 

 Αναφορά διαγνωστικών (Κατάσταση μπαταρίας, ισχύς σήματος, κατάσταση μαγνητικού 

πεδίου.) 

 Λειτουργία OnLine-OffLine. 

 Τοπολογία δικτύου τύπου Star  

 Ασύρματη ζεύξη 868Mhz 

 Απόσταση ζεύξης >1.800 μέτρα 

 Κωδικοποίηση ασφαλείας 128 bit AES 

 Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου για αυτονομία ≥ 10 ετών   

 Θωρακισμένο περίβλημα μονωμένο από το περιβάλλον 

 Μεγάλες ανοχές θερμοκρασίας από -400C έως +800C 

 Βαθμός στεγανότητας ΙΡ67 

 Διαστάσεις Φ80mm x 90mm (ενδεικτικά) 

 Βάρος με περίβλημα περίπου 250 gr  

 Τάση λειτουργίας συνόλου 3Vdc 

 Κυκλική Κατανάλωση λειτουργίας (ενδεικτικά) 

 Σε αναμονή 400 uA/ώρα 

 Σε ανίχνευση 5 mA @ 2ms 

 Σε αποστολή δεδομένων 200mA @ 10ms 

 Πιστοποίηση CE 

 

 

 

 

 

 



Γ) Αναμεταδότης Δεδομένων 

 
Ο αναμεταδότης των δεδομένων θα υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Θα είναι ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα έχει την δυνατότητα λήψης και 

αναμετάδοσης δεδομένων από και προς τις συσκευές στάθμευσης και από και προς 

την κεντρική web based εφαρμογή. 

 Θα έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας τουλάχιστον με εκατό (100) 

συσκευές επιτήρησης θέσεων στάθμευσης ανά χώρο στάθμευσης. 

 Θα έχει την δυνατότητα να λαμβάνει και να αποστέλλει αμφίδρομα τις 

πληροφορίες από την κεντρική web based εφαρμογή.  

 Θα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει αμφίδρομα τα δεδομένα από και προς τις 

Ηλεκτρονικές Πινακίδες Μεταβλητής Πληροφόρησης Ελεύθερων Θέσεων 

Στάθμευσης. 

 Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνεται από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού / 

οδοφωτισμού και σε περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας, αυτή θα γίνεται από 

συσσωρευτή με διάρκεια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας για τουλάχιστον 

δύο (2) ημέρες. 

 Όλα τα προαναφερόμενα θα είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους και θα είναι 

τοποθετημένα μέσα σε στεγανό κιβώτιο μικρών διαστάσεων, κατάλληλο για 

τοποθέτηση πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού ή πίλαρ. 

 
Δ) Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης Ελεύθερων Θέσεων Στάθμευσης 

 

Α
/
Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1 Τεμάχια 4   

2 Τεχνολογία LED μονής όψης. Η ενεργή 
επιφάνεια αποτελείται από φώτο-διόδους 
LED υπερύψηλης φωτεινότητας με 
προστασία UV.  

ΝΑΙ   

3 Δύο (2) Αριθμητικά πεδία δύο (2) ψηφίων 
τεχνολογίας LED με ωφέλιμο ύψος 
χαρακτήρα τουλάχιστον 8cm για προβολή 
κενών θέσεων στάθμευσης 

ΝΑΙ   

4 Στατικό μέρος πινακίδας διαστάσεων 
τουλάχιστον 163x25cm +/- 2% για 
πληροφορίες θέσεων στάθμευσης και 
διάφορες πληροφορίες του δήμου 

ΝΑΙ   

5 Το ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους 
της πινακίδας θα πρέπει να είναι τύπου 

ΝΑΙ   



Full Matrix (ενιαίο) 

6 Το ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους 
της πινακίδας θα πρέπει να έχει διάσταση 
τουλάχιστον 153 x 25cm +/- 2% 

ΝΑΙ   

7 Το ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους 
της πινακίδας θα πρέπει να έχει ανάλυση 
τουλάχιστον 96 x 16 pixels 

ΝΑΙ   

8 Το κάθε pixel θα πρέπει να αποτελείται 
από ένα τουλάχιστον LED. Η τυχόν βλάβη 
σε ένα pixel δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
τα άλλα pixels ή τμήματα του πίνακα 

ΝΑΙ   

9 Το κάθε pixel θα πρέπει να έχει στατική 
οδήγηση 

ΝΑΙ   

10 Η απόσταση από pixel σε pixel θα πρέπει 
να είναι <=16mm 

ΝΑΙ   

11 Η χρωματική απόχρωση του κάθε led θα 
πρέπει να είναι κίτρινου χρώματος (χρώμα 
ήλεκτρου) με ονομαστικό μήκος κύματος 
590nm  

ΝΑΙ   

1
2 

Η γωνία αποδοτικότητας led (Effective 
Angle) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον :Οριζόντια 110ο  – Κάθετα 55ο   

ΝΑΙ   

1
3 

Η φωτεινότητα θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον >=6250 Cd / m^2 – 1600 
mcd/Pixel 

ΝΑΙ   

14 Η χρωματική αντίθεση Contrast θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον >=10000:1 

ΝΑΙ   

15 Η χρωματική διαβάθμιση των led (Gray 
Scales) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον >=256 

ΝΑΙ   

16 Στο ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους 
της πινακίδας να μπορεί να αποτυπωθεί 
σταθερά, κείμενο αποτελούμενο έως 2 
γραμμές με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή σε 
μήτρα χαρακτήρων 5x5 pixels . 

ΝΑΙ   

17 Ο χρόνος λειτουργικής ζωής LED θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον >=100.000 ώρες 

ΝΑΙ   

18 Ο πίνακας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρουσιάζει στατικά μηνύματα, μηνύματα 
αναλαμπής ή μηνύματα πολλαπλών 
εικόνων (AVI και BMP Up to 4Gb) 

ΝΑΙ   

19 Ο πίνακας θα πρέπει να υποστηρίξει 
χαρακτήρες με ύψος χαρακτήρων από 8 
εκ. έως 25 εκ. και να υποστηρίζονται 
πολλαπλοί τύποι Ελληνικών και Αγγλικών 
γραμματοσειρών 

ΝΑΙ   

20 Ο πίνακας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιδείξει ένα μήνυμα που αποτελείται 
από οποιοδήποτε συνδυασμό 
αλφαριθμητικών γραμματοσειρών, 
σημείων στίξης και γραφικών πλήρους 

ΝΑΙ   



οθόνης 

21 Για την καλύτερη προστασία και 
αναγνωσιμότητα των led κάθε pixel θα 
πρέπει να έχει σκίαση πάνω από κάθε led 
(Polycarbonate Frame / module LEDs open 
to air). 

ΝΑΙ   

22 Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι <= 
100W 

ΝΑΙ   

23 Τάση Λειτουργίας 24 vDC ΝΑΙ   

24 Η απόσταση ανάγνωσης θα είναι έως 
200μ ανάλογα με την γραμματοσειρά που 
θα χρησιμοποιηθεί 

   

25 Γωνία αναγνωσιμότητας να είναι >= 1200    

26 Η θερμοκρασία λειτουργίας του 
ηλεκτρονικού μέρους της πινακίδας, να 
κυμαίνεται από -20°C έως +70°C 
(Ατμοσφαιρική) 

ΝΑΙ   

27 Η υγρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
μέρους της πινακίδας, να κυμαίνεται από 
0% έως 95% Μη συγκεντρωμένη 

ΝΑΙ   

28 Η πινακίδα να διαθέτει διάγνωση βλαβών 
σε επίπεδο pixel 

ΝΑΙ   

29 Η πινακίδα να διαθέτει αντικραδασμική 
προστασία 

ΝΑΙ   

30 Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι 

πιστοποιημένος με ISO 9001 σε ισχύ ή 

ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

31 Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι 

πιστοποιημένος με ISO 27001 σε ισχύ ή 

ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

32 Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι 

πιστοποιημένος με ISO 14001 σε ισχύ ή 

ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

33 Η πινακίδα να φέρει σήμανση CE ΝΑΙ   

34 Η κάθε πινακίδα να συνοδεύεται από 

κατάλληλο μεταλλικό ιστό στήριξης, 

διατομής τουλάχιστον Φ10 εκατοστών, 

ύψους τουλάχιστον 3,80 μέτρων και αγκύρια 

πάκτωσης. 

ΝΑΙ   

35 Βεβαίωση στατικής επάρκειας, 

υπογεγραμμένη από κατά το νόμο αρμόδιο 

μηχανικό, της όλης κατασκευής καθώς της 

στήριξής της στο έδαφος 

ΝΑΙ   

 

 
 
 



Ε) Εξοπλισμός παρακολούθησης θέσης των Λεωφορείων (Συσκευή Τηλεμετρίας) 
 

Στα οχήματα που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, θα παραδοθεί ειδική φορητή 

συσκευή τηλεμετρίας με ενσωματωμένο GPRS/ GSM modem η οποία θα περιλαμβάνει και 

GPS. 

