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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞOΝΩΝ»  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “CROCODILE ΙΙ” 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης πληροφόρησης προς τους χρήστες για θέματα οδικής 
ασφάλειας (road safety related traffic information) σε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, απαιτούνται 
ακριβή δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και αφορούν μεταξύ 
άλλων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες σε αυτό.  
 
Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται με τρόπο που θα επιτρέπει τη 
χρήση τους από άλλες Υπηρεσίες ή/και τρίτους στη βάση κοινά αποδεκτών συμφωνιών και 
προτύπων, όπως αυτά απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/40/ΕΕ (ΠΔ. 50/2012) και 
τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς αυτής και ειδικότερα : 

 Τον Κανονισμό 886/2013/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2013, αναφορικά με τα δεδομένα και τις 
διαδικασίες για την δωρεάν παροχή, όπου είναι δυνατόν, ελάχιστων καθολικών 
πληροφοριών κυκλοφορίας σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες, 

 Τον Κανονισμό 962/2015/ΕΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2014, αναφορικά με την παροχή 
υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, 

 
Για τους σκοπούς αυτούς και την συμπλήρωση του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών που ήδη 
διαθέτει ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) θα προβεί στην 
προμήθεια νέων μετεωρολογικών σταθμών (σταθεροί και φορητοί) (Road Weather Information 
Stations, RWIS) για την πληρέστερη κάλυψη ορισμένων οδικών τμημάτων. 
 
Οι νέοι σταθεροί μετεωρολογικοί σταθμοί θα εγκατασταθούν σε θέσεις ενδιαφέροντος που θα 
υποδείξει η ΕΟΑΕ, ενδεικτικός πίνακας των οποίων περιλαμβάνεται στο παρόν Τεχνικό 
Αντικείμενο. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς των συλλεγόμενων 
δεδομένων η χωροθέτηση των νέων σταθερών σταθμών θα λάβει υπόψη της την γειτνίαση με 
θέσεις υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών κόμβων δικτύου της Εγνατίας Οδού είτε/και την ποιότητα 
κάλυψης των θέσεων εγκατάστασης από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  
 
Οι νέοι φορητοί μετεωρολογικοί θα εγκατασταθούν σε οχήματα που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ 
(ενδεικτικά σε οχήματα Ομάδων Άμεσης Επέμβασης). Πριν την τοποθέτηση των φορητών 
μετεωρολογικών σταθμών ο Προμηθευτής θα υποβάλλει για έγκριση στην ΕΟΑΕ σχετική τεχνική 
περιγραφή του εξοπλισμού, του τρόπου ανάρτησης/στήριξης του καθώς και του τρόπου 
συλλογής/αποθήκευσης/μετάδοσης των δεδομένων τους. 
 
Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας θα απαιτηθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση 
κατάλληλου εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software) πληροφορικής για την υλοποίηση 
ενός κεντρικού σημείου συλλογής των μετεωρολογικών δεδομένων της Εγνατίας οδού στα 
κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο Προμηθευτής θα αναπτύξει κατάλληλες 
διεπαφές στο λογισμικό, για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων με χειροκίνητο (on 
demand, manual by user) και με αυτόματο τρόπο (scheduled) σε παραμετρικά οριζόμενα χρονικά 
διαστήματα, τόσο από τους νέους μετεωρολογικούς σταθμούς RWIS όσο και από τους 
υφιστάμενους σταθμούς RWIS της Εγνατίας οδού και των βάσεων δεδομένων αυτών. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι: 
 
2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερών μετεωρολογικών σταθμών 

Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οκτώ (8) σταθερών μετεωρολογικών σταθμών για την 
παρακολούθηση των τοπικών καιρικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο, κατάλληλων 
προδιαγραφών, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΟΑΕ, σε 
οδικά τμήματα της Εγνατίας οδού και στις ακόλουθες θέσεις ενδιαφέροντος: 

o στους κάθετους άξονες: 

 Α1 (Αξιός – Εύζωνοι) – Ένας (1) σταθμός μέτρησης 
 Α25 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας) – Ένας (1) σταθμός μέτρησης 
 Α29 (Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή) – Ένας (1) σταθμός μέτρησης 
 

o στο οδικό τμήμα Γρεβενά – Κλειδί – Δύο (2) σταθμοί μέτρησης 

o στο οδικό τμήμα Θεσσαλονίκη - Καβάλα – Δύο (2) σταθμοί μέτρησης 

o στο οδικό τμήμα Ξάνθη – Κήποι – Ένας (1) σταθμός μέτρησης  

 
Οι παραπάνω σταθεροί μετεωρολογικοί σταθμοί αναλόγως των αισθητήρων που θα διαθέτουν 
διακρίνονται σε δύο τύπους : 

o RWIS – Τύπος Α, με δυνατότητες μέτρησης και αποστολής των ακόλουθων φυσικών 
μεγεθών: 
 θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
 σχετικής υγρασίας 
 ατμοσφαιρικής πίεσης 
 ταχύτητας ανέμου 
 διεύθυνσης ανέμου 

o RWIS – Τύπος Β, με δυνατότητες μέτρησης και αποστολής των ακόλουθων φυσικών 
μεγεθών: 
 θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
 σχετικής υγρασίας 
 ατμοσφαιρικής πίεσης 
 ταχύτητας ανέμου 
 διεύθυνσης ανέμου 
 ορατότητας 

 
Θα εγκατασταθούν έξι (6) σταθμοί τύπου Α και δύο (2) σταθμοί τύπου Β σύμφωνα με τον 
Προϋπολογισμό Μελέτης. 

 
Οι σταθεροί μετεωρολογικοί σταθμοί (Τύπου Α και Τύπου Β) θα αποτελούνται από δύο κύρια μέρη: 
1. Τον πίνακα (ερμάριο) τροφοδοσίας και ελέγχου του σταθμού που περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

γενικό διακόπτη, ασφάλεια, ραγοδιακόπτες, μονάδα/-ες ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
(τροφοδοτικό-ά), μονάδα/-ες επικοινωνίας, αντικεραυνικές διατάξεις προστασίας από 
υπερτάσεις, θερμαντικό στοιχείο, μετατροπείς μέσου επικοινωνίας, κλπ. Το ερμάριο θα 
παρέχει κατάλληλη προστασία από εισόδου σκόνης και νερού σύμφωνα με το τιμολόγιο 
Μελέτης. 

2. Τους αισθητήρες μέτρησης των φυσικών μεγεθών, οι οποίοι θα εμπεριέχονται σε μια ενιαία 
μονάδα (compact μορφή). Οι αισθητήρες θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία 
σε εξωτερικό χώρο, θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες τουλάχιστον -30 oC έως 
+60 oC και θα διαθέτουν κατάλληλη προστασία σε είσοδο σκόνης και νερού σύμφωνα με το 
τιμολόγιο Μελέτης.  
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Οι σταθμοί θα διαθέτουν διεπαφή/ες επικοινωνίας και θα υποστηρίζουν καθιερωμένα ανοικτά 
πρωτόκολλα επικοινωνίας (ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: RS232/485, Ethernet, Modbus, 
…) για ανταλλαγή δεδομένων με τον κεντρικό σταθμό (RWIS-Central) και το κεντρικό λογισμικό 
είτε ενσύρματα μέσω σύνδεσης με τον πλησιέστερο τηλεπικοινωνιακό κόμβο δικτύου VPN της 
ΕΟΑΕ είτε ασύρματα μέσω GSM/GPRS επικοινωνίας.  
 
Στις περιπτώσεις ασύρματης σύνδεσης, τα απαιτούμενα GSM/GPRS modem αμείβονται 
ξεχωριστά βάσει Τιμολογίου Μελέτης, ενώ η προμήθεια και διάθεση των απαιτούμενων καρτών 
SIM βαρύνουν την ΕΟΑΕ. 
 
Σύμφωνα με το Tιμολόγιο Mελέτης ανηγμένα στην τιμή προμήθειας κάθε σταθερού 
μετεωρολογικού σταθμού περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
 Οι απαιτούμενες υποδομές εγκατάστασης του σταθμού (ερμάριο προστασίας, στύλος 

ανάρτησης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, βάση στήριξης του στύλου από σκυρόδεμα, 
φρεάτιο διέλευσης καλωδίων, σωληνώσεις καλωδίων, κλπ.),  

 Οι απαιτούμενες υποδομές ηλεκτρικής σύνδεσης και προστασίας (καλώδια, ραγοδιακόπτες, 
ασφάλειες, γείωση, κλέμμες, ραγοσειρές, σωλήνες προστασίας καλωδίων, τροφοδοτικά, 
εκσκαφές υπόγειου δικτύου καλωδίων, επανεπιχώσεις, κλπ.) με πηγή ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας 230 Vac, 50Hz και για απόσταση (μετεωρολογικός – πηγή ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας) έως 50μ. μέγιστο. 

 Οι απαιτούμενες υποδομές τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (καλώδια, σωληνώσεις, στηρίγματα, 
κλιπς, κλπ.) με πλησιέστερο κόμβο δικτύου VPN (switch δικτύου) και για απόσταση 
(μετεωρολογικός – συσκευή δικτύου) έως 50μ. μέγιστο,  

 Οι απαιτούμενοι μετατροπείς μέσου (media converter) (π.χ. σειριακό RS232/422/485 σε 
Ethernet RJ-45) εάν απαιτούνται. 

 
Πριν την εγκατάσταση των σταθερών μετεωρολογικών σταθμών ο Προμηθευτής θα υποβάλλει για 
έγκριση στην Υπηρεσία σχετική αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, των λοιπών υλικών 
και του σχεδίου εγκατάστασης. 
 
Οι ενδεικτικές θέσεις ενδιαφέροντος για εγκατάσταση καθώς και ο τύπος του μετεωρολογικού 
σταθμού ανά θέση, δίνονται υπό μορφή πίνακα και χάρτη γεωγραφικής απεικόνισης στο 
Παράρτημα 1 του παρόντος. 
 
