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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννιτών της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος 
συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης το 2011, από τη συνένωση των πέντε προϋπάρχοντων 
Καποδιστριακών δήμων Ανατολής, Ιωαννιτών, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Περάματος και της ανεξάρτητης 
καποδιστριακής κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων. Ο Δήμος είναι ο πλέον αστικοποιημένος και πολυπληθής της 
Ηπείρου, αφού σε αυτόν ζει περίπου το 1/4 του συνολικού πληθυσμού της. Πρωτεύουσά του είναι τα 
Ιωάννινα, τα οποία είναι επίσης έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
– Δυτικής Μακεδονίας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 403.043 τ.χμ και ο πληθυσμός του 112.486 κάτοικοι, 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ», ο Δήμος 
Ιωαννιτών επαναξιολογεί τη δομή του χαρακτήρα του για το άμεσο μέλλον με πολιτικές αστικής αναγέννησης 
και με παρεμβάσεις στον υφιστάμενο πολεοδομικό χώρο με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση αυτού του 
χώρου όχι μόνο από αισθητικής πλευράς αλλά, επίσης, όσον αφορά στην οικονομική, περιβαλλοντική, 
λειτουργική και κοινωνική αναζωογόνησή του. Οι παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της χώρας, που 
ενσωματώνουν στοιχεία ιδιαίτερης πολιτιστικής ή/και περιβαλλοντικής σημασίας και δύναται να 
λειτουργήσουν ως «αστικά τοπόσημα» ή σημεία αναφοράς του αστικού χώρου, αφορούν ειδικές 
παρεμβάσεις εντός του αστικού χώρου με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, στην αναβάθμιση των υποδομών, κ.ο.κ.. Παρεμβάσεις/ Δράσεις που κινούνται στη 
λογική της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα ζωής με αναπτυξιακή προοπτική, πιο φιλικές προς 
το περιβάλλον, με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της επιχειρηματικότητας – εμπορικής δραστηριότητας 
και μιας ολοκληρωμένης αξιοποίησης του αστικού κορμού.  

2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 αποτέλεσε έναν καινούργιο παράγοντα που ενέτεινε τα 
προβλήματα, κυρίως των αστικών κοινωνιών, της καθημερινότητας των πολιτών και της τοπικής οικονομίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε ως σημαντική προτεραιότητα η συγκρότηση ενός αναπτυξιακού μοντέλου και 
ψηφιακής στρατηγικής που βασίζεται στην καινοτομία, αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών και συμβάλλει στον μετασχηματισμό των πόλεων και των κοινοτήτων σε έξυπνες και βιώσιμες 
πόλεις και κοινότητες, στις οποίες οι πολίτες θα απολαμβάνουν να ζουν και να εργάζονται. 
Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν έργο πλαίσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και την εγκατάσταση 
έξυπνου εξοπλισμού σε δήμους της χώρας, για την αναβάθμιση της δημόσιας ζωής, τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 
και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. 
Μια έξυπνη πόλη ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες σε ευρύτερους τομείς 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την οικονομία, την κινητικότητα, το περιβάλλον, τη διαβίωση, τους 
κατοίκους και τη διακυβέρνηση. Οι συγκεκριμένοι τομείς εμφανίζουν επιμέρους πεδία λειτουργιών, στους 
οποίους βρίσκουν εφαρμογή ψηφιακές υπηρεσίες και συστήματα νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας στην 
αποδοτικότητα και την αειφορία των πόλεων. Η ψηφιακή σύγκλιση επιλεγμένων τομέων για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επενδύσεων «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» αποτελεί ισχυρό εργαλείο 
για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του ενώ τα αποτελέσματα της 
προτεινόμενης πράξης θα αποτελέσουν μέρος μίας μελλοντικής μεταρρύθμισης για την κλιματική αλλαγή, 
την αστική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και την ψηφιακή ευημερία σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη πράξη «Έξυπνες εφαρμογές για την ανάπλαση – ανάδειξη του Πάρκου 
Πυρσινέλλα» αφορά το Πάρκο Πυρσινέλλα («Γιαννιώτικο Σαλόνι»), το οποίο αποτελεί σημαντικό πνεύμονα 
πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων καθώς και χώρο αναψυχής και πόλο έλξης των 
δημοτών για πολλά χρόνια. Τη μεγάλη σπουδαιότητα του Πάρκου για το κοινωνικό σύνολο της πόλης, 
καταδεικνύουν οι διάφορες δράσεις / εκδηλώσεις που κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί στους χώρους του. 
Παράλληλα, το Πάρκο έχει υπάρξει επίκεντρο ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή φορείς για 
τη μελλοντική αξιοποίησή του στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. 
Η περιοχή μελέτης, εκτός από μία υψηλής σπουδαιότητας περιοχή φυσικού περιβάλλοντος της πόλης, έχει 
μεγάλη ιστορική αξία και είναι εύκολα προσβάσιμη με όλους τους δυνατούς τρόπους μετακίνησης των 
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επισκεπτών, που αναβαθμίζοντάς την με λύσεις και δράσεις «έξυπνης» πόλης θα αναδειχθεί περαιτέρω ως 
υπερτοπικός πόλος της περιοχής. 
Πιο ειδικά, η υλοποίηση της ανάπλασης με υιοθέτηση «έξυπνων» λύσεων στο Πάρκο Πυρσινέλλα: 

• Θα επιτύχει την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό τόσο της άμεσης όσο και της ευρύτερης 
περιοχής παρέμβασης 

• Θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους του Δήμου και τους επισκέπτες της 
περιοχής 

• Θα αναδείξει το φυσικό κάλλος της περιοχής 
• Θα συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος 
Η προτεινόμενη πράξη με την υλοποίησή της θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
Ελλάδας αντιστοιχίζοντας το 22% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού σε ψηφιακούς στόχους. Το «Ελλάδα 
2.0» αντανακλά πλήρως το σχέδιο δράσης της «Ψηφιακής Βίβλου» και ευθυγραμμίζεται με τις βασικές 
κατευθύνσεις της «Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής» (“Shaping Europe’s digital future”): 

α. Τεχνολογία που υποστηρίζει τους ανθρώπους 
β. Μια δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία 
γ. Μια ανοιχτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία 

Συγκεκριμένα, το έργο θα συνεισφέρει με τους εξής τρόπους: 
• Προώθηση των «έξυπνων πόλεων» (smart cities) μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών και 

υπηρεσιών. 
• Βελτίωση των τομέων του περιβάλλοντος και του πολιτισμού με ανάπτυξη «έξυπνων υποδομών». 
• Αναβάθμιση της δημόσιας ζωής και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. 
• Προωθείται η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος. 
• Αναβάθμιση της ασφάλειας και προσβασιμότητας των πολιτών. 
• Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Ιωαννιτών θα αναδείξει το φυσικό χαρακτήρα του χώρου ανάπλασης, 

θα δημιουργήσει υποδομές για δραστηριότητες ψυχαγωγίας και θα αποκαταστήσει την επικοινωνία 
και τη διασύνδεση του Πάρκου με τον κύριο αστικό κορμό. Παράλληλα, με την προώθηση του 
φυσικού κάλλους της περιοχής και με τη γενικότερη ανάδειξη του Πάρκου, θα ενισχυθεί σημαντικά 
η επισκεψιμότητα και η τουριστική δραστηριότητα του Δήμου με απώτερο σκοπό την προσέλκυση 
επενδύσεων, ώστε να ωφεληθεί η τοπική οικονομία και η ποιότητα ζωής των πολιτών. 

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Στη συνέχεια, αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού έξυπνης πόλης καθώς 
και των απαιτούμενων λογισμικών, συστημάτων και εφαρμογών, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου με τίτλο 
«Έξυπνες εφαρμογές  για την ανάπλαση – ανάδειξη του Πάρκου Πυρσινέλλα» του Δήμου Ιωαννιτών. Για 
την επιλογή των παρακάτω λύσεων έχουν ληφθεί υπόψη ο υπερκείμενος σχεδιασμός του Δήμου, η 
διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις ‘έξυπνης’ πόλης καθώς και οι επιταγές 
του Προγράμματος Επενδύσεων «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ». 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ανά δράση είναι οι παρακάτω: 
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ΔΡΑΣΗ Α: Έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης – Smart Benches (Έξυπνα παγκάκια) 
Τεχνική περιγραφή έξυπνου σταθμού ανάπαυσης (έξυπνο παγκάκι) 
O Δήμος θα προβεί στην εγκατάσταση πέντε (5) πολυλειτουργικών σταθμών ανάπαυσης (έξυπνα παγκάκια). 
Το έξυπνο παγκάκι, πέρα από την προφανή του χρήση για την ανάπαυση των επισκεπτών θα προσφέρει μια 
σειρά έξυπνων και καινοτόμων υπηρεσιών παρέχοντας μια υψηλής ποιότητας εμπειρία αναψυχής στον 
υπαίθριο χώρο εναρμονισμένη στην έννοια της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Ουσιαστικά αποτελεί ένα 
καθιστικό στοιχείο ιδιαίτερου σχεδιασμού για κάθε πολίτη και επισκέπτη του Δήμου, το οποίο κατά την 
διάρκεια της ανάπαυσης προσφέρει δωρεάν φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών και δωρεάν πρόσβαση στο 
internet μέσω Wi-Fi με ωφέλεια την επέκταση του χρόνου δραστηριότητας στον ανοιχτό χώρο σε σχέση με 
το σπίτι ή το γραφείο. Οι παραπάνω δυνατότητες θα αποτελούν πόλο έλξης, κυρίως, για τη νεολαία καθώς 
θα της επιτρέπει να συναθροίζεται σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους έχοντας παράλληλα, μέσα από τις 
λειτουργίες των πολυλειτουργικών σταθμών ανάπαυσης (έξυπνα παγκάκια), πρόσβαση σε όλα όσα θεωρεί 
αυτονόητα και απαραίτητα για την αναψυχή και τη δραστηριότητά της. 
Η τοποθέτηση ενός έξυπνου σταθμού ανάπαυσης με τις υπηρεσίες που προσφέρει οδηγεί σε ένα σημαντικό 
εκσυγχρονισμό του αστικού εξοπλισμού και, κατ’ επέκταση, του αστικού περιβάλλοντος. Το αστικό 
περιβάλλον πλέον παύει να είναι παθητικό αλλά αλληλοεπιδρά με τον πολίτη, γίνεται εργαλείο χρήσης, έχει 
ομοιόμορφη αισθητική που ανταποκρίνεται στην προσδοκία της εικόνας μιας σύγχρονης πόλης. Έτσι, οι 
δημόσιοι χώροι του Δήμου, γίνονται περισσότερο ελκυστικοί ως προς την αισθητική αλλά και τις 
δραστηριότητες που παρέχουν, αυξάνοντας την αξία και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του. 
Σε αυτό το πλαίσιο το έξυπνο παγκάκι: 

• θα προωθεί την ηλιακή ενέργεια 
• θα βελτιώνει την εμπειρία των πολιτών 
• θα ενισχύει την ελκυστικότητα των τοποθεσιών 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι οι ακόλουθες: 
• Φόρτιση κινητών συσκευών επισκεπτών, ενσύρματα και ασύρματα 
• Φωτισμός Περιβάλλοντος LED. 
• Wi-fi router 

 
Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Βασικά χαρακτηριστικά για τα δύο (2) έξυπνα παγκάκια:  
Τεχνική περιγραφή 
Σταθμός ποιοτικού σχεδιασμού με καθιστικό και smart χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως σημείο εστίασης. 
Αποτελείται από ένα αστικό στοιχείο με τη δυνατότητα να επικοινωνεί, μεταξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα της 
εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κατασκευαστής του έξυπνου πάγκου θα 
είναι παράλληλα πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα ISO9001 και ISO14001. 
Κατασκευή 
Η ποιότητα κατασκευής διασφαλίζει την καλή λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους με πολύ καλή αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, το καθιστικό αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από ανοξείδωτο ατσάλι 
ενώ το φωτοβολταϊκό πάνελ προστατεύεται από ανθεκτικό διάφανο γυαλί. 
Βασικά χαρακτηριστικά:  
Συνολικό Βάρος Κατασκευής: έως και 70 κιλά 
Ύψος κατασκευής: έως και 0,5 m 
Μήκος: έως και 2,0 m 
Πλάτος: έως και 0,7 m 
Ειδικά χαρακτηριστικά: Τα έξυπνα παγκάκια θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα έτσι ώστε να δίνουν 
τη δυνατότητα φόρτισης κινητών συσκευών μέσω 2 θυρών USB, επιλογή για παροχή ασύρματης φόρτισης 
έως και δύο συσκευών, καθώς και διασύνδεσης στο Internet μέσω WiFi. Όλα τα παγκάκια θα πρέπει να έχουν 
δυνατότητα νυχτερινού φωτισμού LED, δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου αλλά και να διαθέτουν επιφάνεια 
προαιρετικού διαφημιστικού περιεχομένου. 
Λειτουργία: Τα έξυπνα παγκάκια θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν υπό το εύρος θερμοκρασίας από -
20 βαθμούς Κελσίου έως και +65 βαθμούς Κελσίου.  
Ενέργεια και Μπαταρία: Η μπαταρία, σε συνθήκες καλή ηλιοφάνειας, φορτίζεται πλήρως σε 7-8 ώρες. Τα 
έξυπνα παγκάκια  θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια με χρήση 
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φωτοβολταϊκών. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν μπαταρία χωρητικότητας 55 Ah. 
Βασικά χαρακτηριστικά για τα άλλα δύο (2) έξυπνα παγκάκια:  
Τεχνική περιγραφή 
Σταθμός ποιοτικού σχεδιασμού με καθιστικό και smart χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως σημείο εστίασης. 
Αποτελείται από ένα αστικό στοιχείο με τη δυνατότητα να επικοινωνεί, μεταξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα της 
εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κατασκευαστής του έξυπνου πάγκου θα 
είναι παράλληλα πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα ISO9001 και ISO14001. 
Κατασκευή 
Η ποιότητα κατασκευής διασφαλίζει την καλή λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους με πολύ καλή αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, το καθιστικό αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από ανοξείδωτο ατσάλι 
και συνθετικό ξύλο. Το παγκάκι θα διαθέτει πυλώνα στην κορυφή του οποίου θα βρίσκονται τα 
φωτοβολταϊκά πάνελ. 
Βασικά χαρακτηριστικά:  

• Συνολικό Βάρος Κατασκευής: έως και 260 κιλά 
• Ύψος πάγκου: έως και 0,5 m 
• Ύψος υπερ-κατασκευής: έως και 3,2 m 
• Μήκος: έως και 3,0 m 
• Πλάτος: έως και 0,7 m 

Ειδικά χαρακτηριστικά: Τα έξυπνα παγκάκια θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα έτσι ώστε να δίνουν 
τη δυνατότητα φόρτισης κινητών συσκευών μέσω 2 θυρών USB, επιλογή για παροχή ασύρματης φόρτισης 
έως και δύο συσκευών, καθώς και διασύνδεσης στο Internet μέσω Wi-Fi. Όλα τα παγκάκια θα πρέπει να 
έχουν δυνατότητα νυχτερινού φωτισμού LED, δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου αλλά και να διαθέτουν 
πινακίδα προαιρετικού διαφημιστικού/ενημερωτικού περιεχομένου. 
Λειτουργία: Τα έξυπνα παγκάκια θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν υπό το εύρος θερμοκρασίας από -
20 βαθμούς Κελσίου έως και +65 βαθμούς Κελσίου.  
Ενέργεια και Μπαταρία: Η μπαταρία, σε συνθήκες καλή ηλιοφάνειας, φορτίζεται πλήρως σε 7-8 ώρες. Τα 
έξυπνα παγκάκια  θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια με χρήση 
φωτοβολταϊκών. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν μπαταρία χωρητικότητας 55 Ah. 
Βασικά χαρακτηριστικά για το άλλο ένα (1) έξυπνο παγκάκι:  
Το έξυπνο ηλιακό παγκάκι είναι μια νέα, έξυπνη λύση που συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής και μοντέρνο 
σχεδιασμό για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών των πόλεων. Αποτελεί μια εντελώς αυτόνομη λύση (stand-
alone) που αξιοποιεί αποκλειστικά την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την 
παροχή υπηρεσιών προς την κοινότητα. Επιπρόσθετα, με τις δυνατότητες και τις παροχές που διαθέτει 
αποτελεί πόλο έλξης και αναπόφευκτα σημείο συνάντησης και κοινωνικοποίησης ενισχύοντας τον σχεδιασμό 
δράσεων για την βελτίωση της αστικής διαβίωσης. 
Το έξυπνο παγκάκι είναι ένα καινοτόμο, οικολογικό στοιχείο αστικού εξοπλισμού με μοντέρνο σχεδιασμό. 
Είναι ταυτόχρονα ένας δημόσιος πάγκος ανάπαυσης για έξι άτομα, προσφέρει την δυνατότητα φόρτισης με 
ενσωματωμένες θύρες φόρτισης USB για πρίζες και φορτιστές (για έξυπνα τηλέφωνα και τάμπλετ) και 
διαθέτει παροχές ενέργειας 230V για ηλεκτρικά ποδήλατα και λάπτοπ. Τέλος ενισχύει τον φωτισμό μέσα από 
τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του που παραπέμπει σε δέντρο. 
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ΔΡΑΣΗ Β: Έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (infokiosks) 
Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) infokiosks στις εισόδους ή/ και στο εσωτερικό του 
Πάρκου. Tο infokiosk αποτελεί μία ενιαία μεταλλική κατασκευή (κατάλληλα διαμορφωμένη για ανάγκες 
εξωτερικής χρήσης), η οποία αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με οθόνη αφής, 
μεγέθους κατάλληλα επιλεγμένου ανάλογα με την εφαρμογή. Ένα infokiosk τοποθετείται σε ένα εξωτερικό 
δημόσιο χώρο και δύναται να συνδεθεί ενσύρματα ή ασύρματα με ένα διαθέσιμο δίκτυο. Οι συσκευές αυτές 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν γρήγορη και εύκολη ενημέρωση για το κοινό. Ανάλογα με τον χώρο 
τοποθέτησης θα διαθέτουν μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας μεγέθους 55’’. Οι οθόνες θα έχουν τεχνολογία 
αφής για να παρέχουν μια διαδραστική ξενάγηση στις διάφορες πληροφορίες που έχει προσβάσιμες ο Δήμος. 
Σύνηθες ηλεκτρονικό περιεχόμενο των infokiosks είναι το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει 
ένας δήμος στους δημότες του μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του. Επίσης, οι δημότες και οι επισκέπτες 
του Πάρκου θα ενημερώνονται για θέματα πολιτισμού ή τοπικής οικονομίας. Στόχος είναι να αποτελέσει 
πόλο έλξης και ενημέρωσης τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων που το επισκέπτονται, συμβάλλοντας 
στην τόνωση του τουριστικού ενδιαφέροντος και την αναβάθμιση της εξωστρέφειας, παρέχοντας χρήσιμες 
πληροφορίες στον επισκέπτη τόσο σχετικά με το Πάρκο όσο και με τον τόπο γενικότερα. 
Η κατασκευή της συσκευής πληροφόρησης θα παρέχει την κατάλληλη αντοχή σε υγρασία και θερμοκρασία, 
ενώ θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε τα περιεχόμενά της να είναι ευδιάκριτα σε συνθήκες έντονου 
ηλιακού φωτισμού. 
Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Οι δύο διαδραστικές οθόνες πληροφόρησης (infokiosks) θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Σχεδίαση υψηλής αισθητικής, κατάλληλη για τοποθέτηση της συσκευής πληροφόρησης σε 
εξωτερικό χώρο και αποτελεσματική ενσωμάτωση της συσκευής πληροφόρησης στο περιβάλλον. 

• Ενισχυμένη μεταλλική κατασκευή  
• Οι συσκευές θα έχουν τη δυνατότητα για εγκατάσταση H/Y. Οι συσκευές θα διαθέτουν 

αντιβανδαλιστική κατασκευή. Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη της συσκευής 
πληροφόρησης. 
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• ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνη διάβαση 
Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος έξυπνης διάβασης με αυτόματη 
αναγνώριση παρουσίας πεζών, όπως μαθητών, γονέων και παιδιών σε οδό περιμετρικά του Πάρκου ώστε οι 
επισκέπτες να εισέρχονται στο χώρο του με ασφάλεια.  
Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει την 
ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας 
τους και την αυτόματη φωτεινή σήμανση της διάβασης. Το σύστημα θα ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση 
διέλευσης πεζών και οχημάτων από διαφορετικές κατευθύνσεις, ώστε να ενισχύεται η προσοχή τόσο των 
πεζών, όσο και των διερχόμενων οδηγών. Έτσι, τo σύστημα της έξυπνης διάβασης θα γίνεται περισσότερο 
αντιληπτό από τα συνήθη, απλά συστήματα αναλαμπόντων φανών, τα οποία είναι ενεργοποιημένα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας (24/7) και τα οποία με το πέρας του χρόνου οι χρήστες του δρόμου, και ιδίως οι 
οδηγοί που διέρχονται συχνά, τα αγνοούν αφού τα παρατηρούν συνεχώς αναμμένα ακόμα και σε χρονικές 
περιόδους που δεν είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραβατικότητα στους δρόμους. 
Η διάβαση θα πρέπει να λειτουργεί «έξυπνα» ώστε να προειδοποιεί τους πεζούς και τους οδηγούς όταν 
πραγματικά υπάρχει πρόθεση διέλευσης, αποφεύγοντας τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η 
διάβαση θα πρέπει, επίσης, να διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα τεχνοτροπίας και λογισμικού με κύριο στόχο 
να ενεργοποιήσει την προσοχή των χρηστών του δρόμου και να τους προειδοποιήσει για πιθανές επικίνδυνες 
καταστάσεις.  
Το κάθε σύστημα έξυπνης πεζοδιάβασης θα πρέπει: 

• να προειδοποιεί οπτικά τους πεζούς που διασχίζουν τη διάβαση ή που έχουν πρόθεση να διασχίσουν 
τη διάβαση, μόνο όταν υπάρχει όχημα που κινείται προς εκείνη την κατεύθυνση. 

• να προειδοποιεί τους οδηγούς που προσεγγίζουν τη διάβαση ενεργοποιώντας προειδοποιητικά 
φώτα, μόνο όταν υπάρχει πεζός που διασχίζει τη διάβαση ή που έχει πρόθεση να διασχίσει τη 
διάβαση.  

Συγκεντρωτικά, το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών αποτελείται ανά έξυπνη διάβαση από: 
• 10 Φωτεινές συσκευές σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος 
• 6 Φωτεινές συσκευές σήμανσης τύπου LED επί του πεζοδρομίου 
• 1 Κεντρική μονάδα ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του 

πεζοδρομίου  
• 2 Φωτεινές πινακίδες σήμανσης Π-21 εσωτερικού LED φωτισμού 
• Σύστημα Ανίχνευσης Οχημάτων 
• Σύστημα Ανίχνευσης Πεζών  
• 1 Σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 
• 2 Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες 
• Κατάλληλες καλωδιώσεις 

 
Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

1. Συσκευές φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος και πεζοδρομίου τύπου LED 
Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος, θα εγκατασταθούν σε όλο το μήκος της κάθε διάβασης 
πεζών, εκατέρωθεν του κάθε zebra line της πεζοδιάβασης και σε απόσταση ενός μέτρου (1m) μεταξύ τους, 
με σκοπό την καλύτερη οριοθέτησή της και την ενίσχυση της οριζόντιας σήμανσης. Όσο η διάβαση παραμένει 
απενεργοποιημένη, οι φωτεινές συσκευές επί του οδοστρώματος θα παραμένουν σβηστές, ενώ μόλις η 
διάβαση ενεργοποιηθεί από την παρουσία πεζού, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν λευκό φως 
επιτρέποντας στους πεζούς να διασχίσουν την οδό και ενισχύοντας την οριζόντια σήμανση της διάβασης. 
Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης πεζοδρομίου, θα εγκατασταθούν εκατέρωθεν κάθε διάβασης πεζών και επί 
των πεζοδρομίων, με σκοπό την  εφίστηση της προσοχής του πεζού κατά την παραμονή του στο χώρο 
αναμονής. Όσο η διάβαση παραμένει απενεργοποιημένη, οι φωτεινές συσκευές θα παραμένουν σβηστές, 
ενώ μόλις η διάβαση ενεργοποιηθεί από την παρουσία πεζού, οι φωτεινές συσκευές θα εκπέμπουν λευκό 
φως επιτρέποντας στους πεζούς να διασχίσουν την οδό και προειδοποιώντας τους οδηγούς για την ύπαρξη 
πεζών στη διάβαση.  
Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης LED θα είναι κατάλληλες για ενσωμάτωση τόσο στο οδόστρωμα όσο και 
στο πεζοδρόμιο, σε βάθος έως 150mm. Θα αποτελούνται από την οπτική μονάδα (LEDs) και το περίβλημά 
της. Η κάθε συσκευή θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις κατάλληλα για εφαρμογή  σε εγκαταστάσεις 
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εντός του αστικού ιστού, με μέγιστες διαστάσεις τα 500x150x70mm. Η σχεδίαση της κάθε συσκευής θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή της σε μεγάλα φορτία. Ο βαθμός στεγανότητας της κάθε συσκευής 
φωτεινής σήμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον IP67 ενώ η αντοχή της σε κρούσεις πρέπει να είναι IK10. 
Επιπρόσθετα, η κάθε συσκευή φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να έχει ελεγχθεί με επιτυχία για λειτουργία με 
ασφάλεια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta τουλάχιστον 50οC, ενώ το  περίβλημα της κάθε συσκευής θα 
είναι φτιαγμένο από πολυανθρακικό (polycarbon) υλικό υψηλής αντοχής ή ισοδύναμο. Η κάθε συσκευή 
φωτεινής σήμανσης θα εκπέμπει λευκό φως με θερμοκρασία χρώματος 6000-14000K, η απόδοση του φωτός 
θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 30 lm/W, ενώ η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να είναι 6 Watt.  
Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να συνδέονται και να ελέγχονται από εξωτερική μονάδα ελέγχου 
καθώς και να  διαθέτουν πιστοποίηση κατά ENEC ή ισοδύναμη, από την οποία θα εξασφαλίζεται ο έλεγχος 
και πιστοποίηση της σειράς προϊόντων στα πρότυπα της οδηγίας LVD από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα. 
Επίσης, οι προσφερόμενες συσκευές φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία LVD  
2014/35/EU (Πρότυπα Εναρμόνισης: ΕΝ 60598-1,ΕΝ 60598-2-13,  EN 62471, IEC/TR 62778) αλλά και με την 
Οδηγία EMC 2014/30/EU (Πρότυπα Εναρμόνισης: ΕΝ 55015, ΕΝ 61547). Ο κατασκευαστής των 
προσφερόμενων συσκευών φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση  ποιότητας κατά: ISO 
9001:2015 και ISO 14001:2015. 
Κεντρική μονάδα ελέγχου συσκευών φωτεινής σήμανσης LED 
Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης τύπου LED, πεζοδρομίου και οδοστρώματος θα συνοδεύονται με την 
κεντρική μονάδα ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου θα  πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο τροφοδοτικό (για την 
τροφοδοσία των φωτεινών συσκευών σήμανσης) και ελεγκτή (για τον έλεγχο των φωτεινών συσκευών 
σήμανσης). Θα διαχειρίζεται κατάλληλα τη λειτουργία (χρωματισμό και χρονισμούς αφής/σβέσης) όλων των 
φωτεινών συσκευών σήμανσης που συνδέονται σε αυτή. Οι προσφερόμενες μονάδες ελέγχου θα πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποίηση  LVD  2014/35/EU (ή μεταγενέστερη) ή να έχουν πιστοποιηθεί μαζί με τις συσκευές 
φωτεινής σήμανσης ως βοηθητικός εξοπλισμός και να εμφανίζονται στις αντίστοιχες  εκθέσεις ελέγχου. Οι 
προσφερόμενες μονάδες ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση EMC 2014/30/EU (ή μεταγενέστερη) 
ή να έχουν πιστοποιηθεί μαζί με τις συσκευές φωτεινής σήμανσης ως βοηθητικός εξοπλισμός και να 
εμφανίζονται στις αντίστοιχες  εκθέσεις ελέγχου. Ο συντελεστής ισχύος του τροφοδοτικού της Μονάδας 
Ελέγχου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο. 
Η προστασία από υπέρταση στην είσοδο του τροφοδοτικού της Μονάδας Ελέγχου θα πρέπει να είναι 10ΚV, 
η οποία θα επιτυγχάνεται με πρόσθετη συσκευή προστασίας υπερτάσεων (SPD – Surge Protection Device).  
Η ανεκτή διακύμανση της τάσης εισόδου του τροφοδοτικού της Μονάδας Ελέγχου πρέπει να είναι 
τουλάχιστον από 180V AC έως 260V AC, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της φωτεινής 
συσκευής σήμανσης κατά την διάρκεια των διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας. 

2. Φωτεινές πινακίδες Π-21 
Για τη σήμανση της διάβασης θα αναρτηθούν 2 φωτεινές πινακίδες LED ένδειξης Π-21. Η κάθε πινακίδα θα 
φωτίζεται εσωτερικά με LED φωτισμό και θα φέρει βαθμό προστασίας IP54 ή ανώτερο. Η φωτιζόμενη 
πινακίδα να είναι κατασκευασμένη από ατσάλι ή αλουμίνιο. Τέλος,  η πινακίδα θα τοποθετείται σε ιστό 
ύψους τουλάχιστον 2,5μ. 
Οι πινακίδες θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή. 

3. Σύστημα ανίχνευσης οχημάτων 
Το σύστημα καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων θα τοποθετείται στις εγκαταστάσεις και 
θα αποτελείται από τα κάτωθι: 

• Προηγμένης τεχνολογίας αισθητήρες οι οποίοι θα εντοπίζουν και θα ταξινομούν αξιόπιστα τους 
χρήστες του δρόμου, και θα παρακολουθούν την κυκλοφορία σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα. 
Κάθε αισθητήρας θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών αντικειμένων, λεπτομερούς 
ανίχνευσης και συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχονται 
αποτελεσματικά οι διαβάσεις πεζών, συμβάλλοντας σημαντικά στις αποφάσεις για τον σχεδιασμό 
των πόλεων. 

• Λογισμικό διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται από τους αισθητήρες, το 
οποίο θα μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
εντοπισμό της κυκλοφοριακής κατάστασης στις οδικές αρτηρίες του Δήμου.  

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε διάβαση πεζών θα εγκαθίσταται ένας αισθητήρας για την ορθή καταμέτρηση των 
κυκλοφοριακών στοιχείων στην περιοχή παρέμβασης. Κάθε αισθητήρας θα ανιχνεύει την παρουσία 
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οχημάτων και θα συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα των οχημάτων που κινούνται ή διέρχονται από τον χώρο 
της διάβασης καθώς και θα διατηρεί δεδομένα που αφορούν την κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής. 
Τα δεδομένα κάθε αισθητήρα θα συγκεντρώνονται σε πλατφόρμα διαχείρισης και παρουσίασης όπου θα 
αποθηκεύονται, θα επεξεργάζονται και θα παρουσιάζονται σε πολλαπλές μορφές για την πληρέστερη 
κατανόησή τους. Στόχος του περιγραφόμενου συστήματος είναι η καλύτερη οπτικοποίηση, οργάνωση και 
αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα σε οδικές αρτηρίες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, 
καθώς και η ολοκληρωμένη καταγραφή των κυκλοφοριακών συνθηκών και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 
στα σημεία παρέμβασης του Δήμου. 
Αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος: 
Προηγμένης τεχνολογίας αισθητήρες: 
Λειτουργικά χαρακτηριστικά: 
1. Οι προηγμένης τεχνολογίας αιθητήρες, θα παρέχουν ακριβή ανίχνευση και έλεγχο των κυκλοφοριακών 

δεδομένων  που θα προσφέρει προηγμένο έλεγχο στις διαβάσεις των οδικών αρτηριών.  
• Οι οπτικοί αισθητήρες, θα παρέχουν αξιόπιστη ανίχνευση των διερχόμενων οχημάτων κατά τις 

νυχτερινές ώρες, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
• Θα εντοπίζουν τουλάχιστον τη θέση και την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων. 

2. Θα καταγράφουν προηγμένα και υψηλής ανάλυσης δεδομένα κυκλοφορίας, συμβάλλοντας σημαντικά 
στις αποφάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού. 

• Θα ανιχνεύουν αυτόματα και θα ταξινομούν υποκατηγορίες, τόσο τους χρήστες του δρόμου όσο 
και τον τύπο των διερχόμενων οχημάτων.  