Η φορητή συσκευή τηλεμετρίας θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει σε προκαθορισμένα 

από τον χρήστη χρονικά διαστήματα πακέτα δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή 

(SERVER), όπου θα είναι εγκατεστημένο το λογισμικό της εφαρμογής. Τα δεδομένα θα 

αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο (real time) μέσω δικτύου GPRS και θα περιλαμβάνει τη 

θέση στίγματος του οχήματος κ.λπ. 

Η φορητή κονσόλα διαχείρισης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, αντικραδασμική, 

κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου και να διαθέτει 12 πλήκτρα και οθόνη LCD με 

δυνατότητα εμφάνισης τουλάχιστον 4 γραμμών 20 χαρακτήρων/γραμμή  (Ελληνικών και 

Λατινικών). Η κονσόλα διαχείρισης να είναι επικλινής, με διαστάσεις περίπου 13 εκ. μήκος 

Χ 15 εκ. πλάτος Χ 10 εκ. ύψος. 

Οι ελάχιστες λειτουργίες που θα παρέχονται στο χρήστη - οδηγό μέσω της διεπαφής 
οθόνης-πληκτρολογίου να είναι τουλάχιστον οι εξής: 

 
 Ζήτηση δεδομένων από το κέντρο 

 Επιλογή της εκτελούμενης γραμμής (δρομολογίου) 

 Επιλογή οχήματος 

 Επιλογή  οδηγού 

 Αποστολή ειδικού συμβάντος προς το κέντρο (Event) 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες οχήματος και εμφάνισης 
εκτελούμενου δρομολογίου. 

 
 
 
 Ε1) Ηλεκτρολογική Σύνδεση συσκευών εντός του οχήματος 
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και την 
παρούσα μελέτη. Αποκλίσεις από την μελέτη θα γίνουν μόνο υπό την έγκριση του 
επιβλέποντα του έργου. 
Κάθε φορητή συσκευή θα τροφοδοτείται από ελεύθερη παροχή 12/24VDC που θα 
μεριμνήσει η Αναθέτουσα Αρχή να υπάρχει στο σημείο τοποθέτησης εντός των 
λεωφορείων.  
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση των φορητών συσκευών τηλεμετρίας του κάθε οχήματος, θα 
γίνει με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 

 

 

 

 



ΣΤ) Σχεδιασμός  Στάσης-Στεγάστρου 

 
Στη δημιουργία στάσης  θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω σημεία: 

 Πληρότητα της μελέτης συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προδιαγραφών υλικών 
κατασκευής, τεχνικών φυλλαδίων, κατόψεων, όψεων, τομών κλπ. 

 Επιλογή υλικών, ασφάλεια, ανθεκτικότητα κατασκευής των στάσεων ως προς 
βανδαλισμούς, ατυχήματα και κλιματολογικές συνθήκες κλπ. 

 Ηλεκτρομηχανολογικός, ηλεκτρονικός και άλλος συναφής με τις στάσεις εξοπλισμός. 

 Αισθητική. 

 Ευχέρεια χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Στατική Μελέτη. 
 

ΣΤ1) Ελάχιστες Προδιαγραφές Στάσεων 

Η κάθε στάση θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 
 
Λειτουργικό σχεδιασμό που αποδεδειγμένα πληροί τις ανάγκες των χρηστών και τις 
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι ανάγκες των χρηστών καθορίζονται ως εξής: 

 Προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η οροφή δεν θα είναι διαπερατή από ηλιακό 
φως και θα παρέχει περιμετρικά κατάλληλη αποχέτευση όμβριων υδάτων. 

 Πληροφόρηση χρηστών συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες με  
οπτική και ηχητική ενημέρωση . 

 Κατάλληλη υποδομή ανάρτησης πληροφοριακού υλικού. 

 Ασφάλεια στη χρήση. 

 Άνετο περιβάλλον αναμονής και δυνατότητα για τουλάχιστον τέσσερις ή 
περισσότερους καθήμενους σε κάθε στέγαστρο. 

 Χώρος στάθμευσης και ελιγμών για αναπηρικό καροτσάκι. 
 
 

Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για ευελιξία και ομοιομορφία καθορίζονται ως εξής: 
 
Ο σχεδιασμός της στάσης να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο συναρμολόγησης με 
συναρμολογούμενα τμήματα (modular design).  
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει σε κάθε στάση των χώρων στάθμευσης τα 
ακόλουθα: 
 

 Δύο (02) στέγαστρα πλάτους τουλάχιστον 80cm και μήκους τουλάχιστον 250 cm  

 Επί της στάσης να υπάρχει στατική σήμανση της στάσης, όπου θα αναγράφεται η 
ονομασία της στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθμοί των λεωφορειακών 
γραμμών που διέρχονται από τη στάση. 

 Το ελάχιστο καθαρό ύψος της στάσης να είναι τουλάχιστον 250 cm (κατώτερο μέρος 
πινακίδας). Οι πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωμένη επιφάνεια 
του πεζοδρομίου 

 Προστασία των επιφανειών από γραφή (graffiti) – εύκολος καθαρισμός. 
 
Για τα πιο πάνω απαιτείται όπως ο προσφέρων  προσκομίσει με την υποβολή της 
προσφοράς του, τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, μελέτες, σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, όπου 
φαίνονται λεπτομέρειες όπως οι κατόψεις, όψεις, τομές και οι διατομές των 



κατασκευαστικών στοιχείων, ο τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης, δειγματολόγιο 
χρωμάτων κλπ. 
Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να δίνουν ακριβή και πλήρη εικόνα της προτεινόμενης στάσης, 
του τρόπου συναρμολόγησης, όπως επίσης του επιμέρους εξοπλισμού του, λεπτομέρειες 
για τις πρόνοιες εξοπλισμού και πως αυτές ενσωματώνονται, καθώς και πλήρη περιγραφή 
των υλικών κατασκευής. 
 
 
 
ΣΤ2) Στατικός Σχεδιασμός 
 

Θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και 
λειτουργικότητας των προσφερόμενων στάσεων.  
Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι σύμφωνη με τον 
Ευρωκώδικα ως προς:  

 EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.  

 EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.  

 EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου. 
 
 
ΣΤ3) Ηλεκτρομηχανολογικός Σχεδιασμός 
 

 Το προσφερόμενο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης (στάση) αφίξεων 
λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο, το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτρονική πινακίδα 
μίας (1) όψης και (1) μιας γραμμής τεχνολογίας led, ανάλυσης κατ’ ελάχιστον 96 Χ 7 
pixels ανά γραμμή. 
 

Θα πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων σε κάθε 
στάση: 

 Κάμερα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος (CCTV).  

 Μπουτόν SOS  

 Μπουτόν επικοινωνίας με το κέντρο. 

 Υποδοχή USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών 
 
 
 
 
ΣΤ4) Ηλεκτρονικός πίνακας Led 1 γραμμής για στάση 
Σε κάθε στάση/στέγαστρο των χώρων στάθμευσης θα τοποθετηθεί ηλεκτρονική πινακίδα 
που θα ενημερώνει δυναμικά τους επιβάτες για την ώρα άφιξης των λεωφορείων, τον 
προορισμό τους και με μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Η στάση θα είναι 
εξοπλισμένη με ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό και άλλο συναφή με τη στάση 
εξοπλισμό. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, που θα φέρει η στάση θα πρέπει να συνάδουν 
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) και τις οδηγίες εναρμόνισης της Ε.Ε. και να φέρουν τη 
σήμανση (CE Marking).  
 
Η ηλεκτρονική στάση θα πρέπει να μπορεί εύκολα να συναρμολογείται ή να 
αποσυναρμολογείται από την βάση στήριξης για σκοπούς αντικατάστασης (μερικής ή 
ολικής). Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη στάση και τα παρελκόμενα αυτών περιγράφονται 
πιο κάτω. 
 



Η πινακίδα θα παρέχει απευθείας δυναμική πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό  ως 

προς την ώρα άφιξης των λεωφορείων παράλληλα δε θα προβάλλει μηνύματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος. 

 

Θα είναι τεχνολογίας led, full line matrix, μονής όψης και θα μπορεί να προβάλει μια 

γραμμή κειμένου σε κίτρινο χρώμα ώστε να παρέχει απευθείας δυναμική πληροφόρηση σε 

δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. 

 

Θα διαθέτει σύστημα ανίχνευσης βλαβών, ώστε να διασφαλίζει την ορθότητα του 

προβαλλόμενου μηνύματος. 

Η πινακίδα να ενσωματώνει τουλάχιστον δύο διεπαφές διασύνδεσης με ενσωματωμένο 

σύστημα μπουτόν ψυχρών επαφών. 

 

Θα ελέγχεται και θα διαχειρίζεται από την κεντρική Web based εφαρμογή και θα 

ενσωματώνει πρωτόκολλο επικοινωνίας CRC. 

Θα ενσωματώνει ηχητική αναγγελία των απεικονιζόμενων και προ αποθηκευμένων 

μηνυμάτων. 

Θα είναι στατικής οδήγησης 1/7. 