 
2.2 Προμήθεια και εγκατάσταση φορητών μετεωρολογικών σταθμών 

Η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φορητών μετεωρολογικών σταθμών για τοποθέτηση επί 
οχημάτων που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ (ενδεικτικά σε οχήματα Ομάδων Άμεσης Επέμβασης), για την 
μέτρηση εν κινήσει των τοπικών καιρικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και ειδικότερα πλησίον 
του οδοστρώματος, κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΟΑΕ μαζί με το αναγκαίο λογισμικό και τερματικές συσκευές 
διεπαφής (μια για κάθε όχημα) (π.χ PDA, tablet) για την παραμετροποίηση, συλλογή και ανάκτηση 
των δεδομένων αυτών. 
 
Οι παραπάνω φορητοί μετεωρολογικοί σταθμοί θα διαθέτουν αισθητήρες, όχι κατ’ ανάγκη σε μια 
ενιαία μονάδα (compact μορφή), με δυνατότητες μέτρησης και αποστολής των ακόλουθων 
φυσικών μεγεθών: 

 θερμοκρασία περιβάλλοντος  
 σχετική υγρασία περιβάλλοντος 
 θερμοκρασία σημείου δρόσου 
 θερμοκρασία οδοστρώματος 
 κατάσταση οδοστρώματος (ανίχνευση τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών καταστάσεων : 

στεγνό, υγρό, παγωμένο, χιονισμένο) 
 ύψος/πάχος (mm) στρώματος/φιλμ νερού στο οδόστρωμα  
 ύψος/πάχος (mm) στρώματος/φιλμ ή συγκέντρωση (%) πάγου (ice) ή χιονιού (snow) στο 

οδόστρωμα  
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Οι φορητοί μετεωρολογικοί σταθμοί θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία επί 
οχήματος (π.χ. δεν θα επηρεάζεται η ακρίβεια των μετρήσεων από πιθανές δονήσεις) με 
δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης/απόσπασης/μεταφοράς τους σε όχημα, θα λειτουργούν 
απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες τουλάχιστον -30 oC έως +50 oC (τμήμα μονάδας εκτός οχήματος) 
και θα διαθέτουν κατάλληλη προστασία σε είσοδο σκόνης και νερού σύμφωνα με το Τιμολόγιο 
Μελέτης.  
 
Επίσης, θα διαθέτουν διεπαφή/ες επικοινωνίας και θα υποστηρίζουν καθιερωμένα ανοικτά 
πρωτόκολλα επικοινωνίας (ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Bluetooth, RS232/485, Ethernet, 
…) για ανταλλαγή δεδομένων του σταθμού με κατάλληλη τερματική συσκευή (π.χ PDA, tablet) 
εντός του οχήματος και της τερματικής συσκευής είτε με τον κεντρικό σταθμό (RWIS-Central) είτε 
με άλλη ενδιάμεση υποδομή (π.χ. cloud) μέσω GSM/GPRS σύνδεσης. 
 
Σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης ανηγμένα στην τιμή προμήθειας κάθε φορητού μετεωρολογικού 
σταθμού περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
 Η ανάρτηση και στήριξη του εξοπλισμού (π.χ. υλικά κατασκευής στήριξης, προστατευτικό 

περίβλημα, τσέρκια βαρέως τύπου, στυπιοθλίπτες, κλπ.) 
 Τα καλώδια σύνδεσης με την τερματική συσκευή και λοιπά απαιτούμενα υλικά (π.χ. 

τροφοδοτικό, μπαταρία, φορτιστής, θερμαντικό στοιχείο, κλπ.). 
 

Πριν την εγκατάσταση των φορητών μετεωρολογικών σταθμών ο Προμηθευτής θα υποβάλλει για 
έγκριση στην Υπηρεσία σχετική αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, των λοιπών υλικών 
και του σχεδίου εγκατάστασης. 
 
2.3 Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος RWIS Central 

Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος μετεωρολογικών πληροφοριών οδού 
(RWIS-Central) στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ, αποτελούμενου από έναν (1) Η/Υ τύπου server 
κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης, και από ειδικό 
λογισμικό/εφαρμογή διαχείρισης αποκαλούμενου στο παρόν ως “RWIS Central Management 
Software” με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης του.  
 
Το λογισμικό θα διατίθεται ως έτοιμο εμπορικό προϊόν στην αγορά. Θα διαθέτει κατάλληλο 
σύστημα και μηχανισμούς αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων (π.χ. βάση δεδομένων) και 
κατάλληλο γραφικό περιβάλλον που θα επιτρέπει την εύχρηστη εκτέλεση εργασιών από τον 
χρήστη π.χ. λήψη δεδομένων χειροκίνητα (on demand) ή αυτόματα (scheduled), καθορισμό και 
διαχείριση παραμέτρων λειτουργίας, ορισμό και διαχείριση χρηστών, δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας, εξαγωγή δεδομένων, δημιουργία και εκτύπωση αναφορών, κλπ. Επίσης θα διαθέτει 
μηχανισμό παρουσίασης/ανάλυσης των δεδομένων υπό μορφή ιστοσελίδων διαδικτύου (web 
interface).  
 
2.4 Ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικών κατάλληλων διεπαφών μεταφοράς δεδομένων 

μετεωρολογικών σταθμών 

 Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου λογισμικού “RWIS Central Management 
Software” μέσω της ανάπτυξης λογισμικού κατάλληλων διεπαφών μεταφοράς δεδομένων 
από τους νέους μετεωρολογικούς σταθμούς και συγκεκριμένα:  

α) τους οκτώ (8) σταθερούς σταθμούς είτε μέσω υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών 
συνδέσεων VPN των κεντρικών γραφείων της ΕΟΑΕ με τα σημεία σύνδεσης των 
σταθμών είτε μέσω ασύρματων συνδέσεων GSM/GPRS δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 

β) τους δύο (2) φορητούς σταθμούς και τα σημεία πρόσβασης/αποθήκευσης των 
δεδομένων τους (π.χ. PDA, tablet, cloud) είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω ασύρματων 
συνδέσεων GSM/GPRS δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 

 
H επικοινωνία του κεντρικού λογισμικού με τους σταθμούς θα μπορεί να γίνεται είτε 
χειροκίνητα είτε αυτόματα με παραμετρικά οριζόμενα χρονικά διαστήματα (π.χ. 1min, 5 min, 
10 min, 1h, 6h, 12h, 24h) 
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 Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου λογισμικού “RWIS Central Management 

Software” μέσω της ανάπτυξης λογισμικού κατάλληλων διεπαφών μεταφοράς δεδομένων 
από τους υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς της Εγνατίας οδού και από τα σημεία 
αποθήκευσης των δεδομένων τους είτε απευθείας από τις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) είτε από 
μεμονωμένα/εξαγώγιμα αρχεία (π.χ. csv, xml, …) και συγκεκριμένα: 

o τη ΒΔ των μετεωρολογικών σταθμών τμήματος Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα στο ΚΕΣ Σ1Ν-
Τύρια, μέσω διασύνδεσης και ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό 
διαχείρισης (Lufft SmartView suite, MySQL DB) ή με εξαγώγιμα αρχεία από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών στο Δυτικό ΚΕΣ Δωδώνης, μέσω διασύνδεσης και 
ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό SCADA (WinCC) ή με εξαγώγιμα αρχεία 
από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών στο Δυτικό ΚΕΣ Δρίσκου, μέσω διασύνδεσης και 
ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό SCADA (WinCC) ή με εξαγώγιμα αρχεία 
από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών τμήματος Άραχθος – Περιστέρι στο ΚΕΚ Δεματίου, 
μέσω διασύνδεσης και ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό διαχείρισης (Lufft 
SmartView suite, MySQL DB) ή με εξαγώγιμα αρχεία από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών τμήματος Περιστέρι – Μέτσοβο στο ΚΕΚ Μετσόβου, 
μέσω διασύνδεσης και ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό διαχείρισης (Lufft 
SmartView suite, MySQL DB) ή με εξαγώγιμα αρχεία από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών τμήματος Μέτσοβο – Παναγιά στο ΚΕΚ Ανηλίου, μέσω 
διασύνδεσης και ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό διαχείρισης (Lufft 
SmartView suite, MySQL DB) ή με εξαγώγιμα αρχεία από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών τμήματος Παναγιά – Δυτ. Γρεβενά στο ΚΕΚ Γρεβενών, 
μέσω διασύνδεσης και ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό διαχείρισης (Lufft 
SmartView suite, MySQL DB) ή με εξαγώγιμα αρχεία από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών Καλαμιάς, Ταξιάρχη στο ΚΕΚ Βερμίου-Σ10, μέσω 
διασύνδεσης και ανάπτυξης διεπαφής με μονωμένα αρχεία ή απευθείας με τους data 
loggers των σταθμών,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών τμήματος Πολύμυλος – Βέροια στο ΚΕΚ Βερμίου-Σ10, 
μέσω διασύνδεσης και ανάπτυξης διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό SCADA (WinCC) 
ή με εξαγώγιμα αρχεία από αυτό,  

o τη ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών στο ΚΕΚ Συμβόλου, μέσω διασύνδεσης και ανάπτυξης 
διεπαφής με υφιστάμενο λογισμικό SCADA (WinCC) ή με εξαγώγιμα αρχεία από αυτό. 

 
Στον Προμηθευτή θα δοθεί πρόσβαση στις παραπάνω ΒΔ καθώς και η δομή αυτών, ενώ θα 
αντληθούν/μεταφερθούν όλα τα υφιστάμενα στοιχεία από τις ΒΔ. 

 
 Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου λογισμικού “RWIS Central Management 

Software” με την ανάπτυξη λογισμικού κατάλληλων διεπαφών μεταφοράς δεδομένων προς 
το κεντρικό σύστημα παροχής δεδομένων της ΕΟΑΕ “EGNATIA SAP” Server που θα 
αναπτυχθεί στα πλαίσια άλλης προμήθειας του προγράμματος “CROCODILE II”. Οι διεπαφές 
αυτές θα επιτρέπουν την προγραμματισμένη εξαγωγή στοιχείων (export data) από τo 
λογισμικό “RWIS Central Management Software” σε μορφή τυποποιημένων αρχείων (π.χ. 
csv, xml, …). 