• Θα συγκεντρώνουν πολύτιμα κυκλοφοριακά δεδομένα. 
3. Θα παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας αυτοματοποιημένων αναφορών για τον εντοπισμό σημείων 

υψηλής κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Κάθε αισθητήρας θα έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας ή μη οχημάτων και συλλογής δεδομένων 
κίνησης μέσω του διαχωρισμού της ανίχνευσης σε Ζώνες Ανίχνευσης. Πιο συγκεκριμένα,  θα διαθέτει 
τουλάχιστον 2 ζώνες εντοπισμού δεδομένων κυκλοφορίας για την καλύτερη ταξινόμηση και καταμέτρηση 
των διερχόμενων από τις διαβάσεις οχημάτων. Η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης παρουσίας οχήματος θα 
είναι τουλάχιστον 20m και το υλικό κατασκευής θα είναι μέταλλο ή πολυανθρακικό υλικό ή συνδυασμός των 
δύο. Τέλος, θα διαθέτει βαθμό στεγανότητας τουλάχιστον IP66 και ελάχιστο εύρος θερμοκρασιών 
λειτουργίας -10οC έως +50 οC.  
Λογισμικό Διαχείρισης: 
Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος, θα παρέχει μία ευρεία γκάμα αναλυτικών στοιχείων και 
εργαλείων που θα βοηθούν στην παρακολούθηση και την κατανόηση των μοτίβων κυκλοφορίας. Η συλλογή 
των δεδομένων θα αφορά κατ’ ελάχιστο την κατηγορία των οχημάτων που διασχίζουν την διάβαση, την 
ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων καθώς και την πορεία τους. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ασφαλές 
και αξιόπιστο και να επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπηρεσιών. Θα δύναται να δημιουργεί 
αυτοματοποιημένες αναφορές που θα αποστέλλονται άμεσα στους χειριστές του συστήματος και θα έχει τη 
δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα. 

4. Αισθητήρας ανίχνευσης πεζών  
Το σύστημα ανίχνευσης πεζών θα αποτελείται αισθητήρες ανίχνευσης, οι οποίοι θα εντοπίζουν τους πεζούς 
που διασχίζουν ή πρόκειται να διασχίσουν την διάβαση πεζών και θα ενεργοποιούν την διάβαση. Πιο 
συγκεκριμένα, κάθε φορά που θα εντοπίζεται η παρουσία πεζού στη διάβαση από τους αισθητήρες 
ανίχνευσης, θα  ανάβουν οι LED μπάρες πεζοδρομίου και οδοστρώματος, εκπέμποντας λευκό χρώμα, 
επιτρέποντας ή αποτρέποντας τον πεζό να την διασχίσει.  
Σε κάθε διάβαση θα τοποθετούνται δύο (2) αισθητήρες ανίχνευσης πεζών με κατεύθυνση προς τη διάβαση 
για την κάλυψη και των δύο πλευρών του πεζοδρομίου. Η ελάχιστη ανάλυση του αισθητήρα θα πρέπει να 
είναι 1080x1920 και ο βαθμός στεγανότητάς του, τουλάχιστον IP66. Τέλος, η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 
της κάμερας θα είναι τουλάχιστον 7 μέτρα. 

5. Σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων  
Οι σταθμοί μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων θα εγκαθίστανται ένας (1) σε κάθε διάβαση και θα έχουν 
στόχο να αποτυπώνουν και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικά μεγέθη της 
ατμόσφαιρας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε σταθμός θα μετρά κατ΄ ελάχιστο τη θερμοκρασία του αέρα, την 
υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση και την ποιότητα της ατμόσφαιρας μέσω της μέτρησης των επιπέδων των 
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σωματιδίων PM 2.5 , PM 10 και άλλων στοιχείων της ατμόσφαιρας. O σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών 
παραμέτρων θα πρέπει να είναι υψηλής ευαισθησίας και γρήγορης ανταπόκρισης στις μετρήσεις, να διαθέτει 
μεγάλη ακρίβεια και ευρύ φάσμα μετρήσεων, ανθεκτικό και αδιάβροχο περίβλημα και να είναι εύκολος στην 
εγκατάσταση. 
Ο σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών θα λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασιών από -40 οC έως +60οC. 
Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 1 αισθητήρια όργανα, ενώ πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα επέκτασης. Τα δεδομένα από κάθε σταθμό θα συγκεντρώνονται στην πλατφόρμα διαχείριση. Η 
επικοινωνία και αποστολή των δεδομένων προς την κεντρική πλατφόρμα θα γίνεται μέσω GPRS/3G ή WiFi ή 
LoraWAN. 

6. Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες  
Θα χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, με θερμοκρασίας λειτουργίας τουλάχιστον στο εύρος από 
-15 οC έως +60 οC και ισχύος τουλάχιστον 30W, σε κάθε διάβαση. Ο εξοπλισμός θα διαθέτει βαθμό 
προστασίας IP54 ή ανώτερο. 
Η διάταξη των φωτοβολταϊκών συλλεκτών θα εγκαθίσταται στην κορυφή των ιστών των πινακίδων Π.21, που 
περιγράφονται παραπάνω ή όπου κρίνεται ευχερέστερο για την βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. 
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ΔΡΑΣΗ Δ: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την ανάδειξη εκπαιδευτικών κήπων 
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης (portal) μέσω της οποίας θα προβάλλεται 
το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών κήπων που προτείνεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανάπλασης στο 
πάρκο Πυρσινέλλα του Δήμου Ιωαννιτών. Με σκοπό τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τους 
επισκέπτες του Πάρκου και τη διενέργεια δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα ενσωματώνονται 
λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR) σε επιλεγμένα σημεία του Πάρκου. 
Οι εκπαιδευτικοί κήποι προτείνεται να τοποθετηθούν στο δυτικό τμήμα του Πάρκου, βόρεια της κεντρικής 
εισόδου, με μία προτεινόμενη συνολική έκταση 600m2, ενώ προτείνεται η χωροθέτησή τους και σε κατάλληλο 
χώρο στο δυτικό τμήμα μετά την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου. Οι κήποι αυτοί θα αφορούν βοτανικούς 
- εκπαιδευτικούς κήπους, κυρίως ενδημικών φυτών, που θα ακολουθούν τη φιλοσοφία των αισθητηριακών 
κήπων, χωρίς απαγορεύσεις αλλά με ενθάρρυνση των επισκεπτών να έρθουν σε επαφή με τους κήπους με 
όλες τους τις αισθήσεις. Παράλληλα, προτείνεται η καλλιέργεια στους κήπους ενός μεγάλου αριθμού 
διαφορετικών φυτών, όπως για παράδειγμα αρωματικών, βοτάνων, λουλουδιών σε ποικίλα χρώματα. 
Μέσω της διαδικτυακής πύλης και των υπηρεσιών που θα παρέχονται, ο επισκέπτης θα πρέπει να μπορεί: 

• Να αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση, είτε σαρώνοντας 
ειδικό τρισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QRcode), με βάση της πληροφορίες που θα παρατίθενται σε 
ευκρινές σημείο στους εκπαιδευτικούς κήπους. 

• Να περιηγηθεί εικονικά στους εκπαιδευτικούς κήπους.  
• Να ανακτήσει περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και την ιστορία των φυτών που θα 

φυτευτούν στους κήπους. 
• Να έχει πρόσβαση σε σχετικό πολυμεσικό περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα: 

o Υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες 
o Εικονικές περιηγήσεις 360ο 

• Να ενημερωθεί για τη διαδικασία δημιουργίας και φροντίδας των εκπαιδευτικών κήπων 
• Να μοιραστεί το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης 
Με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης θα παρέχονται προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες με σκοπό την 
ενημέρωσή τους για τη χλωρίδα που θα τοποθετηθεί στους εκπαιδευτικούς κήπους. 
Στόχος της δημιουργίας του συστήματος θα είναι η προβολή και η ανάδειξη των εκπαιδευτικών κήπων, αλλά 
και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του πάρκου για ζητήματα προστασίας και διατήρησης του 
περιβάλλοντος. 
 
Στα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 
Γενικά Χαρακτηριστικά διαδικτυακής πύλης  

• Αμφίδρομη ολοκλήρωση του δικτυακού συστήματος με μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Blogger κλπ.) με στόχο την ενεργό συμμετοχή των τελικών 
χρηστών-επισκεπτών στην προβολή του προορισμού και την διευκόλυνση της 
υλοποίησης εκστρατειών ενημέρωσης με την αξιοποίηση των μέσων αυτών. Επιπλέον 
διασύνδεση με διαγωνισμούς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και καμπάνιες 
προβολής του τουριστικού προϊόντος με βραβεία που μοιράζονται με φίλους. 

• Ενσωμάτωση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης και ποιοτικής έρευνας επισκεψιμότητας, 
τάσεων και απόψεων των τελικών χρηστών. 

• Παροχή ανοιχτών προγραμματιστικών διεπαφών (API) για την διάθεση του περιεχομένου αλλά 
και των εφαρμογών μέσω τρίτων διαδικτυακών υπηρεσιών ή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. 

• Προτείνεται η ολοκλήρωση στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, ως ξεχωριστή υποενότητα. 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το ευρύ κοινό 

• Ολοκληρωμένη παρουσίαση της χλωρίδας των εκπαιδευτικών κήπων, με παράλληλη αξιοποίηση 
υψηλής ποιότητας φωτογραφικού υλικού και πανοραμάτων 360ο.  

• Δυνατότητα περιήγησης στους εκπαιδευτικούς κήπους μέσω γραφικού περιβάλλοντος, φιλικού προς 
τον χρήστη 
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• Ενσωμάτωση φωτογραφιών και πληροφοριών από έγκυρες πηγές για τα χαρακτηριστικά και την 
ιστορία κάθε φυτού. 

• Υλοποίηση διαδικτυακής πύλης με προσανατολισμό στη χρήση της μέσω φορητών συσκευών 
(κινητών τηλεφώνων και tablet). 

• Δυνατότητα διαμοιρασμού του περιεχομένου της πύλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με άμεσο 
τρόπο. 

Εικονική Περιήγηση με Πανοράματα  
Η εφαρμογή εικονικής περιήγησης με πανοράματα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα μιας πλήρους ψηφιακής 
περιήγησης στους εκπαιδευτικούς κήπους μέσα από φωτογραφικά πανοράματα. Πρόκειται για πανοραμικές 
απεικονίσεις 360°, οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν ενεργά σημεία που θα δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη 
να περιηγηθεί και να δει με πανοραμική απεικόνιση περισσότερα του ενός σημεία όπου απεικονίζονται 
συγκεκριμένα φυτά, ή να εστιάσει πάνω τους κάνοντας zoom. 
Διαδραστικό παιχνίδι για παιδιά  
Το διαδραστικό παιχνίδι αφορά στη δημιουργία δύο εκπαιδευτικών εφαρμογών με στοιχεία παιχνιδιού, τα 
οποία θα απευθύνονται στο παιδικό κοινό και θα αφορούν σε δύο θέματα:  
-Αστικό πάρκο: Το παιδί μέσα από ένα φιλικό ψηφιακό περιβάλλον, θα ενημερώνεται για την αξία του 
φυσικού τοπίου του πάρκου για τον αστικό ιστό, αλλά και για τους κανόνες και τη συμπεριφορά που πρέπει 
να έχει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Για ποιο λόγο οι πόλεις έχουν πάρκα και δεν είναι μόνο κατοικίες και 
καταστήματα; Το παιδί θα έχει στη διάθεσή του μικρά, εύληπτα κείμενα και θα απαντά σε απλές ερωτήσεις 
που θα σχετίζονται με τα παραπάνω, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία.  
-Εκπαιδευτικός κήπος: Το παιδί θα μπορεί, μέσα από ένα 2d περιβάλλον που θα προσομοιάζει σε κόμικ, να 
γνωρίσει επιλεγμένα φυτά από τον εκπαιδευτικό κήπο και να μάθει για αυτά μέσα από ένα παιχνίδι 
αντιστοίχισης. Παράλληλα με τις ερωτήσεις, θα μπορεί να διαβάσει την ιστορία και προέλευση των 
επιλεγμένων φυτών και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του παίζοντας.  
Η εφαρμογή θα φιλοξενείται στη Διαδικτυακή Πύλη και θα υλοποιηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη τόσο 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και από κινητές συσκευές. 
 
Σύστημα διαχείρισης Περιεχομένου 
Το Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS) θα πρέπει να παρέχει μια 
ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και ενημέρωση 
διαδικτυακών τόπων, και να εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου. 
Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να παρέχει αφενός τη δυνατότητα εύκολης εισαγωγής 
πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών (για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και 
αφετέρου τις απαραίτητες εφαρμογές για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Το Σύστημα θα 
πρέπει να αναπτυχθεί σε ανοιχτή αρχιτεκτονική (open architecture) με χρήση ανοικτών προτύπων και να 
διέπεται από τις κάτωθι γενικές αρχές σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο: 

• Διαδικτυακή Αρχιτεκτονική N-tier, multi-threaded, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και 
φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του 
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.  

• Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή 
εξοπλισμού. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης εξειδικευμένων επεκτάσεων για τη 
παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών, π.χ. προσθήκη templates. 

• Υποστήριξη από σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)  
• Χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3 για τον έλεγχο πρόσβασης 

χρηστών και την ενιαία διαχείριση χρηστών και υπηρεσιακών μονάδων με τρίτες εφαρμογές του 
φορέα 

• Υποστήριξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability), χωρίς μοναδικό σημείο 
αστοχίας (single point of failure). 

• Δυνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές μέσω Web Services 
(RESTful/JSON ή/και SOAP 1.1,1.2 ) 

• Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση των 
εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 
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• Μοντέρνο και εύχρηστο user Interface καθώς και responsive design 
• Αξιοποίηση της τεχνολογίας virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία των συστημάτων που θα 

αναπτυχθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines) 
• Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditing logging) και των τροποποιήσεων των 

δεδομένων (trace ability) 
• Υιοθέτηση προδιαγραφών του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή και λήψη πληροφοριών από 
τρίτες εφαρμογές θα βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για τη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας, μέσω κατάλληλα τεκμηριωμένων διεπαφών λογισμικού (APIs). 

• Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα, 
ακεραιότητα και διαθεσιμότητα (CIA – Confidentiality, Integrity, Availability) των δεδομένων.  

• Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων 
εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανάληψη της εισαγωγής του κωδικού 
(Single Sign On). 

• Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) 
και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, 
κλπ.). 

• Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε εκδηλώσεις - ανακοινώσεις. Η 
διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται από ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή 
τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας 
RSS feed. 

• Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να ενσωματώνονται στο CMS, 
ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search Engine Optimization. Τέτοια 
χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

o Title Tag customization  
o Static, Keyword-rich URL’s  
o Meta Tag customization  
o Headings customization  
o 404 Error friendly pages 

• Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων 
• Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης καταλόγων δεδομένων, με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο. 
• Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού και του 

συνοδευτικού πληροφοριακού του υλικού θα υλοποιηθεί σε επιλεγμένο λογισμικό, το οποίο θα 
καλύπτει ανάγκες: 

o Αποθήκευση μεγάλου όγκου υλικού και δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η αποδοτικότητα 
του συστήματος 

o Υποστήριξη XML, RDF και δυνατότητα δημοσίευσης υλικού στο Διαδίκτυο. 
o Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ταυτόχρονων συνδέσεων 
o Παροχή εργαλείων π.χ. σχεδιασμού της βάσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας 
o Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες βάσεις. 

• Ενίσχυση Ασφάλειας. Βελτιώσεις ασφαλείας με την προσθήκη εφαρμογών που προστατεύουν την 
ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο. Παρακολούθηση επιθέσεων και άμεση αντιμετώπιση.  

• Έλεγχος καλής λειτουργίας (monitoring) της ιστοσελίδας με χρήση ειδικού λογισμικού και ενέργειες 
αποκατάστασης προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν και σχετίζονται με το αναφερόμενο πακέτο 
Εφαρμογών Λογισμικού Web Server. 

• Ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας δυναμικών φορμών και διαχείριση ροών εργασίας 
Πολυμεσικό Περιεχόμενο 
Τέλος, στη συγκεκριμένη δράση θα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του πολυμεσικού περιεχομένου 
παρουσίασης στο ευρύ κοινό των προορισμών. Το πολυμεσικό περιεχόμενο κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει: 

• Λήψη και καταχώρηση φωτογραφιών (επίγειες και εναέριες) από επιλεγμένα μνημεία προβολής των 
τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος 

• Παραγωγή αλληλεπιδραστικών εικονικών περιηγήσεων 360ο 
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Υπηρεσίες 
Υλικό ψηφιοποίησης – Πολυμεσικό Περιεχόμενο 
Το υλικό το οποίο θα τεκμηριωθεί, θα πρέπει να συλλεχθεί από πολλαπλές διαθέσιμες πληροφοριακές πηγές 
και να αφορά όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου, τα οποία θα οριστούν κατά τη φάση της μελέτης 
εφαρμογής του έργου. 
Η διαδικασία τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την ιστορική μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση σχετικά με τα 
επιλεγμένα σημεία. Από τη διαδικασία αυτή θα παραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
οπτικοποίηση και στη συνέχεια τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου, καθώς και για την κειμενική τους 
τεκμηρίωση και την ανάπτυξη των σεναρίων που θα τα συνοδεύουν. Στη διαδικασία περιλαμβάνεται, επίσης, 
η τεχνική καταγραφή των απαιτήσεων και προδιαγραφών των σεναρίων, η ανάπτυξη συνοδευτικού 
ψηφιακού τεκμηριωτικού υλικού όπως χάρτες, ηχογραφήσεις, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές κ.λπ., η 
φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί, ο σχεδιασμός σεναρίων 
χρήσης των τρισδιάστατων αναπαραστάσεων των μνημείων και η δημιουργία των εφαρμογών τόσο για την 
προβολή του έργου, της τεκμηρίωσης και των εικονικών αναπαραστάσεων όσο και για την παροχή των 
διαδικτυακών εφαρμογών του έργου προς το ευρύ κοινό. 
Όλο το ψηφιοποιημένο υλικό θα πρέπει να τεκμηριωθεί επιστημονικά και να μεταφραστεί στα Αγγλικά 
(αφορά το πολυμεσικό περιεχόμενο). 
Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης του υλικού (σύνολα, αντικείμενα και υλικό) θα πρέπει να διεξαχθούν 
ακολουθώντας τα διεθνώς ενδεδειγμένα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό. Συνοπτικά, οι 
διεργασίες για την τεκμηρίωση του υλικού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 

1. Συλλογή υλικού: Η συλλογή υλικού αφορά διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης του 
υλικού και των δεδομένων από πολλαπλές διαθέσιμες πηγές. 

2. Οργάνωση υλικού: Η οργάνωση του υλικού θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρωταρχική 
έρευνα των δεδομένων, προκειμένου το υλικό της συλλογής να ταξινομηθεί ανά ενότητες, οι 
οποίες θα κάνουν ευχερέστερη τη διαδικασία της τεκμηρίωσης. Το υλικό θα πρέπει να 
ενταχθεί τόσο στις γενικές θεματικές που θα προκύψουν για το υλικό, όσο και στις ειδικές 
κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως θα έχουν δημιουργηθεί μετά από τη φάση αυτή των 
εργασιών. 

3. Αξιολόγηση υλικού: Η αξιολόγηση του υλικού δίνει έμφαση στην εμβάθυνση στη διαθέσιμη 
πληροφορία, σχετικά με το πολιτιστικό και ιστορικό υλικό. Κατά τη διαδικασία αυτή 
αξιολογείται το επίπεδο της διαθέσιμης πληροφορίας, ενώ επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις ή 
προσθήκες. Αποτέλεσμα του σταδίου αυτού της μεθοδολογίας είναι η επιλογή του υλικού που 
θα τεκμηριωθεί και θα αρχικοποιήσει την πλατφόρμα και τις άλλες ψηφιακές εφαρμογές. 

4. Τεκμηρίωση υλικού: Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συγκέντρωσης, οργάνωσης και 
αξιολόγησης του πολιτιστικού υλικού, θα πρέπει να γίνει πλήρης τεκμηρίωση ανά θεματική 
ενότητα, υποκατηγορίες, και τίτλους (μεμονωμένα τεκμήρια). Κατά την τεκμηρίωση, πρέπει να 
γίνεται πλήρης καταγραφή του υλικού, η οποία περιλαμβάνει τόσο τα κοινά χαρακτηριστικά 
καταγραφής ανά κατηγορία, όσο και τα διακριτά στοιχεία περιγραφής των αντικειμένων ή 
θεμάτων της συλλογής. 

5. Διορθωτικός έλεγχος υλικού: Κατά το διορθωτικό έλεγχο θα πρέπει να ελεγχθεί το σύνολο των 
πληροφοριών που χαρακτηρίζουν τα τεκμήρια και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή 
συμπληρώσεις. 

Για τις φωτογραφίες που θα εισαχθούν στο σύστημα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 
o Να είναι της μορφής RAW και JPEG 
o Να παραδίδονται σε δύο αντίγραφα. Ένα σε κανονικό μέγεθος και μία εικόνα σε 

σμίκρυνση για προεπισκόπηση. 
o Το ελάχιστο μέγεθος φωτογραφίας που θα εισαχθεί στο σύστημα θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 1920x1080 pixels για τις φωτογραφίες που είναι ήδη σε 
ψηφιακή μορφή και θα βρεθούν από άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου και 
τουλάχιστον ανάλυσης 12MP για τις φωτογραφίες που θα πραγματοποιηθεί 
λήψη. 

Για τις εικονικές περιηγήσεις που θα εισαχθούν στο σύστημα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 
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o να αποτελούνται από πανοραμικές φωτογραφίες που θα έχουν ανάλυση τουλάχιστον 
16470x8230 pixels 

o Να περιέχουν τουλάχιστον 10 πανοραμικές φωτογραφίες 
o Το βάθος χρώματος να είναι τουλάχιστον 24bit 
o Να χρησιμοποιούν Hotspot στο περιβάλλον διεπαφής για την περιήγηση 
o Ταυτόχρονη εμφάνιση χάρτη και γεωγραφικής διεύθυνσης κατά τη προβολή 
o Να υπάρχει ταύτιση της κατεύθυνσης της εικονικής περιήγησης με την 

πραγματική κατεύθυνση του χρήστη. 
Για τα πανοραμικά βίντεο που θα εισαχθούν στο σύστημα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

o Να είναι της μορφής MP4 ή MKV Σελίδα 14 
o Να έχουν εύρος θέασης 360οx360ο 
o Να έχουν ανάλυση τουλάχιστον 2048x1024 
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ΔΡΑΣΗ Ε: Σύστημα έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης αστικού χώρου 
Για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του πρασίνου στο Πάρκο Πυρσινέλλα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
οι παρακάτω προκλήσεις / αδυναμίες: 
•Μεγάλος αριθμός χώρων πρασίνων διαφορετικών μορφών και πολυπλοκότητας 
•Έλλειψη δυνατότητας απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου 
•Υποχρεωτικές επιτόπιες επισκέψεις για οποιαδήποτε ενέργεια 
•Καθυστέρηση στην αντιμετώπιση συμβάντων 
•Αδυναμία ανίχνευσης διαρροών νερού 
•Αδυναμία προσαρμογής στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών 
•Αδυναμία αξιολόγησης της κατάστασης του εδάφους 
Το προτεινόμενο σύστημα  έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης αστικού πρασίνου, το οποίο θα 
συνδεθεί στην υπάρχουσα υποδομή άρδευσης με σκοπό τη βελτιστοποίησή της, στοχεύει στην αξιόπιστη 
ανάκτηση των δεδομένων/ μετρήσεων από αισθητήρες που θα εγκατασταθούν στην περιοχή παρέμβασης 
και στη μετάδοση της πληροφορίας μέσω του διαθέσιμου δικτύου.  
H λύση έξυπνης άρδευσης θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετρήσεων των αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο  
• Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού ποτίσματος λαμβάνοντας υπόψιν 

καιρικές συνθήκες, συνθήκες εδάφους, και εποχικότητα 
• Ανίχνευση μη κανονικών καταστάσεων  

Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 
Η λύση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1. Κεντρική μονάδα μετάδοσης δεδομένων 
2. Μονάδες ελέγχου βαλβίδων και αισθητήρες που θα εγκατασταθούν στο πεδίο. 
3. Λογισμικό Διαχείρισης για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο του πρασίνου.  

Αισθητήρες 
Οι αισθητήρες που θα εγκατασταθούν πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης σε πραγματικό 
χρόνο, χωρίς φυσική παρουσία και θα είναι τουλάχιστον οι εξής:  
•Αισθητήρας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
•Αισθητήρας για τη μέτρηση παραμέτρων του εδάφους 
Η επιλογή των αισθητήρων θα  γίνει με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των 
συνθηκών που επικρατούν στο έδαφος, ώστε να μπορούν να ληφθούν σωστές αποφάσεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό του ποτίσματος. 
Λογισμικό Διαχείρισης 
Για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο καθώς και την συλλογή, 
επεξεργασία και εξαγωγή των δεδομένων, το σύστημα έξυπνης άρδευσης θα συνοδεύεται από αντίστοιχο 
λογισμικό διαχείρισης.  Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που θα μεταδίδονται μέσω του διαθέσιμου δικτύου, 
θα πρέπει να απεικονίζονται και να καταγράφονται σε ειδικό λογισμικό για περαιτέρω επεξεργασία. Οι 
δυνατότητες που θα προσφέρει το λογισμικό πρέπει να παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και θα 
κυμαίνονται από απλή παρακολούθηση μέχρι πιο σύνθετες εργασίες (όπως χρονοπρογραμματισμός 
ποτίσματος).  
Το σύστημα στο σύνολό του θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Cloud-based εφαρμογή 
• Απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος μέσω Η/Υ ή κινητού τηλεφώνου  
• Δυνατότητα παρακολούθησης συναγερμών (alarms)  
• Παρακολούθηση κατάστασης αισθητήρων και διακοπτών 
• Δυνατότητα διαμόρφωσης προγραμμάτων ποτίσματος και αυτόματης 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των βαλβίδων ποτίσματος 
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ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Ένα (1) πληροφοριακό σύστημα πολιτικής προστασίας για ανίχνευση πυρκαγιάς στο Πάρκο 
Πυρσινέλλα 
O Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων Πολιτικής Προστασίας με υιοθέτηση και 
χρήση έξυπνων λύσεων, θα προβεί σε προμήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος για την προστασία του 
πάρκου από εκδήλωση πυρκαγιάς. Με τις οριζόμενες υποδράσεις της παρούσας πρότασης, θα 
αντιμετωπίζονται θέματα πυροπροστασίας ζωτικών περιοχών του Πάρκου, μέσω εγκατάστασης συστήματος 
έγκαιρης πυρανίχνευσης με ενοποιημένη διαχείριση μέσω κεντρικού λογισμικού που θα εμπίπτει στον 
σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών. 
Οι προτεινόμενες υποδράσεις είναι:  

• Υποδράση 1: Κεντρικό Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων 
• Υποδράση 2: Επιτήρηση και Έγκαιρη Πυρανίχνευση Εστιών Φωτιάς Πάρκου 

Φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης 
Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από το Κεντρικό Λογισμικό Συντονισμού και 
Διαχείρισης Κρίσεων που θα ολοκληρώνει το σύνολο των γεωχωρικών και μη δεδομένων, σχεδίων/πλάνων 
έκτακτης ανάγκης, δεδομένων αισθητήρων,  ροών βίντεο κ.ο.κ. και το οποίο θα παρέχει τις κατάλληλες 
λειτουργίες και διεπαφές για τον βέλτιστο συντονισμό σε καταστάσεις κρίσης σε συνεργασία με τους Φορείς 
Δημόσιας Ασφάλειας. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από το Κέντρο Ελέγχου Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πρόσβασης σε υπηρεσία Cloud παρέχοντας με αυτό 
τον τρόπο ευκολία συντήρησης και μη ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού. 
Το κεντρικό λογισμικό θα πρέπει να παρέχει διασυνδέσεις με τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

• Αισθητήρες Πεδίου (μετεωρολογικούς σταθμούς, κάμερες, κ.ο.κ.) 
• Έξυπνα Κινητά Τερματικά προσωπικού 
• Τοπικό Εξυπηρετητή Ροών Βίντεο 
• Συστήματα Διαχείρισης Περιστατικών Φορέων Δημόσιας Ασφάλειας 

Στο κεντρικό σύστημα θα πρέπει να καταλήγουν όλες οι ροές δεδομένων πεδίου (δεδομένα αισθητήρων, 
βίντεο, συναγερμοί κ.ο.κ.), εκτός από τις περιπτώσεις που θα είναι δυνατή η εγκατάσταση ασύρματης 
σύνδεσης με αισθητήρες στο πεδίο (π.χ. στην περίπτωση του υποσυστήματος έγκαιρης ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών). Στη δεύτερη περίπτωση, εξυπηρετητές βίντεο θα πρέπει να εγκατασταθούν στο Κέντρο Ελέγχου 
για τη διαχείριση και επεξεργασία των ροών αυτών. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ροές βίντεο και δεδομένα θα 
πρέπει να είναι προσβάσιμες από την πολυπαραθυρική εφαρμογή πελάτη (client) του Κεντρικού Λογισμικού 
Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων. 
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης: 

• Την έκδοση του λογισμικού Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα/tablets για ανταλλαγή πληροφοριών (περιστατικά, τηλεματική, μηνύματα, ειδοποιήσεις, 
εικόνες, βίντεο) με την κεντρική εφαρμογή έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο συντονισμός 
το προσωπικό στο πεδίο αλλά και η άμεση πληροφόρηση εν κινήσει. 

• Τις διατάξεις στήριξης, εξοπλισμό και ειδικούς αλγόριθμους για την έγκαιρη 
προειδοποίηση/εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς. 

Μέσω του κεντρικού λογισμικού θα πρέπει να επιτελείται ο έλεγχος (control) των αισθητήρων/ συσκευών 
καθώς και η επιτήρηση κατάστασης (state of health). Επιπλέον, στο κεντρικό λογισμικό θα πρέπει να 
συγκεντρώνονται όλες οι μετρήσεις και θα παράγονται οι συναγερμοί και ειδοποιήσεις. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης όλων των επιχειρησιακών μέσων του Δήμου, της 
διαθεσιμότητά τους καθώς και της ανάθεσή τους σε συμβάντα που απαιτούν την απόκριση του Δήμου. Κατά 
τη διαχείριση των συμβάντων και μέσω ανοικτών διεπαφών θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα της 
συνεργατικής απόκρισης με υπηρεσίες Δημόσιας Ασφάλειας.   
Στο πλαίσιο του έργου, πρέπει να περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός και η άδεια χρήσης/ λειτουργίας του Κέντρου 
Ελέγχου (ΚΕ), ενώ παράλληλα θα πρέπει να διατεθεί αντίστοιχη άδεια για Η/Υ (client) στο Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας (ΓΠΠ) του Δήμου.   
Ειδικότερα το ΚΕ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με:  

• Διακομιστή (server) διαχείρισης και καταγραφής ροών βίντεο 
• Θέση εργασίας (H/Y) μετά επιτραπέζιων οθονών για χειριστές συμβάντων 
• Δικτυακό εξοπλισμό τοπικής διασύνδεσης συσκευών   
• Δρομολογητές διασύνδεσης στο Σύζευξης και το Ίντερνετ (cloud) 
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Η διασύνδεση του ΚΕ με τις κάμερες πυρανίχνευσης θα γίνεται ευρυζωνικά (ίντερνετ) μέσω δρομολογητή 
που θα εγκατασταθεί στο δημοτικό αναψυκτήριο του πάρκου. Στο αναψυκτήριο θα τοποθετηθεί και ένας 
μετεωρολογικός σταθμός. Οι βιντεοροές-δεδομένα των καμερών θα αποστέλλονται στο αναψυκτήριο μέσω 
ραδιοζεύξεων (ασύρματα λινκ).  
Ακολουθεί η ανάλυση των προτεινόμενων υποσυστημάτων των αντίστοιχων υποδράσεων: 
Υποδράση 1 - Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων 
Η υποδράση 1 αφορά στην παραμετροποίηση ενός Λογισμικού Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων 
Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεργασία και τον συντονισμό της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εσωτερικά μεταξύ όλων των στελεχών της, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους 
εμπλεκόμενους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Το σύστημα θα βοηθά στην Επίγνωση Κατάστασης, στη 
διαμόρφωση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και θα συνεπικουρεί στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών πόρων για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων (π.χ. πυρκαγιά, κ.ά.), 
ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων. 
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι βασισμένο κυρίως σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΤΠΕ / ΓΣΠ), να ολοκληρώνει και να αξιοποιεί δεδομένα 
αισθητήρων, χωρικά και μη δεδομένα που διαρκώς θα καταχωρούνται σε αυτό και σε συνδυασμό με έξυπνες 
τεχνικές και αλγόριθμους, να τα επεξεργάζεται και να παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες 
χρήσιμες για τη συνεργατική αντιμετώπιση των συμβάντων έκτακτης ανάγκης, τον καλύτερο συντονισμό των 
εμπλεκόμενων φορέων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής. 
Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει αρθρωτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική και μέσω αυτού θα  πρέπει να 
υποστηρίζεται (μεταξύ άλλων): 

• Η ολοκλήρωση διαφορετικών και ετερογενών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) σε 
μία και μόνη λειτουργική πλατφόρμα με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης χαρτογραφικών 
δεδομένων και σκοπό την ενοποιημένη αντιμετώπιση των διαφορετικών πλευρών του προβλήματος 
του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της διαχείρισης κρίσεων, καθώς και την παραγωγή σχετικού 
υλικού προς διάχυση. 