Θα είναι τεχνολογίας φώτο-διόδων ( LED ) και να ελέγχεται από ψηφιακό μικρο-ελεγκτή, ο 

οποίος να είναι τοποθετημένος σε ενσωματωμένης σχεδίασης ηλεκτρονικό κύκλωμα.  

Θα διαθέτει σύστημα ελέγχου σφαλμάτων, που θα ελέγχει κατ΄ ελάχιστο:  

 καμένο εικονοστοιχείο,  

 αποκοπή εικονοστοιχείου,  

 βραχυκυκλωμένο εικονοστοιχείο,  

 διαρροή ρεύματος εικονοστοιχείου.  

 

Η αστοχία ενός εικονοστοιχείου να μην επηρεάζει τη συνολική εμφάνιση του μηνύματος.  

 

Θα φέρει σήμανση CE. 

 

 

ΣΤ5) Τεχνολογία 

 

Η πινακίδα θα εμφανίζει κείμενο σε επίπεδο γραμμής και να εμφανίζει μια γραμμή με ύψος 

χαρακτήρα 42mm. Η χρωματική απόχρωση των φώτο-διόδων (LED) να είναι χρώματος 

amber. Η σύνθεση της οθόνης θα επιτυγχάνεται με εικονοστοιχεία τοποθετημένα έτσι ώστε 

να εμφανίζεται το κείμενο και τα σύμβολα με χρωμική ομοιομορφία. 

 

 

ΣΤ6) Πλαίσιο και Πρόσβαση 
 

Το πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα 

έχει προστασία από σκόνη και νερό με διαβάθμιση στεγανότητας IP54. Εντός του πλαισίου 

θα δύναται να ενσωματωθούν τόσο οι συσσωρευτές για την λειτουργία της όσο και ο 

ρυθμιστής φόρτισης αυτών. 

 

Θα προστατεύονται από εξωτερικό διαφανές πολυκαρβονικό φύλλο mat πάχους 

τουλάχιστον 4 χιλ. και θα παρέχει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία τύπου UV. 

 



Στην πρόσοψη του πλαισίου πάνω και κάτω από το ηλεκτρονικό μέρος της πινακίδας θα 

δύναται να υπάρχουν σταθερές τυπωμένες ενδείξεις τόσο με τα λογότυπα της Αναθέτουσας 

Αρχής όσο και με το όνομα της στάσης. 

 

Ενσωματωμένα στο κάτω μέρος εντός του πλαισίου να δύναται θα υπάρχουν συστοιχίες led 

για φωτισμό της στάσης κατά τις βραδινές ώρες καθώς και δύο τουλάχιστον ηχεία. 

 

Η τοποθέτηση του συστήματος θα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με το 

σημείο τοποθέτησης.  

 

Όλα τα υποσυστήματα όπως ο κεντρικός ελεγκτής, τα κυκλώματα των εικονοστοιχείων, το 

τροφοδοτικό, φορτιστής κ.α. να δύναται θα είναι τοποθετημένα εντός του κελύφους, του 

οποίου η ανθεκτικότητα να τα προστατεύει από κραδασμούς, υγρασία, βροχή, χιόνι, ηλιακή 

ακτινοβολία, σκόνη, βρομιά, αλατώδη διάβρωση, οξείδωση.  

 

Η πινακίδα θα διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό στήριξής της για να μπορεί να ενσωματωθεί 

στο στέγαστρο της αστικής συγκοινωνίας. 

 

Όλα τα συνδετικά εξαρτήματα πχ. βίδες περικόχλια κ.α. θα είναι ανοξείδωτα για την 

αποφυγή οξείδωσης και να έχουν ιδιότητες κατά της χαλάρωσης (ασφαλείας). 

Όλες οι εισαγωγές των καλωδίων και των βυσμάτων θα παρέχουν διαβάθμιση 

στεγανότητας  IP67. 

 

Στο πλαίσιο να περιλαμβάνεται ο αισθητήρας ατμοσφαιρικής φωταύγειας για την αυτόματη 

ρύθμιση της φωτεινότητας των εικονοστοιχείων. 

 

Η πινακίδα να φέρει σήμανση CE. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεμάχια 2   

Εξωτερικές διαστάσεις 67x 12 x 15 

εκ ±2% 
ΝΑΙ   

Μονής Όψης ΝΑΙ   

Γραμμές κειμένου 1 ΝΑΙ   

Ύψος γράμματος 42mm ΝΑΙ   

Ανάλυση πινακίδας 96 Χ 7 pixel ΝΑΙ   

Διάκενο πινακίδας (pixel pitch) 6mm ΝΑΙ   

Η φωτεινότητα του  συστήματος να 

είναι τουλάχιστον 6.300 

cd/m2(max)/ 400 cd/m2 /(min)  

ΝΑΙ 

  

Τεχνολογία LED smd black body ΝΑΙ   

Η οδήγηση να είναι 1: 7 (static ΝΑΙ   



driving ) 

Η χρωμικότητα των Led να είναι, 

amber 592 nm  
ΝΑΙ 

  

Η απόσταση αναγνωσιμότητας να 

είναι >15m 
ΝΑΙ 

  

Η γωνία αναγνωσιμότητας να είναι 

120° τουλάχιστον.  
ΝΑΙ 

  

Το σύστημα να διαθέτει ηχητική 

αναγγελία άφιξης δρομολογίου 
ΝΑΙ 

  

Το σύστημα να κάνει ανίχνευση 

βλάβης επικοινωνίας 
ΝΑΙ 

  

Το σύστημα να κάνει ανίχνευση 

βλάβης ανά pixel σε 3 επίπεδα 

ελέγχου (διακοπή – βραχυκύκλωμα 

– διαρροή) 

ΝΑΙ 

  

Το σύστημα να πραγματοποιεί 

απόδοση της βλάβης μέσω 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας για 

οποιαδήποτε βλάβη του 

συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

Στεγανότητα πλαισίου ΙΡ54 ΝΑΙ   

Το σύστημα να έχει μηχανικές 

προστασίες έναντι κρούσης, 

κραδασμών, υγρασίας, σκόνης, 

υπερθέρμανσης, υπέρτασης, 

υπότασης, έναντι κεραυνού.  

ΝΑΙ 

  

Χρόνος μεταξύ βλαβών  MDBF > 

60.000h 
ΝΑΙ 

  

Θερμοκρασία λειτουργίας  -10° έως 

+60°C  
ΝΑΙ 

  

Υγρασία λειτουργίας 0 έως 95%  ΝΑΙ   

Τροφοδοσία 230VAC (+/-10%), 50Hz ΝΑΙ   

Το σύστημα να επικοινωνεί με GSM 

- GPRS modem. και να παρέχει την 

δυνατότητα να λειτουργεί 

παράλληλα με δύο SIM κάρτες.  

ΝΑΙ 

  

Να υποστηρίζει επικοινωνίες RS-

232, RS-485.  
 

  

Η πινακίδα να φέρει πιστοποίηση 

CE. 
ΝΑΙ 

  

Ο κατασκευαστής της πινακίδας να 

είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 

σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 

  



Ο κατασκευαστής της πινακίδας να 

είναι πιστοποιημένος με ISO 27001 

σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 

  

Ο κατασκευαστής της πινακίδας να 

είναι πιστοποιημένος με ISO 14001 

σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 

  

Η κεντρική μονάδα του συστήματος, 

να είναι τοποθετημένη εντός του 

πλαισίου, να ελέγχει και να 

διευθύνει το σύστημα και τα τοπικά 

υποσυστήματα αυτού. 

ΝΑΙ   

Η κεντρική μονάδα να ελέγχει την 

ορθότητα του μηνύματος 
ΝΑΙ 

  

Η κεντρική μονάδα ελέγχου να έχει 

μία μοναδική διεύθυνση, ώστε να 

μπορεί να ομαδοποιηθεί μαζί με 

άλλες, για να αποστέλλονται 

ομαδικά πληροφορίες από το 

κέντρο προς τα συστήματα 

ΝΑΙ 

  

Το σύστημα να διαθέτει αυτόματη 

και  χειροκίνητη διαβάθμιση 

φωτεινότητας σε 16 τουλάχιστον 

επίπεδα με χρήση αισθητήρα 

ατμοσφαιρικής φωταύγειας, με 

όρια από 0% έως 100%. 

ΝΑΙ 

  

Η κεντρική μονάδα να υπολογίζει 

την ζητούμενη φωτεινότητα με την 

χρήση PID αλγόριθμου για να 

διασφαλιστεί η μη απότομη και 

ανεπιθύμητη αλλαγή φωτεινότητας 

από εξωγενείς παράγοντες όπως τα 

φώτα των αυτοκινήτων, 

αντανακλάσεις κτλ. 