 
 
2.5 Λοιπά 

Σε περίπτωση όπου κατά την εφαρμογή στο πεδίο απαιτηθεί διαφοροποίηση σε σχέση με τον 
αρχικό σχεδιασμό (π.χ. στη θέση εγκατάστασης των μετεωρολογικών σταθμών, στο πίλλαρ 
ρευματοληψίας κλπ.), η υποχρέωση του Προμηθευτή για την εγκατάσταση δικτύων καλωδιώσεων 
θα βρίσκεται σε κάθε περίπτωση εντός των ανώτατων ορίων των συνολικών αποστάσεων 
καλωδιώσεων (αθροιστικά για τις καλωδιώσεις επικοινωνίας όλων των σταθερών σταθμών του 
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έργου και αθροιστικά για τις καλωδιώσεις ρευματοδότησης όλων των σταθερών σταθμών του 
έργου) που ορίζονται στα σχετικά άρθρα της προμήθειας (400μ. και 400μ. αντίστοιχα), 
υπολογιζόμενων μόνο των οριζόντιων αποστάσεων και όχι των κάθετων κατά τα 
προαναφερόμενα. 
 
Ο Προμηθευτής θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διεξαγωγή των εργασιών εγκατάστασης 
με ασφάλεια, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς. Η ΕΟΑΕ θα συνδράμει, μέσω 
των εγκατεστημένων εργολαβιών λειτουργίας και συντήρησης της οδού, με παροχή προσωπικού 
και υλικών σήμανσης για την προστασία της κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εργασιών, ενώ 
θα προβεί και στις όποιες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από τις σχετικές υπηρεσίες (Τροχαία κλπ.) 
για την προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως υπεύθυνος 
για την τήρηση των προβλεπόμενων στη σχετικές αδειοδοτήσεις καθώς και για τη λήψη κάθε 
άλλου πρόσθετου μέτρου που κρίνει απαραίτητο. 
 
 
3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες και χωρίζεται σε 2 
φάσεις. 
 
ΦΑΣΗ Α 

α) Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία οκτώ (8) νέων σταθερών 
μετεωρολογικών σταθμών μαζί με το κεντρικό σύστημα (RWIS central server) και το λογισμικό 
διαχείρισης αυτών 

 
β) Ανάπτυξη διεπαφών μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων στο κεντρικό σύστημα (RWIS-

Central) από τους νέους σταθερούς μετεωρολογικούς σταθμούς 
 
γ) Ανάπτυξη κατάλληλων ιστοσελίδων παρουσίασης/ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων 

(WEB interface) τους 
 
Η διάρκεια της φάσης Α ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 
 
ΦΑΣΗ Β  

α) Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία δύο (2) νέων φορητών 
μετεωρολογικών σταθμών  

 
β) Ανάπτυξη διεπαφών μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων στο κεντρικό σύστημα (RWIS-

Central) από τους νέους φορητούς μετεωρολογικούς σταθμούς 
 
γ) Ανάπτυξη κατάλληλων ιστοσελίδων παρουσίασης/ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων 

(WEB interface) τους 
 
δ) Ανάπτυξη διεπαφών μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων στο κεντρικό σύστημα (RWIS-

Central) από τις βάσεις δεδομένων (ΒΔ) των υφιστάμενων μετεωρολογικών σταθμών της 
Εγνατία οδού 

 
ε) Παραμετροποίηση της κεντρικής βάσης δεδομένων και μεταφορά όλων των δεδομένων των 

υφιστάμενων βάσεων σε αυτήν 
 
στ) Ανάπτυξη διεπαφών εξαγωγής δεδομένων από το RWIS-Central στο Egnatia SAP, βάσει 

τυποποιημένων πρωτοκόλλων (π.χ. csv, xml) που θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ 
 
ζ) Ανάπτυξη τυποποιημένων αναφορών για την εξαγωγή βάσει παραμετρικής αναζήτησης (π.χ. 

από – έως ημερομηνία, ανά σταθμό ή ομάδα σταθμών, κλπ.) και παρουσίαση όλων των 
αποθηκευμένων δεδομένων (από νέους και υφιστάμενους σταθμούς) 
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η) Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΟΑΕ στη λειτουργία, συντήρηση και χειρισμό των εξοπλισμών 
και λογισμικών 

 
Η διάρκεια της φάσης Β ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 
 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η χρηματοδότηση της παρούσας προμήθειας και αποπληρωμή των παραδοτέων κάθε φάσης θα 
γίνεται βάσει των προβλεπόμενων στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΕΟΑΕ και του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ 9Ω9Β465ΧΘΞ-8Μ9/5.2.2018) και ειδικότερα του 
Άρθρου 5 - «Καταβολή Επιχορήγησης» και Άρθρου 12 – «Παραλαβή και Παράδοση του Έργου». 
 
Η κατανομή των πληρωμών ανά φάση (λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή των επιμέρους 
παραδοτέων της αντίστοιχης φάσης στο συνολικό προϋπολογισμό) θα γίνει ως εξής: 
 

α/α Φάση υλοποίησης της 
προμήθειας 

Επιμέρους ποσοστό 
πληρωμής φάσης (%) 

1 ΦΑΣΗ Α 73% 
2 ΦΑΣΗ Β 27% 
 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα ζητούμενα υλικά και λογισμικά σε πλήρη λειτουργία 
συνοδευόμενα από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης (σχέδια εγκατάστασης, εγχειρίδια 
χρήσης και συντήρησης, άδειες χρήσης λογισμικών, κλπ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 
Ο Προμηθευτής θα προβεί στην εκπαίδευση προσωπικού της ΕΟΑΕ ελάχιστης διάρκειας δύο (2) 
ημερών η οποία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ. 
 
Ο Προμηθευτής πέρα από την προαναφερόμενη τεκμηρίωση, θα υποβάλει τις εξής εκθέσεις στο 
τέλος της κάθε φάσης: 
 Στο τέλος της Φάσης Α:  

o Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος σταθερών μετεωρολογικών σταθμών. 
o Έκθεση για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας του 

εξοπλισμού των μετεωρολογικών σταθμών καθώς και του κεντρικού συστήματος και 
του λογισμικού αυτού. 

 Στο τέλος της Φάσης Β: 
o Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος φορητών μετεωρολογικών σταθμών. 
o Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού διασύνδεσης 

και μεταφοράς δεδομένων από υφιστάμενες ΒΔ μετεωρολογικών σταθμών και 
μορφοποίησης δεδομένων για Egnatia SAP. 

o Αναφορά σχετικά με την εκπαίδευση των χρηστών και εγχειρίδια λειτουργίας 
μετεωρολογικών σταθμών και λογισμικού (user manuals). 

 
Ο Προμηθευτής θα παρέχει τηλεφωνική/ απομακρυσμένη (remote support) τεχνική υποστήριξη σε 
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την λήξη της σύμβασης από την έναρξη κανονικής λειτουργίας 
του συστήματος, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Για τον σκοπό αυτό θα του δοθεί εξουσιοδότηση 
απομακρυσμένης πρόσβασης στα εγκατεστημένα συστήματα RWIS μέσω του VPN της ΕΟΑΕ για 
την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων. 
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2018 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Αθανάσιος Σαραμούρτσης 
Τμηματάρχης  

Συστημάτων & Ενέργειας  
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων 

 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας 

Αυτο/μου & Υποδομών 

 
 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

με την υπ’ αριθμ. 941/7/26.02.18 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 

 
Για τον «Ανάδοχο» 

 
 
 
 
 

_________________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CROCODILE II 

Α/Α Οδικό Τμήμα Ενδεικτική Θέση * 
Τύπος 
RWIS 

Συλλεγόμενα 
φυσικά μεγέθη 

Σύνδεση 

1 

Πολύμυλος – Κοζάνη 
(θέση Γαλάνη) 
(Χ.Θ. 208+100) 

A 3G/4G 

2 

Γρεβενά – Κλειδί Ι/Κ Κλειδίου (πλησίον 
ΣΕΑ Πλατάνου) 
(Χ.Θ. 284+125, 
αριστερός κλάδος) 

Β 

 Θερμοκρασία, 
 Σχετική 

υγρασία, 
 Ατμ. Πίεση 
 Ταχύτητα 

ανέμου 
 Διεύθυνση 

ανέμου 
 Ορατότητα 

(μόνο για 
σταθμούς 
τύπου Β) 

3G/4G 

3 

ΣΔ Ανάληψης 

(Χ.Θ. 349+850) 
B VPN 

4 

Θεσσαλονίκη - Καβάλα 
Σταθμός 
αποχιονισμού Αγ. 
Σίλλα 

(Χ.Θ. 471+000, 
αριστερός κλάδος) 

Α 3G/4G 

5 
Ξάνθη – Κήποι  

ΣΔ Ιάσμου 

(Χ.Θ. 536+800) 
Α VPN 

6 

Α29 (Σιάτιστα – 
Κρυσταλλοπηγή)  

ΚΕΣ 
Κρυσταλλοπηγής 

(Χ.Θ. 67+900, δεξιός 
κλάδος) 

Α VPN 

7 
Α1 (Αξιός – Εύζωνοι)  

ΣΔ Ευζώνων 

(Χ.Θ. 59+000) 
Α VPN 

8 

Α25 (Θεσ/νίκη – Σέρρες – 
Προμαχώνας)  

ΣΔ Προμαχώνα 

(Χ.Θ. 94+800) 
Α 

 

VPN 

 ΣΔ=Σταθμός Διοδίων     
 Χ.Θ.=Χιλιομετρική Θέση     
 Σημειώσεις :     

 
(*) Η εγκατάσταση θα γίνει πλησίον των αναφερόμενων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη για 

την τελική χωροθέτηση τα εξής: 
 α) Εγγύτητα σε θέση ηλεκτροδότησης 
 β) Εγγύτητα σε φρεάτιο δικτύου οπτικών ινών ή κόμβο δικτύου VPN της ΕΟΑΕ 
 γ) Πληρότητα κάλυψης από δίκτυο 3G/4G 

 



 

 
K:\Promithies\2018_crocodile2_metevrol_stathmoi_5469\Tefhi\03_SoW_5469.doc 12 0000/5469/Β02 

 
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ RWIS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Σύστημα Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού 
 
1. Γενικά 
 
Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή του Συστήματος 
Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (Road Weather Information System - RWISys). 

 
Το RWISys αποτελείται από: 

 τους σταθμούς μετεωρολογικών πληροφοριών οδού (Road Weather Information Station 
- RWIS) στο πεδίο  

 το κεντρικό σύστημα στο Κέντρο Ελέγχου ή όπου αλλού ορίζεται στα Συμβατικά Τεύχηι, 
αποτελούμενο από: 
o κεντρικό υπολογιστή (υπολογιστής RWISys) και  
o λογισμικό συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων και πρόβλεψης σχηματισμού 

πάγου στην επιφάνεια της οδού (λογισμικό RWISys). 
 