• Η δομημένη ψηφιακή χαρτογραφική αποτύπωση δεδομένων και πληροφοριών πολιτικής 
προστασίας (κτιριακές εγκαταστάσεις, σχολεία, κατασκηνώσεις, λοιπά σημεία ενδιαφέροντος, 
ποτάμια, ρέματα, πυροφυλάκεια, υδατοδεξαμενές, πυροσβεστικοί κρουνοί, χώροι εναπόθεσης 
απορριμμάτων κ.ο.κ.). 

• Η αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων του προσωπικού στο πεδίο με τους αντίστοιχους χρήστες στο 
ΓΠΠ για το βέλτιστο συντονισμό στην αντιμετώπιση περιστατικών μέσω εφαρμογών φορητών 
τερματικών. 

• Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες. 
• Η απεικόνιση και διαχείριση ροών βίντεο από τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. 
• Η διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαθεσιμοτήτων. 
• Η διαχείριση σχεδίων/πλάνων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 
• Η ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση συμβάντων. 
• Ο συντονισμός με φορείς Δημόσιας Ασφάλειας (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία, 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Λιμενικό) μέσω κατάλληλων διεπαφών 
διαλειτουργικότητας και εργαλείων συνεργασίας. 

• Η επίγνωση κατάστασης και διαμόρφωση κοινής επιχειρησιακής εικόνας. 
• Η ψηφιοποίηση και διαχείριση σχεδίων έκτακτης ανάγκης από φυσικές καταστροφές.  
• Η έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση δασικών πυρκαγιών. 
• Ο ανοιχτός χαρακτήρας σε επίπεδο δεδομένων και υπηρεσιών ώστε να αξιοποιηθούν υπάρχοντα 

χωρικά δεδομένα, να ελαχιστοποιείται το κόστος και η πολυπλοκότητα της επικαιροποίησής τους, 
καθώς επίσης και να γίνονται διαθέσιμα τα δεδομένα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο του έργου για άλλες χρήσεις όπως η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στο μέλλον. 

• Η μελλοντική επέκταση για υποστήριξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω ανοικτών 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας (π.χ. μη στελεχωμένα αεροχήματα, αισθητήρες, συστήματα έξυπνης 
πόλης). 

Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις, το ολοκληρωμένο σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου 
θα πρέπει να αποτελείται από υποδομές δικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, υπόβαθρα γεωγραφικών 
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δεδομένων, υποσύστημα παρακολούθησης θέσης πόρων, αισθητήρες έγκαιρης ανίχνευσης, εφαρμογές 
σταθμών εργασίας για το Κέντρου Ελέγχου Πολιτικής Προστασίας και των Κινητών Τερματικών πεδίου καθώς 
και από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ενσωματωμένα εργαλεία για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού που απαιτείται για τη διαχείριση κρίσεων από φυσικές καταστροφές. 
Για την ευκολία συντήρησης και μη ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού, το Λογισμικό Συντονισμού και 
Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να εγκατασταθεί στο Cloud και να είναι προσβάσιμο 
από αυτό μέσω ασφαλούς σύνδεσης. 
Τονίζεται ότι το σύνολο των συστημάτων και των δεδομένων του έργου θα έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε 
να διασφαλίζεται η απαιτούμενη από την Ε.Ε. διαλειτουργικότητα, καθώς και η δυνατότητα μελλοντικών 
επεκτάσεων ανεξάρτητα από δεσμευτικές τεχνολογικές επιλογές και προϊόντα. 
Υποδράση 2 – Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 
Η υποδράση 2 αφορά στην εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς εντός του Πάρκου 
Πυρσινέλλα, για εποπτεία των περιοχών που κινδυνεύουν από εκδήλωση πυρκαγιάς. Η ανίχνευση θα πρέπει 
να γίνεται με χρήση δικτυακών καμερών με ενσωματωμένους αλγόριθμους ανάλυσης Video (VA: Video 
Analytics) εγκατεστημένες επί των υφιστάμενων ιστών φωτισμού του πάρκου. Τα ακριβή σημεία 
εγκατάστασης θα πρέπει να προκύψουν και επιβεβαιωθούν μετά από επιτόπου επίσκεψη (Site Survey) των 
αρμόδιων μηχανικών υλοποίησης κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και σχετική έγκριση από την 
Τεχνική Διεύθυνση του Δήμου.  
Σε περίπτωση συμβάντος/συναγερμού πυρκαγιάς, θα πρέπει να αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στην 
κεντρική πλατφόρμα (υποδράση-1) για περαιτέρω διαχείριση.  
Οι ενδεικτικές θέσεις στις οποίες προτείνεται να εγκατασταθούν οι κάμερες ανίχνευσης και επιτήρησης, 
προκειμένου το σύστημα να προσφέρει την μέγιστη δυνατή κάλυψη των περιοχών του πάρκου, είναι οι 
παρακάτω: 

• Θέση 1 - Επί υφιστάμενου ιστού οδικού φωτιστικού στην περιοχή του πάρκινγκ, ύψους 8 μέτρων, με 
στόχευση προς τη Βόρειο-Δυτική πλευρά του πάρκου. 

• Θέση 2 - Επί υφιστάμενου ιστού οδικού φωτιστικού στην περιοχή του πάρκινγκ, ύψους 8 μέτρων, με 
στόχευση προς το κέντρο του πάρκου. 

• Θέση 3 - Επί υφιστάμενου ιστού οδικού φωτιστικού στην περιοχή του πάρκινγκ, ύψους 8 μέτρων, με 
στόχευση προς τη Βόρειο-Ανατολική πλευρά του πάρκου. 

• Θέση 4 - Επί υφιστάμενου ιστού διακοσμητικού φωτιστικού στη Βόρειο-Ανατολική πλευρά του 
πάρκου, ύψους 4,3 μέτρων, με στόχευση προς το κέντρο του πάρκου.  

 
Ακολουθεί ενδεικτική διάταξη των τομέων πυρανίχνευσης (κίτρινη σκίαση) και απεικόνιση των περιοχών 
κάλυψης (πράσινη σκίαση): 

 
Θέση 1- Επί ιστού οδικού φωτιστικού, ύψους 8 μέτρων 
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Θέση 2- Επί ιστού οδικού φωτιστικού, ύψους 8 μέτρων 
 

 
Θέση 3- Επί ιστού οδικού φωτιστικού, ύψους 8 μέτρων 

 
Θέση 4- Επί ιστού διακοσμητικού φωτιστικού, ύψους 4,3 μέτρων 
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Συνολική κάλυψη συστήματος πυρανίχνευσης  
Επιπλέον, η υποδράση αφορά στην επιτήρηση του χώρου με χρήση κινητών καμερών PTZ για οπτική 
επιβεβαίωση συμβάντων, οι οποίες προβλέπεται να εγκατασταθούν στις θέσεις 1 και 4 που απεικονίζονται 
παραπάνω. 
Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
Θέση Καμερών: 

• Δικτυακές σταθερές κάμερες πυρανίχνευσης  
• Δικτυακές κινητές κάμερες (PTZ) για οπτική επιβεβαίωση συμβάντων 
• Εξοπλισμό ασύρματης δικτύωσης (κεραία και πομποδέκτης)  
• Διατάξεις στήριξης και τροφοδοσίας 

Θέση Αναψυκτηρίου: 
• Τοπικό Μετεωρολογικό Σταθμό 
• Εξοπλισμό ασύρματης δικτύωσης (κεραία/ες και πομποδέκτης) με τις θέσεις των καμερών  
• Διατάξεις στήριξης και τροφοδοσίας 
• Δρομολογητής ευρυζωνικής σύνδεσης (ίντερνετ)  
• Δικτυακό εξοπλισμό τοπικής διασύνδεσης συσκευών   

Τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές 
Υποδράση 1 – Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων 
Κεντρικό Λογισμικό Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την Πολιτική Προστασία 
Το σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την Πολιτική Προστασία έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
επίγνωσης κατάστασης που θα οδηγεί στη λήψη ορθών αποφάσεων, στη βέλτιστη χρήση επιχειρησιακών 
πόρων και του συντονισμού των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας για την αποφυγή ανθρώπινων θυμάτων, 
υλικών ζημιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Για τον λόγο αυτό, το υποσύστημα θα πρέπει να αποτελείται από εξοπλισμό και λογισμικό που θα παρέχει 
πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη βέλτιστη 
αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα 
πρέπει να είναι προσβάσιμο από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μέσω Cloud εφαρμογής αλλά 
και από το πεδίο μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τερματικών.  
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι βασισμένο κύρια σε Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΕΠ) και 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ), να αξιοποιεί χωρικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν σε 
αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και αλγόριθμους, να τα επεξεργάζεται και να παρέχει στους χρήστες 
του μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την εκτίμηση του κινδύνου φυσικών καταστροφών, αλλά και 
για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός 
φαινομένου.  
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Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει ενιαία επιχειρησιακή εικόνα στο ΓΠΠ και στο πεδίο των συμβάντων. Όλες 
οι συμμετέχουσες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσα από αυτό το 
ενιαίο περιβάλλον λαμβάνοντας τις ίδιες πληροφορίες, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στις εκτελούμενες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
υποσυστήματα: 
1. Διαχείρισης και Απεικόνισης Γεωγραφικών Πληροφοριών: Το λογισμικό θα αξιοποιήσει διαθέσιμα 

χωρικά δεδομένα (π.χ. υπάρχοντα δεδομένα του Δήμου, Κτηματολόγιο Α.Ε.) και σε συνδυασμό με 
έξυπνες εφαρμογές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες του μια σειρά 
από πληροφορίες για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση 
μιας φυσικής καταστροφής. Για το σκοπό αυτό θα εντοπιστούν οι πιθανές πηγές δεδομένων, θα 
ακολουθήσει ο μετασχηματισμός/καθαρισμός και η φόρτωσή τους σε κεντρική γεωχωρική αποθήκη 
δεδομένων. Επιπλέον, θα γίνει παραγωγή και μετάπτωση των απαραίτητων διανυσματικών γεωχωρικών 
δεδομένων (π.χ. καύσιμη ύλη, σημεία ενδιαφέροντος). Η γεωχωρική βάση δεδομένων θα διαχειρίζεται 
ενιαία και διαφανώς περιγραφικά δεδομένα, διανυσματικά γεωχωρικά δεδομένα και ψηφιδωτά 
γεωχωρικά δεδομένα.  

Το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες τρισδιάστατης απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων. 
Ειδικότερα, θα ενσωματωθούν δορυφορικές εικόνες από ελεύθερες πηγές, αεροφωτογραφίες που διαθέτει 
η Δημόσια Διοίκηση, καθώς και το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου για την τρισδιάστατη 
απεικόνισή τους. Η τρισδιάστατη απεικόνιση με πλοήγηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, είναι απαραίτητο 
στοιχείο ενός συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης δίνοντας την απαραίτητη 
επιχειρησιακή εικόνα του χώρου επιχειρήσεων. Όσο αφορά τα χωρικά δεδομένα, το σύστημα θα πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Δισδιάστατα (2D) και Τρισδιάστατα (3D) δεδομένα του γεωφυσικού υπόβαθρου.  
• Δρόμοι και Μονοπάτια (κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τον τύπο τους: π.χ. δίκτυο, δημοτικοί δρόμοι, 

αμαξωτοί, χωματόδρομοι).  
• Πληροφορίες για τα σημεία παροχής ύδατος όπως: Πυροσβεστικοί κρουνοί, Πηγάδια, Δεξαμενές 

νερού, Γεωτρήσεις νερού. Θα εισαχθούν στο σύστημα τα σημεία που θα δοθούν από τον Δήμου. 
• Πληροφορίες για την ακριβή γεωγραφική θέση σημείων ειδικού ενδιαφέροντος ώστε: α) να μπορεί 

να γίνει καλύτερη εκτίμηση της αναγκαίας διασποράς και κατανομής των δυνάμεων προληπτικά, και  
β) να οργανώνεται καλύτερα η επέμβαση για την προφύλαξή τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επίσης 
πληροφορίες για το περίγραμμα θέσεων, όπως: Χωματερές και ανεξέλεγκτοι χώροι απόθεσης απορριμμάτων, 
Πυροφυλάκια, Ελικοδρόμια κ.ο.κ. 

• Επιπλέον στοιχεία για τη γεωγραφική θέση σημείων ενδιαφέροντος, όπως: Απομονωμένα Σπίτια, 
Ξενοδοχειακές μονάδες, Αποθήκες – Αποθηκευτικοί χώροι (με εύφλεκτα υλικά π.χ. χαρτί, ξύλο, 
πλαστικά), Δεξαμενές καυσίμων (υγρών και αερίων) και άλλων εύφλεκτων υλικών, Ποιμνιοστάσια, 
Βιοτεχνίες - Βιομηχανίες, λοιπές Παραγωγικές Μονάδες, κ.λ.π. 

• Επιπλέον στατική πληροφορία όπως: Τηλεφωνικοί αριθμοί, Αριθμοί κινητών τηλεφώνων, 
Διευθύνσεις & Επιχειρησιακές δυνατότητες των εμπλεκομένων φορέων όπως: Αστυνομικοί σταθμοί, 
Πυροσβεστικοί σταθμοί, Στρατιωτικές μονάδες, Μονάδες πρώτων βοηθειών, Δημοτικά γραφεία & 
Εθελοντές και των διαθέσιμων πόρων, όπως: Χωματουργικά μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, 
φορτωτές, κλπ.) και οι χειριστές τους, Υδροφόρες και βυτία γενικά (ώστε να μπορούν να 
κινητοποιηθούν το συντομότερο δυνατό) και Λοιπό προσωπικό, κλπ. ώστε να είναι δυνατή η άμεση 
και με ακρίβεια επικοινωνία και κινητοποίησή τους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.  

2. Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Η διαχείριση επιχειρησιακών πόρων θα πρέπει να παρέχει τις 
κατάλληλες φόρμες και μεθόδους για την εισαγωγή και διαχείριση όλων των επιχειρησιακών μονάδων 
του Δήμου (αλλά και τρίτων) που δύναται να έχουν συμμετοχή σε μια διαχείριση κρίσεως. Όλοι οι 
επιχειρησιακοί πόροι θα πρέπει να εισάγονται στο σύστημα με γεωαναφορά (εφόσον είναι εφικτό) και 
επιπλέον να τους ανατίθεται μια σειρά από χαρακτηριστικά (στατικά και μεταβλητά) όπως π.χ. 
κατάσταση πόρου, σταθμός πόρου (π.χ. αποθήκη, κέντρο εκκίνησης οχημάτων κ.ο.κ.), αριθμός μονάδων, 
κωδικός κ.ο.κ. Οι πόροι ανάλογα με την κατάστασή τους και τους κανόνες που έχουν τεθεί από τους 
επιχειρησιακούς χρήστες θα προτείνονται αυτόματα και ειδοποιούνται είτε με αυτόματο τρόπο είτε με 
χειροκίνητο τρόπο από τον χειριστή ακολουθώντας τα μέτρα που προτείνονται από το σύστημα. Το 
υποσύστημα αυτό θα καλύπτει κάθε πτυχή της διαχείρισης των πόρων όπως πληροφορίες οχημάτων, 
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πληρωμάτων και εξοπλισμού.  Η κατάσταση των πόρων και η διαθεσιμότητά τους θα πρέπει να 
απεικονίζεται σε πινακωτή λίστα με πολλαπλές δυνατότητες φιλτραρίσματος. Η κατάσταση των και η 
διαθεσιμότητά τους θα πρέπει να εμφανίζεται με κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση τόσο στη λίστα 
όσο και στο τρισδιάστατο χάρτη ενώ η κατανομή των πόρων θα καθορίζεται από το τύπο περιστατικού 
και τη προτεραιότητά του σε σχέση με άλλα περιστατικά σε εξέλιξη. Οι προτάσεις πόρων θα δύναται να 
παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και να βασίζονται σε μια εκ περιτροπής 
βελτιστοποίηση του ενεργητικού φόρτου εργασίας και γενικά διαχείριση όλων των πόρων που ανήκουν 
σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Συμπερασματικά, το υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα στο Κέντρο 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να έχουν κάθε στιγμή πλήρη εικόνα της επιχειρησιακής 
διαθεσιμότητας των δυνάμεων, ώστε να επιλέγονται πάντα ανάλογα με την φύση του συμβάντος οι 
καταλληλότεροι πόροι (οχήματα και προσωπικό) όταν ζητείται η συνδρομή από υπηρεσίες Δημόσιας 
Ασφάλειας. 

3. Διασύνδεσης με το Υποσύστημα έγκαιρης προειδοποίησης/εντοπισμού εστιών πυρκαγιάς με χρήση 
καμερών και τεχνητής νοημοσύνης: θα επιτρέπεται η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών με απόλυτα ολοκληρωμένο τρόπο με τα υπόλοιπα εργαλεία. Κάθε φορά που θα ανιχνεύεται 
νέα πυρκαγιά, θα δημιουργείται ένας συναγερμός στην εφαρμογή. Η ταξινόμηση των παραγόμενων 
συναγερμών θα γίνεται μέσω της εφαρμογής με βάση τις στατικές οπτικές πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες στην εικόνα που δημιούργησε τον συναγερμό ή μέσω της χρήσης της κάμερας 
παρακολούθησης για την ανάκτηση ενημερωμένου βίντεο ροής κίνησης σχετικά με το πιθανό νέο 
περιστατικό. Θα πρέπει να παρέχονται πανοραμικές προβολές (360º), και πρόσβαση σε ρυθμίσεις pan, 
tilt και zoom με χρήση του ποντικιού, αλλά και αυτοματοποιημένα. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα 
πρέπει να απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των καμερών καθώς και τους κώνους ορατότητας 
τους. Εκτός από τις χειροκίνητες λειτουργίες ελέγχου της κάμερας θα πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί για 
να εκτελεί αυτόματα κυκλικούς προκαθορισμένους γύρους. Αυτοί οι γύροι θα βασίζονται σε μια 
ακολουθία σημείων που καθορίζουν τις κλίσεις και το ζουμ της κάμερας, την ταχύτητα και το χρόνο 
αναμονής. Εκτός από τον αυτόματο εντοπισμό πυρκαγιών, οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες σε 
κατάλληλες θέσεις ώστε να προσδίδουν μέγιστη κάλυψη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να 
παρακολουθούνται και να συντονίζονται όλες οι ενέργειες απόκρισης, μέσω χρήσης των ρυθμίσεων pan, 
tilt και ζουμ από το κέντρο επιχειρήσεων. 

4. Συνεργατικής Διαχείρισης Συμβάντων. Η διαχείριση συμβάντων περιλαμβάνει μια σειρά από 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διαχείρισης μια κρίσης και την υποστήριξη των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Ασφάλειας. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες φόρμες 
καταχώρισης δεδομένων συμβάντων, την ανάθεση επιχειρησιακών μέσων καθώς και την επικοινωνία με 
άλλους Φορείς (ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, ανταλλαγή γεωγραφικών οντοτήτων χάρτη, εικόνες, 
βίντεο, ηχητικές εγγραφές, κ.ο.κ.). Επιπλέον θα δίνει τη δυνατότητα για ψηφιακές ειδοποιήσεις προς 
τους άλλους φορείς Δημόσιας ασφάλειας για: 

• Εκδήλωση πυρκαγιάς (ύπαρξη καπνού ή εστίας πυρκαγιάς). 
• Άμεσο Κίνδυνο ανθρώπινων θυμάτων ή υλικών ζημιών από πυρκαγιά. 
• Επικίνδυνες και ύποπτες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Τέλος θα δίνει τη δυνατότητα για ψηφιακές ειδοποιήσεις από φορείς Δημόσιας ασφάλειας για: 
• Ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας δυνάμεων τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη 

πυρκαγιάς. 
• Ανάγκη συνδρομής δυνάμεων τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση και κατάσβεση 

πυρκαγιάς 
5. Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Βίντεο: θα παρέχει διασύνδεση με όλες τις κάμερες του έργου και θα 

παρουσιάζει ροές βίντεο πραγματικού χρόνου στους χειριστές στο ΓΠΠ σε εικονικό matrix. Επιπλέον θα 
δίνει τη δυνατότητα χειρισμού (PTZ), ανάκτησης συναγερμών αλλά και αναπαραγωγής 
καταγεγραμμένου βίντεο. 

6. Διαχείρισης Σχεδίων και Πλάνων Αντιμετώπισης από Φυσικές Καταστροφές: Θα δίνει τη δυνατότητα 
βέλτιστης καταχώρισης και διαχείρισης σχεδίων και πλάνων. Θα πρέπει η πληροφορία η οποία θα 
δύναται να καταχωρηθεί στο σύστημα σε γενικές γραμμές να είναι αυτή που περιλαμβάνεται στα Σχέδια 
Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, Σχέδια αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμύρες, σχέδια 
αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό κ.α.  
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7. Διασύνδεσης και Απεικόνισης δυναμικών δεδομένων από διαδικτυακούς παρόχους (ενεργά θερμά 
σημεία - active fires, μετεωρολογικά δεδομένα, καμένες εκτάσεις κ.ο.κ.). 

8. Υποσύστημα εφαρμογής κινητού για στελέχη του Δήμου: Η ειδική έκδοση της πλατφόρμας Συντονισμού 
και Διαχείρισης Κρίσεων για κινητά τερματικά (έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα ή/και Tablets) έχει ως στόχο την 
άμεση ενημέρωση από το πεδίο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για διαμόρφωση 
καλύτερης επιχειρησιακής εικόνας, δίνοντας ταυτόχρονα δυνατότητα εμπλοκής εκτός από το προσωπικό 
του Δήμου και σε εθελοντικές ομάδες. Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει αλλά και να 
λαμβάνει δεδομένα (συμβάντα, τοποθεσίες, πληροφορίες, οδηγίες κοκ.) και να τα προβάλει βέλτιστα σε 
χάρτη και σε κατάλληλες φόρμες. H επικοινωνία με τους εξυπηρετητές στο Cloud θα γίνεται μέσω 
GPRS/3G/4G ενώ θα λειτουργεί και ως τηλεματική συσκευή παρακολούθησης θέσης πόρου μέσω του 
ενσωματωμένου GPS. 

Εξοπλισμός Κέντρου Ελέγχου (ΚΕ) 
Θα πρέπει να εγκατασταθούν και να συνδεθούν στο σύστημα:  

• Ένας (1) εξυπηρετητής της πλατφόρμας διαχείρισης και ένας (1) σταθμός χειριστή, με δύο οθόνες 
27’’. 

• Επαρκής αριθμός σκληρών δίσκων (storage space array) του προσφερόμενου συστήματος για 
αποθήκευση των ροών βίντεο για τουλάχιστον 15 ημέρες. 

• Δικτυακό εξοπλισμό τοπικής διασύνδεσης συσκευών   
• Δρομολογητές διασύνδεσης στο Σύζευξης και το Ίντερνετ (cloud) 

Υποδράση 2 – Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 
Η δράση αφορά στην εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς εντός του Πάρκου Πυρσινέλλα 
σε ειδικό πυλώνα κατάλληλου ύψους (βάσει μελέτης), σε σημείο όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης 
και εξάπλωσης πυρκαγιάς. 
Η πυρανίχνευση θα πρέπει να γίνεται με χρήση δικτυακών οπτικών καμερών με ενσωματωμένους 
αλγόριθμους ανάλυσης Video (VA: Video Analytics), εγκατεστημένων σε κομβικά σημεία του Πάρκου 
Πυρσινέλλα.  
Το προτεινόμενο σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης θα βασίζεται στην δημιουργία ενός τεχνολογικά 
προηγμένου δικτύου επίβλεψης με τη χρήση καμερών και αλγορίθμων ανάλυσης εικόνας και ροών video 
(Video Analytics), ώστε οι αρμόδιοι φορείς να είναι σε θέση να ενημερώνονται άμεσα για οποιοδήποτε 
συμβάν βρίσκεται εκτός προσυμφωνημένων ορίων. 
Επιπλέον, η Δράση θα περιλαμβάνει την επιτήρηση του χώρου με χρήση κινητών καμερών PTZ για οπτική 
επιβεβαίωση συμβάντων. 
Το σύνολο των παραπάνω, θα συνεργάζονται απόλυτα με το Κεντρικό Λογισμικό Συντονισμού και Διαχείρισης 
Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας της Υποδράσης 1, με τη χρήση συμβατού API (Application Programming 
Interface) ή μέσω κατάλληλων διεπαφών υλικού. 
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την υλοποίηση της συγκεκριμένης υποδράσης θα περιλαμβάνει: 
Δικτυακή σταθερή κάμερα πυρανίχνευσης: 
Οι κάμερες θα πρέπει να είναι σταθερές 90 ή 45 μοιρών, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητες ανάλυσης 
εικόνας για τον εντοπισμό καπνού/ πυρκαγιάς. Η συγκεκριμένη ανάλυση θα εκτελείται εσωτερικά στην 
κάμερα από εξελιγμένους αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας. Οι κάμερες θα πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλη αρχιτεκτονική αλλά και επεξεργαστική ισχύ ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσουν την ανάλυση 
εικόνας σε πραγματικό χρόνο (Video Analytics) τοπικά, χωρίς την ανάγκη διασύνδεση τους σε οποιαδήποτε 
μορφής κεντρικού Video Analytics Server.  
Δικτυακή κινητή κάμερα (PTZ) για οπτική επιβεβαίωση συμβάντων: 
Οι κάμερες θα πρέπει να είναι κινητές, υψηλής ανάλυσης και μεγέθυνσης εστίασης (zoom, δίδοντας 
δυνατότητα στον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου να ελέγξει με σκοπό την οπτική επιβεβαίωση συμβάντων/ 
συναγερμών πυρκαγιάς ή ύποπτης δραστηριότητας που ανιχνεύθηκαν από τις κάμερες πυρανίχνευσης ή 
λοιπών VA.  
Διατάξεις στήριξης & ανάρτησης εξοπλισμού: 
Οι κάμερες θα πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες βάσεις στήριξης για την ανάρτηση σε 
μεταλλικούς ιστούς φωτισμού.    
Μετεωρολογικός Σταθμός: 
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Μετεωρολογικός Σταθμός, του οποίου οι μετρήσεις θα μπορούν να δώσουν πολύτιμους δείκτες για τη 
συγκεκριμένη συμπεριφορά των πυρκαγιών στο περιβάλλον τους, βοηθώντας την στρατηγική αντιμετώπισης. 
Τα αποκτηθέντα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε αριθμητική και γραφική παράσταση, 
επιτρέποντας την παρακολούθηση των ακόλουθων μεταβλητών: 

• Ταχύτητα ανέμου 
• Κατεύθυνση ανέμου 
• Βαρομετρική πίεση 
• Θερμοκρασία του αέρα 
• Σχετική υγρασία 
• βροχόπτωση 

Δικτυακός εξοπλισμό τοπικής διασύνδεσης συσκευών:   
Συσκευή δικτυακής μεταγωγής (switch) για το τοπικό δίκτυο του Κέντρου Ελέγχου και το αντίστοιχο του 
Δημοτικού Αναψυκτηρίου 
Δρομολογητές διασύνδεσης στο Σύζευξης και το Ίντερνετ (cloud) 
Ευρυζωνικός δρομολογητής για διασύνδεση μέσω ίντερνετ του Κέντρου Ελέγχου με το Δημοτικό 
Αναψυκτήριο του Πάρκου και το cloud 
Εξοπλισμός Ραδιοζεύξεων  
Εξοπλισμός (κεραία/ες και πομποδέκτης) για ασύρματη διασύνδεση των θέσεων καμερών πυρανίχνευσης με 
το Δημοτικό Αναψυκτήριο του Πάρκου.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές του αναφερόμενου εξοπλισμού, καθορίζονται με μορφή Πινάκων Συμμόρφωσης 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
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ΔΡΑΣΗ Ζ: Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free Wi-Fi) 
Βασικό χαρακτηριστικό μία «έξυπνης πόλης» είναι η δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών γρήγορης και 
αδιάλειπτης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η υποδομή αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της πόλης (σε οικονομικούς και αναπτυξιακούς όρους) και να ενισχυθεί η 
κοινωνική, πολιτιστική και αστική ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο 
αυτό η καινοτομία και η τεχνολογική πρωτοπορία γίνεται βασικός μοχλός ανάπτυξης του σύγχρονου Δήμου 
αξιοποιώντας στο έπακρο το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του. Με βάση τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη 
η ουσιαστική επένδυση σε τεχνολογικές υποδομές υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον Δήμο, που επιθυμεί 
στρατηγικά να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, με άξονες την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. 
Στο πλαίσιο της προμήθειας λύσεων Έξυπνης Πόλης, μεταξύ άλλων, θα εγκατασταθεί και ένα πλήρες σετ 
σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi access points) για την κάλυψη συγκεκριμένης χωρικής 
ζώνης του Πάρκου. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης θα είναι εξωτερικού χώρου, έτσι ώστε να είναι 
ανθεκτικά και να εξασφαλίζουν ποιότητα υπηρεσίας διασύνδεσης. Το Ασύρματο Δίκτυο θα προφέρει στους 
χρήστες ενιαίο σημείο διασύνδεση (κοινό SSID) και δυνατότητα γρήγορης αυθεντικοποίησης (Splash Page 
Authentication μέσω π.χ. Facebook, Google κλπ.). 
Κάθε σημείο πρόσβασης θα συνδέεται με το έξυπνο λογισμικό με στόχο ο Δήμος: 

• Να έχει την εποπτεία των εξοπλισμών και των περιοχών κάλυψης σε ψηφιακό χάρτη. 
• Να παρακολουθεί και να διαμορφώνει το φορτίο της διαδικτυακής κίνησης των επισκεπτών. 
• Να μπορεί να προβάλει διαφημιστικό περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία και το προφίλ του χρήστη 

(δημιουργώντας παράλληλα νέες ροές εσόδων για τον Δήμο). 
• Να αξιοποιεί δεδομένα από την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο που προσφέρεται στους πολίτες και, 

σε συνδυασμό με οφέλη Loyalty & Digital Marketing, να βρίσκεται σε θέση να προσφέρει 
προσωποποιημένη επικοινωνία με τους πολίτες. 

Τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές συστήματος 
Με την παροχή ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο ο Δήμος θα έχει στη διάθεσή του ένα 
δυνατό εργαλείο για την αύξηση διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στους κατοίκους και την προσέλκυση 
επισκεπτών. Η λύση θα στηρίζεται στον εξοπλισμό κεραίας τύπου Wi-Fi και τη σύνδεσή της με το διαδίκτυο 
και το έξυπνο λογισμικό διαχείρισης. Ένα πλήρες σετ ορίζεται ως πέντε (5) access points εξωτερικού χώρου, 
ένας μεταγωγέας PoE, ένα δρομολογητής σύνδεσης με οπτικό δίκτυο ή/και 5G καθώς και ο παρελκόμενος 
εξοπλισμός (φρεάτιο, ερμάριο, τεχνικά έργα μικρής έκτασης κτλ.). Το APs θα είναι σε αστέρα συνδεδεμένα 
με UTP στο PoE switch ενώ το σύστημα θα δίνει την δυνατότητα μέσω του μεταγωγέα να συνδεθούν επιπλέον 
PoE συσκευές (κάμερες, LoRaWAN Gateways, κ.ά.). Iδανικά, ο δρομολογητής θα έχει διπλό feed από οπτικό 
δίκτυο ή 5G δίκτυο. 
Για την υλοποίηση του δικτύου απαιτούνται: 

• σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης 
• εργασίες εγκατάστασης για την ανάρτηση της κεραίας σε εύλογο υψόμετρο σε δημόσιο χώρο 
• broadband σύνδεση με πάροχο της επιλογής του Δήμου. 