ΝΑΙ 

  

Εκτός από την αυτόματη ρύθμιση 

της φωτεινότητας επί του 

συστήματος, να μπορεί να γίνει 

ρύθμιση με εντολή απευθείας από 

το κέντρο ελέγχου, διαμέσου του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

ΝΑΙ 

  

Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας 

θα πρέπει να είναι σε θέση να 

πραγματοποιεί ελέγχους ορθότητας 

μηνυμάτων και να αναφέρονται τα 

αποτελέσματα στο χειριστή μέσω 

ΝΑΙ 

  



πρωτοκόλλου 

Συσσωρευτής ( Μπαταρία )    

Ονομαστική τάση λειτουργίας 

συσσωρευτή  12Vdc 
ΝΑΙ 

  

Τύπος Συσσωρευτή κλειστού τύπου 
στεγανή με ηλεκτρολύτης. Silicone 
Gel Βαθιάς εκφόρτωσης  ( Με 
βαλβίδα εκτόνωσης )  
 

ΝΑΙ 

  

Οι συσσωρευτές να φέρουν 
σήμανση CE 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
ΣΤ7) Επιλογή Υλικών - Ανθεκτικότητα και Ασφάλεια Κατασκευής 
 
Η κατασκευή της στάσης θα πρέπει να είναι ως εξής: 
 

 Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένα, επί ποινή 
αποκλεισμού, από  προφίλ αλουμίνιου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή 
antigrafiti, να είναι ανθεκτικά στην αλατώδη διάβρωση, την οξείδωση και να 
παρέχουν ασφάλεια στην κατασκευή.  

 Όλα τα υλικά διασύνδεσης θα είναι είτε από αλουμίνιο είτε από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Δεν επιτρέπονται συγκολλήσεις και συρραφές μετάλλων. 

 Όλα τα υλικά θα πρέπει να αντέχουν σε βανδαλισμό. Η κατασκευή δεν πρέπει να 
φέρει αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες εξοχές που θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν 
τραυματισμούς. 

 Όλα τα υλικά να είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.  

 Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που θα έχει ελάχιστα έως καθόλου εμφανή 
σημεία σύνδεσης και των οποίων η αποσυναρμολόγηση δεν θα γίνεται με την 
χρήση συνηθισμένων μέσων (π.χ. να μην φέρει απλές βίδες, αλλά βίδες που θα 
απαιτούν εξειδικευμένα κλειδιά για την αποσύνδεσή ) . 

 
 

ΣΤ8) Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός και Πρόνοιες  

 
Τα καλώδια τροφοδοσίας θα διακινούνται εξ’ ολοκλήρου εσωτερικά της κατασκευής και σε 
καμία περίπτωση επιφανειακά. Τα εξαρτήματα φόρτισης, συσσωρευτών, κατανεμητές κ.τ.λ. 
θα πρέπει να ενσωματώνονται εντός της κατασκευής, με τρόπο ασφαλή χωρίς να είναι 
ορατά από τους επιβάτες.  Η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνεται υπόγεια από 
την ασφαλισμένη παροχή που θα μεριμνήσει να διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή να υπάρχει 
στο σημείο τοποθέτησης της στάσης. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις απαραίτητες πρόνοιες έτσι ώστε σε μελλοντικό 
στάδιο να μπορούν να τοποθετηθούν τα ακόλουθα συστήματα: 
 

 Κάμερα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος (CCTV). 



 Μπουτόν SOS  

 Μπουτόν επικοινωνίας με το κέντρο. 

 Υποδοχή USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών 
 
Όλες οι πρόνοιες και το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνονται στον φέροντα 
οργανισμό της στάσης, χωρίς προεξοχές, ώστε να παρέχεται ασφάλεια και προστασία από 
τις καιρικές συνθήκες και τυχόν βανδαλισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά πρότυπα. 
Επίσης οι πρόνοιες και το όλο ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό σύστημα δεν πρέπει να 
επηρεάζονται από τον καθαρισμό της στάσης. 
Ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει την επιφάνεια του πεζοδρομίου που θα καταστραφεί από 
τις εργασίες θεμελίωσης της κάθε στάσης. 
 
 
ΣΤ9) Αισθητική 
 
Ο σχεδιασμός θα είναι ολοκληρωμένος και θα συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό της στάσης 
και όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων  των προνοιών για μελλοντικό εξοπλισμό 
και στηρίξεις. 
Η όλη κατασκευή πρέπει να είναι άρτια, καλαίσθητη και λειτουργική. 
Όλα τα μέλη της στάσης θα συναρμολογούνται / αποσυναρμολογούνται ώστε να μπορούν 
να μετακινούνται με ευκολία (χωρίς συγκολλήσεις), οι δε συνδέσεις να συνάδουν με τον όλο 
σχεδιασμό της στάσης. 
Ο προσφέρων θα δώσει με την κατάθεση της προσφοράς του τον πλήρη σχεδιασμό, και 
λεπτομέρειες σε τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, φωτογραφίες ή τρισδιάστατη έγχρωμη 
αναπαράσταση της προτεινόμενης κατασκευής. 
Το χρώμα βαφής του αλουμινίου, θα είναι της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
 
ΣΤ10) Ευχέρεια Χρήσης από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
 
Απαιτείται όπως ο σχεδιασμός εγκατάστασης της στάσης να επιτρέπει την εύκολη διέλευση 
και στάθμευση αναπηρικού τροχοκαθίσματος.  
Η εγκατάσταση της στάσης θα είναι τέτοια, ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών 
και αναπήρων με αναπηρικό τροχοκάθισμα (ελάχιστος ελεύθερος διάδρομος πεζών 
τουλάχιστον 80 cm). 
 
ΣΤ11) Τοποθέτηση της Στάσης 
 
Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο κατά το στάδιο εκτέλεσης 
της εργασίας από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Οι άδειες τομών και εκσκαφών που απαιτούνται θα εκδοθούν με ευθύνη της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί την 
Αναθέτουσα Αρχή, και να εκτελεί την εργασία προσεκτικά για αποφυγή πρόκλησης 
οποιασδήποτε ζημιάς σε εγκαταστάσεις υπηρεσιών, εναέριες ή υπόγειες.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας  και θα εκτελεί την 
εργασία με τρόπο ώστε να αποφύγει την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς σε γειτονικά 
κτίρια, εγκαταστάσεις, εξωτερικούς χώρους και περιουσίες. 
Κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για 
αποφυγή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 



Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί όλα τα υλικά του σε χώρο που θα του 
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Δεν θα τοποθετούνται υλικά σε χώρους που πιθανό 
να προκαλέσουν κυκλοφοριακό πρόβλημα ή παρενόχληση ή πρόκληση ατυχημάτων. 
Τα άχρηστα υλικά θα μετακινούνται με ευθύνη του αναδόχου από το σημείο. 
Ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει με όμοιου τύπου υλικά όλες τις επιφάνειες που θα 
καταστραφούν από τις εργασίες (άσφαλτος, πεζοδρόμια κλπ). 
 
 
 
ΣΤ12) Θεμελίωση και Δάπεδο της Στάσης 
 
Οι προσφέροντες καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σε σχέση με την θεμελίωση και 
το δάπεδο της στάσης. 
1. Η θεμελίωση της στάσης θα υπολογιστεί και θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τον διαθέσιμο 
χώρο τοποθέτησης για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη: 
(α) Το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου. 
(β) Την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου (πλακόστρωτο πεζοδρόμιο κλπ). 
(γ) Το υπέδαφος και διερχόμενα υπόγεια δίκτυα. 
(δ) Τη μορφολογία του εδάφους. 
(ε) Τον περιβάλλοντα χώρο. 
(ζ) Την προσβασιμότητα στην στάση από άτομα με ειδικές ανάγκες. 
(η) Τις προδιαγραφές των παρόντων εγγράφων. 
 
2. Οι προσφέροντες θα υποβάλουν στατική μελέτη θεμελίωσης της στάσης, κατά την 
υποβολή της προσφοράς για έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 
 
ΣΤ13) Σύνδεση με το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού 
 
Όλες οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού θα εκτελεστούν από το 
Δήμο Χίου σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και την παρούσα μελέτη. Αποκλίσεις 
από την μελέτη θα γίνουν μόνο υπό την έγκριση του επιβλέποντα του έργου. 
Κάθε σύστημα καταμέτρησης εισόδου / εξόδου χώρων στάθμευσης καθώς και κάθε 
ηλεκτρονική πινακίδα θα τροφοδοτείται από τον πλησιέστερο ιστό φωτισμού ή πίλαρ εκτός 
από τις πινακίδες ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης οι οποίες θα 
τροφοδοτηθούν από συνεχή και αδιάλειπτη ασφαλισμένη παροχή. Για τη σύνδεση με 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5. Για το λόγο αυτό θα 
χρησιμοποιηθεί στεγανό ακροκιβώτιο (όπου απαιτείται) που θα βρίσκεται στον ιστό - πίλαρ 
ή στην στάση και θα περιλαμβάνει ρελέ διαρροής 30mA και ενσωματωμένη ασφάλεια 6Α. 
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (σωλήνες, καλώδια και λοιπά υλικά) θα αναγράφουν 
εμφανώς τον τύπο τους και θα είναι τυποποιημένα από διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς. 
Υλικά αμφισβητούμενης προέλευσης ή χαρακτηριστικών δε θα γίνονται δεκτά σε καμία 
περίπτωση. 
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση του κάθε συστήματος καταμέτρησης εισόδου / εξόδου χώρων 
στάθμευσης καθώς και κάθε ηλεκτρονικής πινακίδας των στάσεων/στεγάστρων θα γίνει 
από το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού ή πίλαρ, με ασφαλισμένη παροχή ρεύματος που θα 
μεριμνήσει ο Δήμος να υπάρχει στο σημείο τοποθέτησης. Η τροφοδοσία των τεσσάρων (4) 
ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητής πληροφόρησης ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων 
στάθμευσης θα γίνει από αδιάλειπτη και σταθερή παροχή ρεύματος. Η ηλεκτρολογική 
διασύνδεση της κάθε ηλεκτρονικής πινακίδας θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή μέσω 



της ασφαλισμένης παροχής που θα μεριμνήσει ο Δήμος να υπάρχει στο σημείο 
τοποθέτησης.  
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση της φορητής συσκευής τηλεμετρίας που θα παραδοθεί για τα 
οχήματα θα γίνει με μέριμνα των Υπηρεσιών του  Δήμου. 
 