Ο σταθμός RWIS θα συλλέγει τα δεδομένα από τους αισθητήρες και θα τα διαβιβάζει στον κεντρικό 
υπολογιστή RWISys. Το λογισμικό του υπολογιστή RWISys θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τις 
ανωτέρω παραμέτρους και, στη συνέχεια, να εκδώσει βραχυπρόθεσμες προειδοποιήσεις και 
συναγερμούς σχετικούς με τις προβλεπόμενες οδικές συνθήκες. Το σύστημα θα έχει διεπαφή και 
με άλλους κεντρικούς υπολογιστές ελέγχου (π.χ. σύστημα TMS, σύστημα “Egnatia Single Access 
Point (SAP)”, κλπ.) για τη μεταφορά δεδομένων και συναγερμών. 

 
 
2. Απαιτήσεις Μελέτης 
 
Ο Ανάδοχος θα κάνει τη διερεύνηση για την ακριβή τοποθέτηση του εξοπλισμού σε συνεργασία με 
την Επίβλεψη ή όπως προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μια μελέτη εφαρμογής για το συγκεκριμένο εξοπλισμό, όπου 
θα αναφέρονται οι κατασκευαστές και τα μοντέλα κάθε στοιχείου του εξοπλισμού, ο αριθμός 
στοιχείων του εξοπλισμού, οι απαιτήσεις σε χώρο και οι λεπτομέρειες για τη διασύνδεσή του. 
 
Η μελέτη του συστήματος, που θα υποβληθεί, θα περιέχει κατ' ελάχιστο λεπτομερείς περιγραφές 
και τεχνικές προδιαγραφές των εξής:  
 
 Όλων των λειτουργιών που υποστηρίζονται από το σύστημα, ιδιαίτερα αυτών βάσει των 

οποίων γίνεται η πρόβλεψη των συνθηκών της οδού 
 Του λογισμικού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου όλου του χρησιμοποιούμενου 

λογισμικού που παρέχεται από τρίτους  
 Των μεθόδων επικοινωνίας του υπολογιστή RWISys με τους σταθμούς RWIS και με άλλα 

κεντρικά συστήματα (π.χ. TMS, “Egnatia SAP”, κλπ.).  
 Της μορφής των αρχείων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση 

δεδομένων και συναγερμών σε άλλα συστήματα.  
 Των αισθητήρων που παρέχονται και των λεπτομερειών της διεπαφής της επικοινωνίας των 

αισθητήρων με τον ελεγκτή δεδομένων  
 Του ελεγκτή δεδομένων  
 Των μεθόδων εγκατάστασης για όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού  
 Των σχεδίων που δείχνουν τη θέση και διάταξη του εξοπλισμού στο πεδίο με λεπτομέρειες 

εγκατάστασης (αισθητήρες, στηρίξεις, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ερμάρια, καλωδιώσεις, 
ηλεκτρική τροφοδοσία κλπ.) 
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3. Υλικά 
 
Αισθητήρες  
 
Γενικά τα μετεωρολογικά στοιχεία που θα συλλέγονται αναλόγως της σύνθεσης των αισθητήρων 
που θα διαθέτει κάθε σταθμός RWIS, όπως αυτοί περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, είναι τα 
εξής: 
 Κατάσταση οδοστρώματος (θερμοκρασία, υγρασία, χημικά υπολείμματα στην επιφάνεια της 

οδού, παρουσία πάγου κλπ.) 
 Θερμοκρασία οδοστρώματος (με χρήση παθητικού αισθητήρα) 
 Θερμοκρασία οδοστρώματος (με χρήση μη παρεμβατικού αισθητήρα) 
 Θερμοκρασία περιβάλλοντος (air temperature) 
 Σχετική υγρασία περιβάλλοντος (relative humidity) 
 Ατμοσφαιρική πίεση (air pressure) 
 Κατεύθυνση ανέμου (wind direction) 
 Ταχύτητα ανέμου (wind speed) 
 Ορατότητα (visibility) 
 Κατακρημνίσεις (precipitation) 

 
Κατά περίπτωση ανάλογα με τα ζητούμενα προς παρακολούθηση μεγέθη θα χρησιμοποιούνται οι 
κατάλληλοι αισθητήρες από τους παρακάτω. Δεδομένου ότι υπάρχουν στο εμπόριο ποικίλοι 
αισθητήρες, με διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης (integration) μεταξύ τους, ο Ανάδοχος μπορεί να 
περιλάβει στα στοιχεία που θα υποβάλει τέτοιους ολοκληρωμένους αισθητήρες πολλαπλών 
λειτουργιών (compact/integrated sensors), οι οποίοι είναι λειτουργικά ισοδύναμοι με δύο ή 
περισσότερους αισθητήρες απλής λειτουργίας (stand alone sensors). Όλοι οι αισθητήρες 
ανεξαρτήτως μορφής (compact/integrated ή stand alone) θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση 
και για περιβάλλον αυτοκινητοδρόμων, ενώ ο ελάχιστος βαθμός προστασίας αυτών θα είναι IP65. 

 
 

Παθητικός Αισθητήρας Κατάστασης Οδοστρώματος (Passive Road Sensor) 
 

Ο παθητικός αισθητήρας κατάστασης οδοστρώματος (εγκατεστημένος εντός οδοστρώματος) θα 
ανιχνεύει τα παρακάτω: 
 θερμοκρασία επιφάνειας οδοστρώματος 
 θερμοκρασία εντός του οδοστρώματος 
 κατάσταση της επιφάνειας οδοστρώματος (στεγνό, υγρό, παγωμένο, χιονισμένο, κλπ.) 
 ύψος/πάχος στρώματος/ φιλμ νερού στο οδόστρωμα 
 ύψος/πάχος στρώματος/ φιλμ ή συγκέντρωση (%) πάγου (ice) ή χιονιού (snow) στο 

οδόστρωμα 
 ολισθηρότητα (friction/ slipperiness/ grip) οδοστρώματος (εύρος 0-1) (από ολισθηρό σε 

στεγνό) 
 σημείο πήξης (freezing point) (°C)  
 
 
Παθητικός Αισθητήρας Θερμοκρασίας Οδοστρώματος (Passive Road Surface Temperature) 

 
Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Θερμίστορ αρνητικού συντελεστή 

θερμοκρασίας (NTC thermistor / negative 
temperature coefficient thermistor) 

Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

-40°C έως +60°C 

Ακρίβεια (accuracy): ±0,1°C (@ -20°C έως +20°C) 
Διακριτική ικανότητα (resolution): 0,1°C 
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Μη Παρεμβατικός Αισθητήρας Κατάστασης Οδοστρώματος (Non-Intrusive Road Sensor) 

 
Ο μη παρεμβατικός αισθητήρας κατάστασης οδοστρώματος (εγκατεστημένος εκτός 
οδοστρώματος) θα ανιχνεύει τα παρακάτω: 
 θερμοκρασία επιφάνειας οδοστρώματος  
 κατάσταση της επιφάνειας οδοστρώματος (στεγνό (dry), υγρό (damp/moist), βρεγμένο (wet), 

παγωμένο (ice), χιονισμένο (snow), κλπ.) 
 ύψος/πάχος στρώματος/ φιλμ νερού στο οδόστρωμα 
 ύψος/πάχος στρώματος/ φιλμ ή συγκέντρωση (%) πάγου (ice) ή χιονιού (snow) στο 

οδόστρωμα 
 ολισθηρότητα (friction/ slipperiness/ grip) οδοστρώματος (εύρος 0-1) (από ολισθηρό σε 

στεγνό) 
 
 

Μη Παρεμβατικός Αισθητήρας Θερμοκρασίας Οδοστρώματος (Non-Intrusive Road Surface 
Temperature) 

 
Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Πυρόμετρο (pyrometer) 
Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

-40°C έως +60°C 

Ακρίβεια (accuracy): ±1,0°C (@ 0°C) 
Διακριτική ικανότητα (resolution): 0,1°C 

 
 

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος (Air Temperature) 
 

Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Θερμίστορ αρνητικού συντελεστή 
θερμοκρασίας (NTC thermistor / negative 
temperature coefficient thermistor) 

Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

-40°C έως +60°C 

Ακρίβεια (accuracy): ±0,3°C (@ +20°C) 
Διακριτική ικανότητα (resolution): 0,1°C 

 
 
Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας (Relative Humidity) 
 

Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Χωρητικό στοιχείο υγρασίας (capacitance 
humidity element) 

Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

0 έως 100% RH 

Ακρίβεια (accuracy): ± 5% RH  
Διακριτική ικανότητα (resolution): 0,1% RH 

 
 
Αισθητήρας Ατμοσφαιρικής Πίεσης (Air Pressure) 
 

Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Χωρητικός (MEMS capacitive) 
Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

600 έως 1100 hPa 

Ακρίβεια (accuracy): ± 0,5 hPa (@ 0°C έως +30°C) 
Διακριτική ικανότητα (resolution): 0,1hPa 
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Αισθητήρας Κατεύθυνσης Ανέμου (Wind Direction) 
 

Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Υπέρηχοι (ultrasonic) 
Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

0 έως 359° 

Ακρίβεια (accuracy): ± 3° 
Διακριτική ικανότητα (resolution): 1° 

 
 
Αισθητήρας Ταχύτητας Ανέμου (Wind Speed) 
 

Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Υπέρηχοι (ultrasonic) 
Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

0 έως 60m/s 

Ακρίβεια (accuracy): ± 0,3m/s ή 3% rms της μέτρησης (ισχύει 
η υψηλότερη τιμή) 

Διακριτική ικανότητα (resolution): 0,1m/s 
 
 
Αισθητήρας Ορατότητας (Visibility) 
 

Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Οπτικός εμπρόσθιας σκέδασης φωτός 
(forward scatter light procedure/ forward 
scatter measurement) 

Εύρος λειτουργίας (measuring 
range, observation range): 

10 έως 2000m 

Ακρίβεια (accuracy): ± 10m ή ± 10% (ισχύει η υψηλότερη τιμή) 
Βαθμονόμηση: όχι συχνότερα από 1 ανά έτος 
Τύποι αναφορών καιρού: 
(weather type reporting) 

Κατά World Meteorological Organization 
(WMO) 

 
 
Αισθητήρας Κατακρημνίσεων (Precipitation) 
 

Τύποι ανιχνεύσιμων 
κατακρημνίσεων (κατά WMO): 

Βροχή (rain), χιόνι (snow), ψιχάλα 
(drizzle), βροχή παγετού (freezing rain), 
χιονόνερο (sleet, ice pellets), μη 
κατακρήμνιση (no precipitation) 

Αρχή λειτουργίας/ Αισθητήρας: Οπτικός ή Doppler radar 
Εύρος έντασης κατακρημνίσεων 
(precipitation intensity): 

0,1mm/h έως 200 mm/h 

Διακριτική ικανότητα (resolution) 
(κατακρημνίσεων σε υγρή 
κατάσταση): 

0,05 mm 

Ακρίβεια (accuracy) 
(κατακρημνίσεων σε υγρή μορφή): 

±0,20mm ή ± 10% 

Τύποι αναφορών καιρού: 
(weather type reporting) 

Κατά World Meteorological Organization 
(WMO) 

 
Κάθε σταθμός RWIS θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο μια ψηφιακή έξοδο (RS-232 ή RS-485 ή RS-
422) για σκοπούς επικοινωνίας και μεταφοράς των δεδομένων. 
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4. Κατασκευή Στήριξης 
 
Κανένα τμήμα του εξοπλισμού του σταθμού RWIS (πλην των αισθητήρων) δεν θα εγκατασταθεί 
εκτός τοπικού ερμαρίου. 
 