Κάθε σημείο ασύρματης πρόσβασης θα: 
• Υποστηρίζει συνδεσιμότητα Wi-Fi με όλες τις ασύρματες κινητές συσκευές επισκεπτών. 
• Υποστηρίζει την περιοχή κάλυψης και το πλήθος ταυτόχρονων συνδεδεμένων κινητών συσκευών 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δήμου και των επερχόμενων επισκεπτών. 
• Υποστηρίζει δημιουργία ασύρματου δικτύου με στόχο και ικανότητα απρόσκοπτης περιήγησης των 

επισκεπτών από την περιοχή κάλυψης της μίας κεραίας στη γειτονική (Roaming). 
• Διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. 
• Διαθέτει εξοπλισμό στήριξης και συναρμολόγησης σε δημόσιο χώρο. 
• Συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ασύρματο δίκτυο θα πρέπει να είναι εξωτερικού χώρου, ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και 
ελεγχόμενο από εφαρμογές νέφους (cloud controller) για ευελιξία διαχείρισης, αξιοπιστία διασύνδεσης και 
ύψιστη ασφάλεια. Επίσης, το δίκτυο θα πρέπει να παρέχει αδιάλειπτα (24x7) και σε πραγματικό χρόνο 
πληροφορίες και ειδοποιήσεις (alerts) για τυχόν δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται, ενώ πρέπει να 
παρέχεται και η δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης που εξασφαλίζει η αρχιτεκτονική cloud. 
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Το λογισμικό λειτουργίας του δικτύου θα πρέπει να διατηρείται πάντα ενημερωμένο, εξασφαλίζοντας 
μέγιστη ασφάλεια και δυναμική προσαρμογή έναντι απειλών. Το λογισμικό θα πρέπει, επίσης, να παρέχει 
έτοιμη σελίδα αρχικής σύνδεσης (splash page) με δυνατότητα διασύνδεσης από προφίλ κοινωνικών δικτύων. 
Τέλος, το ασύρματο δίκτυο θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει προηγμένες στατιστικές αναλύσεις 
χρήσης (Advanced Analytics), με δυνατότητες σε βάθος ανάλυσης των λεπτομερειών χρήσης του δικτύου, 
όπως για παράδειγμα λεπτομερείς αναλύσεις κίνησης δεδομένων (data traffic analysis drill down), και 
απεικόνιση δεδομένων των χρηστών, όπως για παράδειγμα: αριθμούς επισκεπτών, ώρες παραμονής τους σε 
σύνδεση, τα ποσοστά επανάληψης επισκέψεων και σύγκριση τάσεων. 
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4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου βασίζεται στον διαχωρισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωσή του, σε φάσεις, ώστε αυτές να παρακολουθούνται αποτελεσματικότερα και να προσδιορίζεται 
ο σχετικός χρόνος υλοποίησής τους με σκοπό τον αποδοτικότερο χρονοπρογραμματισμό του έργου. Για κάθε 
επιμέρους φάση, αλλά και για το σύνολο του έργου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποδοτικές και 
αναγνωρισμένες τεχνικές παρακολούθησης έργου και διασφάλισης της ποιότητάς του.  
Ο χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης χωρίζεται σε φάσεις και ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Αναλυτικότερα, κάθε 
φάση έχει ως εξής: 
Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής  
Ενδεικτικός χρόνος για την ολοκλήρωσης της Φάσης αυτής είναι ο ένας (1) μήνας. Στο χρόνο αυτό, ο ανάδοχος 
θα πρέπει να καταθέσει Μελέτη Εφαρμογής που να συμπεριλαμβάνει κείμενο που να αναφέρεται στη 
Στρατηγική και Διοικητική που θα ακολουθηθεί για το έργο, η οποία θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό 
υλοποίησης του έργου και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής: 
• Σχέδιο Διοίκησης και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα 
• Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών  
• Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων των συστημάτων 
• Επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των εκδόσεων λογισμικού 
• Σχέδιο συνεχούς παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος.  
• Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου 
• Μεθοδολογία και πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών 
Επιπρόσθετα, στη φάση αυτή ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει το απαραίτητο υλικό στον ανάδοχο, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε δράσης.  
Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής σηματοδοτείται από την αποδοχή της Μελέτης Εφαρμογής από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  
 
Φάση Β: Υλοποίηση του έργου    
Ενδεικτικός χρόνος για την ολοκλήρωση της Φάσης αυτής είναι οι δέκα (10) μήνες. Κατά τη διάρκεια της 
Φάσης Β οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι:  
• Προμήθεια συστημάτων 
• Ανάπτυξη, εγκατάσταση των συστημάτων  
• Θέση σε λειτουργία συστημάτων 
 
Φάση Γ: Πιλοτική Λειτουργία  
Ενδεικτικός χρόνος για την ολοκλήρωση της Φάσης αυτής είναι ο ένας (1) μήνας. Με τη λήξη της Φάσης αυτής 
πραγματοποιείται η οριστική παραλαβή του έργου. Κατά τη διάρκεια της Φάσης Γ οι υποχρεώσεις του 
Αναδόχου είναι:  
• Η υλοποίηση οποιονδήποτε βελτιώσεων κριθούν απαραίτητες στο έργο, εφόσον δεν αλλάζουν 

ουσιαστικά οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί. 
• Έλεγχος ορθής διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν ήδη στο Δήμο, 

εφόσον υπάρχει αλληλεπίδραση με υφιστάμενα συστήματα. 
• Η επιδιόρθωση οποιουδήποτε προβλήματος στη σωστή λειτουργία του λογισμικού. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Φάση Α – Μελέτη Εφαρμογής                    
Φάση Β – Υλοποίηση                     
Φάση Γ –Πιλοτική Λειτουργία             

 
Με την ολοκλήρωση της Φάσης Γ και την οριστική παραλαβή του έργου θα ξεκινά η περίοδος εγγύησης του 
έργου, η οποία θα διαρκέσει δύο (2) έτη. Κατά την Περίοδο Εγγύησης θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 
• Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) του λογισμικού.  
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• Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 
• Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των παραμετροποιήσεων, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με 

τις νεότερες εκδόσεις. 
• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

χρήσεως. 
 

Παραδοτέα Έργου 
Τα παραδοτέα της σύμβασης σε κάθε φάση είναι: 
• Π1: Μελέτη Εφαρμογής (τέλος Φάσης Α) 
• Π2: Λογισμικό και εξοπλισμός εγκατεστημένο και σε λειτουργία (Τέλος Φάσης Β) 
• Π3: Τελική έκθεση Έργου (τέλος Έργου, Φάση Γ) 
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5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για οποιασδήποτε προληπτική και επανορθωτική συντήρηση της 
προμήθειας, όπως επίσης και αναβάθμιση - επέκταση των λειτουργιών όλων των υποσυστημάτων της 
αρθρωτής αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και για εύρυθμη και ομαλή λειτουργία 
αυτού για διάστημα δύο (2) ετών από την παράδοση του έργου: 

· επίπεδο παρουσίασης (διεπαφή χρηστών), 
· επίπεδο εφαρμογής (επιχειρησιακή λογική) , 
· επίπεδο δεδομένων (διαχείριση δεδομένων). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης-Υποστήριξης για τα 
πληροφοριακά συστήματα και τα υποσυστήματά τους.  
Το χρονικό διάστημα για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή συντήρησης - υποστήριξης) ορίζεται σε δύο (2) 
έτη για το σύνολο του έργου από την ημέρα που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του αναδόχου 
είναι οι παρακάτω:  

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, διαδικτυακής πύλης και των υποσυστημάτων της  
• Εύρυθμη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης σε βάση 24 x 7  
• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης 

ειδοποίησης ή με αποστολή email από τον Δήμο ή ακόμη και με τηλεφωνική επικοινωνία των 
Διαχειριστών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός μιας ημέρας από την 
αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων  

• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.  
• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

του υλικού και λογισμικού  
• Υπηρεσία Help Desk για τους διαχειριστές του συστήματος του Δήμου 

Αναλυτικά η εργασία Συντήρησης & Υποστήριξης των παραπάνω περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει τα εξής: 
• Διαχείριση, αφορά σε εργασίες: 

o τεχνικής υποστήριξης, 
o προληπτικής συντήρησης. 

• Υποστήριξη Χρηστών, αφορά σε υπηρεσίες: 
o υποστήριξης,  
o εκπαίδευσης των τελικών χρηστών της προμήθειας. 

• Αποκατάσταση Λειτουργίας, αφορά: 
• διόρθωση σφαλμάτων λογισμικού (bugs) τόσο του λογισμικού διαχείρισης των πληροφοριακών 

συστημάτων όσο και κάθε άλλου λογισμικού, ολοκληρωμένου πακέτου ή μέρους/ συστατικού του 
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου των πληροφοριακών συστημάτων εντός 48 ωρών κατά τις 
εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή), 

• αποκατάσταση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων εντός 24 ωρών σε περίπτωση 
υπαιτιότητας του αναδόχου. 

Η εργασία Συντήρησης & Υποστήριξης αφορά και σε επικουρικές και συμπληρωματικές ενέργειες και 
υπηρεσίες αλλά και την υιοθέτηση και τήρηση πρακτικών, οι οποίες κρίνονται ζωτικής σημασίας για την ορθή, 
συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών Υποστήριξης & Συντήρησης ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη: 

• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (αναφέρονται ενδεικτικά: Ν. για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, Ν. 2774/99 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα), 

• τα διεθνή πρότυπα Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τις σύγχρονες εξελίξεις 
στις Τεχνολογίες Ασφάλειας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

• τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς στο χώρο της Ασφάλειας Συστημάτων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Οι ενέργειες της εργασίας Συντήρησης & Υποστήριξης μπορεί να προκύψουν από: 
• αιτήματα που προέρχονται από τους υπάλληλους/χρήστες των εφαρμογών, 
• αιτήματα/προδιαγραφές που προέρχονται από αρμόδιες Αρχές/Υπουργεία, 
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• πιθανά προβλήματα που προέρχονται από σφάλματα του πηγαίου κώδικα (bugs). 
Επικοινωνία με τον Δήμο 
Η επικοινωνία του αναδόχου με τον Δήμο θα πραγματοποιείται: 

• μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπηρεσιών του Δήμου με τον ανάδοχο για παροχή τεχνικών 
πληροφοριών ή οδηγιών με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων κάθε 
εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις εργάσιμες ώρες του Δήμου, 

• μέσω σύγχρονων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και του 
αναδόχου για την αναφορά συμβάντων και την επίλυση προβλημάτων, όπως για παράδειγμα με τη 
χρήση διαδραστικής εφαρμογής καταγραφής αιτημάτων και επίλυσης συμβάντων ή τη χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• με επιτόπια (on-site) εργασία στους χώρους του Δήμου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και από τις 
δύο πλευρές. 

Αναβαθμίσεις 
Επιπλέον, η πραγματοποίηση των αναβαθμίσεων/ενημερώσεων των εκδόσεων των πληροφοριακών 
συστημάτων: 

• αποκλειστικά από τον ανάδοχο, 
• σε χρονική στιγμή και διάρκεια τέτοια που δεν θα επηρεάζεται η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία 

των πληροφοριακών συστημάτων. 
Τέλος, η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών πρέπει να πραγματοποιείται: 

• με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του 
Δήμου, 

• με σεβασμό και τήρηση τόσο των κανόνων δεοντολογίας όσο και της εθνικής και διεθνούς 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

με σεβασμό και τήρηση των πρακτικών ασφάλειας, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό τμήμα της 
παρούσης τεχνικής περιγραφής. 
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6 ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 
O Δήμος Ιωαννιτών μέσω του έργου με τίτλο «Λύσεις καινοτομίας για την ανάπλαση του Πάρκου 
Πυρσινέλλα» θα προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω: 
• ΔΡΑΣΗ Α: Πέντε (5) έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches) 
• ΔΡΑΣΗ Β: Δύο (2) έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks) 
• ΔΡΑΣΗ Γ: Μία (1) έξυπνη διάβαση 
• ΔΡΑΣΗ Δ: Μία (1) εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την ανάδειξη εκπαιδευτικών 

κήπων 
• ΔΡΑΣΗ Ε: Ένα (1) σύστημα έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης  
• ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Ένα (1) πληροφοριακό σύστημα πολιτικής προστασίας για ανίχνευση πυρκαγιάς στο Πάρκο 

Πυρσινέλλα 
• ΔΡΑΣΗ Ζ: Σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points) 

Γενικά, η παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνει ολοκληρωμένες και λειτουργικές λύσεις για τον Δήμο από 
τις οποίες θα προκύπτουν ενιαία, ολοκληρωμένα και λειτουργικά αποτελέσματα, συνεισφέροντας στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Προσωπικό: Για την εύρυθμη λειτουργία και τη διαχείριση των συστημάτων του σχετικού υποέργου, ο Δήμος 
θα διαθέσει προσωπικό, το οποίο θα είναι αρμόδιο με τα σχετικά καθήκοντα, δηλαδή την εύρυθμη 
λειτουργία και συντήρηση των προτεινόμενων Δράσεων. Δεδομένων των απαιτήσεων, οι διαχειριστές θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά. 
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός: Για την ολοκληρωμένη λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο του έργου, ο 
δήμος θα λάβει από τον ανάδοχο υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους διαχειριστές και τους χρήστες των 
συστημάτων. Στόχος της εκπαίδευσης θα είναι η γρήγορη αφομοίωση των διαδικασιών για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση, την επικαιροποίηση των δεδομένων καθώς και την επίλυση προβλημάτων. Ο ανάδοχος θα 
υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα ενός μηνός (πιλοτική λειτουργία).  
Με τον τρόπο αυτό θα πραγματοποιηθεί η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν ικανό πυρήνα 
στελεχών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας τη διαχείριση 
και την υποστήριξη όλων των λειτουργικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 
Άδειες και Εγκρίσεις: Το σύνολο των ανωτέρω παρεμβάσεων/δράσεων του έργου θα είναι σύννομες με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κτλ., και θα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, την 
Προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών, την Προστασία των εμπεριεχομένων 
δεδομένων. 
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7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΔΡΑΣΗ Α: Έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches) 

Α/Α  Περιγραφή Δαπάνης Κατηγορία 
Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα  

Κόστος 
Μονάδας 
με 24% 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με 
24% ΦΠΑ 

Βασικός Εξοπλισμός 

1.1 Ενεργειακά αυτόνομος 
σταθμός ανάπαυσης Εξοπλισμός 2 τεμ 8.990,00 € 17.980,00 € 

1.2 
Ενεργειακά αυτόνομος 
σταθμός ανάπαυσης με 
πρισματικό πυλώνα 

Εξοπλισμός 2 τεμ 26.660,00 € 53.320,00 € 

1.3 

Ενεργειακά αυτόνομος 
σταθμός ανάπαυσης με 
πρισματικό πυλώνα και 
έξτρα χαρακτηριστικά 

Εξοπλισμός 1 τεμ 64.976,00 € 64.976,00 € 

Υπηρεσίες 

2.1 Εγκατάσταση εξοπλισμού Υπηρεσίες  5 τεμ 1.488,00 € 7.440,00 € 

2.2 Παραμετροποίηση software Υπηρεσίες  1 Κατ’ 
αποκοπή 3.100,00 € 3.100,00 € 

2.3 Εκπαίδευση Υπηρεσίες 1 Κατ’ 
αποκοπή 1.240,00 € 1.240,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  148.056,00 € 

 
ΔΡΑΣΗ Β: Έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks) 

Α/Α  Περιγραφή Δαπάνης Κατηγορία 
Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα  

Κόστος 
Μονάδας  
με 24% 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με 
24% ΦΠΑ 

Βασικός Εξοπλισμός 

1. 
Infokiosk διαδραστικής 
πληροφόρησης εξωτερικού χώρου 
(οθόνης 55 ιντσών) 

Εξοπλισμός 2 τεμ 14.741,24 € 29.482,48 € 

Λογισμικό/ Εφαρμογές 

2. Λογισμικό διαχείρισης 
περιεχομένου υλικού πολυμέσων 

Λογισμικό/ 
Εφαρμογές 1 Κατ’ 

αποκοπή 6.200,00 € 6.200,00 € 

Υπηρεσίες 

3. Εγκατάσταση εξοπλισμού Υπηρεσίες  2 τεμ 1.517,76 € 3.035,52 € 

4. 
Εικαστική σχεδίαση 4 X Templates 
για διαφορετικά είδη 
περιεχομένου 

Υπηρεσίες  1 Κατ’ 
αποκοπή 1.517,76 € 1.517,76 € 

5. Εκπαίδευση Υπηρεσίες 1 Κατ’ 
αποκοπή 1.138,32 € 1.138,32 € 

6. 

Μηνιαία συντήρηση λογισμικού 
διαχείρισης υλικού πολυμέσων – 
αναβαθμίσεις (περιλαμβάνει 
συντήρηση 24 μήνες) 

Υπηρεσίες 24 μ 189,72 € 4.553,28 € 



  35 

 

ΣΥΝΟΛΟ   45.927,36 € 

 
ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνη διάβαση 

Α/Α  Περιγραφή Δαπάνης Κατηγορία 
Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα  

Κόστος 
Μονάδας 
με 24% 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με 
24% ΦΠΑ 

1. Έξυπνη διάβαση πεζών 

1.1 

Έξυπνη διάβαση πεζών που 
αποτελείται από: 
- 2x κύριες μονάδες 

έξυπνης διάβασης (1 ανά 
πλευρά) 

- 4x φωτεινές πινακίδες (2 
ανά πλευρά, 1 ανά 
κατεύθυνση) 

- 8x προειδοποιητικά φώτα 
τύπου led (4 σε κάθε 
στύλο, 2 ανά 
κατεύθυνση)  

- 2x κάμερες (1 ανά 
πλευρά) 

- 2x ραντάρ (1 ανά πλευρά) 

Εξοπλισμός 1 τεμ € 11.036,00 € 11.036,00 

1.2 Λογισμικό διαχείρισης 
έξυπνης διάβασης Λογισμικό 1 Κατ’ 

αποκοπή € 3.100,00 € 3.100,00 

1.3 Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία Υπηρεσίες 1 τεμ € 4.340,00 € 4.340,00 

Υποσύνολο 18.476,00 € 

2. Έξυπνο σύστημα ασφάλειας κυκλοφορίας 

2.1 

Υψηλής ευκρίνειας και 
ευρυγώνια κάμερα 
τοποθετημένη στη διάβαση 
πεζών με γωνία θέασης και 
στις δύο πλευρές 
κατευθύνσεων ανίχνευσης 
πεζών 

Εξοπλισμός 1 τεμ € 3.410,00 € 3.410,00 

2.2 

Αυτόματη οπίσθια φωτεινή 
ανακλαστική πινακίδα που 
προσαρμόζεται στο επίπεδο 
εξωτερικού φωτός 

Εξοπλισμός 1 τεμ € 930,00 € 930,00 

2.3 

Κίτρινες και κόκκινες 
προειδοποιητικές λυχνίες 
εντοιχισμένες στον στύλο 
όπου αναβοσβήνουν με 
δυνατότητα 
προγραμματισμού του 
μοτίβου 

Εξοπλισμός 1 τεμ € 434,00 € 434,00 

2.4 Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία Υπηρεσίες 1 τεμ € 1.116,00 € 1.116,00 

Υποσύνολο 5890,00 € 

3. 'Εξυπνο σύστημα συλλογής στατιστικών κυκλοφορίας 

3.1 

Έξυπνη συλλογή 
στατιστικών κυκλοφορίας 
που αφορά σε: 
- Καταμέτρηση οχημάτων 

από απόσταση 5 έως 100 
μέτρων 

- Ταξινόμηση οχημάτων (5 
κατηγορίες) 

- Τρέχουσα & μέση 
ταχύτητα οχήματος 

Εξοπλισμός 1 τεμ € 8.060,00 € 8.060,00 
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- Στατιστικά στοιχεία 
κατεύθυνσης 

- Ανώνυμη καταμέτρηση 
και κατεύθυνση πεζών 

3.2 Εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση Υπηρεσίες 1 τεμ € 1.364,00 € 1.364,00 

Υποσύνολο 9.424,00 € 

4. 'Εξυπνο σύστημα περιβαλλοντικών μετρήσεων 

4.1 

Σταθμός μέτρησης 
περιβαλλοντικών 
παραμέτρων που 
αποτελείται από: 
- 1 αισθητήρας 

καταμέτρησης 
μικροσωματιδίων PM 1, 
PM 2.5, PM 10: 0 - 
1000μg/m3. 

- 1 αισθητήρας 
καταμέτρησης 
θερμοκρασίας, υγρασίας 
και ατμοσφαιρικής πίεσης 

- 2 αισθητήρες 
καταμέτρησης 
ατμοσφαιρικής 
συγκέντρωσης O3, NO2. 

- Λογισμικό διαχείρισης 
περιβαλλοντικών 
μετρήσεων 

Εξοπλισμός/ 
Λογισμικό 1 τεμ € 5.580,00 € 5.580,00 

4.2 

Εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση 
λογισμικού και θέση σε 
λειτουργία 

Υπηρεσίες 1 τεμ € 1.860,00 € 1.860,00 

Υποσύνολο 7.440,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   41.230,00 € 

 
ΔΡΑΣΗ Δ: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την ανάδειξη εκπαιδευτικών κήπων 

Α/Α  Περιγραφή Δαπάνης Κατηγορία 
Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα  

Κόστος 
Μονάδας 
με 24% 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με 
24% ΦΠΑ 

1.1 Διαδικτυακή Πύλη με λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας: 
Εφαρμογές 

1.1.1 
Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες στο ευρύ 
κοινό 

Λογισμικό/ 
Εφαρμογές 8 α/μ 3.720,00 € 29.760,00 € 

Μερικό Σύνολο Εφαρμογές       29.760,00 € 

2.1 Μελέτη Εφαρμογής Υπηρεσίες 1 α/μ 4.480,00 € 4.480,00 € 

2.2 

Συλλογή, Τεκμηρίωση 
πολυμεσικού 
περιεχομένου, 
Μετάφραση 

Υπηρεσίες 4 α/μ 3.720,00 € 14.880,00 € 

2.3 Φωτογραφίες υψηλής 
ανάλυσης Υπηρεσίες 180 τεμ 14,88 € 2.678,40 € 

2.4 
Εικονική περιήγηση με 
360ο πανοράματα (6 
τεμ) 

Υπηρεσίες 4 α/μ 3.720,00 € 14.880,00 € 

2.5 

Διαδραστικό παιχνίδι 
για παιδιά (δύο 
παιχνίδια με θέμα 
αστικό πάρκο και 
εκπαιδευτικός κήπος) 

Υπηρεσίες 6 α/μ 3.720,00 € 22.320,00 € 

2.6 Δημιουργία και 
εκτύπωση QR Codes Υπηρεσίες 60 τεμ 14,88 € 892,80 € 
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Μερικό Σύνολο Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών       60.131,20 € 

Π3.1 
Εγκατάσταση 
Εφαρμογών σε 
υπολογιστικό κέντρο 

Υπηρεσίες 
Εγκατάστασης 1 α/μ 2.480,00 € 2.480,00 € 

Μερικό Σύνολο Υπηρεσίες 
Εγκατάστασης       2.480,00 € 

Π4.1 Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης  

Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης 0,5 α/μ 2.480,00 € 1.240,00 € 

Μερικό Σύνολο Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης       1.240,00 € 

Π5.1 Πιλοτική  Λειτουργία, 
Τεχνική Υποστήριξη Υπηρεσίες Πιλοτικής 1 α/μ 2.480,00 € 2.480,00 € 

Μερικό Σύνολο Υπηρεσίες 
Πιλοτικής       2.480,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   96.091,20 € 

 
ΔΡΑΣΗ Ε: Σύστημα έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης 

Α/Α  Περιγραφή Δαπάνης Κατηγορία 
Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα  

Κόστος 
Μονάδας με 
24% ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με 24% 
ΦΠΑ 

1.3 SMART Gateways & 
αισθητήρες Εξοπλισμός 14 τεμ 3.100,00 € 43.400,00 € 

Μερικό Σύνολο Εξοπλισμός       43.400,00 € 

2.1 Πλατφόρμα λογισμικού Εφαρμογές 1 τεμ 47.120,00 € 47.120,00 € 

Μερικό Σύνολο Εφαρμογές       47.120,00 € 

3.1 Μελέτη Εφαρμογής Υπηρεσίες 1 α/μ 5.720,00 € 5.720,00 € 

3.2 
Παραμετροποίηση 
λογισμικού και 
εξοπλισμού 

Υπηρεσίες 4 α/μ 3.720,00 € 14.880,00 € 

3.3 Τηλεπικοινωνιακά κόστη Υπηρεσίες 14 τεμ 74,40 € 1.041,60 € 

Μερικό Σύνολο Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών       21.641,60 € 

4.1 Εγκατάσταση Εφαρμογών 
σε υπολογιστικό κέντρο 

Υπηρεσίες 
Εγκατάστασης 1 α/μ 3.720,00 € 3.720,00 € 

Μερικό Σύνολο Υπηρεσίες 
Εγκατάστασης       3.720,00 € 

5.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης 0,5 α/μ 3.720,00 € 1.860,00 € 

Μερικό Σύνολο Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης       1.860,00 € 

6.1 Πιλοτική  Λειτουργία, 
Τεχνική Υποστήριξη 

Υπηρεσίες 
Πιλοτικής 1 α/μ 3.720,00 € 3.720,00 € 

Μερικό Σύνολο Υπηρεσίες 
Πιλοτικής       3.720,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   121.461,60 € 
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ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Πληροφοριακό σύστημα πολιτικής προστασίας για την ανίχνευση πυρκαγιάς στο Πάρκο 
Πυρσινέλλα 

Α/Α  Περιγραφή Δαπάνης 
Κατηγορί
α 
Δαπάνης 

Ποσότητ
α 

Μονάδ
α  

Κόστος 
ανά 
μονάδα 
με ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με 
ΦΠΑ 

1 Εξοπλισμός Πυρανίχνευσης 

1.1 Σταθερή Κάμερα με ΑΙ/VA για ανίχνευση 
πυρκαγιάς 

Εξοπλισμός 4 τεμ 12.400,0
0 € 49.600,00 € 

1.2 Κινούμενη Κάμερα PTZ 4MP 45x IR 150m Εξοπλισμός 2 τεμ 6.200,00 
€ 12.400,00 € 

1.3 Διατάξεις στήριξης επί ιστών φωτισμού Εξοπλισμός 6 τεμ 372,00 € 2.232,00 € 

1.4 Μετεωρολογικός σταθμός Εξοπλισμός 1 τεμ 2.480,00 
€ 2.480,00 € 

2 Λοιπός Εξοπλισμός 

2.1 

Κεντρικό Λογισμικό Διαχείρισης με 2 άδειες 
χρήσης και επαρκείς άδειες καναλιών VMS. 
Περιλαμβάνεται συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξη διάρκειας 1 έτους (μετά το πέρας 
του πρώτου έτους εγγύησης/καλής 
λειτουργίας) 

Λογισμικό 1 τεμ 73.780,0
0 € 73.780,00 € 

2.2 
PC i7 - SERVER με σκληρούς δίσκους 
αποθήκευσης video για διάστημα 15 ημερών 

Εξοπλισμός 1 τεμ 3.100,00 
€ 3.100,00 € 

2.3 Ετήσια Υπηρεσία Cloud Hosting Υπηρεσία 2 τεμ 3.100,00 
€ 6.200,00 € 

2.4 
Ετήσια Υπηρεσία DSL Σύνδεσης Ίντερνετ με 
Γραφ. Πολιτ. Προστασίας Δήμου μετά 
συσκευής δρομολόγησης (router) 

Υπηρεσία 2 τεμ 930,00 € 1.860,00 € 

2.5 Σύστημα Αδιάλειπτης λειτουργίας UPS 
1500VA - Online Εξοπλισμός 2 τεμ 2.325,00 

€ 4.650,00 € 

2.6 
Εξοπλισμός χειρισμού καμερών (joystick) 

Εξοπλισμός 1 τεμ 1.162,50 
€ 1.162,50 € 

2.7 Managed Switch 48 θυρών Εξοπλισμός 1 τεμ 2.092,50 
€ 2.092,50 € 

2.8 Κυτίο Rack Εξοπλισμός 1 τεμ 697,50 € 697,50 € 

2.9 Εξοπλισμός Ασύρματης ζεύξης POINT TO 
POINT  

Εξοπλισμός 3 τεμ 1.705,00 
€ 5.115,00 € 

2.1
0 Οθόνη Μόνιτορ 27" Εξοπλισμός 2 τεμ 465,00 € 930,00 € 

2.1
1 Σταθμός Εργασίας Χειριστή Εξοπλισμός 1 τεμ 1.534,50 

€ 1.534,50 € 

2.1
2 Κόστος Εργασιών Υπηρεσία 1 τεμ 34.100,0

0 € 34.100,00 € 

2.1
3 Εκπαίδευση 10 ωρών Υπηρεσία 1 τεμ 0,00 € 0,00 € 

2.1
4 

Υλικά - Εξοπλισμός καλωδίωσης και 
δικτύωσης (Καλώδια, σωλήνες διέλευσης, 
Bracket, Μικροϋλικά, βύσματα, adaptors 
κ.λπ.) 