 
 
ΣΤ14)  Ρυθμιστής φόρτισης  
 
Οι ρυθμιστές φόρτισης  που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον,  τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :        
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεμάχια  2   

Τάση εισόδου  >= 30VDC 
max 

ΝΑΙ   

Μέγιστο ρεύμα εξόδου 10Α   ΝΑΙ   

Τεχνολογία φόρτισης 
CC/CV Inverse sepic (Zeta 
PWM) 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία 
βραχυκυκλώματος 
εισόδου και εξόδου 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία 
ανάστροφης πολικότητας 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία 
αναστροφής ρεύματος 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία 
υπέρτασης, υπερφόρτισης, 
υπερθέρμανσης 

ΝΑΙ   

Διεπαφές επικοινωνίας  SPI 
& RS485 

ΝΑΙ   

 
 
 
ΣΤ15) Συσσωρευτής (Μπαταρία) 
 
Οι συσσωρευτές  που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον,  τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :        

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεμάχια  2   

Ονομαστική τάση 

λειτουργίας συσσωρευτή  

12 VDC 

ΝΑΙ 

  

Τύπος Συσσωρευτή 
κλειστού τύπου στεγανή με 
ηλεκτρολύτη Silicone Gel 

ΝΑΙ 
  



βαθιάς εκφόρτωσης  (Με 
βαλβίδα εκτόνωσης)  

Οι συσσωρευτές να 
φέρουν σήμανση CE 

ΝΑΙ   

 
 

 
Ζ) Κεντρική Εφαρμογή  Διαχείρισης και Ελέγχου-WebBased και MobileApp   

Με την χρήση του συστήματος καταμέτρησης θέσεων στάθμευσης ο δήμος θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ελέγξει και να διαχειριστεί πλήρως το σύνολο των θέσεων στάθμευσης 

καθώς και την κάθε θέση στάθμευσης, αφού το σύστημα θα επιτρέπει να ελέγχεται και να 

διαπιστώνεται σε ποια ακριβώς θέση στάθμευσης υπάρχει κατάληψη εντός των χώρων 

στάθμευσης. Όλα τα στοιχεία θα εμφανίζονται σε ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης, στο 

κέντρο διαχείρισης και στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο (real time) αυτοματοποιημένα 

μέσω του κέντρου διαχείρισης. 

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 Ελέγχει την πληρότητα των χώρων στάθμευσης συνολικά.  

 Ελέγχει την κάθε θέση στάθμευσης ξεχωριστά. 

 Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. 

 Παρέχει την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης για την διαχείριση και άλλων 

θέσεων στάθμευσης που θα δημιουργηθούν σε άλλους χώρους στάθμευσης είτε στους 

υπάρχοντες από το ίδιο κεντρικό σύστημα. 

 

Για τον σκοπό αυτό το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον : 

 Συσκευές ελέγχου στάθμευσης  

 Άδειες χρήσης κεντρικής Web Εφαρμογής Ελέγχου & Διαχείρισης 

 Συσκευή περισυλλογής, αναμετάδοσης και αποστολής των δεδομένων στην Web 

Εφαρμογή Ελέγχου & Διαχείρισης και στις ενημερωτικές ηλεκτρονικές πινακίδες. 

 

Το προσφερόμενο σύστημα θα έχει σαν πρωταρχική επιδίωξή του την ενημέρωση 

ύπαρξης κενών θέσεων στάθμευσης, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των θέσεων 

στάθμευσης, την ικανοποίηση των πελατών και των δημοτών και την μεγιστοποίηση του 

οφέλους για τον φορέα διαχείρισης.  

 

Για τον λόγο αυτό το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον : 

 Εύκολο και ασφαλή χειρισμό από μη εξειδικευμένους χρήστες. 



 Χαμηλές απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή αυτοματοποίηση όλων των 

λειτουργιών του. 

 Δυνατότητα δυναμικής ενημέρωσης προς τους οδηγούς ώστε να μην επιβραδύνεται 

η ταχύτητα κυκλοφορίας στα σημεία στάθμευσης. 

 Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης του συνόλου των θέσεων στάθμευσης, 

κάθε θέσης στάθμευσης ξεχωριστά και των λοιπών στοιχείων του συστήματος από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες και διαχειριστές με διαβαθμισμένη πρόσβαση. 

 Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης με υψηλή αξιοπιστία του συστήματος. 

 Πλήρη εποπτεία του συστήματος με αυτοδιάγνωση όλων των συσκευών για γρήγορο, 

αξιόπιστο, έγκυρο και ασφαλή εντοπισμό προβλημάτων. 

 

Επίσης το σύστημα θα συνοδεύεται από άμεσο και αποτελεσματικό Service με υποστήριξη 

και σύνδεση με κέντρα άμεσης εξυπηρέτησης (hotline centers).  

Το σύστημα υλικό και λογισμικό πρέπει να έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο 

με εμπειρία στον χώρο των ηλεκτρονικών και έργα αντίστοιχης πολυπλοκότητας. Όλες οι 

βασικές μονάδες και το λογισμικό θα καλύπτονται από ενιαία εγγύηση τουλάχιστον είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών έτσι ώστε να επιτυγχάνονται: 

 Υψηλή αξιοπιστία του συστήματος. 

 Συμβατότητα του συνολικού συστήματος σε περιπτώσεις αναβαθμίσεων. 

 Πλήρης συμβατότητα των διαφόρων υποσυστημάτων. 

 Χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
 
 
Ο ανάδοχος να μπορεί να ανταποκριθεί σε τυχόν κλήση για βλάβη ή δυσλειτουργία καθώς 

και να διαθέτει: 

 Κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς για την επιτόπου 

επίλυση προβλημάτων. 

 Επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.  

Το σύστημα οι οδηγίες και τα προγράμματα λειτουργίας θα είναι εξ ολοκλήρου στα 

Ελληνικά και θα καλύπτει πλήρως την Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την διάθεση του 

εξοπλισμού. 

Το σύστημα επίσης θα παρέχει ασφάλεια στον άνθρωπο και τα αυτοκίνητα παρέχοντας 

αίσθηση εμπιστοσύνης και άνεσης στον δημότη. Τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

δεν θα πρέπει να δίνουν το αίσθημα του ελέγχου αλλά της ασφάλειας σε περίπτωση 

κινδύνου.  



Το σύστημα θα δίνει επίσης την δυνατότητα παρακολούθησής του και επέμβασης του 

αναδόχου (όταν αυτό απαιτηθεί) μέσω Web. 

Το σύστημα θα παρέχει πλήρη ασφάλεια των δεδομένων ως προς την αποθήκευση, 

ανάκτηση, διαχείριση, επεξεργασία και μεταφορά τους μέσω δικτύων ώστε η λειτουργία 

του να είναι εξαιρετικά αξιόπιστη. 

 

Η κεντρική εφαρμογή να υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Να διασυνδέονται και να ρυθμίζονται από αυτήν όλες οι μονάδες και υπομονάδες 

του συστήματος. 

 Να είναι εφαρμογή Web-based, και να επιτρέπει την διαβαθμισμένη πρόσβαση των 

χρηστών μέσω κωδικού πρόσβασης. 

 Να είναι κατάλληλη για Smartphone, και να χρησιμοποιεί τις ίδιες web υπηρεσίες. 

Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη και πιστοποιημένη για το Δήμο Χίου στα (Apple 

AppStore και Google PlayStore). 

 Να λαμβάνει και να καταγράφει τα δεδομένα μέσω των αναμεταδοτών, να τα 

επεξεργάζεται και να αποστέλλει τα επεξεργασμένα δεδομένα στις περιφερειακές 

μονάδες και στο διαδίκτυο.  

 

 

Η κεντρική web based εφαρμογή πρέπει να παράγει τα παρακάτω δεδομένα από τις 

πληροφορίες που λαμβάνει: 

 Κενές θέσεις στάθμευσης ανά χώρο στάθμευσης. 

