
Πίνακας Συμμόρφωσης Ι:  Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος και 

Προβολής Δεδομένων Διαθεσιμότητας 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) 

εφαρμογή 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 

υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 

αναφερθούν 
  

Υποστήριξη του μοντέλου 

αρχιτεκτονικής λογισμικού Model–

View–Vontroller (MVC) 

ΝΑΙ 
  

Μοντέρνα και προσαρμοστική 

(responsive) διεπαφή χρήστη (user 

interface) 

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 

βάσης δεδομένων  

Να 

αναφερθούν 
  

Υποστήριξη εγκατάστασης στο cloud 

του Δήμου μέρους του G-Cloud της 

ΚτΠ Α.Ε εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν την υπογραφή 

της σύμβασης  

ΝΑΙ 

  

Εμφάνιση πληροφοριών 

διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης 

   

 Εμφάνιση των συνολικών θέσεων 

στάθμευσης  

ΝΑΙ   

Εμφάνιση του ποσοστού και του 

αριθμού των κατειλημμένων θέσεων  

   

Εμφάνιση του αριθμό των ελεύθερων 

θέσεων  

   

Εμφάνιση του αριθμό θέσεων εκτός 

λειτουργίας λόγω βλάβης αισθητήρα. 

   

Γραφική αναπαράσταση των 

δεδομένων διαθεσιμότητας με 

διαφορετικά, ανά περίπτωση, 

χρώματα, πάνω σε ψηφιακό 

χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου. 

Αναλυτική προβολή των δεδομένων 

διαθεσιμότητας θέσης και των 

στοιχείων αισθητήρα με επιλογή του 

αντίστοιχου σημείου στο χάρτη  

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη εγγραφής τελικών 

χρηστών μέσω της Μοbile 

Εφαρμογής Ενημέρωσης  

ΝΑΙ 
  



Παραμετρικό σύστημα καθορισμών 

πολιτικών λειτουργίας (π.χ. μέγιστη 

στάθμευση 1 ώρας, απενεργοποίηση 

κατά τις βραδινές ώρες), ανίχνευσης 

ενεργών παραβάσεων και 

αντίστοιχων ειδοποιήσεων  

ΝΑΙ 

  

Έλεγχος και μεταβολή των 

παραμέτρων λειτουργίας αισθητήρων 

και μονάδων συγκέντρωσης 

δεδομένων, και ειδοποίηση σε 

περίπτωση βλάβης (fault 

management) 

ΝΑΙ 

  

Εργαλείο δημιουργίας αναφορών με 

βάση τα αποθηκευμένα στοιχεία του 

συστήματος και σειρά φίλτρων. 

Ενσωμάτωση δεδομένων και από την 

Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου και 

Διαχείρισης Κλήσεων 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης 

και διαχείριση χρηστών με 

διαφορετικό ρόλο – δικαιώματα (role-

based access). Το σύστημα επιτρέπει 

κατ’ ελάχιστον τη δημιουργία, 

απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης, 

τροποποίηση, διαγραφή χρήστη 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη για ανοιχτά δεδομένα και 

συνδεσιμότητα με τρίτες εφαρμογές 

μέσω RESTful Web API 

ΝΑΙ 
  

Να περιγράφει ο τρόπος διασύνδεσης 

της εφαρμογής με τρίτα συστήματα 

μέσω του προσφερόμενου API 

NAI   

Εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας των δεδομένων 

ΝΑΙ   

Συμπεριλαμβάνεται manual 

(εγχειρίδιο χρήσης) στα ελληνικά 

στην τεχνική προσφορά του αναδόχου 

ΝΑΙ   

Mock-ups για την αποτύπωση της 

λειτουργικότητας της εφαρμογής  
ΝΑΙ   
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