Εξοπλισμός 1 τεμ 

9.300,00 
€ 9.300,00 € 

2.1
5 Switch 8 θυρών και στεγανό κυτίο στέγασης Εξοπλισμός 3 τεμ 775,00 € 2.325,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ   213.599,0
0 € 

 
ΔΡΑΣΗ Ζ: Σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points) 

Α/Α  Περιγραφή Δαπάνης Κατηγορία 
Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα  

Κόστος 
Μονάδας 
με 24% 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με 
24% ΦΠΑ 

Βασικός Εξοπλισμός 

1.1 Σημείο πρόσβασης (access 
point) εξωτερικού χώρου Εξοπλισμός 5 τεμ 2.914,00 € 14.570,00 € 

1.2 Μεταγωγέας PoE Εξοπλισμός 1 τεμ 8.928,00 € 8.928,00 € 

1.3 
Δρομολογητής σημείου 
σύνδεσης με οπτικό 
δακτύλιο ή/και δίκτυο 5G 

Εξοπλισμός 1 τεμ 5.952,00 € 5.952,00 € 

Υπηρεσίες 

2.1 Εγκατάσταση εξοπλισμού 
και παραμετροποίηση Υπηρεσίες  1 Κατ’ 

αποκοπή 6.200,00 € 6.200,00 € 

2.2 Εκπαίδευση Υπηρεσίες 1 Κατ’ 
αποκοπή 5.100,00 € 5.100,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   40.750,00 € 
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8 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω λύσεων στο πλαίσιο του 
έργου με τίτλο «Έξυπνες εφαρμογές για την ανάπλαση – ανάδειξη του Πάρκου Πυρσινέλλα». 
• ΔΡΑΣΗ Α: Πέντε (5) έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches) 
• ΔΡΑΣΗ Β: Δύο (2) έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks) 
• ΔΡΑΣΗ Γ: Μία (1) έξυπνη διάβαση 
• ΔΡΑΣΗ Δ: Μία (1) εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την ανάδειξη εκπαιδευτικών 

κήπων 
• ΔΡΑΣΗ Ε: Ένα (1) σύστημα έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης  
• ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Ένα (1) πληροφοριακό σύστημα πολιτικής προστασίας για ανίχνευση πυρκαγιάς στο Πάρκο 

Πυρσινέλλα 
• ΔΡΑΣΗ Ζ: Σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points) 

 
CPV Περιγραφή 

48611000-4 Πακέτα Λογισμικού Βάσεων Δεδομένων 

72212000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 

72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και 
χρήστη 

72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 

48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 

32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 

32510000-1 Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 

Αριθμός 
Δράσης Περιγραφή Δαπάνης Κατηγορία 

Δαπάνης 
Συνολικό Κόστος 
(με 24% ΦΠΑ) 

Α Πέντε (5) έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης 
(Smart benches) 

Λογισμικό/ 
Εξοπλισμός/ 
Υπηρεσίες 

148.056,00 € 

Β Δύο (2) έξυπνοι σταθμοί 
πληροφόρησης (Infokiosks) 

Λογισμικό/ 
Εξοπλισμός/ 
Υπηρεσίες 

45.927,36 € 

Γ Μία (1) έξυπνη διάβαση 
Λογισμικό/ 
Εξοπλισμός/ 
Υπηρεσίες 

41.230,00 € 

Δ Μια (1) εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας 

Λογισμικό/ 
Εξοπλισμός/ 
Υπηρεσίες 

96.091,20 € 

Ε Ένα (1) σύστημα έξυπνης διαχείρισης 
και ελέγχου άρδευσης 

Λογισμικό/ 
Εξοπλισμός/ 
Υπηρεσίες 

121.461,60 € 

ΣΤ 
Ένα (1) πληροφοριακό σύστημα 
Πολιτικής Προστασίας, για ανίχνευση 
πυρκαγιάς στο Πάρκο Πυρσινέλλα 

Λογισμικό/ 
Εξοπλισμός/ 
Υπηρεσίες 

213.599,00 € 
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Ζ Σετ σημείων ασύρματης πρόσβασης 
στο διαδίκτυο (WiFi Access Points) 

Λογισμικό/ 
Εξοπλισμός/ 
Υπηρεσίες 

40.750,00 € 

Σύνολο 707.115,16 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίς ΦΠΑ) - 570.254,16 € 
ΦΠΑ 24% - 136.861,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) - 707.115,16 € 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
• του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
• του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις”, 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
• του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 
• του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
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συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι: 

α. Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή  
β. Τεχνικές Προδιαγραφές  
γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
δ. Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 4o: Στοιχεία προσφορών  
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα κατατίθενται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού ότι 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω. 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύμβαση- Εγγυήσεις 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά 
νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
της ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την 
υπογραφή της σύμβασης.  
ΑΡΘΡΟ 7ο: Συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης  
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου λήγει στους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης.  
ΑΡΘΡΟ 8o: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου  
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα 
με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 . Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε. 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της υποστήριξης 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για οποιασδήποτε προληπτική και επανορθωτική συντήρηση, όπως επίσης 
και αναβάθμιση - επέκταση των λειτουργιών όλων των υποσυστημάτων της αρθρωτής αρχιτεκτονικής του 
πληροφοριακού συστήματος, καθώς και για εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτού για διάστημα δύο (2) ετών 
από την παράδοση του έργου: 
·επίπεδο παρουσίασης (διεπαφή χρηστών), 
·επίπεδο εφαρμογής (επιχειρησιακή λογική) , 
·επίπεδο δεδομένων (διαχείριση δεδομένων). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης-Υποστήριξης για το 
πληροφοριακό σύστημα και τα υποσυστήματά του.  
ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος απόκρισης κατά τη διάρκεια της υποστήριξης-εγγύησης 
Οι βλάβες μπορούν να δηλώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα εξυπηρετούνται επιτόπια από 
το τεχνικό υποστήριξης εντός 48 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η αίτηση παροχής υπηρεσιών θα 
γίνεται τηλεφωνικά ή με fax ή με e-mail ή με επίσημο έγγραφο της υπηρεσίας.  
ΑΡΘΡΟ 11ο: Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις προσφερόμενες υπηρεσίες και το 
ψηφιακό περιεχόμενο, η κατασκευή τους θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για 
την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε επίπεδο συμμόρφωσης 
τουλάχιστον «ΑΑ». 
Στην περίπτωση των διαδικτυακών υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν για χρήση από φορητές συσκευές, 
επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του 
Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0) της Κοινοπραξίας του W3C. 
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Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση των παραδοτέων με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές θα ελεγχθεί με 
συστηματικό τρόπο προ της οριστικής τους παραλαβής τους και εκταμίευσης της οριστικής πληρωμής του 
έργου. 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Ειδικοί όροι 
Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
•Σχεδιασμός “digital by default” για όλα τα νέα έργα που αφορούν ψηφιακές υπηρεσίες, με την εφαρμογή 
των αρχών «Privacy by Design and by Default» του κανονισμού GDPR 679/2016 
•Διαλειτουργικότητα μέσω κοινών και διεθνώς αναγνωρισμένων ανοικτών προτύπων, διάθεσης ανοικτών 
APIs και ανάπτυξης δημόσιων SDKs 
•Σύνδεση των έργων με δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και μεταρρύθμισης (απλοποίηση και 
ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών) 
•Υιοθέτηση modular αρχιτεκτονικής ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μελλοντικών οριζόντιων δράσεων 
υπουργείων 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται σε: 
•Σχεδιασμό που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει την παραμετροποίηση του 
συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου. 
•Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς Τόπους του 
Δημόσιου Τομέα) 
•Υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012), όπου κρίνεται αναγκαίο 
•Συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και διασφάλιση της 
προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, όπως αυτά ορίζονται 
στο Ν.4591/2019 και στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017 αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο που θα προκύψει από 
την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2016/2102 (eAccessibility) «για την προσβασιμότητα των 
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα» 
•Οι διαδικτυακές εφαρμογές να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών 
•Να ληφθεί μέριμνα για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση της συλλεγόμενης πληροφορίας, 
προκειμένου το υπό ανάπτυξη σύστημα, μέσω κατάλληλης διεπαφής (API), να υποστηρίζει την ανάπτυξη 
εφαρμογών από τρίτους 
•Να ληφθεί υπόψη η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE για χρήση, διάθεση και περαιτέρω αξιοποίηση των 
γεωχωρικών δεδομένων (Ν. 3882/2010, ΦΕΚ 166 Α’) που θα παραχθούν 
•Να ληφθεί υπόψη η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 (ΦΕΚ 5045/Β’/13-11-2018) απόφαση για τη 
λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος 
"Ηλεκτρονική Πολεοδομία", το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα 
δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού 
(πολεοδομικού σχεδιασμού) και της εφαρμογής του. 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
ΑΡΘΡΟ 14ο: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου 
και την υποβολή αντίστοιχου τιμολογίου (το οποίο θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου) που θα 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή.  
ΑΡΘΡΟ 15ο: Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας – Έκδοση αδειών 
Η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από 
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη.  
ΑΡΘΡΟ 16ο: Τόπος - χρόνος παράδοσης  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος του αντικειμένου της προμήθειας όπως προβλέπεται από 
την Τεχνική Περιγραφή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός δώδεκα (12) μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΔΡΑΣΗ A: Έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (οι δύο του συνόλου) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Έξυπνο παγκάκι 
1.1 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης  CE ΝΑΙ   

1.2 

Ο κατασκευαστής των 
προσφερόμενων έξυπνων 
πάγκων θα πρέπει να διαθέτει 
Πιστοποίηση κατά: 

- (ISO 9001:2015) 
- (ISO 14001:2015) 

 
Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις θα 
αποδεικνύονται με την κατάθεση 
των αντίστοιχων Πιστοποιητικών 
ISO (ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015) 

ΝΑΙ 

  

1.3 
Δήλωση συνεργασίας 
κατασκευαστή με τον οικονομικό  
φορέα 

ΝΑΙ 
  

1.4 Το μήκος του έξυπνου πάγκου θα 
κυμαίνεται από 1500 έως 2000mm ΝΑΙ   

1.5 Το πλάτος του έξυπνου πάγκου θα 
κυμαίνεται από 400 έως 700 mm ΝΑΙ   

1.6 
Το έξυπνο παγκάκι θα έχει 
ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας από -20°C έως +65 °C 

 ΝΑΙ 
  

  

1.7 
Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
φωτοβολταϊκό συλλέκτη με ισχύ 
κατ’ ελάχιστο 90Watt 

ΝΑΙ 
  

1.8 
Ο φωτοβολταϊκός συλλέκτης θα 
είναι είτε Μονοκρυσταλικός είτε 
Πολυκρυσταλικός 

ΝΑΙ 
  

1.9 Η μπαταρία θα πρέπει να είναι 
κατ’ ελάχιστον 55 Ah ΝΑΙ   

1.10 

Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
τουλάχιστον 2 θέσεις USB 
φόρτισης με τάσεις φόρτισης 
5V/9V/12V 

ΝΑΙ 

  

1.11 
Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
τουλάχιστον 2 θέσεις ασύρματης 
φόρτισης Qi standard 

ΝΑΙ 
  

1.12 
Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
ενημερωτική πινακίδα με φωτισμό 
LED στην πλάγια όψη 

ΝΑΙ 
  

1.13 Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
Φωτισμό με LED λωρίδα ΝΑΙ   

1.14 Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
ηχείο Bluetooth με τάση κατ’ ΝΑΙ   
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ελάχιστο 5V 

1.15 Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
Wifi διεθνές router 4G ΝΑΙ   

ΔΡΑΣΗ A: Έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (οι άλλοι δύο του συνόλου με πρισματικό πυλώνα) 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Έξυπνο παγκάκι 
1.1 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης  CE ΝΑΙ   

1.2 

Ο κατασκευαστής των 
προσφερόμενων έξυπνων 
πάγκων θα πρέπει να διαθέτει 
Πιστοποίηση κατά: 

- (ISO 9001:2015) 
- (ISO 14001:2015) 

 
Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις θα 
αποδεικνύονται με την κατάθεση 
των αντίστοιχων Πιστοποιητικών 
ISO (ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015) 

ΝΑΙ 

  

1.3 
Δήλωση συνεργασίας 
κατασκευαστή με τον οικονομικό  
φορέα 

ΝΑΙ 
  

1.4 Το μήκος του έξυπνου πάγκου θα 
κυμαίνεται από 2000 έως 3000mm ΝΑΙ   

1.5 Το πλάτος του έξυπνου πάγκου θα 
κυμαίνεται από 400 έως 700 mm ΝΑΙ   

1.6 

Το συνολικό ύψος του έξυπνου 
πάγκου, συμπεριλαμβανομένης 
της υπερκατασκευής θα 
κυμαίνεται από 3000-3200mm 

 

  

1.7 
Το έξυπνο παγκάκι θα έχει 
ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας από -20°C έως +65 °C 

ΝΑΙ 
  

1.8 
Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
φωτοβολταϊκό συλλέκτη με ισχύ 
κατ’ ελάχιστο 130 Watt 

ΝΑΙ 
  

1.9 
Ο φωτοβολταϊκός συλλέκτης θα 
είναι είτε Μονοκρυσταλικός είτε 
Πολυκρυσταλικός 

ΝΑΙ 
  

1.10 Η μπαταρία θα πρέπει να είναι 
κατ’ ελάχιστον 55 Ah ΝΑΙ   

1.11 

Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
τουλάχιστον 2 θέσεις USB 
φόρτισης με τάσεις φόρτισης 
5V/9V/12V 

ΝΑΙ 

  

1.12 
Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
τουλάχιστον 2 θέσεις ασύρματης 
φόρτισης Qi standard 

ΝΑΙ 
  

1.13 Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
ενημερωτική πινακίδα με φωτισμό ΝΑΙ   
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LED  

1.14 Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
Φωτισμό τύπου LED  ΝΑΙ   

1.15 
Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
ηχείο Bluetooth με τάση κατ’ 
ελάχιστο 5V 

ΝΑΙ 
  

1.16 Το έξυπνο παγκάκι θα διαθέτει 
Wifi διεθνές router / 4G ΝΑΙ   

ΔΡΑΣΗ A: Έξυπνος σταθμός ανάπαυσης (το άλλο ένα του συνόλου με πρισματικό πυλώνα) 
Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
1 Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες ΝΑΙ   

2 
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών μεγαλύτερη ή ίση 
των 800 Wp. 

NAI   

3 Υβριδικός μετασχηματιστής ΝΑΙ   

4 Ισχύς υβριδικού μετασχηματιστή μεγαλύτερος 
ή ίσος με 1,3 kW. ΝΑΙ   

5 Εγγύηση μετασχηματιστή δύο (2) έτη ΝΑΙ   
6 Επικοινωνία μέσω ethernet ΝΑΙ   
7 Δύο (2) μπαταρίες ΝΑΙ   
8 Χωρητικότητα μπαταριών τουλάχιστον 145Ah NAI   
9 Εγγύηση μπαταριών δύο (2) έτη ΝΑΙ   

10 

Φορτιστές κινητών τηλεφώνων: 
• Τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB  
• Τουλάχιστον δύο (2) θέσεις 

ασύρματης φόρτισης 
• Τουλάχιστον δύο (2) πρίζες schuko 

NAI   

11 
Φορτιστές για λάπτοπ ή ηλεκτρικά ποδήλατα:  

• Τουλάχιστον δύο (2) πρίζες schuko 
• Τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB 

NAI   

12 Φωτισμός με led φώτα ΝΑΙ   
14 Κυκλικός πάγκος ΝΑΙ   

15 Ο πάγκος να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) 
θέσεις ΝΑΙ   

 
 
ΔΡΑΣΗ B: Έξυπνος σταθμός πληροφόρησης (infokiosk) 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Να διαθέτει οθόνη αφής ΝΑΙ   
2. Μέγεθος οθόνης (55 ίντσες) ΝΑΙ   
3. Φωτεινότητα οθόνης ≥ 2000 cd/m2 ΝΑΙ   
4. Τεχνολογία οθόνης: Έγχρωμη LCD  

κατηγορία grade A 
ΝΑΙ   

5. Ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας -5⁰C έως  +50⁰ C 

ΝΑΙ   

6. Προστασία από νερό και σκόνη 
τουλάχιστον IP65 

ΝΑΙ   

7. Να έχει αντιβανδαλική προστασία ΝΑΙ   
8. Στο εσωτερικό της καμπίνας να εiναι 

τοποθετημένος ηλεκτρονικός 
ΝΑΙ   
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υπολογιστής με επεξεργαστή 
τουλάχιστον Intel i3, 4GB RAM, και 
σκληρο δίσκο 128 GB 

9. Ελάχιστοι τρόποι επικοινωνίας: WiFi, 
Ethernet 

ΝΑΙ   

10. Ελάχιστο εύρος τροφοροσίας: 100-
240V AC (+/- 10%) 

ΝΑΙ   

11. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE ΝΑΙ   
 
ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνη διάβαση 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Συσκευές φωτεινής σήμανσης οδοστρώματος και πεζοδρομίου τύπου LED 

1.1 

 Η συσκευή φωτεινής σήμανσης LED 
θα είναι κατάλληλη για ενσωμάτωση 
στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο, 
σε βάθος έως 150mm. Θα 
αποτελείται από την οπτική μονάδα 
(LEDs) και το περίβλημά της.  

ΝΑΙ 

  

1.2 

Η συσκευή φωτεινής σήμανσης θα 
πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις 
κατάλληλα για εφαρμογή  σε 
εγκαταστάσεις εντός του αστικού 
ιστού. Οι μέγιστες διαστάσεις της 
φωτεινής συσκευής σήμανσης θα 
είναι 500x150x70mm. Η σχεδίαση της 
συσκευής θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
μηχανική αντοχή της σε μεγάλα 
φορτία. 

ΝΑΙ 

  

1.3 

Ο βαθμός στεγανότητας της συσκευής 
φωτεινής σήμανσης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον IP67  που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση της  
Έκθεση Ελέγχου κατά ΕΝ 60598 ή ΕΝ 
60529 με Διαπίστευση του 
εργαστηρίου κατά ISO 17025 για τον 
συγκεκριμένο έλεγχο. 

ΝΑΙ 

  

1.4 

Η αντοχή σε κρούσεις πρέπει να είναι 
IK10, που θα αποδεικνύεται με την 
κατάθεση της Έκθεσης Ελέγχου κατά 
EN 62262, από εργαστήριο 
διαπιστευμένο κατά ISO 17025  

ΝΑΙ 

  

1.5 

Η συσκευή φωτεινής σήμανσης θα 
πρέπει να έχει ελεγχθεί με επιτυχία 
για λειτουργία με ασφάλεια σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος  Ta 
τουλάχιστον 50οC, που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση της 
Έκθεσης Ελέγχου κατά ΕΝ 60598 με τα 
οποία θα τεκμηριώνεται ο επιτυχής 
έλεγχος για λειτουργία με ασφάλεια 

NAI 
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σε θερμοκρασία λειτουργίας 
περιβάλλοντος Ta τουλάχιστον 50οC 
με διαπίστευση του εργαστηρίου 
κατά ISO 17025 για τον συγκεκριμένο 
έλεγχο. 

1.6 

Το περίβλημα της συσκευής θα είναι 
φτιαγμένο από πολυανθρακικό 
(polycarbon) υλικό υψηλής αντοχής ή 
ισοδύναμο. 

ΝΑΙ 

  

1.7 

Η συσκευή φωτεινής σήμανσης θα 
εκπέμπει λευκό φως με θερμοκρασία 
χρώματος 6000-14000K, που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση της 
Έκθεσης Ελέγχου κατά LM-79, από 
εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 
17025 αλλά και από το τεχνικό 
φυλλάδιο της συσκευής φωτεινής 
σήμανσης. 

ΝΑΙ 

  

1.8 

Η απόδοση του φωτός θα πρέπει να 
είναι κατ’ ελάχιστο 30 lm/W και θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση της 
Έκθεσης Ελέγχου κατά LM-79, από 
εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 
17025 αλλά και από το τεχνικό 
φυλλάδιο της συσκευής φωτεινής 
σήμανσης. 

ΝΑΙ 

  

1.9 Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας θα 
πρέπει να είναι 6 Watt. ΝΑΙ   

1.11 

Οι συσκευές φωτεινής σήμανσης 
θα πρέπει να συνδέονται και να 
ελέγχονται από εξωτερική μονάδα 
ελέγχου.   

ΝΑΙ 

  

1.12 

 Θα πρέπει να επιβεβαιώνονται οι 
τιμές των βασικών φωτομετρικών και 
ηλεκτρικών μεγεθών [δηλαδή, η 
μετρούμενη ισχύς της φωτεινής 
συσκευής σήμανσης (W), η απόδοση 
(lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η 
θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης 
χρωματικής απόδοσης (CRI), 
καμπύλες και  πίνακες φωτεινής 
έντασης (πολικό διάγραμμα)].  

 Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με 
την κατάθεση της Έκθεσης Ελέγχου 
κατά LM-79, με Διαπίστευση 
φωτομετρικού  εργαστηρίου κατά ISO 
17025 για τον συγκεκριμένο σκοπό 
μέτρησης. Τα εργαστήρια θα πρέπει 
να είναι διαπιστευμένα κατά ISO/IEC 
17025 από φορέα διαπίστευσης 

ΝΑΙ 
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όπως ο Εθνικός Οργανισμός 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΝΠΔΔ) είτε από 
τον οργανισμό διαπίστευσης άλλου 
κράτους, ενταγμένου στις συμφωνίες 
ΜLA (Multilateral Agreement) είτε 
εντός των πλαισίων MLA διεθνών 
ανεξαρτήτων φορέων ILAC 
(International Laboratory 
Accreditation Corporation), IAF 
(International Accreditation Forum). 

1.13 

Θα πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποίηση κατά ENEC ή 
ισοδύναμη, από την οποία θα 
εξασφαλίζεται ο Έλεγχος και 
πιστοποίηση της σειράς προϊόντων 
στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 
60598-1, EN 60598 2-13) από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα 
και η ετήσια επιθεώρησης της 
γραμμής παραγωγής, που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση 
του πιστοποιητικού ENEC  ή 
ισοδύναμου που να προκύπτει η 
ετήσια επιθεώρηση της γραμμής 
παραγωγής. 

ΝΑΙ 

  

1.14 

 Οι προσφερόμενες συσκευές 
φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την Οδηγία LVD  
2014/35/EU (Πρότυπα Εναρμόνισης: 
ΕΝ 60598-1,ΕΝ 60598-2-13,  EN 
62471, IEC/TR 62778), που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση της 
Δήλωσης συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή αλλά και την Έκθεση 
Ελέγχου σύμφωνα με τα ζητούμενα 
πρότυπα, από εργαστήριο 
διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για τα 
συγκεκριμένα πρότυπα. 

ΝΑΙ 

  

1.15 

 Οι προσφερόμενες συσκευές 
φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την Οδηγία EMC 
2014/30/EU (Πρότυπα Εναρμόνισης: 
ΕΝ 55015, ΕΝ 61547), που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση της  
Δήλωσης συμμόρφωσης 
κατασκευαστή αλλά και την Έκθεση 
Ελέγχου σύμφωνα με τα ζητούμενα 
πρότυπα, από εργαστήριο 
διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για τα 
συγκεκριμένα πρότυπα. 

ΝΑΙ 
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1.16 

Ο κατασκευαστής των 
προσφερόμενων συσκευών 
φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να 
διαθέτει Πιστοποίηση  ποιότητας 
κατά:  

- (ISO 9001:2015) 
- (ISO 14001:2015) 

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις θα 
αποδεικνύονται με την κατάθεση 
των αντίστοιχων Πιστοποιητικών 
ISO (ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015) 

ΝΑΙ 

  

1.17 

 Τουλάχιστον πενταετής (5) εγγύηση 
από τον κατασκευαστή της φωτεινής 
συσκευής σήμανσης, που θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση του 
έντυπου εγγύησης του 
κατασκευαστή και την Υπεύθυνη 
Δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

  

1.18 

Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση από τον  
κατασκευαστή για παραγωγή 
φωτεινής συσκευής σήμανσης 
αντίστοιχων χαρακτηριστικών (πχ 
φωτεινής ροής, οπτικών κοκ) για 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

ΝΑΙ 

  

1.19 

Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση 
κατασκευαστή για επάρκεια 
ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή 
για πέντε (5) έτη κατ’ ελάχιστον. 

ΝΑΙ 

  

 Μονάδα ελέγχου συσκευών φωτεινής σήμανσης τύπου LED  

1.20 

Η μονάδα ελέγχου θα  πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλο τροφοδοτικό 
(για την τροφοδοσία των φωτεινών 
συσκευών σήμανσης). 

ΝΑΙ 

  

1.21 

Η μονάδα ελέγχου θα διαχειρίζεται 
κατάλληλα τη λειτουργία (χρωματισμό 
και χρονισμούς αφής/σβέσης) όλων 
των φωτεινών συσκευών σήμανσης 
που συνδέονται σε αυτή 

ΝΑΙ 

  

1.22 

Οι προσφερόμενες μονάδες 
ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποίηση LVD 2014/35/EU (ή 
μεταγενέστερη) ή να έχουν 
πιστοποιηθεί μαζί με τις συσκευές 
φωτεινής σήμανσης ως βοηθητικός 
εξοπλισμός και να εμφανίζονται 
στις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου. 
Η Έκθεση Ελέγχου LVD  2014/35/EU 
της Μονάδας ελέγχου ή της 
φωτεινής συσκευής σήμανσης, θα 

ΝΑΙ 
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πρέπει να κατατεθεί ως 
αποδεικτικό. 

1.23 

Οι προσφερόμενες συσκευές 
φωτεινής σήμανσης θα πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποίηση EMC 
2014/30/EU (ή μεταγενέστερη) ή 
να έχουν πιστοποιηθεί μαζί με τις 
συσκευές φωτεινής σήμανσης ως 
βοηθητικός εξοπλισμός και να 
εμφανίζονται στις αντίστοιχες  
εκθέσεις ελέγχου. Η Έκθεση 
Ελέγχου EMC 2014/30/EU της 
Μονάδας ελέγχου ή της φωτεινής 
συσκευής σήμανσης, θα πρέπει να 
κατατεθεί ως αποδεικτικό. 

ΝΑΙ 

  

1.24 

Ο συντελεστής ισχύος του 
τροφοδοτικού της Μονάδας 
Ελέγχου θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε 
πλήρες φορτίο, που θα 
αποδεικνύεται από το τεχνικό 
φυλλάδιο του τροφοδοτικού 
Μονάδας Ελέγχου. 

ΝΑΙ 

  

1.25 

Η προστασία από υπέρταση στην 
είσοδο του του τροφοδοτικού της 
Μονάδας Ελέγχου θα πρέπει να 
είναι 10ΚV, η οποία θα 
επιτυγχάνεται με πρόσθετη 
συσκευή προστασίας υπερτάσεων 
(SPD – Surge Protection Device) και 
θα αποδεικνύεται από το τεχνικό 
φυλλάδιο της συσκευής 
προστασίας υπερτάσεων της 
Μονάδας Ελέγχου. 

ΝΑΙ 

  

1.26 

Η ανεκτή διακύμανση της τάσης 
εισόδου του του τροφοδοτικού της 
Μονάδας Ελέγχου πρέπει να είναι 
τουλάχιστον από 180V AC έως 
260V AC, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής 
λειτουργία της φωτεινής συσκευής 
σήμανσης κατά την διάρκεια των 
διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου 
τροφοδοσίας και θα αποδεικνύεται 
από το τεχνικό φυλλάδιο του 
τροφοδοτικού Μονάδας Ελέγχου. 

ΝΑΙ 

  

2 Φωτεινές Πινακίδες  
2.1 Δήλωση συμμόρφωσης CE ΝΑΙ   
2.2 Πινακίδα LED, ένδειξης Π-21 ΝΑΙ   
2.3 Βαθμός προστασίας: IP54 ή ανώτερο ΝΑΙ   
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2.4 H πινακίδα θα τοποθετηθεί σε ιστό 
ύψους τουλάχιστον 2,5μ ΝΑΙ   

3 Σύστημα ανίχνευσης οχημάτων  

3.1 

Ελάχιστες λειτουργίες αισθητήρα:  
• Ανίχνευση της παρουσίας 

οχήματος 
• Συλλογή δεδομένων κίνησης 

ΝΑΙ   

3.2 Ελάχιστος αριθμός ζωνών εντοπισμού 
δεδομένων: 2 

ΝΑΙ   

3.3 Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 
παρουσίας οχήματος τουλάχιστον 20m 

ΝΑΙ   

3.4 
Η κάμερα θα είναι μεταλλικής 
κατασκευής ή από πολυανθρακικό 
υλικό ή συνδυασμό των δύο 

ΝΑΙ   

3.5 
Ο βαθμός στεγανότητας της κάμερας 
ανίχνευσης οχημάτων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον IP66 

ΝΑΙ   

3.6 
Το ελάχιστο εύρος θερμοκρασία για 
την λειτουργία της κάμερας είναι  -
10οC έως +50 οC 

ΝΑΙ   

 Λογισμικό Διαχείρισης  

3.7 

Ελάχιστη συλλογή δεδομένων: 
• Κατηγορία των οχημάτων που 

διασχίζουν την διάβαση 
• Ταχύτητα των διερχόμενων 

οχημάτων 
• Πορεία οχημάτων  

ΝΑΙ   

3.8 Δημιουργία αυτοματοποιημένων 
αναφορών 

ΝΑΙ   

3.9 Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα 
συστήματα 

ΝΑΙ   

4 Αισθητήρας ανίχνευσης πεζών  

4.1 
Οι αισθητήρες θα τοποθετούνται ανά 
δύο (2) σε κάθε διάβαση (ένας (1) ανά 
πλευρά) 

ΝΑΙ   

4.2 Ελάχιστη ανάλυση οπτικού 
αισθητήρα: 1080x1920 

ΝΑΙ   

4.3 
Ο βαθμός στεγανότητας της κάμερας 
ανίχνευσης πεζών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον IP66 

ΝΑΙ   

4.4 Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 
κάμερας τουλάχιστον 7 μέτρα 

ΝΑΙ   

5 Σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων  

5.1 

Να παρέχει μετρήσεις τουλάχιστον για 
τις παρακάτω παραμέτρους και στις 
αντίστοιχες μονάδες και εύρος 
μετρήσεων: 

• Θερμοκρασία: -40°C - +60°C 
• Σχετική Υγρασία: 5 - 90% RH 

ΝΑΙ   
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• Μικροσωματίδια PM 2.5, PM 
10: 0 – 1000ug/m3 

5.2 
Δυνατότητα υποστήριξης >1 
αισθητηρίων οργάνων και δυνατότητα 
επέκτασης 

ΝΑΙ   

5.3 

Δυνατότητες επικοινωνίας με την 
πλατφόρμα διαχείρισης με 
τουλάχιστον ένα εκ των: GPRS/3G ή 
WiFi ή LoraWAN ή ethernet 

ΝΑΙ   

5.4 
Να παρουσιάζει τα δεδομένα που 
ελήφθησαν από τον σταθμό στην 
πλατφόρμα διαχείρισης 

ΝΑΙ   

6 Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες  

6.1 
Θερμοκρασία λειτουργίας 
τουλάχιστον στο εύρος -15 οC έως +60 
οC. 

ΝΑΙ 
  

6.2 Βαθμός προστασίας: IP54 ή ανώτερο ΝΑΙ   
6.3 Iσχύς τουλάχιστον 30W ΝΑΙ   

 
ΔΡΑΣΗ Δ: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την ανάδειξη εκπαιδευτικών κήπων 
 

Διαδικτυακή Πύλη και Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την ανάδειξη εκπαιδευτικών 
κήπων 

A/A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1 

Δημιουργία ψηφιακής πύλης (portal) 
μέσω της οποίας θα είναι προσβάσιμο το 
αποθετήριο και οι πολυμεσικές 
εφαρμογές 

ΝΑΙ 

 

 

2 

Η σχεδίαση της ψηφιακής πύλης θα γίνει 
με προτεραιότητα για κινητές συσκευές 
(mobile first) και θα υποστηρίζει 
σχεδίαση single page. 

ΝΑΙ 

 

 

3 

Η ψηφιακή πύλη θα στηρίζεται σε 
σύγχρονο σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS). H έκδοση του CMS 
πρέπει να είναι του 2020 ή νεότερη. Το 
CMS θα αποθηκεύει κείμενα και 
δεδομένα σε βάση δεδομένων. Το CMS 
πρέπει να είναι ευρέως διαδομένο και να 
διαθέτει προγραμματιστική κοινότητα.  

ΝΑΙ 

 

 

4 

Δυνατότητα πολύ-γλωσσικού 
περιβάλλοντος. Να παρέχεται η 
δυνατότητα διαχείρισης διαφορετι-κών 
γλωσσών στο περιεχόμενο και στη 
διεπαφή της ψηφιακής πύλης. Να 
υποστηρίζεται κωδικοποίηση UTF-8 

ΝΑΙ 

 

 

5 
Να παρέχεται η δυνατότητα 
αυτοματοποιημένης επιλογής του 
επόμενου σταδίου επεξεργασίας του 

ΝΑΙ 
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περιεχομένου, ανάλογα με 
συγκεκριμένες επιλογές του διαχειριστή  

6 

Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι 
παρακάτω ρόλοι χρηστών της ψηφιακής 
πύλης: 
Απλοί χρήστες, μπορούν μόνο να 
διαβάσουν και να αντιγράψουν το 
περιεχόμενο της ψηφιακής πύλης 
Συντάκτες, επιπρόσθετα από τους 
απλούς χρήστες μπορούν να 
προσθέσουν νέο περιεχόμενο στην 
ψηφιακή πύλη. 
Διαχειριστές, διαχειρίζονται την 
παρουσίαση του περιεχομένου και τους 
χρήστες 

ΝΑΙ 

 

 

7 

Η ψηφιακή πύλη θα διαθέτει περιβάλλον 
προσθήκης, επεξεργασίας και 
διαγραφής περιεχομένου σε γραφικό 
περιβάλλον (GUI) και συντάκτη 
περιεχομένου σε μορφές  κειμένου και 
HTML (WYSIWYG). 

ΝΑΙ 

 

 

8 

Η ψηφιακή πύλη θα διαθέτει menu και 
site map. Θα παρέχεται ανά πάσα στιγμή 
στους χρήστες να γνωρίζουν τη σελίδα 
που βρίσκονται 

ΝΑΙ 

 

 

9 

Η αναζήτηση στην ψηφιακή πύλη θα 
αναζητά περιεχόμενο και στο 
αποθετήριο και στις εφαρμογές και θα 
παρουσιάζει μια ενοποιημένη λίστα 
αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ 

 

 

10 

H λίστα αποτελεσμάτων θα μπορεί να 
ταξινομηθεί με διαφορετικά κριτήρια. Τα 
αποτελέσματα εμφανίζονται 
σελιδοποιημένα με υποστήριξη από το 
server. 

ΝΑΙ 

 

 

11 
Η ψηφιακή πύλη θα είναι 
βελτιστοποιημένη για μηχανές 
αναζήτησης (SEO) 

ΝΑΙ 
 

 

12 

Η ψηφιακή πύλη θα διαθέτει περιβάλλον 
προσθήκης, επεξεργασίας και 
διαγραφής περιεχομένου σε γραφικό 
περιβάλλον (GUI) και συντάκτη 
περιεχομένου σε μορφές  κειμένου και 
HTML (WYSIWYG). 

ΝΑΙ 

 

 

13 
Το CMS να παρέχει μηχανισμό 
επέκτασης (πχ plug-in ή άλλο αντίστοιχο) 
της λειτουργικότητάς του  

ΝΑΙ 
 

 

14 
Ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων με 
προσθήκη κουμπιών κοινής χρήσης 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους 

ΝΑΙ 
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πιο σημαντικούς ιστότοπους σε 
οποιαδήποτε σελίδα ή κομμάτι 
περιεχομένου και διασφαλίζοντας ότι το 
περιεχόμενό της ψηφιακής πύλης είναι 
βελτιστοποιημένο για κοινή χρήση σε 
κάθε πλατφόρμα, ώστε να 
ενθαρρύνονται οι χρήστες να 
μοιράζονται το περιεχόμενό της 
ψηφιακής πύλης με το κοινό τους. 