 Δημιουργία και αποστολή των κενών θέσεων και μηνυμάτων προς ηλεκτρονικές 

πινακίδες μεταβλητής πληροφόρησης 

 Δυνατότητα εγγραφής χρηστών στην εφαρμογή μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου 

ή email ή social login (υποχρεωτικά και οι τρείς δυνατότητες) 

 Καταγραφή του χρόνου παραμονής του οχήματος στη θέση στάθμευσης και 

ενημέρωση του κατόχου και του διαχειριστή του συστήματος 

 Ορισμός  θέσεων απαγόρευσης στάθμευσης από το διαχειριστή  

 Δημιουργία και διασπορά στο διαδίκτυο της πληροφορίας για κενές θέσεις 

στάθμευσης. 

 Δημιουργία και αποστολή ηχητικών μηνυμάτων. 

 Δημιουργία και αποστολή χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας των 

υποσυστημάτων. 



 Δημιουργία και αποστολή εντολών ενεργοποίησης απενεργοποίησης υπομονάδων. 

 Έλεγχος ορθής λειτουργίας υπομονάδων. 

 Ειδοποιήσεις για προβλήματα λειτουργίας και βλάβες. 

 Στατιστικά στοιχεία από όλα τα συνδυαστικά στοιχεία  χρόνου / χώρου / 

πληρότητας 

 Καταγραφή όλων των κινήσεων και αναφορών του συστήματος με χρονολογική 

σειρά (log file). 

 Αποτύπωση σε γραφικό περιβάλλον όλων των υπομονάδων του συστήματος  έως 

και επίπεδο αισθητήρα. 

 Ενημέρωση για οποιοδήποτε συμβάν τους διαχειριστές του συστήματος μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Δημιουργία ομάδων αποτελούμενες είτε από συστήματα καταμέτρησης είτε από 

ηλεκτρονικές πινακίδες. Η δημιουργία της κάθε ομάδας εντάσσει ομαδοποιημένα και 

μεμονωμένα στοιχεία.  

 Να είναι εφικτό ένα σύστημα καταμέτρησης να μπορεί να ανήκει σε πολλές 

διαφορετικές ομάδες, και μια ομάδα να μπορεί να είναι υποσύνολο μιας άλλης ομάδας. 

 

Η όλη διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από : 

 Web Based εφαρμογή, όπου θα παραχωρηθεί η δυνατότητα της πλήρους διαχείρισης 

του κάθε συστήματος, στους διαχειριστές με διαβαθμισμένη πρόσβαση που θα 

ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.   

 Να συνοδεύεται και με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι clients που θα συνδέονται να μην χρειάζονται κανένα επιπλέον πρόγραμμα εκτός 

από web browser. 

 Θα πρέπει να υποστηρίζονται όλοι οι γνωστοί και τελευταίας τεχνολογίας, web 

browsers, όπως  π.χ. Internet Εxplorer, Edge, Firefox, Chrome κ.λπ. 

 Η σύνδεση των χειριστών στην εφαρμογή να γίνεται με όνομα χρήστη και με κωδικό 

πρόσβασης. 

 να υλοποιεί την προβολή των ηλεκτρονικών πινακίδων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 να υλοποιεί την προβολή των λεωφορείων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 Να υποστηρίζεται η απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος και πληροφοριών για κάθε 

σημείο πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. 



 να επιτρέπει την επέμβαση του διαχειριστή και των διαβαθμισμένων χειριστών στις 

ιδιότητες των ηλεκτρονικών πινακίδων, διαγνωστικά, καθαρισμός μνήμης, 

επανεκκίνηση, κ.λπ. 

 να μπορεί να επιτηρεί και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του στόλου οχημάτων 

με την εισαγωγή σημείων και τοποθέτησής τους πάνω σε χάρτες υψηλής ανάλυσης με 

τη χρήση  Google Maps. 

 να επιτρέπει την οργάνωση των ηλεκτρονικών πινακίδων  σε ομάδες πινακίδων. 

 να επιτρέπει την σύνταξη μηνύματος, με διαφορετικές γραμματοσειρές, τρόπους 

εμφάνισης, έντονη γραφή, επιλογή flashing, χαρακτήρες, κυλιόμενη σειρά κ.λπ. 

 να επιτρέπει την προεπισκόπηση του μηνύματος μέσω της εφαρμογής. 

 να παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης και χρονοπρογραμματισμού του κάθε 

μηνύματος. 

 να επιτρέπει την οργάνωση των μηνυμάτων σε ομάδες μηνυμάτων. 

 να επιτρέπει την αποστολή μηνύματος ή ομάδας μηνυμάτων σε ηλεκτρονικές 

πινακίδες  ή ομάδα ηλεκτρονικών πινακίδων. 

 Στην εφαρμογή να υπάρχει αναφορά επιτυχούς αποστολής. 

 να επιτρέπει την προσομοίωση του τρέχοντος μηνύματος των ηλεκτρονικών 

πινακίδων. 

 να επιτρέπει την προσομοίωση των οχημάτων στον χάρτη 

 να επιτρέπει την υποβολή και την εισαγωγή άλλων δεδομένων από τον διαχειριστή. 

 να υποστηρίζει την προσθήκη στοιχείων των οδηγών οχημάτων. 

 να επιτρέπει την προσθήκη και άλλων οχημάτων εκτός των λεωφορείων που διαθέτει 

η Αναθέτουσα Αρχή και την παρακολούθηση αυτών σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 να υποστηρίζει την προσθήκη και τον ορισμό δρομολογίων. 

 να επιτρέπει τον έλεγχο και προγραμματισμό δρομολογίων και να υπάρχουν 

τουλάχιστον οι κάτωθι δυνατότητες για: 

 Την προσθήκη ή αφαίρεση δρομολογίου 

 Την μεταβολή των παραμέτρων ενός δρομολογίου 

 Το όνομα ή ο αριθμός του οχήματος. 

 Το δρομολόγιό του. 

 Η θέση του οχήματος 

 
 να παρακολουθεί τα στοιχεία των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και να παρέχεται η 

αδιάλειπτη πληροφόρηση για τη θέση αυτών. 



 να παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης δρομολόγησης οχημάτων και μεταβολή 

των παραμέτρων ενός δρομολογίου. 

 να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας και αποστολής πληροφοριακών πακέτων 

προς τις ηλεκτρονικές πινακίδες. 

 

Ζ1) Φιλοξενία κεντρικής εφαρμογής  
 

Το σύστημα φιλοξενίας της κεντρικής εφαρμογής θα πρέπει να εξασφαλίζει αδιάλειπτη 

λειτουργία και μέσω αυτού να πραγματοποιείται ο συντονισμός, η επικοινωνία, η 

διαχείριση και ο έλεγχος όλων των περιφερειακών συσκευών, καθώς και η διαχείριση της 

λειτουργίας του συστήματος βάσει των παραμέτρων που έχουν τεθεί από τον διαχειριστή 

του συστήματος αλλά και των δικαιωμάτων πρόσβασης που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε 

χρήστη του συστήματος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή σε servers 

(windows server 2019) που θα του υποδειχθεί από το Δήμο καθώς και να διασφαλίσει την 

χωρίς προβλήματα λειτουργία του συστήματος και αποθήκευση με ασφάλεια των 

δεδομένων για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. 

 

Ζ2) Εκτυπώσεις – Στατιστικά Στοιχεία  
 

Θα παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών που βρίσκονται 

αποθηκευμένες στο αρχείο ιστορικών συμβάντων, παρέχοντας έτσι στατιστικά στοιχεία για 

την λειτουργία του χώρου στάθμευσης. 

Τα στατιστικά στοιχεία θα δίνονται ανά έτος/ μήνα/ εβδομάδα/ ημέρα/ ώρα λειτουργίας, 

ανά χώρο στάθμευσης. Επιπλέον όλα τα στατιστικά στοιχεία θα δίνονται είτε σε πλήθος 

κινήσεων, είτε σε μέσο όρο πλήθους κινήσεων. 

Τέλος τα στοιχεία θα δίνονται είτε σε μορφή συνόλου είτε αναλυτικά.   

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία: 

 Πληρότητα θέσεων ανά ώρα λειτουργίας 

 Αριθμός εισόδου / εξόδου οχημάτων 

 Χρόνοι κατάληψης θέσεων (αισθητήρων) 

 

 

 



Η εφαρμογή για smartphones θα πρέπει να παράγει τα παρακάτω δεδομένα από τις 

πληροφορίες που λαμβάνει: 

 Κενές θέσεις στάθμευσης ανά χώρο στάθμευσης και εμφάνισή τους στο χάρτη 

 Δυνατότητα εγγραφής χρηστών στην εφαρμογή μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου ή 

email ή social login (υποχρεωτικά και οι τρείς δυνατότητες) 

 Καταγραφή του χρόνου παραμονής του οχήματος στη θέση στάθμευσης και 

ενημέρωση του κατόχου και του διαχειριστή του συστήματος 

 Δημιουργία και αποστολή πληροφοριακών  μηνυμάτων στο χρήστη 

 Nα μπορεί να επιτηρεί και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες  του χρήστη με την 

εισαγωγή σημείων και τοποθέτησής τους πάνω σε χάρτες υψηλής ανάλυσης με τη χρήση  

Google Maps 

 Δυνατότητα του χρήστη να μπορεί να εξασφαλίσει θέση στάθμευσης εφόσον τούτο 

απαιτηθεί από τη διαχείριση του συστήματος 

 
Ζ3) Κόστη επικοινωνιών δικτύωση και συνδέσεις  

 
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες που απαιτούνται για 

την διασύνδεση των μονάδων του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. 

