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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ VIDEO (VCA) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ 

ΑΞOΝΩΝ»  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “CROCODILE ΙΙ” 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο προς 
τους χρήστες (road real-time traffic information) σε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, απαιτούνται 
δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και αφορούν τις 
επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες σε αυτό. Μία επίκαιρη μέθοδος για το σκοπό αυτό 
αποτελεί η χρήση παρόδιων Καμερών Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης με εφαρμογή 
έξυπνης ανάλυσης περιεχομένου video (VCA, Video Content Analysis) είτε ενσωματωμένα 
εντός της κάμερας είτε εντός συνδεόμενων συστημάτων, για την συλλογή δεδομένων 
πραγματικού χρόνου τόσο ζωντανού (live) video όσο και κυκλοφορικών μετρήσεων. 
 
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 
962/2015/ΕΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2014, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών 
πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. 
 
Για το σκοπό αυτό και τη συμπλήρωση του δικτύου Σταθμών Μέτρησης Κυκλοφορίας (ΣΜΚ) 
που ήδη διαθέτει ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού (ΕΟ), η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
(ΕΟΑΕ) θα προβεί στην προμήθεια σαράντα (40) Καμερών Κλειστού Κυκλώματος 
Τηλεόρασης (CCTV) και σχετικών συνοδευτικών συστημάτων με δυνατότητα έξυπνης 
ανάλυσης περιεχομένου video (VCA), που θα εγκατασταθούν στον αυτοκινητόδρομο της ΕΟ 
και στους κάθετους άξονές του. 
 
Από τις παραπάνω σαράντα (40) κάμερες, οι είκοσι (20) θα εγκατασταθούν σε τμήματα με 
υφιστάμενη δικτυακή υποδομή μέσω της οποίας τα σήματα θα καταλήγουν σε 
κατανεμημένους Η/Υ με λογισμικό για τη διενέργεια της ανάλυσης (VCA) που αποτελούν 
μέρος της προμήθειας, ενώ οι υπόλοιπες είκοσι (20) κάμερες θα εγκατασταθούν σε τμήματα 
χωρίς υφιστάμενη δικτυακή υποδομή και θα διαθέτουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα 
ανάλυσης (VCA) για την απευθείας αποστολή των αποτελεσμάτων ασύρματα σε κεντρικό 
σημείο συλλογής. Επιπρόσθετα, οι προαναφερόμενοι κατανεμημένοι Η/Υ θα λαμβάνουν 
αποσπάσματα live video από τέσσερις (4) υφιστάμενες ΙΡ κάμερες της ΕΟ. 
   
Τέλος, θα γίνει προμήθεια ενός Η/Υ server με κατάλληλο λογισμικό για την υλοποίηση ενός 
κεντρικού σημείου (Κεντρικός/Central CCTV-Info Server, “CCIS”) συλλογής των δεδομένων 
κυκλοφορίας και video από τις παραπάνω  θέσεις (στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης) και επεξεργασίας/μορφοποίησής τους ώστε να προωθηθούν στα 
σημεία πρόσβασης και διάθεσης της πληροφορίας (π.χ. Egnatia Single Access Point) και να 
καταστούν προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους κατά τα προαναφερόμενα. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

2.1 Κάμερες και συστήματα ανάλυσης video σε οδικά τμήματα με δικτυακή υποδομή 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει στο πεδίο είκοσι (20) ΙΡ κάμερες τύπου 
dome (σταθερές με φακό μεταβλητής εστίασης), στις θέσεις 1-20 του πίνακα του 
παραρτήματος Ι, τις οποίες θα συνδέσει σε σημεία πρόσβασης της δικτυακής υποδομής της 
οδού, κάνοντας τις αντίστοιχες προσθήκες δικτυακού εξοπλισμού και επεμβάσεις, όπως 
αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω, για την ενσύρματη επικοινωνία με τα εξής τέσσερα 
(4) περιφερειακά σημεία εγκαταστάσεων της ΕΟ : 
 

o ΚΔΑ (Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου) Ιωαννίνων (κάμερα 1) 
o ΚΕΚ (Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας) Ανηλίου (κάμερες 2-3) 
o ΚΕΚ Σ10/Πολυμύλου (κάμερες 4-10) 
o ΣΔ (Σταθμός Διοδίων) Μαλγάρων (κάμερες 11-20) 