Όλες οι κατασκευές στήριξης θα ικανοποιούν τα πρότυπα του WMO αναφορικά με το βέλτιστο 
ύψος εγκατάστασης.  
 
 
5. Ελεγκτής - Καταγραφέας Δεδομένων (Data Controller/Data Logger) 
 
Ο ελεγκτής δεδομένων, θα είναι μια ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή και μνήμη, με τις 
εξής δυνατότητες: 

 
 Υποβολή ερωτήσεων (polling) σε όλους τους αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο, με 

συχνότητα τουλάχιστον ανά ένα (1) λεπτό. 
 Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων από όλους τους αισθητήρες σε μη-διαγράψιμη μνήμη 

(π.χ. που υποστηρίζεται από μπαταρία) για μια περίοδο τουλάχιστον 24 ωρών. Κάθε 
μεταφορά δεδομένων από τους αισθητήρες θα "σφραγίζεται" με ημερομηνία. 

 Χωρητικότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 100% μεγαλύτερη από τις ανάγκες της παρούσας 
διαμόρφωσης και των τύπων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται. 

 Προ-επεξεργασία των στοιχείων, ως ανωτέρω, εφόσον απαιτείται από το σχεδιασμό του 
συστήματος. 

 Μεταβίβαση των στοιχείων των αισθητήρων από τον ελεγκτή στον κεντρικό υπολογιστή του 
RWISys, κατόπιν αιτήματος από τον υπολογιστή. 

 Ο ελεγκτής θα διαθέτει μία θύρα σειριακής επικοινωνίας RS-232 για χρήση με υπολογιστή 
συντήρησης και μία τυποποιημένη θύρα επικοινωνίας για επικοινωνία με τον κεντρικό 
εξοπλισμό, είτε σειριακή (π.χ. RS-232/ RS-485) είτε Ethernet /IP. Για σειριακή επικοινωνία 
στο πρωτόκολλο θα ενσωματώνεται και ένας μηχανισμός ελέγχου των σφαλμάτων 
επικοινωνιών (CRC) ενώ ο τοπικός ελεγκτής θα έχει μια μοναδική διεύθυνση επικοινωνίας. 

 Ο ελεγκτής θα αναγνωρίζει μια επιτυχή (χωρίς σφάλματα) μεταβίβαση δεδομένων στον 
υπολογιστή RWISys. Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος, θα είναι δυνατή η επανάληψη 
της μεταβίβασης μέχρι να γίνει με επιτυχία. 

 Δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται οι επιτυχείς μεταβιβάσεις δεδομένων στη μνήμη του 
ελεγκτή. Τέτοια στοιχεία διαγράφονται κατόπιν επιβεβαίωσης λήψης από τον κεντρικό 
υπολογιστή. 

 Ο ελεγκτής θα είναι εξοπλισμένος με θύρες διεπαφών για όλους τους αισθητήρες που 
χρησιμοποιούνται. Θα υπάρχει τουλάχιστον μία εφεδρική θύρα για κάθε τύπο θύρας που 
χρησιμοποιείται. 

 Θα είναι δυνατή η διαμόρφωση οποιασδήποτε θύρας του ίδιου τύπου ώστε να εξυπηρετεί 
οποιοδήποτε αισθητήρα, που χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο θύρας. 

 Θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός/διαμόρφωση του ελεγκτή είτε απομακρυσμένα, από 
τον υπολογιστή RWISys, είτε τοπικά χρησιμοποιώντας ένα φορητό PC με το λογισμικό. 

 Ο ελεγκτής θα είναι σε θέση να εκτελέσει αυτο-έλεγχο και να αναφέρει στον υπολογιστή 
RWISys την τρέχουσα κατάστασή του καθώς και των αισθητήρων. 

 Θα διαθέτει μονάδα αυτο-επιτήρησης (watchdog), με δυνατότητα επαναρύθμισης του 
μικροεπεξεργαστή και της μονάδας επικοινωνίας. 

 Θα έχει έναν διακόπτη ON/OFF ο οποίος θα ελέγχει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον 
εξοπλισμό 

 Θα έχει MTBF τουλάχιστον 50.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας στο περιβάλλον 
εγκατάστασης. 

 Θα μπορεί να συνδεθεί σε σχέση master / slave και με άλλους αντίστοιχους καταγραφείς 
δεδομένων και με απομακρυσμένους ελεγκτές μεμονωμένων αισθητήρων για την 
ομαδοποίηση της συλλογής και επικοινωνίας των δεδομένων. 
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Σε περίπτωση που σε κάποιο έργο/προμήθεια δεν προβλέπεται κεντρικό σύστημα RWISys, θα 
υλοποιείται διεπαφή των ελεγκτών/καταγραφέων με τις μονάδες ελέγχου των σταθμών 
αυτοματισμού (PLC) απ’ όπου θα μεταφέρονται τα δεδομένα, αναφορές βλαβών κλπ. προς το 
κεντρικά λογισμικά SCADA/TMS. 
 
 
6. Λογισμικό Συστήματος RWISys 
 
6.1 Γενικές απαιτήσεις 

 
Το λογισμικό θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 Δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, όπως αναλύεται πιο κάτω 
 Δυνατότητα παραγωγής συναγερμών κατάστασης καιρικών προβλημάτων στην οδό και 

πρόβλεψης σχηματισμού πάγου, όπως αναλύεται πιο κάτω 
 Παροχή πλήρους ρύθμισης, προγραμματισμού και ελέγχου των σταθμών απομακρυσμένα  
 Δυνατότητα τοπικού ελέγχου με σύνδεση φορητού υπολογιστή στην προβλεπόμενη τοπική 

σειριακή θύρα του ελεγκτή για διενέργεια ελέγχου σε περίπτωση απώλειας του κεντρικού 
ελέγχου και για τις εργασίες συντήρησης (δοκιμές, διαγνωστικά κλπ.)  

 Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών (δεδομένα και γραφικά εξέλιξης των μετεωρολογικών 
φαινομένων στην οδό, συναγερμοί και συμβάντα, σύνοψη των υφιστάμενων ρυθμίσεων του 
συστήματος, σήματα κατάστασης του συστήματος, κλπ.) 

 Επαναρύθμιση/παραμετροποίηση του σταθμού και των αισθητήρων του 
 Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση μέσω κωδικών 
 Υποστήριξη γραφικού περιβάλλοντος με χρήστη (GUI) 
 Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: MS Windows 10 (32 bit /64 bit), MS Windows 8.1 

(32 bit /64 bit), MS Windows 7 (32 bit/ 64 bit) 
 Συμβατότητα για λειτουργία μέσω δικτύου LAN. 

 
Επίσης θα πρέπει να είναι εφικτή η μετάδοση πληροφοριών σε σχέση με τα μετεωρολογικά 
δεδομένα και τους συναγερμούς σε άλλα κεντρικά συστήματα (TMS, “Egnatia SAP”, κλπ.). Η 
ενσωμάτωση (integration) αυτή θα γίνεται στο επίπεδο του υπολογιστή RWISys με το λογισμικό. 
Για τους σκοπούς αυτής της ενσωμάτωσης και για τη δυνατότητα μελλοντικής ενοποίησης σε άλλο 
λογισμικό ο Ανάδοχος θα παρέχει κάθε πληροφορία πρωτοκόλλων και μορφής αρχείων και 
δεδομένων που θα απαιτηθεί, καθώς και τα λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK 
κλπ.), για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με το σύστημα RWISys.  
 
Επίσης, για την εναλλακτική δυνατότητα μελλοντικής ενοποίησης στο επίπεδο των 
ελεγκτών/καταγραφέων δεδομένων, ο Ανάδοχος θα παρέχει την απαιτούμενη πληροφορία 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, έναν προσομοιωτή επικοινωνίας ελεγκτή/καταγραφέα, 
καθώς και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής (π.χ. τυποποιημένη διεπαφή NTCIP κλπ.) για τη 
δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με τους ελεγκτές δεδομένων από λογισμικό 
τρίτου. 

 
 

6.2 Συλλογή και διαχείριση δεδομένων 
 

Το λογισμικό RWISys θα είναι σε θέση μέσω του συστήματος επικοινωνιών να υποβάλει 
ερωτήματα στους σταθμούς RWIS με ρυθμό παραμετρικά οριζόμενο (1min, 5 min, 10 min, 1h, 6h, 
12h, 24h, κλπ.). Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από κάθε RWIS θα περιέχουν τουλάχιστον:  
 Τα δεδομένα μετεωρολογικών και οδικών συνθηκών  
 Τη λειτουργική κατάσταση του RWIS, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των 

αισθητήρων και της επικοινωνίας  
 
Το σύστημα θα ενσωματώνει τα δεδομένα που λήφθηκαν από τους RWIS σε στατιστικά αρχεία, 
βάσει παραμετρικά οριζόμενου χρόνου π.χ. των πέντε (5) λεπτών. Αυτά τα αρχεία θα 
αρχειοθετούνται μέσα στη βάση δεδομένων του συστήματος για μια περίοδο τουλάχιστον τριών (3) 
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μηνών και θα παρέχεται άμεση πρόσβαση σ’ αυτά σε μορφή γραφικών, πινάκων και αρχείων που 
θα μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλες υπολογιστικές εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία. 
Θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης αυτών των αρχείων επ' αόριστο, ωστόσο δεν υπάρχει 
απαίτηση άμεσης πρόσβασης σε αρχείο τέτοιας αποθήκευσης. Θα παρέχεται διεπαφή τοπικού 
δικτύου LAN σε αυτή τη βάση δεδομένων.  
 