15 

Η Πύλη πρέπει να υποστηρίζει 
αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (n-tier) 
ώστε να διαχωρίζεται το 
επίπεδοπαρουσίασης του περιεχομένου 
από τους μηχανισμούς ανάκτησης και 
την λογική της εφαρμογής. Για το σκοπό 
αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
καθορίσουν την αρχιτεκτονική του 
λογισμικού διαμεσολάβησης 
(middleware) το οποίο θα εξασφαλίσει 
την πολυεπίπεδη οργάνωση του 
λογισμικού της Πύλης. Να αναφερθούν 
το λογισμικό βάσης δεδομένων και 
application server του CMS 

ΝΑΙ 

 

 

16 
Το CMS να υποστηρίζει multisite 
λειτουργία ΝΑΙ 

 
 

17 
Η μηχανή αναζήτησης του λογισμικού 
της ψηφιακής πύλης να διαθέτει API ΝΑΙ 

 
 

18 

Η διαχείριση του περιεχομένου του 
δικτυακού τόπου, θα αποτελεί ένα 
ανοικτό και πλήρως επεκτάσιμο 
σύστημα που θα περιλαμβάνει το βασικό 
πυρήνα λειτουργικότητας και που θα 
καλύπτει όλες τις διαδικασίες 
αποθήκευσης, διαχείρισης και 
επαναχρησιμοποίησης του ψηφιακού 
υλικού  

ΝΑΙ 

 

 

19 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πύλης 
θα γίνει με σύγχρονα εργαλεία και η 
πλατφόρμα υλοποίησης θα είναι 
συμβατή με ανοικτά Διαδικτυακά 
Πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης 
(επεκτασιμότητα). 

ΝΑΙ 

 

 

20 

H εμφάνιση της πύλης θα πρέπει να μην 
εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο 
λογισμικό πλοήγησης και για το λόγο 
αυτό πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να 
εξασφαλίζουν την ίδια λειτουργικότητα, 
σε εκδόσεις browsers (τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
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chrome, firefox, opera, safari, edge) της 
τελευταίας τριετίας 

21 

Ενσωμάτωση εργαλείων στατιστικής 
ανάλυσης και ποιοτικής έρευνας 
επισκεψιμότητας, τάσεων και απόψεων 
των τελικών χρηστών. 

ΝΑΙ  

 

22 

Αμφίδρομη ολοκλήρωση του δικτυακού 
συστήματος με μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, Twitter, Flickr, 
Youtube, Blogger κλπ.) 

ΝΑΙ  

 

23 
Δημιουργία QRcode για πρόσβαση στον 
ιστότοπο που θα βρίσκεται σε ευκρινές 
σημείο στους εκπαιδευτικούς κήπους 

ΝΑΙ  
 

24 
Δημιουργία φωτογραφικού υλικού και 
πανοραμάτων 360ο  

ΝΑΙ  
 

25 
Δημιουργία εικονικής περιήγησης 360ο 
με πληροφοριακό περιεχόμενο 

ΝΑΙ  
 

26 

Δημιουργία Διαδραστικού παιχνιδιού 
για παιδιά για χρήση τόσο από σταθερό 
υπολογιστή όσο και από φορητές 
συσκευές. 

ΝΑΙ  

 

27 

Να δημιουργηθούν εφαρμογές για 
φορητές συσκευές (κινητά και tablet) 
που φέρουν λειτουργικό Android ή 
iOS/iPadOS. Ο τρόπος ανάπτυξης της 
εφαρμογής να παρέχει τη δυνατότητα 
αναβαθμίσεων. Να διαθέτει αυτόματο 
έλεγχο ενημερώσεων και ειδοποίησης 
του χρήστη προκειμένου να προβεί σε 
διαδικασία ενημέρωσης / αναβάθμισης.  

ΝΑΙ  

 

28 
Υποστήριξη χρήσης κάμερας κινητού σε 
προκαθορισμένες εικόνες στόχου 
(Markers/Image Targets).  

ΝΑΙ  
 

29 

Μέσω των κινητών συσκευών οι 
επισκέπτες να έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) 
που αξιοποιείται και δημιουργεί 
αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια 
της ξενάγησης. Ζωντανή προβολή ενός 
φυσικού περιβάλλοντος του οποίου 
όμως η πραγματικότητα είναι 
επαυξημένη με τη προβολή 
πληροφοριών αλλά και εικονικών 
προσώπων ή χώρων σχεδιασμένων σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. AR τεχνολογία 
θα είναι τύπου Recognition Based. 

ΝΑΙ  

 

 
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 



    

57 - 92 

 

A/A  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

1 

Διαδικτυακή Αρχιτεκτονική N-tier, multi-
threaded, για την ευελιξία της κατανομής 
του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την 
αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και 
την ευκολία στην επεκτασιμότητα.  

ΝΑΙ      

2 

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του 
συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 
μελλοντικές επεκτάσεις και 
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, 
αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών 
τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 

  

3 Υποστηρίζεται από σύστημα διαχείρισης 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) 

ΝΑΙ   

4 

Χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με 
το πρωτόκολλο LDAP V3 για τον έλεγχο 
πρόσβασης χρηστών και την ενιαία 
διαχείριση χρηστών και υπηρεσιακών 
μονάδων με τρίτες εφαρμογές του φορέα 

ΝΑΙ 

  

5 

Υποστήριξη αρχιτεκτονικής υψηλής 
διαθεσιμότητας (High Availability), χωρίς 
μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of 
failure). 

ΝΑΙ 

  

6 

Δυνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και 
ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές μέσω 
Web Services (RESTful/JSON ή/και SOAP 
1.1,1.2 ) 

ΝΑΙ 

  

7 

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος 
λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την 
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την 
ευκολία εκμάθησής τους. 

ΝΑΙ 

  

8 Μοντέρνο και εύχρηστο user Interface 
καθώς και responsive design 

ΝΑΙ   

9 

Αξιοποίηση της τεχνολογίας virtualization 
και πιο συγκεκριμένα λειτουργία των 
συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε 
περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual 
machines) 

ΝΑΙ 

  

10 

Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των 
χρηστών (auditing logging) και των 
τροποποιήσεων των δεδομένων (trace 
ability) 

ΝΑΙ 

  

11 

Υιοθέτηση προδιαγραφών του Ελληνικού 
Πλαισίου Διαλειτουργικότητας 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 
διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για 
αποστολή και λήψη πληροφοριών από 

ΝΑΙ 
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τρίτες εφαρμογές θα βασίζεται σε ευρέως 
διαδεδομένα πρότυπα για τη διασφάλιση 
της διαλειτουργικότητας, μέσω κατάλληλα 
τεκμηριωμένων διεπαφών λογισμικού 
(APIs). 

12 

Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
GDPR, διασφαλίζοντας την 
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και 
διαθεσιμότητα (CIA – Confidentiality, 
Integrity, Availability) των δεδομένων. 

ΝΑΙ 

  

13 

Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με 
κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το 
σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην 
χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επαν 
εισαγωγή του κωδικού (Single Sign On). 

ΝΑΙ 

  

14 

Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα 
πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο 
editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται 
διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή 
εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, 
κλπ.). 

ΝΑΙ 

  

15 

Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών 
περιεχομένου που αφορούν σε εκδηλώσεις 
- ανακοινώσεις. Η διαχείριση τους θα 
πρέπει να γίνεται από ένα κεντρικό σημείο 
με δυνατότητα εισαγωγής ή 
τροποποίησης/διαγραφής των 
υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται 
διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed. 

ΝΑΙ 

  

16 

Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που απαιτείται να 
ενσωματώνονται στο CMS, ώστε να 
υποστηρίζεται η αποτελεσματική 
υλοποίηση ενεργειών Search Engine 
Optimization. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι 
κατ’ ελάχιστον τα εξής:  
oTitle Tag customization  
oStatic, Keyword-rich URL’s  
oMeta Tag customization  
oHeadings customization  
o404 Error friendly pages 

ΝΑΙ 

  

17 Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης 
δυναμικών σελίδων 

ΝΑΙ   

18 
Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης 
καταλόγων δεδομένων, με δυναμικό και 
ευέλικτο τρόπο. 

ΝΑΙ 
  

19 
Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί 
για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού 
και του συνοδευτικού πληροφοριακού του 

ΝΑΙ 
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υλικού να υλοποιηθεί σε λογισμικό, το 
οποίο να καλύπτει ανάγκες: 
oΑποθήκευση μεγάλου όγκου υλικού και 
δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η 
αποδοτικότητα του συστήματος 
oΥποστήριξη XML, RDF και δυνατότητα 
δημοσίευσης υλικού στο Διαδίκτυο. 
oΔυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών 
ταυτόχρονων συνδέσεων 
oΠαροχή εργαλείων π.χ. σχεδιασμού της 
βάσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας 

20 Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
δεδομένων με άλλες βάσεις. 

ΝΑΙ   

21 

Ενίσχυση Ασφάλειας. Βελτιώσεις 
ασφαλείας με την προσθήκη εφαρμογών 
που προστατεύουν την ιστοσελίδα σε 
πραγματικό χρόνο. Παρακολούθηση 
επιθέσεων και άμεση αντιμετώπιση. 

ΝΑΙ 

  

22 

Έλεγχος καλής λειτουργίας (monitoring) της 
ιστοσελίδας με χρήση ειδικού λογισμικού 
και ενέργειες αποκατάστασης 
προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν 
και σχετίζονται με το αναφερόμενο πακέτο 
Εφαρμογών Λογισμικού Web Server. 

ΝΑΙ 

  

23 
Ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας 
δυναμικών φορμών και διαχείριση ροών 
εργασίας 

ΝΑΙ 
  

 
 Τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού- πολυμεσικού περιεχομένου 
A/A  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ   

1 Επιστημονική τεκμηρίωση υλικού στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα 

ΝΑΙ   

2 
Αναζήτηση και συγκέντρωση του υλικού 
και των δεδομένων από πολλαπλές 
διαθέσιμες πηγές 

ΝΑΙ   

3 
Οργάνωση του υλικού σε θεματικές 
κατηγορίες, στις ειδικές κατηγορίες και 
υποκατηγορίες 

ΝΑΙ   

4 
τεκμηρίωση ανά θεματική ενότητα, 
υποκατηγορίες, και τίτλους 
(μεμονωμένα τεκμήρια) 

ΝΑΙ   

5 
Έλεγχος της τεκμηρίωσης για 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις, σχετικά με 
τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου 

ΝΑΙ   

 Για τις φωτογραφίες που θα εισαχθούν στο σύστημα θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα 
6 Προδιαγραφές για τις φωτογραφίες     
6.1 Να είναι της μορφής RAW και JPEG NAI    
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6.2 
Να παραδίδονται σε δύο αντίγραφα. Ένα 
σε κανονικό μέγεθος και μία εικόνα σε 
σμίκρυνση για προεπισκόπηση. 

NAI 
  

 

6.3 

Το ελάχιστο μέγεθος φωτογραφίας που 
θα εισαχθεί στο σύστημα θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1920x1080 pixels για 
τις φωτογραφίες που είναι ήδη σε 
ψηφιακή μορφή και θα βρεθούν από 
άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου και 
τουλάχιστον ανάλυσης 12MP για τις 
φωτογραφίες που θα πραγματοποιηθεί 
λήψη. 

NAI 

  

 

7 Προδιαγραφές για τις εικονικές 
περιηγήσεις 

    

7.1 
Να αποτελούνται από πανοραμικές 
φωτογραφίες που θα έχουν ανάλυση 
τουλάχιστον 16470x8230 pixels 

NAI 
  

 

7.2 Να περιέχουν τουλάχιστον 10 
πανοραμικές φωτογραφίες 

NAI    

7.3 Το βάθος χρώματος να είναι 
τουλάχιστον 24bit 

NAI    

7.4 Να χρησιμοποιούν Hotspot στο 
περιβάλλον διεπαφής για την περιήγηση 

NAI    

7.5 
Ταυτόχρονη εμφάνιση χάρτη και 
γεωγραφικής διεύθυνσης κατά τη 
προβολή 

NAI 
  

 

7.6 
Να υπάρχει ταύτιση της κατεύθυνσης 
της εικονικής περιήγησης με την 
πραγματική κατεύθυνση του χρήστη. 

NAI 
  

 

8 Προδιαγραφές για τα πανοραμικά 
βίντεο 

    

8.1 Να είναι της μορφής MP4 ή MKV NAI    
8.2 Να έχουν εύρος θέασης 360ο x 360ο NAI    

8.3 Να έχουν ανάλυση τουλάχιστον 
2048x1024 

NAI    

ΔΡΑΣΗ Ε: Σύστημα έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. Σύστημα Έξυπνης Άρδευσης 

1.1  

Δυνατότητα σύνδεσης της κεντρικής μονάδας 
μετάδοσης δεδομένων με τους αισθητήρες 
και τις μονάδες ελέγχου βαλβίδων 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικά δίκτυο NBIoT ή 
Wifi ή 3G/4G  ή LoRa ή Ethernet 

ΝΑΙ 

 

 

1.2  

Δυνατότητα σύνδεσης της κεντρικής μονάδας 
με το λογισμικό διαχείρισης χρησιμοποιώντας 
εναλλακτικά Wifi ή 3G/4G ή LoRa ή NBIoT ή 
Ethernet 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.3  Τροφοδοσία μονάδων ελέγχου βαλβίδων 
μέσω μπαταρίας ή μέσω παροχής ρεύματος ΝΑΙ 

 
 

1.4  
Οι μονάδες ελέγχου βαλβίδων θα 
ενσωματώνουν εσωτερική κεραία ή θα 
υποστηρίζουν εξωτερική κεραία στη συσκευή 

ΝΑΙ 
 

 

1.5  Βαθμός προστασίας μονάδων ελέγχου 
βαλβίδων: IP65 ή καλύτερο ΝΑΙ 

 
 

2. Λογισμικό Διαχείρισης 

2.1 
Η εφαρμογή θα λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 
νέφους ΝΑΙ    

2.2 

Θα δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης 
πρόσβασης της εφαρμογής μέσω Η/Υ ή 
κινητού τηλεφώνου 

ΝΑΙ   
 

2.3 
Θα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης 
συναγερμών (alarms)   

ΝΑΙ    

2.4 
Θα υποστηρίζεται η παρακολούθηση της 
κατάστασης αισθητήρων και διακοπτών ΝΑΙ    

2.5 

Θα υποστηρίζεται η δυνατότητα 
διαμόρφωσης προγραμμάτων ποτίσματος και 
αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
των βαλβίδων ποτίσματος 

ΝΑΙ   

 

 
ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Πληροφοριακό σύστημα Πολιτικής Προστασίας στο Πάρκο Πυρσινέλλα 
ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Πληροφοριακό σύστημα Πολιτικής Προστασίας στο Πάρκο Πυρσινέλλα 
Υποδράση 1 – Υποσύστημα Κέντρου Ελέγχου 
Λογισμικό Διαχείρισης 
A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Άδειες Χρήσης 
1.  Άδειες Χρήσης 2   
Γενικά 
2.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 

μια έτοιμη ολοκληρωμένη λύση (Commercial Off-
the-shelf). 

ΝΑΙ   

3.  Το λογισμικό θα ενσωματώνει σε μία και μόνο 
γραφική διεπαφή όλες τις λειτουργίες που 
περιγράφονται σε αυτόν τον πίνακα. 

ΝΑΙ   

4.  Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα 
προτείνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσδιορίζονται & τεκμηριώνονται με την 
απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο 
βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους 
συστημάτων και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο 
σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική 
του συνόλου των υποσυστημάτων του έργου. 

ΝΑΙ   

5.  Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη από το 
Διαδίκτυο (Cloud) μέσω ασφαλούς πρόσβασης. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην 
προσφορά του το κόστος της φιλοξενίας για 3 έτη. 

ΝΑΙ   
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6.  Θα είναι δυνατή η συνεχής παροχή των 
υπηρεσιών της στον τελικό χρήστη σε 24ωρη 
βάση με υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας 

ΝΑΙ   

7.  Οι κυριότερες ενέργειες των χρηστών ή και του 
ίδιου του συστήματος θα πρέπει να 
καταγράφονται με χρονοσήμανση στη γεωβάση 
δεδομένων και θα μπορούν να ανακτώνται με 
προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης είτε σε 
πινακωτή μορφή είτε ως αναφορές. Να 
αναφερθεί ποιες ενέργειες θα καταγράφονται. 

ΝΑΙ   

8.  Η εφαρμογή πρέπει να είναι πολυπαραθυρική και 
εύκολη στη χρήση. Θα πρέπει τα παράθυρα της 
εφαρμογής να είναι προσαρμόσιμα. 

ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη μίας έως και 3 οθόνες σταθμού 
εργασίας. Σε κάθε οθόνη θα προβάλλονται 
διαφορετικά παράθυρα της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

10.  Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι πλήρως αρθρωτή 
και επεκτάσιμη. 

ΝΑΙ   

11.  Η εφαρμογή θα υποστηρίζει κατ’ελάχιστο το 
λειτουργικό σύστημα Windows. 

ΝΑΙ   

12.  Η εφαρμογή θα ενημερώνεται αυτόματα (νέες 
εκδόσεις). 

ΝΑΙ   

13.  Οι καταγεγραμμένες ενέργειες των χρηστών να 
παρουσιάζονται στον διαχειριστή του 
συστήματος σε μορφή πίνακα. 

ΝΑΙ   

14.  Εξαγωγή των καταγεγραμμένων ενεργειών των 
χρηστών σε μορφή CSV και EXCEL ή σε 
εκτυπώσιμη αναφορά (report). 

ΝΑΙ   

Γραφική Διεπαφή Χρήστη 
15.  Ευέλικτη, διαισθητική και με υποστήριξη δύο 

γλωσσών (ελληνικά, αγγλικά) διεπαφή χρήστη. 
ΝΑΙ   

16.  Οι χρήστες να μπορούν να επεξεργαστούν την 
διάταξη των παραθύρων της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

17.  Κάθε παράθυρο να δύναται να μεγιστοποιηθεί ή 
και ελαχιστοποιηθεί. 

ΝΑΙ   

18.  Να υπάρχει επιλογή να επαναφέρει ο χρήστης την 
αρχική (προεπιλεγμένη) διάταξη των παραθύρων. 

ΝΑΙ   

19.  Οι τυπικές δυνατότητες επεξεργασίας να είναι 
διαθέσιμες όταν χρησιμοποιούνται φόρμες 
εισόδου πληροφοριών (Αποκοπή, Επικόλληση, 
Αντιγραφή, Εισαγωγή, Διαγραφή) 

ΝΑΙ   

20.  Τυχόν ειδοποιήσεις της εφαρμογής (π.χ. 
εισερχόμενο μήνυμα, νέο συμβάν) θα πρέπει να 
είναι ορατές και να παρέχουν άμεση 
πληροφόρηση. 

ΝΑΙ   

21.  Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με 
κατάλληλο ήχο.  

ΝΑΙ   

22.  Εμφάνιση επεξηγηματικού μηνύματος για κάθε 
κουμπί και ετικέτα, όταν ο χρήστης τοποθετήσει 
το ποντίκι πάνω από το συγκεκριμένο στοιχείο. 

ΝΑΙ   
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23.  Οι πίνακες εμφάνισης πληροφορίων να μπορούν 
να ταξινομηθούν και να φιλτραριστούν 
χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια. 

ΝΑΙ   

24.  Προεπιλεγμένα φίλτρα να επιτρέπουν το γρήγορο 
φιλτράρισμα πινάκων 

ΝΑΙ   

25.  Τα στοιχεία ελέγχου αναδυόμενης λίστας να 
υποστηρίζουν προτάσεις (content proposal) με 
δυνατότητες αυτόματης συμπλήρωσης. 

ΝΑΙ   

26.  Για κάθε διαφορετικό ρόλο χρήστη να 
εμφανίζεται διαφορετική διαμόρφωση της 
γραφικής διεπαφής ανάλογα με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε παράθυρα και εργαλεία. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Εφαρμογής 
27.  Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 

προκαθορισμένο (default) ρόλο χρήστη με 
δικαιώματα διαχείρισης του συστήματος (ρόλος 
διαχειριστή). 

ΝΑΙ   

28.  Ο ρόλος διαχειριστή θα μπορεί να διαχειρίζεται 
τους χρήστες, ρόλους και τα δικαιώματα 
πρόσβασης της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

29.  Το σύστημα  θα πρέπει να καταγράφει αυτόματα 
για κάθε εισαγωγή – τροποποίηση – διαγραφή 
των δεδομένων τα στοιχεία του τελευταίου 
χρήστη που ενημέρωσε τα δεδομένα καθώς και 
το χρόνο που πραγματοποιήθηκε η μεταβολή 
αυτή 

ΝΑΙ   

30.  Διαχείριση ομάδων χρηστών με ιεραρχικό τρόπο. 
Οι ομάδες χρηστών θα είναι μπορούν να είναι 
απεριόριστες. 

ΝΑΙ   

31.  Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστου 
αριθμού χρηστών (ανάλογα με τις αντίστοιχες 
άδειες χρήσης) καθώς και ανάθεσής τους στα 
αντίστοιχα υπο-τμήματα του οργανισμού. 

ΝΑΙ   

32.  Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστου 
αριθμού ρόλων χρηστών 

ΝΑΙ   

33.  Υποστήριξη πολλαπλών διαχειριστών 
συστήματος και ανάθεση τους σε διαφορετικά 
επίπεδα της ιεραρχίας του οργανισμού. 

ΝΑΙ   

34.  Ο διαχειριστής να μπορεί να αποσυνδέσει ένα 
χρήστη από το σύστημα. 

ΝΑΙ   

35.  Ο διαχειριστής θα μπορεί να διαχειρίζεται τους 
τύπους συμβάντων. 

ΝΑΙ   

36.  Κάθε ενέργεια διαχειριστή καταγράφεται με το 
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ενώ παράλληλα οι 
καταγραφές αυτές είναι διαθέσιμες στους 
υπόλοιπους διαχειριστές. 

ΝΑΙ   

37.  Διαχείριση των παραθύρων που έχει πρόσβαση ο 
κάθε ρόλος χρήστη ανά οθόνη σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ   

38.  Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης (πρόσβαση 
σε εργαλεία, παράθυρα) ανά ρόλο χρήστη. 

ΝΑΙ   
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39.  Δυνατότητα ανάθεσης διαφορετικών 
γεωγραφικών επιπέδων πληροφορίας σε κάθε 
ρόλο χρήστη. 

ΝΑΙ   

40.  Διαχείριση βασικών δεδομένων της βάσης 
δεδομένων (δυνατότητα επιστροφής στις 
προκαθορισμένες τιμές). 

ΝΑΙ   

41.  Επαναφορά κλειδωμένων λογαριασμών χρηστών 
από τους διαχειριστές. 

ΝΑΙ   

42.  Το σύστημα δε πρέπει να επιτρέπει την 
ταυτόχρονη είσοδο του χρήστη από δύο 
διαφορετικούς σταθμούς εργασίας ταυτόχρονα. 
Να υπάρχει δυνατότητα 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αυτής της 
ρύθμισης από το ρόλο διαχειριστή. 

ΝΑΙ   

Έλεγχος Ταυτότητας και Εξουσιοδότηση 
43.  Όλοι οι λογαριασμοί του συστήματος και των 

χρηστών να προστατεύονται μέσω κωδικών.  
ΝΑΙ   

44.  Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ταυτότητας και 
εξουσιοδότηση πρόσβασης κατά τη σύνδεση ενός 
χρήστη στο σύστημα.  

ΝΑΙ   

45.  Επιλογή πλήθους οθονών εργασίας μετά την 
σύνδεση χρήστη.  

ΝΑΙ   

46.  Το σύστημα να μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το 
πλήθος των διαθέσιμων οθονών του σταθμού 
εργασίας. 

ΝΑΙ   

47.  Οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν το πλήθος 
των οθονών που θα χρησιμοποιήσουν 
ανεξάρτητα από την διαθεσιμότητα οθονών του 
σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ   

48.  Ένας λογαριασμός χρήστη να κλειδώνει μετά από 
ένα πλήθος αποτυχημένων προσπαθειών 
σύνδεσης. 

ΝΑΙ   

49.  Το σύστημα να επιτρέπει στους χρήστες να 
τροποποιήσουν τους προσωπικούς τους 
κωδικούς ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

50.  Όλοι οι κωδικοί θα αποθηκεύονται στη βάση 
δεδομένων σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων 
51.  Να υποστηρίζεται η διαχείριση ιεραρχικής δομής 

τύπων πόρων με τουλάχιστον τρία επίπεδα. 
ΝΑΙ   

52.  Καταχώριση και διαχείριση χερσαίων μέσων. ΝΑΙ   
53.  Καταχώριση και διαχείριση θαλάσσιων μέσων. ΝΑΙ   
54.  Καταχώριση και διαχείριση προσωπικού και 

εθελοντών. 
ΝΑΙ   

55.  Καταχώριση και διαχείριση συσκευών/ 
εξοπλισμού (μετεωρολογικών σταθμών, καμερών 
επιτήρησης, αισθητήρων κ.ο.κ.)  

ΝΑΙ   

56.  Απεικόνιση πόρων σε κατάλληλες λίστες/πίνακες 
με διαφοροποίηση των εικονιδίων τους με βάση 
τον τύπο τους. 

ΝΑΙ   
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57.  Απεικόνιση της κατάστασης των πόρων με 
χρωματικές διαφοροποιήσεις της αντίστοιχης 
στήλης του πίνακα. 

ΝΑΙ   

58.  Απεικόνιση του τύπου πόρου με διαφοροποίηση 
χρώματος της αντίστοιχης στήλης. 

ΝΑΙ   

59.  Λογική σύνδεση ενός πόρου με έναν άλλο. ΝΑΙ   
60.  Επεξεργασία κατάστασης πόρου μέσω 

προκαθορισμένων κανόνων μετάβασης 
κατάστασης. 

ΝΑΙ   

61.  Να μπορούν να εφαρμοστούν πολλά φίλτρα στη 
λίστας των πόρων με βάση τον τύπο, την 
κατάσταση τους. 

ΝΑΙ   

62.  Οι φιλτραρισμένοι πίνακες να φιλτράρουν 
αντίστοιχα και τους πόρους που απεικονίζονται 
στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

63.  Υποβολής αιτημάτων πόρων προς διάθεση σε 
άλλους συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες. 

ΝΑΙ   

64.  Τα αιτήματα πόρων να εμφανίζονται κατάλληλα 
με οπτικές και ακουστικές ειδοποιήσεις 

ΝΑΙ   

65.  Ικανοποίηση ενός αιτήματος πόρων με διάθεση 
πόρων. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Διαθεσιμοτήτων Επιχειρησιακών Πόρων 
66.  Διαχείριση χρονικής διαθεσιμότητας πόρων. ΝΑΙ   
67.  Χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να 
επεξεργάζονται τους τύπους των βαρδιών. 

ΝΑΙ   

68.  Καθορισμός κατηγοριών βάρδιας με 
διαφορετικούς χρονικούς περιορισμούς. 

ΝΑΙ   

69.  Αντιστοίχιση κωδικών κλήσης με πόρους ανά 
βάρδια. 

ΝΑΙ   

70.  Προβολή της στελέχωσης μετά από επιλογή 
συγκεκριμένης ημερομηνίας. 

ΝΑΙ   

71.  Παροχή λίστας πόρων και κωδικών κλήσεων κατά 
τη διαχείριση συμβάντων. 

ΝΑΙ   

72.  Διαχείριση αδειών προσωπικού (ρεπό) καθώς και 
οι επιφυλακές. 

ΝΑΙ   

73.  Εκτύπωση καθημερινά αναφοράς με τις 
διαθεσιμότητες. 

ΝΑΙ   

Καταχώριση Συμβάντων 
74.  Τα πεδία της φόρμας καταχώρισης που η 

συμπλήρωση τους είναι υποχρεωτική να 
επισημαίνονται με σαφήνεια στο χρήστη. 

ΝΑΙ   

75.  Επιλογή τύπου συμβάντος από αναπτυσσόμενες 
λίστες (3 ιεραρχικά επίπεδα). 

ΝΑΙ   

76.  Ο χειριστής να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα 
από κελί σε κελί χρησιμοποιώντας το κουμπί Tab 
(για μετακίνηση προς τα δεξιά και κάτω) και το 
ανάστροφο Tab (για μετακίνηση προς τα 
αριστερά και πάνω). 

ΝΑΙ   
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77.  Η φόρμα καταχώρισης να δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης διευθύνσεων (οδός - αριθμός) 

ΝΑΙ   

78.  Η φόρμα καταχώρισης να δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης διασταυρώσεων οδών. 

ΝΑΙ   

79.  Η φόρμα καταχώρισης να δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος και 
τοπωνυμίων. 

ΝΑΙ   

80.  Η αναζήτηση να μπορεί να γίνει με χρήση SQL LIKE 
operator στην αρχή ή/και στο τέλος της 
αναζητούμενης οδού ή σημείου ενδιαφέροντος. 

ΝΑΙ   

81.  Επιλογή τοποθεσίας συμβάντος από το χάρτη. ΝΑΙ   
82.  Πρόταση πιθανών εναλλακτικών αποτελεσμάτων 

στην περίπτωση όπου δεν βρεθεί ακριβής 
αντιστοίχιση κατά την αναζήτηση μιας 
τοποθεσίας. 

ΝΑΙ   

83.  Στην περίπτωση μη ακριβής αντιστοίχισης μιας 
τοποθεσίας κατά τη διαδικασία της αναζήτησης, 
ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει μια από τις 
εναλλακτικές προτάσεις ή να συνεχίσει με 
χειροκίνητη επιλογή της τοποθεσίας. 

ΝΑΙ   

84.  Κατά την επιλογή ενός αποτελέσματος γεω-
κωδικοποίησης να γίνεται αυτόματο κεντράρισμα 
του χάρτη στην τοποθεσία. 

ΝΑΙ   

85.  Να περιλαμβάνει πεδίο εισαγωγής σχολίων με 
κείμενο ελεύθερης μορφής. 

ΝΑΙ   

86.  Κατά την καταχώριση ενός συμβάντος, το 
σύστημα να δημιουργεί παρέχει ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό και μία χρονοσφραγίδα 
δημιουργίας. 

ΝΑΙ   

87.  Αυτόματος εντοπισμός κοντινών παρόμοιων 
συμβάντων και δυνατότητα προσθήκης 
περιγραφής σε ένα ήδη καταχωρημένο συμβάν. 

ΝΑΙ   

88.  Αυτόματη εκχώρηση προτεραιότητας συμβάντος 
με βάση τον τύπο του (η προτεραιότητα του 
συμβάντος να μπορεί να τροποποιηθεί από τον 
χειριστή). 

ΝΑΙ   

89.  Η εισαγωγή δεδομένων στη φόρμα μπορεί να 
ακυρωθεί και τα δεδομένα να απορριφθούν κατά 
την διακριτική ευχέρεια του χειριστή. 

ΝΑΙ   

90.  Η φόρμα να περιλαμβάνει προαιρετικό πεδίο 
περιγραφής τοποθεσίας (ελεύθερο κείμενο). 

ΝΑΙ   

91.  Ένα συμβάν να μην μπορεί να αποθηκευτεί έως 
ότου όλα τα υποχρεωτικά πεδία του να έχουν 
συμπληρωθεί κατάλληλα. Η συμπλήρωση ενός 
πεδίου με λανθασμένη τιμή να εμφανίζει το 
πρόβλημα στο χρήστη. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Συμβάντων 
92.  Προβολή των ενεργών συμβάντων σε λίστες. ΝΑΙ   
93.  Η προβολή των συμβάντων να γίνεται με σειρά 

προτεραιότητας και κατάστασης. 
ΝΑΙ   



    

67 - 92 

 

94.  Η προβολή των συμβάντων να γίνεται με 
κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση στη λίστα 
και κατάλληλα εικονίδια στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

95.  Ο χειριστής να μην απαιτείται να εκτελέσει 
κάποια ενέργεια για να λάβει ανανεωμένες 
πληροφορίες για ένα συμβάν (Δυναμική 
ενημέρωση περιστατικών). 

ΝΑΙ   

96.  Ο χειριστής να ειδοποιείται στην περίπτωση που 
προστεθούν σχόλια σε ένα συμβάν. 

ΝΑΙ   

97.  Η προτεραιότητα ενός περιστατικού μπορεί να 
τροποποιηθεί οποτεδήποτε εφόσον το 
περιστατικό είναι ενεργό. 

ΝΑΙ   

98.  Διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των 
συμβάντων με αντίστοιχες φόρμες, ανάθεση 
πόρων και εκτέλεση ενεργειών. 