 
Σε καθένα από αυτά τα τέσσερα (4) Κέντρα της οδού ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα 
εγκαταστήσει ένα Η/Υ τύπου server (Περιφερειακό/Regional CCTV-Info Server - “RCIS”) με 
λογισμικό έξυπνης ανάλυσης περιεχομένου video (VCA) και λειτουργικό σύστημα Windows 
Server 2016 ή ισοδύναμο, ο οποίος θα λαμβάνει σήματα συνεχούς ροής video (video 
streaming) σε πραγματικό χρόνο (live) από τις αντίστοιχες προαναφερόμενες ανά Κέντρο 
κάμερες. Οι RCIS θα επεξεργάζονται συνεχώς όλες τις ροές video της αρμοδιότητάς τους με 
χρήση των κατάλληλων αλγορίθμων VCA, ώστε να παράγουν τα ζητούμενα κυκλοφοριακά 
δεδομένα (Traffic Data - TD) που προσδιορίζονται στη συνέχεια, θα τα 
μορφοποιούν/ομαδοποιούν και θα τα αποθηκεύουν στους δίσκους τους, ώστε να είναι 
διαθέσιμα προς προσπέλαση από τον CCIS. Παράλληλα θα αποθηκεύουν τα σχετικά 
συμπληρωματικά δεδομένα (metadata) της ανάλυσης. 
 
Επίσης, οι RCIS θα λαμβάνουν αποσπάσματα ροής video (video-clip) από τις κάμερες της 
αρμοδιότητάς τους, με ρυθμό, ποιότητα και διάρκεια όπως ορίζεται στη συνέχεια. Η λήψη 
των video-clip θα γίνεται είτε από το σήμα ροής video που λαμβάνει ο RCIS είτε ως χωριστό 
αρχείο από την κάμερα (με σχετική παραμετροποίηση των καμερών για αποστολή των 
αρχείων μέσω FTP είτε για απευθείας εγγραφή τους στους δίσκους των RCIS).  
Συμπληρωματικά με τα λαμβανόμενα video-clip από τις είκοσι (20) νέες κάμερες, ο 
Προμηθευτής θα προγραμματίσει την επικοινωνία των RCIS με τέσσερις (4) υφιστάμενες ΙΡ 
κάμερες που συνδέονται δικτυακά ήδη με τα προαναφερόμενα κέντρα (από 2 για το ΚΔΑ 
Ιωαννίνων και ΚΕΚ Ανηλίου), για τη λήψη αντίστοιχων video-clip και από αυτές (με τη 
δεύτερη προαναφερόμενη μέθοδο λήψης αρχείων με FTP ή απευθείας εγγραφή στους 
δίσκους, που υποστηρίζονται από τις κάμερες, τύπου Axis P5512-E, προσβάσιμες από τα 
αντίστοιχα Κέντρα και με web διεπαφή για την παραμετροποίηση, ενώ θα παρασχεθούν και 
οι ΙΡ διευθύνσεις τους).   
Οι RCIS θα αποθηκεύουν τα λαμβανόμενα 20+4 video-clip (δεδομένα video, Video Data - 
VD) στους δίσκους τους με τον ίδιο ρυθμό της λήψης, ώστε να είναι διαθέσιμα προς 
προσπέλαση από τον CCIS. 
 
Η ανανέωση των αρχείων TD και VD θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων προγραμμάτων 
(scripts) που θα προγραμματιστούν να εκτελούνται συνεχώς στους RCIS, με μηχανισμό 
ώστε να κρατείται ιστορικό των αρχείων σε τμήμα των δίσκων για συγκεκριμένη χρονική 
διάρκεια με κυκλική επικάλυψη, όπως θα καθοριστεί από την ΕΟΑΕ (λαμβάνοντας υπόψη το 
ακριβές μέγεθος των αρχείων της εφαρμογής).  
Γενικότερα τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι όλες οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελούνται 
στους Η/Υ και τις κάμερες της προμήθειας θα γίνονται αυτοματοποιημένα (με χρήση scripts 
που θα προγραμματιστούν με συνεχή κυκλική εκτέλεση), χωρίς να χρειάζεται οπουδήποτε 
κάποια επέμβαση χειριστή εκτός από περιοδικές (π.χ. ετήσιες) εργασίες τακτικής 
συντήρησης των συστημάτων (έλεγχο/καθαρισμό αρχείων συστήματος/log files κλπ.).  
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Για κάθε κάμερα θα είναι δυνατή η απεικόνιση της ροής video (live) και η παραμετροποίησή 
της μέσω διεπαφής (κατά προτίμηση ανοιχτή διεπαφή http/web, αλλιώς θα πρέπει να 
παρασχεθεί από τον Προμηθευτή το σχετικό λογισμικό διεπαφής στον αντίστοιχο RCIS). 
 