 
6.3 Παραγωγή συναγερμών και Πρόβλεψη σχηματισμού πάγου 
 
Το λογισμικό θα χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή συναγερμών σε σχέση με καιρικά 
προβλήματα στην οδό. Οι ακόλουθοι συναγερμοί θα είναι, κατ' ελάχιστο, διαθέσιμοι (οι ελάχιστες 
και οι μέγιστες τιμές θα καθορίζονται μέσω της γραφικής διεπαφής χρήστη - GUI): 
 Θερμοκρασία επιφάνειας οδού 
 Θερμοκρασία κάτω από την επιφάνεια της οδού  
 Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
 Άνεμος (ταχύτητα, κατεύθυνση και ριπές ανέμου)  
 Ορατότητα 
 Πάγος στο οδόστρωμα 
 Επίπεδο και είδος κατακρημνίσεων (βροχή/χιόνι)  
 Επίπεδο αντιπαγετικού υλικού στο οδόστρωμα (βάσει του σημείου πήξης) 

 
Το λογισμικό θα μπορεί επίσης να παράγει βραχυπρόθεσμη (της τάξης των επόμενων τριών (3) 
ωρών) προειδοποίηση επερχόμενων συνθηκών πάγου στην οδό. 
 
Οι ακριβείς συναγερμοί που θα διαμορφωθούν στο σύστημα και η σχετική παραμετροποίηση θα 
προκύψουν κατά περίπτωση σε συνεργασία με την ΕΟΑΕ. 
 
Το σύστημα θα είναι σε θέση να επιδείξει σε πραγματικό χρόνο (με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον 
ανά 5 λεπτά) όλες τις παραμέτρους που συλλέγονται από τους RWIS και όλα τα αποτελέσματα 
των υπολογισμών, συναγερμών, προειδοποιήσεων και προβλέψεων. 

 
 
7. Μέθοδος Εγκατάστασης 
 
Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει και θα βαθμονομήσει τους αισθητήρες σύμφωνα με τις συστάσεις του 
κατασκευαστή.  

 
 

8. Δοκιμές 
 
Οι δοκιμές εξοπλισμού και λογισμικών θα διεξαχθούν από τον Ανάδοχο υπό την επίβλεψη της 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλο τον εξοπλισμό και τα υλικά που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή των δοκιμών. 
 
Οι διαδικασίες δοκιμών του εξοπλισμού θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο και θα δοθούν για 
έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των 
δοκιμών.  
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, η τελική, υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο, 
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, θα υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση. 
 
8.1 Δοκιμές πριν την Παράδοση 
 
Ο Ανάδοχος θα παράσχει στην ΕOAE πιστοποιητικό περιβαλλοντικού ελέγχου(ων), το οποίο θα 
αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού που συνθέτουν το RWIS, από ένα αναγνωρισμένο, 
κατάλληλα εξοπλισμένο, ανεξάρτητο εργαστήριο. 
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Αυτά τα πιστοποιητικά θα επιβεβαιώνουν ότι το RWIS προσαρμόζεται άνευ προϋποθέσεων στις 
επιτόπιες περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες διευκρινίζονται στο παρόν έγγραφο. 
 
Μπορεί να γίνουν αποδεκτά πιστοποιητικά ελέγχων που εξήχθησαν για τον ίδιο τύπο και μοντέλο 
εξοπλισμού. 

 
8.2 Δοκιμές Επί Τόπου Αποδοχής 
 
Όλα τα στοιχεία του συστήματος RWISys θα επιθεωρηθούν και θα δοκιμασθούν ώστε να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις. 

 
Σε περίπτωση προβλήματος ή αποτυχίας δοκιμής θα γίνεται πλήρης επανάληψη του συνόλου των 
σχετικών δοκιμών που επηρεάζονται μετά την αποκατάσταση του προβλήματος. 
 
Επίσης θα γίνεται έλεγχος των καλωδιώσεων (μέτρηση και καταγραφή των χαρακτηριστικών 
λειτουργίας, έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας, έλεγχος μόνωσης). 
 
8.3 Δοκιμές Ενοποίησης 
 
Θα γίνει έλεγχος της συνεργασίας (π.χ. διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων) του υπολογιστή 
RWISys με: 
 Τους απομακρυσμένους σταθμούς RWIS 
 Άλλα κεντρικά συστήματα (π.χ. SCADA/TMS, “Egnatia SAP”, κλπ)  

 
Επίσης θα γίνει έλεγχος της λειτουργίας τοπικoύ προγραμματισμού και δοκιμών από φορητό 
υπολογιστή. 
 
 
9. H/Y τύπου Εξυπηρετητή (server) 
 
Ο κάθε Η/Υ εξυπηρετητής (server) που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα κατ’ 
ελάχιστον χαρακτηριστικά: 

 
 Να είναι καινούργιος και σφραγισμένος από το εργοστάσιο κατασκευής με όλα τα εξαρτήματα 

τοποθετημένα. 
 Όλα τα εξαρτήματα που θα φέρει θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη διαμόρφωση με την 

οποία θα έχει παραχθεί από τον κατασκευαστή του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση 
εξαρτημάτων με άλλα τρίτων κατασκευαστών από οποιονδήποτε ενδιάμεσο. Για το λόγο 
αυτό, η σύνθεση του Η/Υ θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος 
(model/product number – part numbers) διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

 Να είναι συγκροτημένος σε μορφή rack-mountable. 
 Να διαθέτει οπτικές ενδείξεις κατάστασης/βλαβών λειτουργίας στην εμπρόσθια όψη. 
 Να επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό του χωρίς τη χρήση εργαλείων. 
 
CPU 
 Κατασκευή Επεξεργαστή: Ο επεξεργαστής θα πρέπει να έχει βγει στην παραγωγή κατά το 

τελευταίο έτος από την ημερομηνία προμήθειας του Η/Υ. 
 Αρχιτεκτονική/Σετ εντολών επεξεργαστών: 64-bit. 
 Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών: 1. 
 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών: 2 
 Πυρήνες επεξεργασίας ανά επεξεργαστή: ≥ 10 
 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: ≥ 2.20 GHz 
 Μνήμη cache L3 επεξεργαστή: ≥ 25 MΒ 
 Αριθμός καναλιών μνήμης ανά επεξεργαστή: 4 
 Θέσεις μνήμης ανά επεξεργαστή: 12 
 Λιθογραφία επεξεργαστή: ≤ 14 nm 
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 Υποστήριξη τεχνολογίας εικονικοποίησης (Virtualization Technology) 
 Ταχύτητα Διαύλου: ≥ 8 GT/s 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 
 PC4 ECC/Registered (σύμφωνα με την ανώτερη υποστηριζόμενη συχνότητα μνήμης του 

παρεχομένου επεξεργαστή) 
 Μέγεθος: 64GΒ ή και περισσότερο εφόσον απαιτείται από τις εφαρμογές 
 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
 Αριθμός υποστηριζόμενων συσκευών: ≥ 4 
 Τεχνολογία μονάδων: SATA  
 Υποστήριξη Hardware RAID: 1, 5 και 6 
 Μνήμη Cache: 256 MΒ 
 Υποστήριξη μνήμης Cache με μπαταρία 
 Υποστήριξη τομέων δίσκων μεγέθους 4ΚΒ 
 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
 Πλήθος μονάδων: 2 σε διάταξη RAID-1. 
 Τεχνολογία μονάδων: SATA III, ταχύτητα 6Gb/s 
 Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm 
 Χωρητικότητα: 4 ΤB ανά μονάδα 
 Μνήμη cache: 64MB 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 Κάρτα Ethernet πλήρους απομακρυσμένης διαχείρισης (με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα 

διαχείρισης του γραφικού περιβάλλοντος του εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος). 
 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 
 DVD Drive εσωτερικό 
 
ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 Υποδοχές USB: ≥4 (διαμοιρασμένες στην πρόσοψη και στην πίσω όψη). 
 Υποδοχές RS232: 1 (στην πίσω όψη). 
 
ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
 Έξοδος VGA στην πίσω όψη 
 Έξοδος VGA στην πρόσοψη 
 
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 Αριθμός θυρών διασύνδεσης Gigabit Ethernet: 3. 
 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 
 Υποστήριξη Hot Plug  
 Πλήθος τροφοδοτικών: 2 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 Να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης και αναφοράς βλαβών 
 Να διαθέτει λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης Server 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
 Να διαθέτει 3ετή εγγύηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day 

on-site Service με τα εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 μήνες με αντικατάσταση ή 
επισκευή, με μέγιστο χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη εργάσιμη μετά από 
κλήση για υποστήριξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το προσφερόμενο υλικό, λογισμικό καθώς και οι υπηρεσίες θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με 
τον ακόλουθο πίνακα. 
 