Οι υποδομές αυτές αφορούν την διασύνδεση των μονάδων με ασύρματα επικοινωνιακά 

δίκτυα και η παροχή τους με ρεύμα. 

Επίσης θα περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά διέλευσης των καλωδίων (σπιράλ, σωλήνες, 

κ.λ.π.) καθώς και τα υλικά στήριξης του εξοπλισμού τοπικής ασύρματης δικτύωσης (ιστοί, 

κ.λ.π.). 

Τα κόστη των επικοινωνιών και ηλεκτροδότησης βαραίνουν το δήμο. 
 

Σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στις επικοινωνίες και στην πληροφορική, η 

εφαρμογή θα πρέπει να είναι κατάλληλη για εντοπισμό της θέσης του οχήματος, της 

διαχείρισης του στόλου οχημάτων και της διαμόρφωσης και αποστολής μηνυμάτων στις 

ηλεκτρονικές πινακίδες. Η εφαρμογή μέσω δικτύου GPRS θα πρέπει να επιτρέπει στο 

χρήστη να διαχειρίζεται και να ελέγχει τα οχήματα του στόλου του με άμεσα οφέλη στο 

κόστος και την στρατηγική των μεταφορών. 

Με τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να επιτηρεί και να υποστηρίζει 

τις δραστηριότητες του στόλου οχημάτων. 

 

 Ζ4) Service – Άμεση επίλυση προβλημάτων 



Το σύστημα αυτόματα θα ενημερώνει όλους του εμπλεκόμενους που έχει προκαθορίσει ο 

διαχειριστής του συστήματος ανάλογα με την βλάβη που έχει παρουσιάσει μέσω e-mail. 

Μέσω της κεντρικής Web based εφαρμογής ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα μπορεί να 

ελέγξει και να εντοπίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.  

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται, κατά την εγγύηση θα είναι τουλάχιστον : 

 Διάγνωση: Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος και των δεδομένων, 

 Επιδιόρθωση δεδομένων: Βλάβες που οφείλονται σε δυσλειτουργία των εφαρμογών 

του συστήματος, 

 On-Line Βοήθεια (Helpdesk): Υποστήριξη των χρηστών, 

 Παραμετροποίηση: Ορισμός ή/και μεταβολή των λειτουργικών χαρακτηριστικών του 

συστήματος, 

 Μεταφορά Εφαρμογών: «Φόρτωμα» στο σύστημα νέων εκδόσεων firmware μέσω 

web. 

Το σύστημα να προσφέρει αποδεδειγμένη αξιοπιστία με στόχο τον μικρό αριθμό βλαβών 

και τους  μικρούς χρόνους αποκατάστασης της ομαλής και πλήρους λειτουργίας του. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΤΡΑΦΕΣ 

 

Α) Διασύνδεση 
 

Προβλέπεται η άμεση σύνδεση όλων των μονάδων σε ασύρματο ασφαλές δίκτυο.  

Η σύνδεση αυτή θα παρέχει ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια των δεδομένων στις 

αποστάσεις διασύνδεσης των μονάδων για την σύνδεση τους με το κεντρικό σύστημα.  

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δίκτυο LoraWAN ή άλλο αντίστοιχο για την επικοινωνία των 

αισθητήρων και των συστημάτων καταμέτρησης θέσεων στάθμευσης με τουλάχιστον τις 

κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Θα αποτελείται από τέσσερις (4) οντότητες 

1. Τελικοί κόμβοι (End Nodes) που αποστέλλουν είτε λαμβάνουν δεδομένα για να γίνει ο 

έλεγχος της συσκευής στην οποία έχουν εγκατασταθεί. 

2. Σταθμοί βάσης (Concentrators / Gateways) που επικοινωνούν ασύρματα με τους 

τελικούς κόμβους. 

3. Κεντρικός εξυπηρετητής (Network Server ) που διεκπεραιώνει την μεταφορά των 

δεδομένων από τους κόμβους στις εφαρμογές και το αντίστροφο. 



4. Εφαρμογή που λειτουργεί σε ( Application Server ή σε web ) όπου αναλύει τα 

δεδομένα από τους κόμβους και αποστέλλει προς τα πίσω εντολές. 

 

Β) Τεχνολογία διασύνδεσης αισθητήρων με το πρωτόκολλο Lorawan 

Το βασικό πλεονέκτημα των δικτύων αυτών είναι η διαμόρφωση του σήματος που 

χρησιμοποιούν που επιλύει αρκετά μειονεκτήματα των υπαρχόντων τεχνολογιών, WiFi, 3G, 

ZigBee.  

Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία διευρυμένου φάσματος που χρησιμοποιείται από το 

LoraWAN θα επιτρέπει στις συσκευές την μετάδοση δεδομένων σε μεγάλη απόσταση από 

τον σταθμό βάσης.  

Σε αστικό περιβάλλον η επικοινωνία πρέπει να είναι εφικτή σε ακτίνα τουλάχιστον 2km και 

σε υπεραστικό σε ακτίνα τουλάχιστον 10km. Οι συσκευές δικτύωσης θα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένες στους αισθητήρες. Επίσης η αυτονομία των αισθητήρων και των συσκευών 

δικτύωσης όταν τροφοδοτούνται από μπαταρία να μπορεί να υπερβεί και τα 10 χρόνια. Η 

αυτονομία αυτή θα εξαρτάται από τον ρυθμό μετάδοσης, την απόσταση από τον σταθμό 

βάσης και την θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου. 

Οι σταθμοί βάσης θα είναι μικρές συσκευές που το μόνο που θα απαιτούν να είναι παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η απαιτούμενη παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος θα είναι ελάχιστη και η διασύνδεση στο διαδίκτυο θα μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους όπως ADSL,Ethernet,3G/4G. Ο εξυπηρετητής θα υλοποιείται στην web 

based εφαρμογή. 

Ένας σταθμός βάσης θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 10.000 συσκευές στην περιοχή 

κάλυψης του για την συλλογή δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτείται η επέκταση του 

δικτύου να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης περαιτέρω σταθμών βάσεων. 

Η μεταφορά των δεδομένων θα γίνεται από άκρη σε άκρη κρυπτογραφημένα σε δύο (2) 

επίπεδα με την διαδικασία αυτή να διασφαλίζεται ότι πρόσβαση στις συσκευές θα έχουν 

μόνο όσοι είναι διαπιστευμένοι χρήστες και κατέχουν τα κλειδιά αποκωδικοποίησης. 

 

Γ) Τροφοδοσία 
 

Η τροφοδοσία όλων των μονάδων καταμέτρησης εισόδου /εξόδου των χώρων στάθμευσης 

καθώς και των ηλεκτρονικών πινακίδων των στάσεων/στεγάστρων θα γίνεται από τον 

ηλεκτροφωτισμό / οδοφωτισμό, ο οποίος θα λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας ή 

και συνεχόμενα, μέσω της ασφαλισμένης παροχής που θα μεριμνήσει ο Δήμος να υπάρχει 



στο σημείο τοποθέτησης. Η αυτονομία των παραπάνω συστημάτων θα πρέπει να 

διασφαλίζεται τουλάχιστον για δύο (2) ημέρες. Η τροφοδοσία των αισθητήρων στάθμευσης 

θα γίνεται από συσσωρευτή για αυτόνομη λειτουργία του συστήματος για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.  

Θα παρέχεται ξεχωριστή εγγύηση 5 τουλάχιστον ετών για το υποσύστημα των αισθητήρων.  

Η τροφοδοσία των τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητής πληροφόρησης 

ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης θα γίνει από αδιάλειπτη και σταθερή παροχή 

ρεύματος. Η ηλεκτρολογική διασύνδεση της κάθε ηλεκτρονικής πινακίδας θα γίνει από τον 

ανάδοχο προμηθευτή μέσω της ασφαλισμένης παροχής που θα μεριμνήσει ο Δήμος να 

υπάρχει στο σημείο τοποθέτησης. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Α) Εκπαίδευση 

 
Η εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού, από τον ανάδοχο, θα αφορά στα παρακάτω 

αντικείμενα: 

1. Τον χειρισμό των συσκευών του συστήματος. 

2. Τον χειρισμό των εφαρμογών, επεξήγηση των λειτουργιών των χρησιμοποιούμενων 

διαδικασιών. 

3. Επεξήγηση εννοιών και ειδικών όρων των υποσυστημάτων. 

4. Υπόδειξη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εργασίας για κάθε υποσύστημα. 