Οι κάμερες θα είναι ONVIF συμβατές και θα μπορούν να ενσωματωθούν για απεικόνιση και 
συνεχή καταγραφή των ροών video στα υφιστάμενα κεντρικά συστήματα διαχείρισης video 
(Video Management Systems, VMS) των ΚΔΑ Ιωαννίνων, ΚΕΚ Ανηλίου και ΚΕΚ 
Σ10/Πολυμύλου (η ενσωμάτωση αυτή δεν περιλαμβάνεται στο παρόν αντικείμενο του 
Προμηθευτή, αλλά τα σήματα των καμερών θα πρέπει να είναι δυνατό να ενσωματωθούν 
μελλοντικά στα υφιστάμενα συστήματα). 
 
Με βάση τα παραπάνω, οι ΙΡ κάμερες της προμήθειας θα πρέπει να υποστηρίζουν την 
αποστολή πολλαπλών σημάτων/streams (τουλάχιστον ένα για την ανάλυση στον RCIS 
τύπου/ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού VCA και ένα σήμα Η.264 
CIF/25fps για την ενσωμάτωση στο υφιστάμενο VMS), λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τον 
υπολογιστικό φόρτο από τυχόν απαίτηση καταγραφής/αποστολής των video-clip. 
 
 
2.2 Κάμερες με ενσωματωμένη ανάλυση video σε οδικά τμήματα χωρίς δικτυακή 

υποδομή 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει στο πεδίο είκοσι (20) ΙΡ κάμερες τύπου 
dome (σταθερές με φακό μεταβλητής εστίασης), με ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης 
video (VCA) στις θέσεις 21-40 του πίνακα του παραρτήματος Ι, όπου δεν υπάρχει προς το 
παρόν δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης.  
 
Η επικοινωνία των καμερών αυτών θα γίνεται ασύρματα μέσω των διαθέσιμων δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας (3G ή 4G κατά περίπτωση, ανάλογα με την τοπική κάλυψη του δικτύου). 
 
Οι κάμερες θα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα την εκτέλεση των αλγορίθμων VCA που 
απαιτούνται για να επεξεργάζονται τα σήματα video που λαμβάνουν και να παράγουν τα 
ζητούμενα κυκλοφοριακά δεδομένα /TD, τα οποία θα μεταφέρονται όπως περιγράφεται στη 
συνέχεια προς τον CCIS. Ο ρυθμός με τον οποίο θα διατίθενται τα TD θα πρέπει να είναι 
σύμφωνος με τα σχετικά οριζόμενα παρακάτω. Η μορφοποίηση και ομαδοποίηση των TD θα 
γίνεται στον CCIS, εκτός εάν οι κάμερες διαθέτουν αντίστοιχες δυνατότητες οπότε 
εναλλακτικά μπορεί να γίνεται και τοπικά. Επίσης θα μεταφέρονται προς τον CCIS τα σχετικά 
συμπληρωματικά δεδομένα (metadata) της ανάλυσης. 
 
Παράλληλα, οι είκοσι (20) κάμερες θα καταγράφουν αποσπάσματα ροής video (video-clip) με 
ρυθμό, ποιότητα και διάρκεια όπως ορίζεται παρακάτω, τα οποία θα πρέπει επίσης με τον 
αντίστοιχο ρυθμό να μεταφέρονται προς τον CCIS (δεδομένα video, Video Data - VD).  
 
Η μεταφορά των TD και VD προς τον CCIS θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου, είτε έμμεσα 
μέσω cloud (οι κάμερες θα στέλνουν σε περιοχή αρχειοθέτησης cloud που θα προσδιοριστεί 
από την ΕΟΑΕ και ο CCIS θα ανασύρει τα δεδομένα από την ίδια περιοχή με αντίστοιχο 
ρυθμό) είτε άμεσα από τις κάμερες στον CCIS (μέσω υπηρεσίας FTP ή άλλης που θα 
διαμορφωθεί και στις δύο πλευρές).  
Η πρόσβαση του CCIS στο Διαδίκτυο θα γίνεται μέσα από το τοπικό δίκτυο των κεντρικών 
γραφείων της ΕΟΑΕ στο οποίο θα συνδεθεί και η διαμόρφωση της επικοινωνίας θα γίνει σε 
συντονισμό με την ΕΟΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του δικτύου και τις σχετικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. 
 