ΝΑΙ   

99.  Συγχρονισμός ενεργών συμβάντων και 
απεικονίσεων χάρτη. 

ΝΑΙ   

100. Προβολή της ροής πληροφοριών με γεωαναφορά 
στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

101. Ενημέρωση του χειριστή με ηχητική και οπτική 
ειδοποίηση όταν ένα ενεργό συμβάν ενημερωθεί 
(π.χ. από κινητά τερματικά πεδίου). 

ΝΑΙ   

102. Τα στοιχεία ενός συμβάντος να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία (χωρίς να 
περιορίζονται σε αυτά):  
Τοποθεσία περιστατικού 
Χρονοσφραγίδα δημιουργίας 
Χειριστής που το καταχώρισε 
Κατάσταση περιστατικού και χρονοσφραγίδα 
ενημέρωσης 
Τύπος περιστατικού 
Προτεραιότητα περιστατικού 
Περιγραφή περιστατικού 
Ροή νέων πληροφοριών 
Εμπλεκόμενα Μέσα 

ΝΑΙ   

103. Να αποθηκεύονται όλες οι ενέργειες χρηστών στο 
συμβάν και να περιλαμβάνεται και 
χρονοσφραγίδα για κάθε ενέργεια. 

ΝΑΙ   

104. Προβολή όλων των ενεργειών ανά πάσα χρονική 
στιγμή από τον εκάστοτε χειριστή του συμβάντος. 

ΝΑΙ   

105. Επισύναψη αρχείων (εικόνες, αρχεία MS Word, 
MS Excel, pdf) σε συμβάν. 

ΝΑΙ   

106. Διαχείριση συμβάντων κάνοντας χρήστη προ-
καθορισμένης φόρμα εισαγωγής πληροφοριών, 
ανάλογα με τον τύπο του κάθε συμβάντος. 

ΝΑΙ   

107. Η εισαγωγή δεδομένων σε μία φόρμα μπορεί να 
ακυρωθεί και τα δεδομένα να διαγραφούν κατά 
την βούληση του χειριστή. 

ΝΑΙ   

108. Προβολή συνημμένων αρχείων. ΝΑΙ   



    

68 - 92 

 

109. Ανάθεση πόρων/ μονάδων από λίστα διαθέσιμων 
πόρων. 

ΝΑΙ   

110. Ηχητική ειδοποίηση για εισερχόμενο συμβάν από 
εξωτερικό σύστημα. 

ΝΑΙ   

111. Προβολή αρχειοθετημένων συμβάντων στο χάρτη 
για περαιτέρω ανάλυση τους. 

ΝΑΙ   

112. Μεταβολή της κατάστασης ενός συμβάντος από 
ανενεργό σε ενεργό. 

ΝΑΙ   

113. Διαχείριση πολλαπλών σημείων και περιοχών 
χάρτη ανά συμβάν (π.χ. σημείο συγκέντρωσης 
πόρων, πολύγωνο μετώπου πυρκαγιάς κ.ο.κ.). 

ΝΑΙ   

114. Προσωπικό που έχει ανατεθεί σε περιστατικό και 
είναι αντιστοιχισμένο με εφαρμογή κινητής 
συσκευής να λαμβάνει τις πληροφορίες του 
συμβάντος στην κινητή εφαρμογή μετά την 
ανάθεσή του στο συμβάν. 

ΝΑΙ   

115. Οι χρήστες των κινητών τερματικών να μπορούν 
να ενημερώσουν την κατάστασή τους (ως πόροι). 

ΝΑΙ   

116. Οι χρήστες των κινητών τερματικών να μπορούν 
να ενημερώνουν τα περιστατικά, να αποστέλλουν 
μηνύματα κειμένου, εικόνες και video στη ροή 
πληροφοριών. 

ΝΑΙ   

117. Πρόταση πόρων από το σύστημα, λαμβάνοντας 
υπόψιν τον τύπο και τις τοποθεσία του 
συμβάντος. 

ΝΑΙ   

118. Εξαγωγή συμβάντων σε μορφή πίνακα σε αρχεία 
τύπου excel. 

ΝΑΙ   

119. Αποστολή δεδομένων συμβάντος και 
στιγμιότυπου χάρτη σε διασυνδεδεμένο 
λογαριασμό twitter. 

ΝΑΙ   

Διαχείριση Πλάνων/Σχεδίων Εκτάκτων Καταστάσεων 
120. Δημιουργία και επεξεργασία Σχεδίων 

Αντιμετώπισης από φυσικές καταστροφές. 
ΝΑΙ   

121. Διαχείριση υποενότητων ενός σχεδίου. ΝΑΙ   
122. Καταχώριση επιχειρησιακών μέσων. ΝΑΙ   
123. Καταχώριση επαφών. ΝΑΙ   
124. Καταχώριση σημείων ενδιαφέροντος. ΝΑΙ   
125. Καταχώριση κειμένου με μορφοποίηση (rich 

text). 
ΝΑΙ   

126. Εισαγωγή εικόνων.  ΝΑΙ   
127. Θα πρέπει η πληροφορία η οποία θα δύναται να 

καταχωρηθεί στο σύστημα σε γενικές γραμμές να 
είναι αυτή που περιλαμβάνεται στα Σχέδια 
Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, Σχέδια 
Αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμύρες, 
Σχέδια Αντιμετώπισης κινδύνων από 
χιονοπτώσεις και παγετό κ.ο.κ. 

ΝΑΙ   

Συνεργατική Απόκριση 
128. Δημιουργία συνεργατικών συνόδων με 

πολλαπλούς χρήστες για επιλεγμένο συμβάν. 
ΝΑΙ   
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129. Διαχείριση λογικών καναλιών επικοινωνίας και 
δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων. 

ΝΑΙ   

130. Παροχή ανοικτής διεπαφής για τη διασύνδεση 
στο συνεργατικό περιβάλλον τρίτων συστημάτων 
(π.χ. από φορείς Δημόσιας ασφάλειας). 

ΝΑΙ   

131. Οι χειριστές μπορούν να ανταλλάσσουν 
μηνύματα με ή χωρίς γεωαναφορά. 

ΝΑΙ   

132. Δημιουργία γεωγραφικών περιοχών και ετικετών 
και αποστολή ως μήνυμα. 

ΝΑΙ   

133. Παροχή έτοιμων ετικετών για επιλογή 
(βιβλιοθήκη συμβόλων). 

ΝΑΙ   

134. Αποστολή και λήψη εντολών εργασίας (tasks). ΝΑΙ   
135. Ηχογράφηση ομιλίας και ανταλλαγή ηχητικού 

αρχείου. 
ΝΑΙ   

136. Αποστολή και λήψης εικόνων. ΝΑΙ   
137. Επισήμανση (tagging) ενός χρήστη ή μιας 

υπηρεσίας σε κάθε τύπο μηνύματος. 
ΝΑΙ   

138. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα που 
εμπεριέχουν γεωαναφορά να απεικονίζονται με 
κατάλληλα σύμβολα και χρωματική 
κωδικοποίηση στο 3D χάρτη. 

ΝΑΙ   

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
139. Προβολή χάρτη σε τρεις διαστάσεις (3D) με 

συνδυασμό υψομετρικού μοντέλου εδάφους, 
αεροφωτογραφίες ή/και δορυφορικές εικόνες. 

ΝΑΙ   

140. Ο χάρτης θα προβάλει ψηφιδωτά και 
διανυσματικά επίπεδα πληροφορίας με 
τεχνολογία streaming από εξυπηρετητές GIS του 
Cloud για τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου 
εύρους ζώνης. 

ΝΑΙ   

141. Να διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό κρύπτης 
(cache). Το μέγεθος της cache για τον σταθμό 
εργασίας να μπορεί να το ορίζει ο χρήστης.  

ΝΑΙ   

142. Οι εξυπηρετητές GIS θα πρέπει να διαχέουν 
κατάλληλα δεδομένα από την γεωβάση του 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

143. Φόρτωση ψηφιδωτών δεδομένων από τον τοπικό 
δίσκο του σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ   

144. Φόρτωση διανυσματικών δεδομένων (π.χ. 
shapefiles) από τον τοπικό δίσκο του σταθμού 
εργασίας. 

ΝΑΙ   

145. Φόρτωση υψομετρικών δεδομένων (DEM) από 
τον τοπικό δίσκο του σταθμού εργασίας. 

ΝΑΙ   

146. Φόρτωση αρχείων KML/KMZ. ΝΑΙ   
147. Φόρτωση σύννεφου σημείων (point clouds) από 

τον τοπικό δίσκο του σταθμού εργασίας. 
ΝΑΙ   

148. Eισαγωγή και τροποποίηση των ιδιοτήτων ενός 
γεωγραφικού αντικειμένου (feature) σε 
επιλεγμένο διανυσματικό επίπεδο πληροφορίας. 

ΝΑΙ   
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149. Eπεξεργασία (εισαγωγή, τροποποίηση, 
διαγραφή) γεωγραφικών οντοτήτων (features) σε 
επιλεγμένο επίπεδο διανυσματικής 
πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

150. Mέτρηση οριζόντιας απόστασης με χρήση του 
ποντικού ή με εισαγωγή των συντεταγμένων δύο 
σημείων. 

ΝΑΙ   

151. Εργαλεία μέτρησης επιφανειών και υψομετρικής 
διαφοράς μεταξύ σημείων. 

ΝΑΙ   

152. Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει διαφορετικές 
μονάδες μέτρησης επιφάνειας (τετραγ. μέτρα, 
τετραγ. χιλιόμετρα, στρέμματα). 

ΝΑΙ   

153. Υπολογισμός οπτικών τομέων (π.χ. για το εύρος 
κάλυψης περιοχών από συστήματα καμερών). 

ΝΑΙ   

154. Πλοήγηση στο χάρτη σε (μεγέθυνση, σμίκρυνση, 
μετακίνηση) και γρήγορη μετάβαση σε κλίμακα 
zoom. 

ΝΑΙ   

155. Προβολή του χάρτη σε δύο και τρεις διαστάσεις 
ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

ΝΑΙ   

156. Απεικόνιση των υψομετρικών καμπυλών 
(contours) του ανάγλυφου. 

ΝΑΙ   

157. Απεικόνιση των κλίσεων (slope) του ανάγλυφου. ΝΑΙ   
158. Εύρεση γεωγραφικών οντοτήτων σε κυκλική 

απόσταση από σημείο που ορίζει ο χρήστης στο 
χάρτη. 

ΝΑΙ   

159. Έλεγχος του στυλ εμφάνισης των διανυσματικών 
επιπέδων πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

160. Μετασχηματισμός συντεταγμένων προβολικών 
συστημάτων (υποστήριξη κατ’ ελάχιστο των 
EPSG:2100 και EPSG:4326). 

ΝΑΙ   

161. Υποστήριξη ανάγνωσης αρχείων μοντέλων 3D 
μορφότυπων Collada και KMZ. 

ΝΑΙ   

162. Φόρτωση και απεικόνιση επιπέδων 3D mesh. ΝΑΙ   
163. Εισαγωγή αντικειμένων όπως ετικέτες κειμένου, 

ετικέτες κειμένου με εικόνα και γεωμετρικών 
σχημάτων. 

ΝΑΙ   

164. Υποστήριξη των προτύπων OGC WMS και WFS. ΝΑΙ   
165. Υποστήριξη του προτύπου WFS-T για την 

επεξεργασία των διανυσματικών επιπέδων 
πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

166. Οι διαχειριστές να μπορούν να ορίζουν τις τιμές 
(λίστα) που δύναται να δεχθεί μια ιδιότητα 
(attribute) ενός γεωγραφικού αντικειμένου. Οι 
τιμές αυτές να παρουσιάζονται ως αναδυόμενο 
μενού κατά την επεξεργασία του γεωγραφικού 
αντικειμένου από τους χρήστες. 

ΝΑΙ   

167. Για κάθε επεξεργασμένο γεωγραφικό στοιχείο να 
καταγράφεται η χρονοσφραγίδα και ο χρήστης 
που την πραγματοποίησε. 

ΝΑΙ   
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168. Ο Ανάδοχος θα δομήσει κατάλληλα τη Γεωβάση 
δεδομένων με μια σειρά από επίπεδα 
γεωγραφικής πληροφορίας για την υποστήριξη 
των δράσεων Πολιτικής Προστασίας. Να 
αναφερθούν τα επίπεδα πληροφορίας που 
απαιτούνται από την εμπειρία του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

169. Εύρεση γεωγραφικών οντοτήτων με βάση 
πολύγωνο που ορίζει ο χρήστης στο χάρτη. 

ΝΑΙ   

170. Προβολή γεωγραφικών αντικείμενων από όλα τα 
υποσυστήματα της εφαρμογής (υποσύστημα 
παρακολούθησης θέσεις πόρων, διαχείρισης 
πόρων, διαχείρισης συμβάντων, διαχείρισης 
ροών βίντεο, έγκαιρης ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών κ.ο.κ.) ως διαφορετικά επίπεδα 
δυναμικής πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

171. Προβολή λεπτομερειών αντικειμένων με 
κατάλληλα tooltip ή αναδυόμενα παράθυρα. 

ΝΑΙ   

172. Τα αντικείμενα του χάρτη να είναι επιλέξιμα και 
ανάλογα με τον τύπο τους μπορούν να 
εκτελέσουν αντίστοιχες λειτουργίες (π.χ. 
προβολή βίντεο κάμερας). 

ΝΑΙ   

173. Αναζήτηση πλησιέστερων πόρων από μία 
επιλεγμένη τοποθεσία του χάρτη. 

ΝΑΙ   

174. Αναζήτηση πλησιέστερων σημείων 
ενδιαφέροντος από μία τοποθεσία στον χάρτη. 

ΝΑΙ   

175. Εξαγωγή στιγμιότυπου χάρτη ως εικόνα 
(μεγέθους Α3, Α4) και αποθήκευση σε αρχείο. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με συστήματα Δημόσιας Ασφάλειας 
176. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ανοικτό με 

δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα 
διαχείρισης συμβάντων οργανισμών δημόσιας 
ασφάλειας (π.χ. Πυροσβεστική, Πολιτική 
Προστασία) 

ΝΑΙ   

177. Ανοικτή διεπαφή για λήψη και αποστολή 
δεδομένων συμβάντος από/σε τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

178. Ανοικτή διεπαφή για λήψη και αποστολή 
ειδοποιήσεων (alerts) από/σε τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

179. Ανοικτή διεπαφή για αποστολή δεδομένων 
τηλεματικής σε εξωτερικό τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

180. Ανοικτή διεπαφή για αποστολή δεδομένων 
αισθητήρων σε εξωτερικό τρίτο σύστημα. 

ΝΑΙ   

181. Ανοικτή διεπαφή για συμμετοχή τρίτων 
συστημάτων στο συνεργατικό περιβάλλον 
απόκρισης. 

ΝΑΙ   

Ανταλλαγή Μηνυμάτων 
182. Ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα στους χρήστες 

της εφαρμογής. 
ΝΑΙ   

183. Αποστολή μηνυμάτων από ένα χρήστη σε ένα 
σύνολο χρηστών που ανήκουν σε έναν 
συγκεκριμένο ρόλο. 

ΝΑΙ   
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184. Οι ειδοποιήσεις για εισερχόμενα μηνύματα θα 
πρέπει να είναι εμφανείς στον χρήστη 
ανεξάρτητα από τα παράθυρα που έχει επιλέξει. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Εξωτερικές Πηγές Δεδομένων 
185. Προβολή ενεργών πυρκαγιών από ανοικτές πηγές 

δεδομένων σε πίνακα/λίστα και χάρτη με 
κατάλληλα σύμβολα. 

ΝΑΙ   

186. Προβολή δεδομένων σεισμών από ανοικτές 
πηγές δεδομένων σε πίνακα/λίστα και χάρτη με 
κατάλληλα σύμβολα. 

ΝΑΙ   

187. Προβολή δεδομένων καιρικών φαινομένων από 
ανοικτές πηγές δεδομένων σε πίνακα/λίστα και 
χάρτη με κατάλληλα σύμβολα. 

ΝΑΙ   

188. Υποστήριξη ροών διαδικτυακής πληροφορίας 
μέσω των προτύπων RSS και GeoRSS (π.χ. 
ειδήσεις, ειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα, δεδομένα σεισμών κ.ο.κ.). 

ΝΑΙ   

189. Οι χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα να μπορούν 
να διαχειρίζονται τα εκάστοτε κανάλια είτε για 
προσωπική ή καθολική πρόσβαση. 

ΝΑΙ   

190. Απεικόνιση ροής πληροφορίας επιλεγμένων 
καναλιών σε παράθυρα της εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

Αναφορές και Στατιστικά 
191. Παραγωγή προκαθορισμένων αναφορών με 

επιλογή των αντίστοιχων παραμέτρων και 
απεικόνισης τους μέσα από την εφαρμογή. 

ΝΑΙ   

192. Παραγωγή αναφοράς για τα συμβάντα σε 
επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ   

193. Παραγωγή αναφοράς καθημερινού δελτίου 
συμβάντων. 

ΝΑΙ   

194. Κάθε αναφορά θα είναι διαθέσιμη για επιλογή 
από ένα χρήστη εφόσον ο ρόλος του έχει τα 
κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. 

ΝΑΙ   

195. Παραγωγή αναφοράς των τηλεματικών 
δεδομένων πόρων. 

ΝΑΙ   

196. Εκτύπωση των αναφορών. ΝΑΙ   
197. Εξαγωγή των αναφορών σε πολλαπλούς τύπους 

αρχείων (excel, pdf) για περαιτέρω επεξεργασία. 
ΝΑΙ   

Απεικόνιση Ροών Βίντεο 
198. Απεικόνιση ζωντανής προβολής βίντεο των 

διασυνδεμένων καμερών. 
ΝΑΙ   

199. Αναπαραγωγή καταγεγραμμένου βίντεο με 
επιλογή του χρόνου έναρξης. 

ΝΑΙ   

200. Διαχείριση PTZ (Pan-Tilt-Zoom) σε κάμερες που το 
υποστηρίζουν. 

ΝΑΙ   

201. Προβολή διάταξης με τουλάχιστον 16 παράθυρα 
βίντεο ταυτόχρονα. 

ΝΑΙ   

202. Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής ζωντανής 
ροής αλλά και αναπαραγωγής βίντεο στην ίδια 
διάταξη.  

ΝΑΙ   
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203. Επιλογή κάμερας με μεταφορά και απόθεση 
(drag-n-drop) σε οποιοδήποτε παράθυρο βίντεο. 

ΝΑΙ   

204. Οι τοποθεσίες των καμερών και οι τομείς 
κάλυψης τους να απεικονίζονται στο 3D χάρτη. 

ΝΑΙ   

205. Επιλογή κάμερας από το 3D χάρτη. ΝΑΙ   
206. Προβολή βίντεο σε ξεχωριστό αναδυόμενο 

παράθυρο. 
ΝΑΙ   

207. Ορισμός και αποθήκευση διατάξεων (Layouts) 
(συνδυασμό διάταξης παραθύρων βίντεο και 
κάμερας ανά παράθυρο). 

ΝΑΙ   

208. Ορισμός και αποθήκευση χρονικής ακολουθίας 
διατάξεων (Sequences). 

ΝΑΙ   

209. Διαχείριση σελιδοδεικτών (bookmarks) βίντεο. ΝΑΙ   
Δυνατότητα Διασύνδεσης με Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα ή Tablet 
210. Λήψη και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων 

θέσης που αποστέλλουν οι πόροι μέσω των 
κινητών τερματικών τους. 

ΝΑΙ   

211. Eπιλογή απεικόνισης στο χάρτη είτε της 
τελευταίας καταγεγραμμένης θέσης και 
κατάστασης ενός υπαλλήλου (ή εθελοντή) ή της 
διαδρομής του σε διάστημα χρόνου. 

ΝΑΙ   

212. Λήψη και προβολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης 
(panic button). 

ΝΑΙ   

213. Επιλογή αυτόματου κεντραρίσματος χάρτη σε 
πόρο της επιλογής του χρήστη. 

ΝΑΙ   

214. Αποστολή, λήψη και προβολή μηνύματος 
κειμένου σε/από τα κινητά τερματικά. 

ΝΑΙ   

215. Λήψη και προβολή μηνύματος φωτογραφίας 
σε/από τα κινητά τερματικά. 

ΝΑΙ   

216. Λήψη και προβολή μηνύματος βίντεο σε/από τα 
κινητά τερματικά. 

ΝΑΙ   

217. Προβολή στο χάρτη όσων μηνυμάτων από τα 
κινητά τερματικά εμπεριέχουν πληροφορίες 
τοποθεσίας. 

ΝΑΙ   

218. Με την ανάθεση πόρων με κινητό τερματικό σε 
συμβάν, θα αποστέλλονται αυτόματα οι 
πληροφορίες του συμβάντος στην εφαρμογή του 
κινητού τερματικού με αντίστοιχη ειδοποίηση. 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση με Υποσύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Δασικής Πυρκαγιάς 
219. Η εφαρμογή θα επιτρέπει τον ολοκληρωμένο 

έλεγχο του βασικού κατανεμημένου εξοπλισμού 
για ολόκληρο το σύστημα ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών. 

ΝΑΙ   

220. Ο χάρτης θα προβάλει τη θέση κάθε ασύρματου 
αισθητήρα πυρανίχνευσης και κάθε κάμερας με  
την αντίστοιχη περιοχή κάλυψης. 

ΝΑΙ   

221. Σε οποιαδήποτε στιγμή τα διανύσματα 
προσανατολισμού της κάμερας και οι 
αντίστοιχοι κώνοι ορατότητας θα είναι 
διαθέσιμοι στο χάρτη και θα ενημερώνονται σε 

ΝΑΙ   
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πραγματικό χρόνο ώστε να είναι συνεπείς με τις 
προβαλλόμενες εικόνες. 

222. Ρύθμιση ζουμ και κλίσης στο παράθυρο του 
χάρτη με έναν απλό και εύχρηστο τρόπο 
χρησιμοποιώντας το ποντίκι. 

ΝΑΙ   

223. Απεικόνιση των εικόνων που έχουν ληφθεί από 
τις κάμερες του συστήματος μέσω παραθύρων 
με δυνατότητα ρύθμισης για την προβολή ενός ή 
περισσότερων βίντεο ή εικόνων ταυτόχρονα. 

ΝΑΙ   

224. Κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης ρόλου 
χρήστη θα δίνουν τη δυνατότητα ή μη χειρισμού 
των αισθητήρων. 

ΝΑΙ   

 
Εξοπλισμός Κέντρου Ελέγχου  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Επιτραπέζιες Οθόνες Χειριστών 

1.  Αριθμός συσκευών: 2   

2.  Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο 
κατασκευαστής ΝΑΙ   

3.  Τύπος Οθόνης: Monitor τεχνολογίας IPS NAI   

4.  Διαγώνιος Οθόνης: 27" NAI   

5.  Ανάλυση: >=1920 x 1080 pixels ΝΑΙ   

6.  Φωτεινότητα: >=250 cd/m² NAI   

7.  Θύρες: HDMI & DVI ή Display Port ΝΑΙ   

8.  Ελάχιστος Χρόνος Απόκρισης: 5 ms ΝΑΙ   

9.  Πρότυπα: TUV, CE ΝΑΙ   

10.  Ρύθμιση Βάσης: Tilt ΝΑΙ   

11.  Απεικόνιση: 16:9 Wide ΝΑΙ   

H/Y Εξυπηρέτησης - Καταγραφών (Server PC) 

12.  Αριθμός συσκευών: 1   

13.  O υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει 
στην προσφορά του Η/Υ ικανών προδιαγραφών 
για εξυπηρέτηση του συνόλου των 
προσφερόμενων εφαρμογών μετά των 
απαιτήσεων αποθήκευσης. 
Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
Λειτουργικό σύστημα: Αυθεντικά Windows ή 
ισοδύναμα 
Επεξεργαστής: Intel® Core™ i7 ή ισοδύναμος 
Μορφή: Tower ή Mini Tower 

ΝΑΙ 
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Τυπική μνήμη: 16 GB DDR4 
Υποδοχές μνήμης: 2 DIMM 
Αποθήκευση Εσωτερικές θέσεις μονάδων:  Δύο 
για 2,5” ή 3,5" 
Κάρτα Γραφικών: Ενσωματωμένη Intel UHD 
Graphics 610/630 ή ισοδύναμη  
Χαρακτηριστικά επέκτασης: 

• 2 θύρες USB 2.0, 4 θύρες USB 3.2  
• 1 θύρα RJ45 Ethernet 

Επικοινωνίες: 
Ενσωματωμένη κάρτα Gigabit Ethernet  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 165 x 358 x 355 mm 
ενδεικτικά 
Λογισμικό: Προφορτωμένο Microsoft Office  ή 
ισοδύναμων 
Να περιλαμβάνει HDDs, κατάλληλα για 
καταγραφή Video. Ο ακριβής αριθμός των 
δίσκων και η χωρητικότητά τους θα 
προσδιοριστεί από τους υποψηφίους 
αναδόχους και θα τεκμηριωθεί λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις των προσφερόμενων 
συστημάτων προκειμένου να υπάρχει αρχείο 
καταγραφής video για το σύνολο των καμερών 
για 15 ημέρες (12FPS σε ανάλυση 2MP), των 
δεδομένων του Κέντρου Ελέγχου, του 
υποσυστήματος ελέγχου πρόσβασης και των 
λοιπών ενοποιημένων υποσυστημάτων. Να 
συμπεριληφθεί στην προσφορά τεκμηριωμένη 
ανάλυση της απαιτούμενης χωρητικότητας και 
να προσφερθεί ο αντίστοιχος αριθμός δίσκων 
ή/και συστοιχιών. Να εγκατασταθεί και να 
συνδεθεί στο σύστημα ο εξοπλισμός ειδικής 
φύσης όπου αυτός χρειάζεται. 

Η/Υ Σταθμού Εργασίας Χειριστών  

14.  Αριθμός συσκευών: 1   

15.  Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
• Λειτουργικό σύστημα: Αυθεντικά 

Windows ή ισοδύναμα 
• Επεξεργαστής: Intel® Core™ i7, ή 

ισοδύναμος 
• Μορφή: Tower ή Mini Tower 
• Τυπική μνήμη: 16 GB DDR4  
• Υποδοχές μνήμης: 2 DIMM 
• Αποθήκευση Εσωτερικές θέσεις 

μονάδων: Δύο  για  2,5” ή 3,5" 
• Κάρτα Γραφικών: Ενσωματωμένη Intel 

UHD Graphics 610/630 ή ισοδύναμη 
Χαρακτηριστικά επέκτασης: 

• 2 θύρες USB 2.0, 4 θύρες USB 3.2  

ΝΑΙ 
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• 1 θύρα RJ45 Ethernet 
Επικοινωνίες: Ενσωματωμένη κάρτα Gigabit 
Ethernet  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 165 x 358 x 355 mm 
ενδεικτικά 
Λογισμικό: Προφορτωμένο Microsoft Office  ή 
ισοδύναμο 

16.  Να υποστηρίζονται όλες οι ηλεκτρικές παροχές 
των προσφερόμενων Η/Υ από κατάλληλο 
σύστημα UPS τουλάχιστον 2 ΚVA που θα 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη 
λειτουργία τους, αυτονομίας τουλάχιστον 10 
λεπτών 

ΝΑΙ   

17.  Να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες 
εργασίες δομημένης καλωδίωσης και η 
προμήθεια-εγκατάσταση ικριώματος(rack) 
επαρκών διαστάσεων για τη φιλοξενία του 
εξοπλισμού Κέντρου Ελέγχου. 

ΝΑΙ   

 
Υποδράση 2: Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 
Σταθερή Κάμερα VA Πυρανίχνευσης 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Οι κάμερες VA, προορίζονται για την ανίχνευση 
εστιών φωτιάς στο υπό έλεγχο δασικό τμήμα του 
πάρκου. 

ΝΑΙ   

Κάμερα VA Πυρανίχνευσης (ελάχιστα χαρακτηριστικά) 

2.  Αριθμός Συσκευών 4   
3.  Σχεδιασμός bullet/turret. ΝΑΙ   
4.  Ανάλυση 4K ΝΑΙ   
5.  Ευέλικτη αρθρωτή σχεδίαση, ώστε να μπορεί να 

ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις 
εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

6.  Η προσφερόμενη κάμερα να παραδοθεί με 
τουλάχιστον ένα (1) οπτικό αισθητήρα 
κατάλληλου  εστιακού μήκους για υποστήριξη 
πεδίου θέασης 45 & 90 μοιρών και ανίχνευση 
καπνού-φωτιάς 

ΝΑΙ   

7.  Διαθέσιμες μελλοντικές επιλογές για χρήση με 
τους αισθητήρες εικόνας. Οι αισθητήρες πρέπει να 
είναι εύκολα εναλλάξιμοι και να περιλαμβάνουν 
τις ακόλουθες επιλογές:  
Αισθητήρας 4K Day / Night με φίλτρο κοπής IR, με 
εστιακό μήκος που κυμαίνεται μεταξύ 4mm και 
28mm. 
Αισθητήρας θερμικής / θερμικής ραδιομετρίας CIF 
/ VGA. 
Αισθητήρες εξαιρετικά χαμηλού φωτισμού. 
Αισθητήρες μόνο ημέρας ή νύχτας χωρίς μηχανικά 
κινούμενα μέρη. 

ΝΑΙ   
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Αισθητήρες LPF (Long-Pass Filter) για χρήση σε 
εφαρμογές ANPR. 

8.  Η λειτουργική μονάδα (υποδοχή αισθητηρίου) 
πρέπει να επιτρέπει την επέκταση της 
λειτουργικότητας της κάμερας εγκαθιστώντας 
προαιρετικά μία από τις ακόλουθες ενότητες: 
Μονάδα ήχου, που παρέχει μικρόφωνο και ηχείο. 
Αισθητήρας περιβάλλοντος, που παρέχει 
αισθητήρα PIR, αισθητήρα θερμοκρασίας και 
αισθητήρα φωτισμού. 
Μονάδα φωτισμού IR. 