α/α Α. Γενικές Απαιτήσεις 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια 

1 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οκτώ (8) 

σταθερών μετεωρολογικών σταθμών για την 

παρακολούθηση των τοπικών καιρικών συνθηκών 

σε πραγματικό χρόνο, κατάλληλων 

προδιαγραφών σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΟΑΕ, σε 

οδικά τμήματα της Εγνατίας οδού 

 

ΝΑΙ   

2 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φορητών 

μετεωρολογικών σταθμών για τοποθέτηση επί 

οχημάτων που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ (ενδεικτικά 

σε οχήματα Ομάδων Άμεσης Επέμβασης), για την 

μέτρηση εν κινήσει των τοπικών καιρικών 

συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και ειδικότερα 

πλησίον του οδοστρώματος, κατάλληλων 

προδιαγραφών σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΟΑΕ μαζί με 

το αναγκαίο λογισμικό και τερματικές συσκευές 

διεπαφής (μια για κάθε όχημα) (π.χ PDA, tablet) 

για την παραμετροποίηση, συλλογή και ανάκτηση 

των δεδομένων αυτών 

 

ΝΑΙ   

3 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού 

συστήματος μετεωρολογικών πληροφοριών οδού 

(RWIS-Central) στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ, 

αποτελούμενου από έναν (1) Η/Υ τύπου server 

κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με το 

Τιμολόγιο Μελέτης, και από ειδικό 

λογισμικό/εφαρμογή διαχείρισης αποκαλούμενου 

στο παρόν ως “RWIS Central Management 

Software” με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης 

ΝΑΙ   
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α/α 
Β. Τεχνικές Χαρακτηριστικά και Λειτουργικές 
Προδιαγραφές (κατ’ ελάχιστο)  

Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια 

1 Σταθερός Mετεωρολογικός Σταθμός (τύπου Α και Β) 

1 

RWIS fixed – Τύπος Α, με δυνατότητες μέτρησης και 
αποστολής των ακόλουθων φυσικών μεγεθών: 
o θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
o σχετικής υγρασίας 
o ατμοσφαιρικής πίεσης 
o ταχύτητας ανέμου 
o διεύθυνσης ανέμου 

ΝΑΙ   

2 

RWIS fixed – Τύπος Β, με δυνατότητες μέτρησης και 
αποστολής των ακόλουθων φυσικών μεγεθών: 
o θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
o σχετικής υγρασίας 
o ατμοσφαιρικής πίεσης 
o ταχύτητας ανέμου 
o διεύθυνσης ανέμου 
o ορατότητας 

ΝΑΙ   

3 Διαθέτει πίνακα (ερμάριο) τροφοδοσίας και ελέγχου του 
σταθμού που περιλαμβάνει ενδεικτικά : γενικό διακόπτη, 
ασφάλεια, ραγοδιακόπτες, μονάδα/-ες ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας (τροφοδοτικό-ά), μονάδα/-ες επικοινωνίας, 
αντικεραυνικές διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις, 
θερμαντικό στοιχείο, μετατροπείς μέσου επικοινωνίας, 
κλπ. Το ερμάριο θα παρέχει κατάλληλη προστασία από 
εισόδου σκόνης και νερού σύμφωνα με το τιμολόγιο 
Μελέτης 

ΝΑΙ   

4 Διαθέτει αισθητήρες μέτρησης των φυσικών μεγεθών, οι 
οποίοι εμπεριέχονται σε μια ενιαία μονάδα (compact 
μορφή). Οι αισθητήρες θα είναι κατάλληλοι για 
εγκατάσταση και λειτουργία σε εξωτερικό χώρο, θα 
λειτουργούν απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 
-30 oC έως +60 oC και θα διαθέτουν κατάλληλη 
προστασία σε είσοδο σκόνης και νερού σύμφωνα με το 
τιμολόγιο Μελέτης 

ΝΑΙ   

5 Διαθέτει διεπαφή/ες επικοινωνίας που υποστηρίζουν 
καθιερωμένα ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας (ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα: RS232/485, Ethernet, 
Modbus, …) για ανταλλαγή δεδομένων με τον κεντρικό 
σταθμό (Central RWIS Info Server) και το κεντρικό 
λογισμικό (RWIS Central Management Software) είτε 
ενσύρματα μέσω σύνδεσης με τον πλησιέστερο 
τηλεπικοινωνιακό κόμβο δικτύου VPN της ΕΟΑΕ είτε 
ασύρματα μέσω GSM/GPRS επικοινωνίας 

ΝΑΙ   

6 Θα φέρει σήμανση CE ΝΑΙ   

7 

Θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες και 
προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική 
διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

2 Φορητός Mετεωρολογικός Σταθμός 

1 RWIS Mobile, Διαθέτει αισθητήρες, όχι κατ’ ανάγκη σε 
μια ενιαία μονάδα (compact μορφή), με δυνατότητες 
μέτρησης και αποστολής των ακόλουθων φυσικών 
μεγεθών : 
o θερμοκρασία περιβάλλοντος  

ΝΑΙ   
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α/α 
Β. Τεχνικές Χαρακτηριστικά και Λειτουργικές 
Προδιαγραφές (κατ’ ελάχιστο)  

Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια 

o σχετική υγρασία περιβάλλοντος 
o θερμοκρασία σημείου δρόσου 
o θερμοκρασία οδοστρώματος 
o κατάσταση οδοστρώματος (ανίχνευση τουλάχιστον 

τεσσάρων διαφορετικών καταστάσεων: στεγνό, 
υγρό, παγωμένο, χιονισμένο) 

o ύψος/πάχος (mm) στρώματος/φιλμ νερού στο 
οδόστρωμα  

o ύψος/πάχος (mm) στρώματος/φιλμ ή συγκέντρωση 
(%) πάγου (ice) ή χιονιού (snow) στο οδόστρωμα 

2 Είναι κατάλληλος για εγκατάσταση και λειτουργία επί 
οχήματος (π.χ. δεν θα επηρεάζεται η ακρίβεια των 
μετρήσεων από πιθανές δονήσεις) με δυνατότητα 
εύκολης τοποθέτησης/απόσπασης/μεταφοράς τους σε 
όχημα, θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες 
τουλάχιστον -30 oC έως +50 oC (τμήμα μονάδας εκτός 
οχήματος) και θα διαθέτουν κατάλληλη προστασία σε 
είσοδο σκόνης και νερού σύμφωνα με το Τιμολόγιο 
Μελέτης 

ΝΑΙ   

3 Υποστηρίζει καθιερωμένα ανοικτά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας (ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 
Bluetooth, RS232/485, Ethernet, …) για ανταλλαγή 
δεδομένων του σταθμού με κατάλληλη τερματική 
συσκευή (π.χ PDA, tablet) εντός του οχήματος και της 
τερματικής συσκευής είτε με τον κεντρικό σταθμό 
(Central RWIS Info Server) και το κεντρικό λογισμικό 
(RWIS Central Management Software) είτε με άλλη 
ενδιάμεση υποδομή (π.χ. cloud) μέσω GSM/GPRS 
σύνδεσης 

ΝΑΙ   

4 Θα φέρει σήμανση CE ΝΑΙ   

5 

Θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες και 
προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική 
διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

3 Λογισμικό “RWIS Central Management Software” 

1 Διατίθεται ως έτοιμο εμπορικό προϊόν στην αγορά 
 

ΝΑΙ   

2 Διαθέτει κατάλληλο σύστημα και μηχανισμούς 
αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων (π.χ. βάση 
δεδομένων) και κατάλληλο γραφικό περιβάλλον που θα 
επιτρέπει την εύχρηστη εκτέλεση εργασιών από τον 
χρήστη π.χ. λήψη δεδομένων χειροκίνητα (on demand) 
ή αυτόματα (scheduled), καθορισμό και διαχείριση 
παραμέτρων λειτουργίας, ορισμό και διαχείριση 
χρηστών, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, εξαγωγή 
δεδομένων, δημιουργία και εκτύπωση αναφορών, κλπ. 

ΝΑΙ   

3 Διαθέτει μηχανισμό παρουσίασης/ανάλυσης των 
δεδομένων υπό μορφή ιστοσελίδων διαδικτύου (web 
interface) 

ΝΑΙ   

4 Η επικοινωνία του κεντρικού λογισμικού με τους 
σταθμούς θα μπορεί να γίνεται είτε χειροκίνητα είτε 
αυτόματα με παραμετρικά οριζόμενα χρονικά 
διαστήματα (π.χ. 1min, 5 min, 10 min, 1h, 6h, 12h, 24h) 

ΝΑΙ   

4 Κεντρικός Σταθμός / Η/Υ Tύπου Server “Central RWIS Info Server” 
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α/α 
Β. Τεχνικές Χαρακτηριστικά και Λειτουργικές 
Προδιαγραφές (κατ’ ελάχιστο)  

Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια 

1 Ο Η/Υ θα πρέπει να είναι καινούργιος και σφραγισμένος 
από το εργοστάσιο κατασκευής με όλα τα εξαρτήματα 
τοποθετημένα. 

ΝΑΙ   

2 Όλα τα εξαρτήματα που θα φέρει θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τη διαμόρφωση με την οποία θα έχει 
παραχθεί από τον κατασκευαστή του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ 
προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων με άλλα 
τρίτων κατασκευαστών από οποιονδήποτε ενδιάμεσο. 
Για το λόγο αυτό, η σύνθεση του Η/Υ θα πρέπει να 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος 
(model/product number – part numbers) διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

3 Θα πρέπει να είναι συγκροτημένος για ανάρτηση σε 
ικριώματα (rack mountable) και να διαθέτει οπτικές 
ενδείξεις κατάστασης/βλαβών λειτουργίας στην 
εμπρόσθια όψη. 

ΝΑΙ   

4 Θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό 
του χωρίς τη χρήση εργαλείων. 

ΝΑΙ   

5 Η CPU του Η/Υ θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής 
απαιτήσεις: 
 Κατασκευή Επεξεργαστή: Ο επεξεργαστής θα 

πρέπει να έχει βγει στην παραγωγή κατά το 
τελευταίο έτος από την ημερομηνία προμήθειας του 
Η/Υ. 

 Αρχιτεκτονική/Σετ εντολών επεξεργαστών: 64-bit. 
 Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών: 1. 
 Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών: 2 
 Πυρήνες επεξεργασίας ανά επεξεργαστή: ≥ 10 
 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: ≥ 2.20 GHz 
 Μνήμη cache L3 επεξεργαστή: ≥ 25 MΒ 
 Αριθμός καναλιών μνήμης ανά επεξεργαστή: 4 
 Θέσεις μνήμης ανά επεξεργαστή: 12 
 Λιθογραφία επεξεργαστή: ≤ 14 nm 
 Υποστήριξη τεχνολογίας εικονικοποίησης 

(Virtualization Technology) 
 Ταχύτητα Διαύλου: ≥ 8 GT/s. 

ΝΑΙ   

6 Θα πρέπει να διαθέτει κεντρική μνήμη σύμφωνα με τις 
εξής απαιτήσεις: 
 Τύπος: PC4 ECC/Registered (σύμφωνα με την 

ανώτερη υποστηριζόμενη συχνότητα μνήμης του 
παρεχομένου επεξεργαστή). 