Η πρόσβαση των καμερών προς το Διαδίκτυο θα γίνεται όπως προαναφέρθηκε μέσω 
δικτύων κυψελοειδούς/κινητής τηλεφωνίας, από τα διαθέσιμα κατά περίπτωση δίκτυα 3G ή 
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4G των σχετικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Για το σκοπό αυτό ο Προμηθευτής θα 
παρέχει και θα εγκαταστήσει στις θέσεις των καμερών πίνακες/ερμάρια εξωτερικού χώρου 
εντός των οποίων θα εγκατασταθούν μεταξύ άλλων και κατάλληλοι δρομολογητές/router 
3G/4G, που θα διεκπεραιώνουν αυτήν την επικοινωνία και οι οποίοι θα διαθέτουν και θύρα 
Fast Ethernet στην οποία θα συνδέονται οι κάμερες. Οι απαιτούμενες συνδέσεις 3G/4G με 
τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους θα γίνουν από την ΕΟΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τα 
τεχνικά στοιχεία κάλυψης/διαθεσιμότητας των δικτύων. Οι δαπάνες των συνδέσεων με τους 
παρόχους (εφάπαξ/μηνιαία τέλη κλπ.) θα βαρύνουν αποκλειστικά την ΕΟΑΕ. Για την επιλογή 
των τεχνικών στοιχείων των συνδέσεων θα υπάρχει τεχνικός συντονισμός με τον 
Προμηθευτή και ενδεχομένως να απαιτηθεί να διενεργηθεί αυτοψία στις σχετικές θέσεις 
επιτόπου. Η επιλογή του κατάλληλου προσφερόμενου εξοπλισμού των δρομολογητών 3G ή 
4G που θα εγκατασταθούν θα γίνει από τον προμηθευτή βάσει της εκτίμησης των κατά 
τόπους αναγκών εξυπηρέτησης αποστολής όγκου δεδομένων και θα πρέπει να είναι 
συμβατός με την τεχνολογία του/των δικτύων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. UMTS, 
HSDPA, HSPA+ κλπ.), ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας αποστολής (upload) με 
την κατάλληλη ταχύτητα για την εφαρμογή (π.χ. 1Mbps) σύμφωνα με τον όγκο/ρυθμό 
αποστολής και την κατανομή φόρτου της υπολογιστικής ισχύος της κάμερας. 
 
Για κάθε κάμερα θα πρέπει να είναι δυνατή η απεικόνιση της ροής video (live) και η 
παραμετροποίησή της μέσω διεπαφής (κατά τα παραπάνω ανοιχτή διεπαφή http/web, 
αλλιώς θα πρέπει να παρασχεθεί από τον Προμηθευτή το σχετικό λογισμικό διεπαφής στον 
CCIS) απομακρυσμένα από τα κεντρικά γραφεία ΕΟΑΕ (με σχετικές ρυθμίσεις Διαδικτύου 
στην πλευρά της συνδρομής στον πάροχο και την κάμερα), για έλεγχο καλής λειτουργίας ή 
επέμβαση στην παραμετροποίηση. Επίσης οι κάμερες θα είναι ONVIF συμβατές, ώστε να 
μπορούν μελλοντικά να ενσωματωθούν για απεικόνιση και καταγραφή σε κεντρικά 
συστήματα διαχείρισης video Κέντρων Ελέγχων της οδού. Ο υπολογισμός της κατανομής 
φόρτου των καμερών (ρυθμίσεις αλγορίθμων κυκλοφοριακών μετρήσεων, λήψης video-clip, 
αποστολής αρχείων, συνδέσεις κλπ.) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες εφαρμογές 
και κατά την υλοποίηση ενδεχομένως να απαιτηθεί να γίνει προσαρμογή των διαφόρων 
ρυθμίσεων (tuning), ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
 
 
2.3 Συνδέσεις και επεμβάσεις στα οδικά τμήματα με δικτυακή υποδομή 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει δικτυακές συσκευές και καλωδιώσεις για να 
διενεργήσει τη σύνδεση των είκοσι (20) καμερών με τα τέσσερα (4) προαναφερόμενα 
Κέντρα, στα τμήματα με δικτυακή υποδομή, ως εξής κατά περίπτωση:  
 