5. Εξεύρεση λύσεων και απαντήσεων γύρω από τα πραγματικά, καθημερινά προβλήματα των 

χρηστών και την προσαρμογή τους στο νέο σύστημα. 

6. Εκπαίδευση στις δυνατότητες παραμετροποίησης που διαθέτει το κάθε υποσύστημα και 

στους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο χρήστης να τις εκμεταλλευτεί. 

 

Β) Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 
Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

όπως αυτά περιγράφονται στις παρούσες προδιαγραφές. Όλα τα προϊόντα θα καλύπτονται 

από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και ειδικά για τους αισθητήρες 

πέντε (5) ετών. Θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρεται το ετήσιο κόστος της σύμβασης 

Συντήρησης  και Λειτουργίας για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης.  

 

 



Περιγραφή των ζητούμενων βασικών υπηρεσιών κατά την περίοδο της εγγύησης: 

 

 Δωρεάν επισκευή (ανταλλακτικά και εργασία) βλαβών που οφείλονται σε 

κατασκευαστική αστοχία υλικών (βλάβες που προέκυψαν από την συνήθη χρήση του 

συστήματος υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας του 

κατασκευαστικού οίκου.  

 Εκδόσεις Συντήρησης του λογισμικού με πλήρεις οδηγίες και διαδικασίες 

εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. 

 

Γ) Τεχνικά εγχειρίδια 

 
Το σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων με οδηγίες 

εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι 

γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Επιπλέον μετά την εγκατάσταση θα δοθούν διαγράμματα 

εγκατάστασης τα οποία θα περιλαμβάνουν διαγράμματα του όλου εγκατεστημένου 

συστήματος καθώς και διαγράμματα διασύνδεσης όλων των συσκευών που θα απαρτίζουν 

την εγκατάσταση. 

 

 

Δ) Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

Η εγκατάσταση, στήριξη, διασύνδεση και ασφαλή τοποθέτησή του εξοπλισμού θα γίνει από 

τον ανάδοχο, με ασφαλή τρόπο και μετά από αυτοψία και σχετική μελέτη που θα καταθέσει 

και θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο ανάδοχος οφείλει να εξετάσει τις 

ιδιαιτερότητες τόσο των θέσεων στάθμευσης, των οχημάτων, όσο και της στάσης σε κάθε 

χώρο στάθμευσης που θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Όλες οι ενέργειες θα 

γίνονται σε πλήρη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τρόπο που δε θα 

διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των χώρων στάθμευσης. 

 

    Ε) Εκπαίδευση Χρηστών για τη λειτουργία του συστήματος - Εγγύηση 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση μετά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 

λογισμικού και του εξοπλισμού να παρέχει εκπαίδευση στους εμπλεκόμενους χρήστες του 

συστήματος που θα ορίσει ο Δήμος. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα καταρτιστεί σε 

συνεργασία με το Δήμο. 



Ποιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος  θα περιλαμβάνει εκπαίδευση του 

προσωπικού, τόσο σε επίπεδο administration και σε επίπεδο χρήσης του συστήματος, 

τουλάχιστον για τρεις (3) ημέρες. 

 

Ζ) Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 

Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας, 

τουλάχιστον, δύο (2) ετών και πέντε (5) ετών για τους αισθητήρες. Κατά το χρονικό 

διάστημα αυτό ο ανάδοχος δεσμεύεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία 

προκύψει στον εξοπλισμό στο πλαίσιο καλής χρήσης του συμπεριλαμβανομένων των 

απαιτούμενων υλικών και εργασίας. Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης η εταιρία 

οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για τη συντήρηση και την καλή 

λειτουργία του συστήματος τουλάχιστον για μια δεκαετία. 

 
 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να είναι αξιόπιστη, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των 

ευφυών μεταφορών και να έχει εκτελέσει έργα/προμήθειες συναφούς αντικειμένου την 

τελευταία τριετία. Η υλοποίηση των παραπάνω έργων/προμηθειών που υλοποιήθηκαν 

για λογαριασμό του δημόσιου τομέα, θα αποδεικνύεται είτε με πρωτόκολλο παραλαβής 

είτε με βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς, ενώ για έργα/προμήθειες που 

υλοποιήθηκαν για λογαριασμό του ιδιωτικού τομέα, θα αποδεικνύεται με την κατάθεση 

των ιδιωτικών συμφωνητικών.  

 
Χρόνος Παράδοσης 

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση υλοποίησης και παράδοσης του έργου, το 

αργότερο, έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Οι χρόνοι εγγύησης και υποστήριξης αρχίζουν μετά από την  οριστική παραλαβή του 

εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή. 

 
 Χίος    17/10/2017    

Ο συντάξας 
 
 
 

Μιχαήλ Φραγκούλης 
ΠE Πληροφορικής 

με βαθμό Β΄ 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος ΤΠΕ 

 
 

Ιωάννης Δεληγιάννης 
ΤΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
με βαθμό A΄ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Προγραμματισμού 
Οργάνωσης κ  Πληροφορικής 

 
 

Νικόλαος Τσιπουρλής 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

με βαθμό Α΄ 

  



 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

 Προμήθεια, εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης 
θέσεων στάθμευσης 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Τ.Π.Ε.   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
  

Αρ. Μελέτης:   
   

                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

              Δ Α Π Α Ν Η

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α
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θμ
ος
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σ

Ε
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Μ
ον

αδ
ας Ποσότης 

προϋπολο-

γισθείσα

Τιμή     

Μονάδος    

Ευρώ

Μερική  

Ευρώ

Ολική       

Ευρώ

1

Προμήθεια και εγκατάσταση 

σε πλήρη λειτουργία 

συσκευής καταμέτρησης 

εισόδου / εξόδου χώρων 

στάθμευσης

1 ΤΕΜ 4,00 1.800,00 7.200,00

2

Προμήθεια και εγκατάσταση 

σε πλήρη λειτουργία 

συσκευής επιτήρησης θέσεων 

στάθμευσης

2 ΤΕΜ 200,00 160,00 32.000,00

3

Προμήθεια και εγκατάσταση 

αναμεταδότη δεδομένων 

δικτύου LoraWan

3 ΤΕΜ 2,00 2.500,00 5.000,00

4

Προμήθεια και εγκατάσταση 

ηλεκτρονικής πινακίδας μονής 

όψης ενημέρωσης ελεύθερων 

θέσεων στάθμευσης

4 ΤΕΜ 4,00 2.200,00 8.800,00

5
Φορητή συσκευή τηλεμετρίας 

οχημάτων
5 ΤΕΜ 2,00 700,00 1.400,00

6

Προμήθεια και εγκατάσταση 

Στάσης/Στεγάστρου με 

ενσωματωμένη ηλεκτρονική 

πινακίδα 

6 ΤΕΜ 2,00 2.550,00 5.100,00

7

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση κεντρικής 

Web Based εφαρμογής και 

Mobile App

7 ΤΕΜ 1,00 3.000,00 3.000,00

Μερικό Σύνολο 62.500,00

10.625,00

73.125,00 73.125,00ΣΥΝΟΛΟ

Πίστωση για Φ.Π.Α.17% 
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Ο Προϊστάμενος ΤΠΕ 

 
 

Ιωάννης Δεληγιάννης 
ΤΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
με βαθμό A΄ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Προγραμματισμού 
Οργάνωσης κ  Πληροφορικής 

 
 

Νικόλαος Τσιπουρλής 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

με βαθμό Α΄ 

 
 

 



 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

 Προμήθεια, εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Τ.Π.Ε.   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

Αρ. Μελέτης:   
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 
Άρθρο 1

ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας συσκευής καταμέτρησης 

εισόδου / εξόδου χώρων στάθμευσης με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Χίλια οκτακόσια Ευρώ (€1.800,00) 

 
Άρθρο 2

ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας συσκευής επιτήρησης θέσεων 

στάθμευσης με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Εκατόν εξήντα Ευρώ (€160,00) 

 

Άρθρο 3
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ενός αναμεταδότη δεδομένων 

δικτύου LoraWan με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου:Δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€2.500,00) 

 
Άρθρο 4

ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πινακίδας μονής 

όψης ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης (αριθμητικό πεδίο 2 ψηφίων για τις κενές 

θέσεις στάθμευσης και ηλεκτρονικό μέρος fullmatrix ανάλυσης 96Χ16 για προβολή 

μηνυμάτων) με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου:Δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€2.200,00) 

 

Άρθρο 5
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας φορητής συσκευής τηλεμετρίας 

με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Επτακόσια Ευρώ (€700,00) 

 

 

 

 



Άρθρο 6
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας στάσης/στεγάστρου με 

ενσωματωμένη ηλεκτρονική πινακίδα μονής όψης ενημέρωσης χρόνου άφιξης λεωφορείων 

και με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€2.550,00) 

 
Άρθρο 7

ο
  

Για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της κεντρικής webbased και 

smartphone εφαρμογής με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Τρείς χιλιάδες Ευρώ (€3.000,00) 
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Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογιών Πληρ...

 

X

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματι...
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Ο Συντάξας