 Μέγεθος: 64GΒ ή και περισσότερο εφόσον 
απαιτείται από τις εφαρμογές. 

ΝΑΙ   

7 Θα πρέπει να διαθέτει ελεγκτή σκληρών δίσκων 
σύμφωνα με τις εξής απαιτήσεις: 
 Αριθμός υποστηριζόμενων συσκευών: ≥ 4 
 Τεχνολογία μονάδων: SATA  
 Υποστήριξη Hardware RAID: 1, 5 και 6 
 Μνήμη Cache: 256 MΒ 
 Υποστήριξη μνήμης Cache με μπαταρία 
 Υποστήριξη τομέων δίσκων μεγέθους 4ΚΒ 

ΝΑΙ   

8 Θα πρέπει να διαθέτει μονάδες σκληρών δίσκων του 
Η/Υ που να ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις: 
 Πλήθος μονάδων: 2 σε διάταξη RAID-1. 
 Τεχνολογία μονάδων: SATA III, ταχύτητα 6Gb/s 
 Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm 
 Χωρητικότητα: 4 ΤB ανά μονάδα 
 Μνήμη cache: 64MB 

ΝΑΙ   
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α/α 
Β. Τεχνικές Χαρακτηριστικά και Λειτουργικές 
Προδιαγραφές (κατ’ ελάχιστο)  

Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια 

9 Θα πρέπει να διαθέτει κάρτα Ethernet πλήρους 
απομακρυσμένης διαχείρισης (με ενεργοποιημένη τη 
δυνατότητα διαχείρισης του γραφικού περιβάλλοντος 
του εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος). 

ΝΑΙ   

10 Θα πρέπει να διαθέτει DVD Drive εσωτερικό. ΝΑΙ   

11 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες 
επικοινωνίας USB (διαμοιρασμένες στην πρόσοψη και 
στην πίσω όψη) και μία θύρα RS232. 

ΝΑΙ   

12 Θα πρέπει να διαθέτει δύο εξόδους VGA (στην 
πρόσοψη και στην πίσω όψη). 

ΝΑΙ   

13 Θα πρέπει να διαθέτει τρεις κάρτες δικτύου Gigabit 
Ethernet. 

ΝΑΙ   

14 Θα πρέπει να διαθέτει δύο τροφοδοτικά με υποστήριξη 
Hot Plug. 

ΝΑΙ   

15 Θα πρέπει να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης και 
αναφοράς βλαβών και λογισμικό αυτοματοποιημένης 
εγκατάστασης Server. 

ΝΑΙ   

16 Θα πρέπει να διαθέτει 3ετή εγγύηση παρεχόμενη από 
τον κατασκευαστή ως προϊόν Next Business Day on-site 
Service με τα εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 
μήνες με αντικατάσταση ή επισκευή, με μέγιστο χρόνο 
επί τόπου (on site) απόκρισης την επόμενη εργάσιμη 
μετά από κλήση για υποστήριξη. 

ΝΑΙ   

17 Θα φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ   

18 Θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες και 
προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική 
διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

 

α/α Γ. Υπηρεσίες 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια 

1 

Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου λογισμικού 
“RWIS Central Management Software” μέσω της 
ανάπτυξης λογισμικού κατάλληλων διεπαφών 
μεταφοράς δεδομένων από τους νέους 
μετεωρολογικούς σταθμούς 

ΝΑΙ   

2 

Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου λογισμικού 
“RWIS Central Management Software” μέσω της 
ανάπτυξης λογισμικού κατάλληλων διεπαφών 
μεταφοράς δεδομένων από τους υφιστάμενους 
μετεωρολογικούς σταθμούς της Εγνατίας οδού και από 
τα σημεία αποθήκευσης των δεδομένων τους είτε 
απευθείας από τις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) είτε από 
μεμονωμένα/εξαγώγιμα αρχεία (π.χ. csv, xml) 

ΝΑΙ   

3 

Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου λογισμικού 
“RWIS Central Management Software” με την ανάπτυξη 
λογισμικού κατάλληλων διεπαφών μεταφοράς 
δεδομένων προς το κεντρικό σύστημα παροχής 
δεδομένων της ΕΟΑΕ “EGNATIA SAP” Server που θα 
αναπτυχθεί στα πλαίσια άλλης προμήθειας του 
προγράμματος “CROCODILE II”. Οι διεπαφές αυτές θα 
επιτρέπουν την προγραμματισμένη εξαγωγή στοιχείων 
(export data) από τo λογισμικό “RWIS Central 
Management Software” σε μορφή τυποποιημένων 
αρχείων (π.χ. csv, xml)  

ΝΑΙ   

4 Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με την ολοκλήρωση 
της Φάσης Α:  

ΝΑΙ   
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α/α Γ. Υπηρεσίες 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  Παραπομπές 
στα τεχνικά φυλλάδια 

o Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος 
σταθερών μετεωρολογικών σταθμών 

o Έκθεση για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον 
έλεγχο λειτουργίας του εξοπλισμού των 
μετεωρολογικών σταθμών καθώς και του κεντρικού 
συστήματος και του λογισμικού αυτού 

5 Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με την ολοκλήρωση 
της Φάσης Β:  
o Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος 

φορητών μετεωρολογικών σταθμών 
o Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 

λειτουργία λογισμικού διασύνδεσης και μεταφοράς 
δεδομένων από υφιστάμενες ΒΔ μετεωρολογικών 
σταθμών και μορφοποίησης δεδομένων για Egnatia 
SAP 

o Αναφορά σχετικά με την εκπαίδευση των χρηστών 
και εγχειρίδια λειτουργίας μετεωρολογικών σταθμών 
και λογισμικού (user manuals) 

ΝΑΙ   

6 Υποχρέωση εκπαίδευσης προσωπικού της ΕΟΑΕ 
ελάχιστης διάρκειας δύο (2) ημερών η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ 

ΝΑΙ   

7 Υποχρέωση παροχής τηλεφωνικής/ απομακρυσμένης 
(remote support) τεχνικής υποστήριξης σε εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι τη λήξη της σύμβασης από την 
έναρξη κανονικής λειτουργίας του συστήματος, χωρίς 
πρόσθετη αποζημίωση. Για τον σκοπό αυτό θα του 
δοθεί εξουσιοδότηση απομακρυσμένης πρόσβασης στα 
εγκατεστημένα συστήματα RWIS μέσω του VPN της 
ΕΟΑΕ για την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων 

ΝΑΙ   

8 Υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης τοπικά (on site) από 
τη λήψη ειδοποίησης από την ΕΟΑΕ για βλάβη ή 
δυσλειτουργία μέχρι τη λήξη της σύμβασης από την 
έναρξη κανονικής λειτουργίας του συστήματος, χωρίς 
πρόσθετη αποζημίωση.  

ΝΑΙ   
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2. Υπηρεσίες 
Απαίτηση / 
Υποχρεωτι

κά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  
Παραπομπές στον 

φάκελο της 
Προσφοράς 

Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου 
λογισμικού “RWIS Central Management Software” 
μέσω της ανάπτυξης λογισμικού κατάλληλων 
διεπαφών μεταφοράς δεδομένων από τους νέους 
μετεωρολογικούς σταθμούς 

ΝΑΙ   

Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου 
λογισμικού “RWIS Central Management Software” 
μέσω της ανάπτυξης λογισμικού κατάλληλων 
διεπαφών μεταφοράς δεδομένων από τους 
υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς της 
Εγνατίας οδού και από τα σημεία αποθήκευσης των 
δεδομένων τους είτε απευθείας από τις Βάσεις 
Δεδομένων (ΒΔ) είτε από μεμονωμένα/εξαγώγιμα 
αρχεία (π.χ. csv, xml, …) 

ΝΑΙ   

Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του νέου 
λογισμικού “RWIS Central Management Software” με 
την ανάπτυξη λογισμικού κατάλληλων διεπαφών 
μεταφοράς δεδομένων προς το κεντρικό σύστημα 
παροχής δεδομένων της ΕΟΑΕ “EGNATIA SAP” 
Server που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια άλλης 
προμήθειας του προγράμματος “CROCODILE II”. Οι 
διεπαφές αυτές θα επιτρέπουν την 
προγραμματισμένη εξαγωγή στοιχείων (export data) 
από τo λογισμικό “RWIS Central Management 
Software” σε μορφή τυποποιημένων αρχείων (π.χ. 
csv, xml, …) 

ΝΑΙ   

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με την 
ολοκλήρωση της Φάσης Α:  
o Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος 

σταθερών μετεωρολογικών σταθμών 
o Έκθεση για την προμήθεια, την εγκατάσταση και 

τον έλεγχο λειτουργίας του εξοπλισμού των 
μετεωρολογικών σταθμών καθώς και του 
κεντρικού συστήματος και του λογισμικού αυτού 

ΝΑΙ   

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με την 
ολοκλήρωση της Φάσης Β:  
o Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος 

φορητών μετεωρολογικών σταθμών 
o Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη, εγκατάσταση 

και λειτουργία λογισμικού διασύνδεσης και 
μεταφοράς δεδομένων από υφιστάμενες ΒΔ 
μετεωρολογικών σταθμών και μορφοποίησης 
δεδομένων για Egnatia SAP 

o Αναφορά σχετικά με την εκπαίδευση των 
χρηστών και εγχειρίδια λειτουργίας 
μετεωρολογικών σταθμών και λογισμικού (user 
manuals) 

ΝΑΙ   

Υποχρέωση εκπαίδευσης προσωπικού της ΕΟΑΕ 
ελάχιστης διάρκειας δύο (2) ημερών η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ 

ΝΑΙ   

Υποχρέωση παροχής τηλεφωνικής/ ΝΑΙ   
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2. Υπηρεσίες 
Απαίτηση / 
Υποχρεωτι

κά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  
Παραπομπές στον 

φάκελο της 
Προσφοράς 

απομακρυσμένης (remote support) τεχνικής 
υποστήριξης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 
λήξη της σύμβασης από την έναρξη κανονικής 
λειτουργίας του συστήματος, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση. Για τον σκοπό αυτό θα του δοθεί 
εξουσιοδότηση απομακρυσμένης πρόσβασης στα 
εγκατεστημένα συστήματα RWIS μέσω του VPN της 
ΕΟΑΕ για την αποκατάσταση πιθανών 
προβλημάτων 

 
 