ΝΑΙ   

9.  Η κάμερα θα έχει ενσωματωμένη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης 
(AI) μηχανικής μάθησης (deep learning) 

ΝΑΙ   

10.  Η κάμερα να έχει δυνατότητα υποστήριξης των 
ακόλουθων κατ’ ελάχιστον εφαρμογών: 
Ανίχνευση πυρκαγιάς και καπνού. 
Ανίχνευση εισβολής – προσέγγισης στην εγγύς 
περιοχή της 

ΝΑΙ   

11.  Η κάμερα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση δύο 
διαφορετικών οπτικών αισθητήρων ημέρας / 
νύχτας με διαφορετικά εστιακά μήκη 

ΝΑΙ   

12.  Η κάμερα θα έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει την 
ψηφιακή μεγέθυνση της εικόνας κατά την 
εγγραφή της πλήρους εικόνας 

ΝΑΙ   

13.  Η κάμερα θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό 
διόρθωσης παραμόρφωσης εικόνας για φακούς 
ευρείας γωνίας. Η κάμερα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένη και να αποστέλλεται με 
εγκατεστημένη κάρτα SD, με ελάχιστο χώρο 
αποθήκευσης 8 GB 

ΝΑΙ   

14.  Η κάμερα θα μπορεί να εγγράφει στην κάρτα SD 
και να αναπαράγει χωρίς να χρειάζεται πρόσθετο 
λογισμικό ή / και υλικό 

ΝΑΙ   

15.  Η κάμερα θα πρέπει να επιτρέπει τη διαμόρφωση 
ώστε να χρησιμοποιεί την κάρτα SD μόνο εάν και 
εφόσον ο κύριος αποθηκευτικός χώρος ή ο 
σύνδεσμος δικτύου προς τον αποθηκευτικό χώρο 
είναι εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η 
εγγραφή στην κάρτα SD θα πρέπει να μεταφερθεί 
στον χώρο αποθήκευσης μόλις αποκατασταθεί η 
συνδεσιμότητα με τον κύριο αποθηκευτικό χώρο 

ΝΑΙ   

16.  Η κάμερα να υποστηρίζει δυνατότητα 
κρυπτογράφησης της κάρτας SD 

ΝΑΙ   
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17.  Η κάμερα να διαθέτει ψηφιακό μηχανισμό PTZ 
που επιτρέπει την ψηφιακή μετακίνηση, κλίση και 
ζουμ σε πανοραμικές εικόνες 

ΝΑΙ   

18.  Η κάμερα να διαθέτει αισθητήρα ανίχνευσης 
κραδασμών που θα μπορούσε να προκαλέσει 
ενέργειες όταν η κάμερα έχει παραβιαστεί 

ΝΑΙ   

19.  Η κάμερα να υποστηρίζει τη ροή των ροών βίντεο 
μέσω πρωτοκόλλων unicast και multicast 

ΝΑΙ   

20.  Η κάμερα να υποστηρίζει πραγματικό WDR 120dB ΝΑΙ   
21.  Η κάμερα να υποστηρίζει τον καθορισμό αρκετών 

ζωνών απορρήτου (απόκρυψη) που θα 
μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ή να 
απενεργοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα 

ΝΑΙ   

22.  Η κάμερα να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει 
προσαρμοσμένα φωνητικά μηνύματα που 
εγγράφονται απευθείας μέσω του συνδεδεμένου 
μικροφώνου της ή μεταφορτώνεται σε αυτήν 
μέσω ΑPI 

ΝΑΙ   

23.  Το API της κάμερας επιτρέπει επίσης την 
απομακρυσμένη ενεργοποίηση ενεργειών στην 
κάμερα 

ΝΑΙ   

24.  Η κάμερα θα έχει μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών 
(MTBF) τουλάχιστον 80.000 ώρες 

ΝΑΙ   

25.  Οι κάμερες να μη διαθέτουν ενσωματωμένα 
μηχανικά κινούμενα μέρη για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας και της αντοχής 

ΝΑΙ   

26.  Η κάμερα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί θερμαντήρα 
ή ανεμιστήρα, για να ελαχιστοποιεί την 
κατανάλωση ενέργειας και να μειώνει την 
απαιτούμενη συντήρηση 

ΝΑΙ   

27.  Η κάμερα να παρέχει εύκολη τοποθέτηση και 
στερέωση της εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

28.  Η κάμερα πρέπει να διαθέτει μια αποτελεσματική 
τεχνική μείωσης θορύβου για την ενίσχυση της 
ποιότητας της εικόνας και τη μείωση του εύρους 
ζώνης σε συνθήκες χαμηλής φωτεινότητας 

ΝΑΙ   

29.  Η κάμερα θα διαθέτει έξυπνη ανίχνευση κίνησης 
με καθορισμένες περιοχές ανίχνευσης, ελάχιστο / 
μέγιστο ορισμό μεγέθους αντικειμένου και έναν 
έξυπνο αλγόριθμο που αγνοεί ψευδείς 
συναγερμούς όπως φύλλωμα, βροχή και χιόνι 

ΝΑΙ   

30.  Η κάμερα θα είναι σε θέση να λειτουργεί 
αυτόνομα χωρίς την ανάγκη διακομιστών ή 
εξωτερικού λογισμικού για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας και τη δυνατότητα για αυτόνομες 
εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές 

ΝΑΙ   

31.  Η κάμερα θα υποστηρίζει την πλήρη τροφοδοσία 
από IEEE802.3af, κλάση 4, συμβατή με σύνδεση 
δεδομένων χωρίς την ανάγκη ξεχωριστής εισόδου 
ισχύος 

ΝΑΙ   
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32.  Η κάμερα θα είναι ορατή και διαμορφώσιμη μέσω 
ενός ενσωματωμένου διακομιστή ιστού στον 
οποίο θα παρέχετε πρόσβαση μέσω τυπικών 
προγραμμάτων περιήγησης, 
συμπεριλαμβανομένων του Internet Explorer, του 
Firefox, του Chrome και του Safari, χωρίς την 
ανάγκη πρόσθετων προσθηκών ή λογισμικού 

ΝΑΙ   

33.  Η κάμερα θα διαθέτει δυνατότητες ανταλλαγής 
μηνυμάτων δικτύου για επικοινωνία με συμβατές 
κάμερες, λογισμικό και συστήματα 

ΝΑΙ   

34.  Η κάμερα nα περιλαμβάνει ενσωματωμένο 
OpenVPN client για να του επιτρέπει να συνδέεται 
με ασφάλεια σε απομακρυσμένα δίκτυα μέσω 
ανασφαλών συνδέσεων 

ΝΑΙ   

35.  Η κάμερα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
εμποδίζει την πρόσβαση των ευρετηρίων ιστού 
(web crawlers), προκειμένου να διατηρεί τις 
πληροφορίες της κάμερας εκτός των βάσεων 
δεδομένων των μηχανών αναζήτησης 

ΝΑΙ   

36.  Η κάμερα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
ανιχνεύει απόπειρες εισβολής, να αποκλείει 
αυτόματα το IP του εισβολέα και να ειδοποιεί το 
διαχειριστή του συστήματος 

ΝΑΙ   

37.  Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών ΝΑΙ   
 
Κινητές ΡΤΖ Εποπτικές Κάμερες Οπτικής Επιβεβαίωσης-Διερεύνησης Συμβάντων 
A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.  Οι κινητές εποπτικές κάμερες θα 

χρησιμοποιηθούν για  την οπτική επιβεβαίωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς ή έκτακτων περιστατικών. 
Θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ   

Κινητές ΡΤΖ Εποπτικές Κάμερες Οπτικής Επιβεβαίωσης-Διερεύνησης Συμβάντων (ελάχιστες απαιτήσεις) 
2.  Αριθμός Συσκευών 2   
3.  Αισθητήρας υψηλής ανάλυσης 4MP, Progressive 

Scan CMOS 
ΝΑΙ   

4.  Οπτικό Zoom >=40x ΝΑΙ   
5.  Ενσωματωμένο  IR LED, μέγιστη απόσταση 

λειτουργίας >=150 m 
ΝΑΙ   

6.  Αλγόριθμος συμπίεσης εικόνας - H.265/ 
H.264/MJPEG codec 

ΝΑΙ   

7.  Υποστήριξη τριπλής ροής βίντεο ΝΑΙ   
8.  Υποστήριξη κάρτας μνήμης - 256Gb Micro SD card ΝΑΙ   
9.  Υποστήριξη προφίλ ONVIF S/G/T; CGI Support ΝΑΙ   
10.  Σταθεροποιητής εικόνας ΝΑΙ   
11.  Υποστήριξη θύρας Ethernet ΝΑΙ   
12.  Λειτουργία μείωσης θορύβου 2D/3D ΝΑΙ   
13.  Ανίχνευση συμβάντων: Κίνησης, παραβίασης 

περιβλήματος , αλλαγή σκηνής, δυσλειτουργίας 
ΝΑΙ   
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κάρτας SD, απώλεια δικτύου, IP conflict, μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

14.  Τροφοδοσία - AC 24V, POE+(802.3at) ΝΑΙ   
15.  Βαθμός προστασίας - IP67, IK10 (περίβλημα), 

Αντικεραυνική προστασία TVS 6000V 
ΝΑΙ   

 
Διατάξεις Στερέωσης – Στεγάνωσης – Ανάρτησης Εξοπλισμού 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.  Το σύνολο των καμερών θα συνοδεύεται από τις 

απαιτούμενες βάσεις στήριξης και τις μονάδες 
τροφοδοσίας.  

ΝΑΙ   

2.  Η εγκατάσταση των καμερών θα γίνει στις θέσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 2.1 του 
παρόντος, η οποία με μέριμνα της Αναθέτουσας 
Αρχής θα διαθέτει παροχή ρεύματος. Η τελική 
θέση των καμερών θα προκύψει από τη μελέτη 
εφαρμογής που θα καταθέσει προς έγκριση ο 
Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις Φάσεις Έργου του Τεύχους 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ    

3.  Το σύνολο των καμερών θα συνοδεύεται από 
στεγανό κυτία ΙP65 ικανών διαστάσεων για 
στέγαση: 
Τροφοδοτικού DC/Poe Injector 
Καλωδιακών συνδέσεων τερματισμού 
Μονάδα UPS 

ΝΑΙ    

4.  Η συνολική εγκατάσταση των καμερών θα πρέπει 
να επιτρέπει την εύκολη ανάκληση και 
επανατοποθέτηση τους για καθαρισμό, 
συντήρηση, βαθμονόμηση σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες  

ΝΑΙ    

5.  Τα καλώδια σύνδεσης των αισθητήρων με τις 
καταγραφικές μονάδες να προστατεύονται από 
τις αντίξοες συνθήκες με οδεύσεις εντός του 
ιστού. 

ΝΑΙ  

  

6.  Τα στηρίγματα και τα αγκύρια θα είναι από 
ατσάλι (ποιότητα χάλυβα τουλάχιστον ST37-2 
κατά DIN17100), γαλβανισμένα εν θερμώ (κατά 
DIN2444) ή από υλικό αντίστοιχης αντοχής. 
Ειδικά εξαρτήματα στήριξης από πλαστικό να 
είναι από PVC (16atm) ή άλλο υλικό αντίστοιχης 
αντοχής. Τα υλικά σύνδεσης (βίδες, παξιμάδια 
κλπ) να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι. 

ΝΑΙ  

  

 
Μετεωρολογικός σταθμός  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 Αριθμός Συσκευών 1   
7.  Ο μετεωρολογικός σταθμός να είναι υψηλής 

ακρίβειας, χωρίς κινητά μέρη για την 
καταγραφή ανέμου (ταχύτητα & διεύθυνση), 

ΝΑΙ   
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θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, 
βροχόπτωση και βαρομετρική πίεσης. Επίσης 
να διαθέτει πυξίδα και GPS 

8.  Ο σταθμός να μπορεί να λειτουργήσει εντός 
θερμοκρασιακού εύρους από -25οC έως +55οC 

ΝΑΙ   

9.  Να προσφερθεί με το σύνολο του 
απαιτούμενου εξοπλισμού για να μπορεί να 
εγκατασταθεί  στο προτεινόμενο σημείο 
(στύλος) καθώς επίσης και να συνοδεύεται από  
(μονάδα καταγραφής και αποστολής των 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

10.  Ο μετεωρολογικός πολυαισθητήρας να 
διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 
ενός (1) έτους και να κατατεθεί Υπεύθυνη 
Δήλωση του κατασκευαστή καθώς και το 
σχετικό πιστοποιητικό CE marking 

ΝΑΙ   

11.  Ο σταθμός να διαθέτει σειριακή έξοδο RS232 ή 
RS422 

ΝΑΙ   

12.  Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας 1 sec   
13.  Ταχύτητα ανέμου: 

- Εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0.1 m/s έως 40 
m/s 
- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 5% στα 10 
m/s 
- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1 m/s 

ΝΑΙ   

14.  Διεύθυνση ανέμου: 
- Εύρος μέτρησης 0-359,9° 
- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 3° στα 10 
m/s 
- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0,1° 
- Αρχική μέτρηση τουλάχιστον από 0.05 m/s 
- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

15.  Θερμοκρασία Αέρα: 
- Εύρος μέτρησης τουλάχιστον -40°C έως +80°C 
- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 0.3°C @ 
20°C 
- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1οC 
- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

16.  Σχετική υγρασία: 
- Εύρος μέτρησης 0-100% 
- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 3% @ 20C 
(0%-90% RH) 
- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 1% 
- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   

17.  Βαρομετρική πίεση: 
- Εύρος μέτρησης 300 to 1100 hPa 
- Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ± 0.5 hPa @ 
25°C 
- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.1 hPa 
- Συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 Hz 

ΝΑΙ   
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18.  Βροχόπτωση: 
- Εύρος μέτρησης 0-200 mm/hr 
-Ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 5% 
- Ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 0.01mm 

ΝΑΙ   

 
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιακών Διασυνδέσεων 
Ασύρματοι Πομποδέκτες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.  Ο αριθμός-τύπος των συσκευών για 

ασύρματη διασύνδεση των θέσεων 
καμερών με το Δημοτικό Αναψυκτήριο, θα 
προσδιορισθεί από τους υποψήφιους 
Ανάδοχους με εκπόνηση μελέτης 
ραδιοζεύξεων που θα συνοδεύει την 
προσφορά τους 

ΝΑΙ  

  

2.  Δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη 
ως Access Points ή Client ΝΑΙ   

3.  Συχνότητα Λειτουργίας Ευρείας Ζώνης στα 
5GHz ΝΑΙ    

4.  Λειτουργία με πρωτόκολλο TDMA για 
ασύρματα δίκτυα εξωτερικού 
περιβάλλοντος με υποστήριξη έξυπνου 
polling συσκευών, ενσωματωμένη 
υπηρεσία προτεραιότητας πακέτων με 
εγγυημένο ρυθμό μετάδοσης (QoS)  

ΝΑΙ  

  

5.  Nα συνοδεύεται από ενσωματωμένη ή 
εξωτερική κεραία μεγάλου κέρδους 
κατάλληλη για υποστήριξη των 
απαιτούμενων ζεύξεων στα 5GHz με 
επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης για τις 
υποστηριζόμενες εφαρμογές/συστήματα. 

ΝΑΙ  

  

6.  Να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα υλικά 
δικτύωσης των καμερών, συνδεσμολογίας 
και στήριξης  

ΝΑΙ    

7.  Να συνοδεύεται σε περίπτωση εφαρμογής 
σε σημείο αναμετάδοσης προς 1 ή 
περισσότερες ζεύξεις με ισάριθμο αριθμό 
πομποδεκτών - κεραιών 

ΝΑΙ    

 
Ενσύρματοι Ευρυζωνικοί Δρομολογητές (DSL router) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.  Αριθμός συσκευών (Κέντρο Ελέγχου και 

Δημοτικό Αναψυκτήριο) 2   

1.  Να εξασφαλίζουν επαρκείς ρυθμούς 
μετάδοσης για διασύνδεση στο ίντερνετ 
προς αξιόπιστη εξυπηρέτηση του 
συνολικού τηλεπικοινωνιακού φόρτου του 
συστήματος 

ΝΑΙ  
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2.  Να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα υλικά 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, συνδεσμολογίας 
και στήριξης  

ΝΑΙ    

 
Ενσύρματοι Μεταγωγείς Τοπικής Δικτύωσης (Switch) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1.  Αριθμός συσκευών (Κέντρο Ελέγχου και 

Δημοτικό Αναψυκτήριο) 2   

2.  Να εξασφαλίζουν επαρκείς ρυθμούς 
μετάδοσης για αξιόπιστη εξυπηρέτηση 
τηλεπικοινωνιακού φόρτου ΤCP/IP των 
τοπικών δικτύων 

ΝΑΙ  

  

3.  Να διαθέτουν επαρκείς θέσεις (ports) 
διασύνδεσης των συσκευών συστήματος 
ανά κτίριο. Να αναφερθεί ο αριθμός και οι 
συνδεόμενες συσκευές   

ΝΑΙ    

4.  Να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα υλικά 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, συνδεσμολογίας 
και στήριξης  

ΝΑΙ   

 
ΔΡΑΣΗ Ζ: Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free Wi-Fi) 
Πίνακας Συμμόρφωσης 
WiFi access point (εξωτερικού χώρου) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Τεχνικά Xαρακτηριστικά 
1.1 

Kατασκευαστής & Μοντέλο 
Να 
αναφερθεί 

  

1.2 Να διαθέτει μία θύρα Gigabit 
Ethernet (10/100/1000Mbps 
autosensing) RJ 45 η οποία να έχει 
δυνατότητα για τροφοδοσία πάνω 
από το Ethernet με βάση το 
πρότυπο 802.3af 

ΝΑΙ   

1.3 Μέγιστη κατανάλωση 11Watt ΝΑΙ   
1.4 Τεχνολογίας Dual-band 2x2 MIMO 

802.11ac Wave 2 με δυνατότητα 
συνολικής ταχύτητας τουλάχιστον 
1.3 Gbps 

ΝΑΙ   

1.5 Να διαθέτει ξεχωριστό radio για τη 
λειτουργία WIDS/ WIPS με 
αυτόματη ανίχνευση και 
απομόνωση των rogue APs. 

ΝΑΙ   

1.6 Να διαθέτει Bluetooth Beacon ΝΑΙ   
1.7 Να διαθέτει 4 υποδοχές τύπου N-

Type για τοποθέτηση εξωτερικών 
κεραιών 

ΝΑΙ   

1.8 Υποστήριξη SU-MIMO και MU-
MIMO 

ΝΑΙ   

1.9 Υποστήριξη τεχνολογίας MRC και 
Beamforming 

ΝΑΙ   



    

84 - 92 

 

1.10 Υποστήριξη 20 και 40ΜΗz στα 2,4 
Ghz και 20, 40 και 80ΜΗΖ στα 
5GHz. 

ΝΑΙ   

1.11 Υποστήριξη έως 256 QAM στα 
2,4GHz και στα 5GHz. 

ΝΑΙ   

1.12 Υποστήριξη Packet aggregation  ΝΑΙ   
1.13 Υποστήριξη λειτουργίας mesh 

αυτόματα 
ΝΑΙ   

1.14 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 128 
συνδέσεις ανά radio 

ΝΑΙ   

1.15 Να διαθέτει led λειτουργία με 
δυνατότητα αναβοσβήματος του 
led απομακρυσμένα 

ΝΑΙ   

1.16 Να έχει hardened κατασκευή 
πιστοποιημένη κατά IP67, για 
ανάρτηση σε εξωτερικό χώρο 
χωρίς την ανάγκη επιπλέον 
enclosure 

ΝΑΙ   

1.17 Θερμοκρασία λειτουργίας -40 °C 
έως 55 °C 

ΝΑΙ   

1.18 Συμμόρφωση με RoHS ΝΑΙ   
2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
2.1 Τα AP να διαχειρίζονται από Cloud 

Controller  
ΝΑΙ   

2.2 Κάθε AP να μπορεί να υποστηρίζει 
μέχρι 15 SSIDs 

ΝΑΙ   

2.3 Υποστήριξη VLAN tagging (802.1Q) 
and tunneling με χρήση IPSec VPN  

ΝΑΙ   

2.4 Υποστήριξη πρωτοκόλλων 
σύνδεσης WEP, WPA, WPA2-PSK, 
WPA2-Enterprise with 802.1X 

ΝΑΙ   

2.5 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x για 
πιστοποίηση χρηστών με 
δυνατότητα υλοποίησης των 
πρωτοκόλλων EAP-TLS, EAP-TTLS, 
EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM  

ΝΑΙ   

2.6 Υποστήριξη κρυπτογράφησης TKIP 
και AES  

ΝΑΙ   

2.7 Υποστήριξη PMK, OKC, και 802.11r 
για γρήγορο Layer-2 roaming 

ΝΑΙ   

2.8 Υποστήριξη Splash page, SMS 
authentication & Billing 

ΝΑΙ   

2.9 Υποστήριξη Facebook check-in ΝΑΙ   
2.10 Υποστήριξη wallet-garden ΝΑΙ   
2.11 Δυνατότητα ορισμού ελάχιστης 

ταχύτητας σύνδεσης με 
αποκλεισμό συσκευών παλαιάς 
τεχνολογίας 

ΝΑΙ   

2.12 Έλεγχος αν η συσκευή που 
συνδέεται διαθέτει antivirus  

ΝΑΙ   
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2.13 Δυνατότητα καθορισμού μέγιστης 
ταχύτητας ανά χρήστη 

ΝΑΙ   

2.14 Δυνατότητα καθορισμού μέγιστης 
ταχύτητας ανά SSID 

ΝΑΙ   

2.15 Υποστήριξη φιλτραρίσματος 
άσεμνου περιεχομένου  

ΝΑΙ   

2.16 Δυνατότητα απομόνωσης των 
χρηστών του ασύρματου δικτύου 
σε επίπεδο 2 

ΝΑΙ   

2.17 Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών 
firewall επιπέδου δικτύου (IP) 

ΝΑΙ   

2.18 Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών 
σε επίπεδο εφαρμογών 

ΝΑΙ   

2.19 Δυνατότητα 
χρονοπρογραμματισμού της 
εκπομπής των υποστηριζόμενων 
SSID 

ΝΑΙ   

2.20 Δυνατότητα εκτέλεσης ελέγχων 
λειτουργίας του AP 
απομακρυσμένα (ping, throughput 
test, trace route κλπ.) 

ΝΑΙ   

2.21 Δυνατότητα ελέγχου της 
λειτουργίας του RF (Events, Clients, 
Channel Utilization, Usage) 

ΝΑΙ   

3. Εγγύηση και υποστήριξη 
3.1 Το προσφερόμενο σύστημα 

(μοντέλο) θα πρέπει να βρίσκεται 
σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή την χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς και δεν 
πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση 
της παραγωγής του ή κατάσταση 
End οf Life. 

ΝΑΙ   

3.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός 
είναι καινούργιος και 
αμεταχείριστος και η προμήθειά 
του γίνεται από επίσημο και 
εξουσιοδοτημένο κανάλι του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

3.3 Να προσφερθεί με εγγύηση και 
υποστήριξη τουλάχιστον δύο (2) 
ετών απ' ευθείας από τον 
κατασκευαστή. Να δηλωθεί το 
προσφερόμενο part number της 
εγγύησης/ υποστήριξης του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

 
Ελεγκτής Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Controller) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1. Ο προγραμματισμός, η πλήρης 
διαχείριση και τα reports του 
εξοπλισμού θα γίνονται κεντρικά 
από το dashboard του Controller, ο 
οποίος θα είναι cloud-based 

ΝΑΙ   

2. Υποστήριξη ταυτοποίησης δύο 
παραγόντων για την είσοδο στο 
dashboard 

ΝΑΙ   

3. Υποστήριξη δημιουργίας χρηστών 
διαχείρισης με διαφορετικά 
επίπεδα πρόσβασης 

ΝΑΙ   

4. Υποστήριξη επιβολής ισχυρού 
συνθηματικού για την είσοδο στο 
dashboard 

ΝΑΙ   

5. Δυνατότητα επιβολής αλλαγής 
συνθηματικού μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα 

ΝΑΙ   

6. Δυνατότητα κλειδώματος ενός 
χρήστη μετά από συγκεκριμένο 
αριθμό αποτυχημένων 
προσπαθειών 

ΝΑΙ   

7. Δυνατότητα ορισμού 
συγκεκριμένων IP διευθύνσεων 
από τις οποίες επιτρέπεται η 
είσοδος στο dashboard 

ΝΑΙ   

8. Υποστήριξη SAML SSO  ΝΑΙ   
9. Να διαθέτει ανοιχτό API για 

ενοποίηση με άλλα συστήματα ή 
την ανάπτυξη εφαρμογών 

ΝΑΙ   

10. Δυνατότητα εύκολης ενοποίησης 
με άλλες εφαρμογές για την 
παροχή επιπλέον υπηρεσιών 
analytics, social media, captive 
portal κλπ. 

ΝΑΙ   

11. Υποστήριξη SNMP v2&v3 ΝΑΙ   
12. Υποστήριξη καταγραφής των 

συμβάντων σε syslog server  
ΝΑΙ   

13. Αυτόματη απεικόνιση της 
τοπολογίας του δικτύου 

ΝΑΙ   

14. Αυτόματη ενημέρωση με 
αποστολή μηνυμάτων σε 
περίπτωση όπου υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα λειτουργίας του 
δικτύου  

ΝΑΙ   

15. Να διατίθεται και mobile App για 
διαχείριση με χρήση smart 
phone/tablet 

ΝΑΙ   

16. Η διαμόρφωση του RF (κανάλι, 
ισχύ εκπομπής κλπ.) των APs θα 

ΝΑΙ   
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γίνεται κεντρικά και αυτόματα από 
τον controller  

17. Δυνατότητα ενοποίησης με το 
Google Maps για τοποθέτηση των 
AP πάνω στο χάρτη 

ΝΑΙ   

18. Δυνατότητα εισαγωγής κατόψεων 
για την ακριβή τοποθέτηση των AP 

ΝΑΙ   

19. Καταγραφή των εφαρμογών και το 
εύρος ζώνης που οι εφαρμογές 
καταναλώνουν 

ΝΑΙ   

20. Δυνατότητα αυτόματης 
αναγνώρισης του τύπου και 
αναφοράς των συσκευών που 
συνδέονται στο δίκτυο 

ΝΑΙ   

21. Καταγραφή του εύρους ζώνης που 
καταναλώνει κάθε συνδεδεμένη 
συσκευή με δυνατότητα 
αποκλεισμού ή και αλλαγή 
πολιτικής χρήσης ακόμη και σε 
επίπεδο συσκευής 

ΝΑΙ   

22. Αναγνώριση και αναφορά της 
τοποθεσίας που συνδέεται μία 
συσκευή στο δίκτυο. Απεικόνιση 
στο χάρτη/κάτοψη 

ΝΑΙ   

23. Αυτόματη αναγνώριση του τύπου 
της συσκευής που συνδέεται στο 
δίκτυο 

ΝΑΙ   

24. Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών 
ανάλογα με τον τύπο της συσκευής 

ΝΑΙ   

25. Δυνατότητα προσθήκης ετικετών 
στα APs οι οποίες θα 
χρησιμοποιούνται για 
φιλτράρισμα των APs (π.χ. 
εφαρμογή συγκεκριμένης 
πολιτικής με βάση την ετικέτα του 
AP) 

ΝΑΙ   

26. Δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας 
σύνδεσης στο Internet από το 
Access Point 

ΝΑΙ   

27. Υποστήριξη αδιάλειπτης σύνδεσης 
των χρηστών που μετακινούνται 
μεταξύ των APs - roaming 

ΝΑΙ   

28. Δυνατότητα ενοποίησης με active 
directory/AAA server 

ΝΑΙ   

29. Δυνατότητα παροχής της 
υπηρεσίας μέσω Facebook Check-
in 

ΝΑΙ   

30. Δυνατότητα παροχής της 
υπηρεσίας μέσω SMS 

ΝΑΙ   
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31. Υποστήριξη Splash σελίδας, όπου 
οι χρήστες θα κάνουν αποδοχή των 
όρων ορθής χρήσης του Internet 

ΝΑΙ   

32. Δυνατότητα χρονικού περιορισμού 
της ελεύθερης σύνδεσης 

ΝΑΙ   

33. Υποστήριξη billing με δυνατότητα 
χρονοχρέωσης της υπηρεσίας με 
συγκεκριμένο πλάνο χρέωσης 

ΝΑΙ   

34. Δυνατότητα φιλτραρίσματος των 
ιστοσελίδων με ακατάλληλο 
περιεχόμενο (adult content 
filtering). 

ΝΑΙ   

35. Δυνατότητα υποστήριξης 
φιλτραρίσματος όλων των 
κατηγοριών περιεχομένου με την 
προσθήκη εξοπλισμού/αδειών 

ΝΑΙ   

36. Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών 
firewall επιπέδου δικτύου (IP) 

ΝΑΙ   

37. Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών 
σε επίπεδο εφαρμογών. Να 
υπάρχει η δυνατότητα κοψίματος 
εφαρμογών, όπως P2P, File 
sharing, Gaming, On-line backup, 
Video&Music κλπ. 

ΝΑΙ   

38. Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών 
ελέγχου ταχύτητας σε επίπεδο 
εφαρμογής και σε επίπεδο SSID 

ΝΑΙ   

39. Δυνατότητα απεικόνισης της 
συγκέντρωσης των ασύρματων 
συσκευών (Location Heatmap) και 
αναπαράσταση σε επίπεδο ημέρας 
ή χρονικού διαστήματος 

ΝΑΙ   

40. Παροχή Analytics reports με 
πληροφορίες για συνδεδεμένες 
συσκευές, επισκέπτες ή 
περαστικούς με δυνατότητα 
σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών 
σημείων 

ΝΑΙ   

41. Δυνατότητα αναγνώρισης rogue 
Access Point και να διαθέτει 
μηχανισμούς ασφαλείας για την 
αντιμετώπισή τους (WIPS/WIDS) 

ΝΑΙ   

42. Δυνατότητα 
χρονοπρογραμματισμού για την 
εκπομπή των SSIDs 

ΝΑΙ   

43. Δυνατότητα αποστολής 
αυτομάτων μηνυμάτων σε 
περίπτωση μη λειτουργίας ενός 
Access Point 

ΝΑΙ   
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44. Το σύστημα διατηρείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής της 
εγκατάστασης με τις τελευταίες 
εκδόσεις λειτουργικού αυτόματα 

ΝΑΙ   

45. Δυνατότητα ορισμού από τον 
διαχειριστή της ημέρας και ώρας 
που επιτρέπεται η αυτόματη 
αναβάθμιση του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

46. Δυνατότητα ενοποίησης με τη 
λύση MDM (provisioning, control, 
QοS, compliance check etc.) 

ΝΑΙ   

47. Δυνατότητα ενοποίησης με 
συμπληρωματικές λύσεις cloud 
(Billing, campaign management, 
analytics etc.) σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα και χωρίς configuration 
(one click) 

ΝΑΙ   

 
Μεταγωγέας (Access Switch) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Τεχνικά Xαρακτηριστικά 
1.1 

Κατασκευαστής και μοντέλο 
Να 
αναφερθεί 

  

1.2 Θύρες switched 1 Gigabit ethernet 
PoE+ ≥ 8 

  

1.3 Θύρες switched 1 Gigabit Ethernet 
SFP+, ≥ 2 

  

1.4 Να διαθέτει 2 × stacking ports NAI   
1.5 

Ελάχιστο forwarding rate 
≥ 14 
Mpps 

  

1.6 Ελάχιστη ταχύτητα μεταγωγής 
δεδομένων (Switching Capacity) ≥ 20 Gbps 

  

1.7 Ελάχιστος αριθμός 
υποστηριζόμενων QoS queues ανα 
θύρα ≥ 6 

  

1.8 Υποστήριξη 802.1Q VLAN και 
trunks για εως 4,094 VLANs ΝΑΙ 

  

1.9 Υποστήριξη IPv4 & IPv6 ACLs ΝΑΙ   
1.10 Υποστήριξη 802.1w, 802.1D Rapid 

Spanning Tree Protocol (RSTP, STP) ΝΑΙ 
  

1.11 Υποστήριξη virtual Stacking ΝΑΙ   
1.12 Υποστήριξη 802.3ad Link 

aggregation  ΝΑΙ 
  

1.13 ΥποστήριξηIGMP snooping ΝΑΙ   
1.14 Υποστήριξη DHCP snooping, 

detection και blocking ΝΑΙ 
  

1.15 Υποστήριξη Port mirroring ΝΑΙ   
1.16 Υποστήριξη Flow control    
1.17 Υποστήριξη Jumbo frame ΝΑΙ   
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1.18 Να υποστηρίζει εως 30W  ανα 
πορτα με συνολικό POE 
budget >=120W ΝΑΙ 

  

1.19 Συμπαγής μηχανική σχεδίαση  NAI   
1.20 

Υποστήριξη  τροφοδοσίας AC 
100 - 240 
VAC 

  

1.21 Ελάχιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας ≤ 0 

  

1.22 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  ≥ 40oC   
1.23 Ελάχιστη υγρασία λειτουργίας  ≤ 5%   
1.24 Μέγιστη υγρασία λειτουργίας  ≥ 95%   
1.25 MTBF ≥ 300.000 

hours 
  

1.26 Να διαθέτει CE marking  ΝΑΙ   
1.27 Να διαθέτει πιστοποίηση κατά 

RoHS ΝΑΙ 
  

1.28 Nα προσφεθεί με 1000BASE-SX 
1GB Fiber tranceiver του ιδίου 
κατασκευαστή ≥ 1 

  

2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
2.1 Διάθεση ειδικής θύρα διαχείρισης ΝΑΙ   
2.2 Υποστήριξη προγραμματισμού, 

ελέγχου, πληρους διαχείρισης και 
εντοπισμού σφαλμάτων από μια 
ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης 
εγκατεστημένη στο cloud 

ΝΑΙ   

2.3 Το εργαλειο διαχείρισης να μπορεί 
να παρέχει αναλυτική ιστορική 
ανάλυση ανα πόρτα και ανα client  

ΝΑΙ   

2.4 Υποστήριξη SNMP και SYSLOG ΝΑΙ   
2.5 Να υποστηρίζονται αυτοματα και 

προγραμματισμένα Automatic 
firmware upgrades  

ΝΑΙ   

2.6 Να υποστηρίζονται Email, SMS και 
Mobile push notification alerts  

ΝΑΙ   

2.7 Να υποστηρίζονται Ping, 
traceroute, cable testing,και  link 
failure detection καθως επίσης και  
alerting 

ΝΑΙ   

2.8 Υποστήριξη Zero-touch remote 
provisioning 

ΝΑΙ   

3. Εγγύηση και υποστήριξη 
3.1 Το προσφερόμενο σύστημα 

(μοντέλο) θα πρέπει να βρίσκεται 
σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή την χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς και δεν 
πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση 
της παραγωγής του ή κατάσταση 
End οf Life. 

ΝΑΙ   
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3.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός 
είναι καινούργιος και 
αμεταχείριστος και η προμήθειά 
του γίνεται από επίσημο και 
εξουσιοδοτημένο κανάλι του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

3.3 Να προσφερθεί με εγγύηση και 
υποστήριξη τουλάχιστον δύο (2) 
ετών απ' ευθείας από τον 
κατασκευαστή. Να δηλωθεί το 
προσφερόμενο part number της 
εγγύησης/ υποστήριξης του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   
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