o για την κάμερα 1 (επί υφιστάμενης γέφυρας πινακίδας VMS μετά τον ανισόπεδο 
κόμβο (Α/Κ) Ιόνιας Οδού) θα χρησιμοποιήσει ζεύγος media converters/MC 
(Ethernet/οπτικό) για τη σύνδεση (μέσω τοπικού οπτικού κατανεμητή και 
ακραίου/drop καλωδίου 12 μονότροπων οπτικών ινών –SMF/12 που θα 
εγκαταστήσει) προς το κοντινό φρεάτιο οπτικών ινών (ΦΟΙ), που διαθέτει οπτικό 
σύνδεσμο/μούφα με το καλώδιο μονότροπων οπτικών ινών/ΚΟΙ κορμού του 
αριστερού κλάδου (ΑΚ) της οδού, απ’όπου θα χρησιμοποιήσει ζεύγος ινιδίων για τη 
δημιουργία σύνδεσης/link προς χώρο πινάκων/ΧΠ της παρακείμενης σήρ. Δωδώνης. 
Τον ένα MC θα εγκαταστήσει σε πίνακα που θα παρέχει και θα εγκαταστήσει στη 
γέφυρα της VMS, ενώ στον ΧΠ της σήραγγας θα εγκαταστήσει τον δεύτερο MC, την 
έξοδο του οποίου θα συνδέσει σε θύρα υφιστάμενου τοπικού μεταγωγέα/switch 
Ethernet που θα του υποδειχθεί, ώστε να επιτευχθεί η συνδεσιμότητα με το ΚΔΑ 
Ιωαννίνων. 

o για την κάμερα 2 (επί υφιστάμενης γέφυρας πινακίδων LCS πριν τον Α/Κ Αράχθου) 
θα χρησιμοποιήσει επίσης ζεύγος media converters/MC (Ethernet/οπτικό). Ο ένας 
MC θα εγκατασταθεί εντός υφιστάμενου πίνακα στη βάση της γέφυρας των LCS, 
όπου θα συνδεθεί (με χρήση οπτικού patch cord) σε διαθέσιμο ελεύθερο ζεύγος 
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πολύτροπων οπτικών ινών τερματισμένου σε υφιστάμενο τοπικό οπτικό κατανεμητή. 
Το άλλο άκρο των συγκεκριμένων ινιδίων καταλήγει σε πίνακα του κόμβου όπου 
βρίσκεται μεταγωγέας Ethernet με ελεύθερη θύρα, ο οποίος συνδέεται στο ευρύτερο 
δίκτυο του οδικού τμήματος. Στον πίνακα αυτό θα εγκατασταθεί ο δεύτερος MC ο 
οποίος θα συνδεθεί (μέσω οπτικού patch cord επίσης) από τη μία πλευρά με την 
άφιξη του ζεύγους των ινών και από την άλλη πλευρά προς την ελεύθερη θύρα του 
μεταγωγέα, για την επίτευξη της συνδεσιμότητας προς το ΚΕΚ Ανηλίου. 
Συμπληρωματικά ο Προμηθευτής θα επέμβει στον προγραμματισμό του μεταγωγέα 
του πίνακα καθώς και του ιεραρχικά υπερκείμενού του, ώστε το σήμα της κάμερας να 
διεκπεραιώνεται μέσω VLAN για video (τώρα η επικοινωνία γίνεται μέσω VLAN 
control για τα PLC των πινάκων). Εναλλακτικά προς τα παραπάνω, είναι αποδεκτό ο 
Προμηθευτής να εγκαταστήσει στον πίνακα της γέφυρας των LCS έναν μεταγωγέα 
θυρών χαλκού (βιομηχανικού τύπου ράγας, 4 θυρών Fast Ethernet, manageable με 
υποστήριξη VLANs) όπου θα συνδέσει την νέα κάμερα και τον υφιστάμενο εξοπλισμό 
PLC (με διαμόρφωση αντίστοιχων VLANs) και να το συνδέσει επίσης στη θύρα Fast 
Ethernet του υφιστάμενου MC που τώρα διεκπεραιώνει την επικοινωνία του 
προαναφερόμενου PLC προς τον μεταγωγέα του δεύτερου πίνακα, επιτυγχάνοντας 
αντίστοιχα τη συνδεσιμότητα προς το ΚΕΚ Ανηλίου (με τις επεμβάσεις στα VLANs, 
κατά τα προαναφερόμενα και για την πρώτη εναλλακτική). 

o την κάμερα 3 (επί ιστού οδοφωτισμού πριν τον Α/Κ Ανηλίου) θα τη συνδέσει 
απευθείας σε υφιστάμενο μεταγωγέα με ελεύθερη θύρα Ethernet του παρακείμενου 
αντλιοστασίου δυτικού μετώπου σήρ.Μετσόβου, μέσω καλωδίου χαλκού που θα 
εγκαταστήσει, οπότε μέσω της υφιστάμενης σύνδεσης του μεταγωγέα προς το 
ευρύτερο δίκτυο του τμήματος θα επιτευχθεί η συνδεσιμότητα με το ΚΕΚ Ανηλίου. 

o την κάμερα 4 (επί του Δυτ. Κτιρίου Εξυπηρέτησης Σήραγγας/ ΚΕΣ σήρ.Παναγιάς 
στον Α/Κ Παναγιάς) θα τη συνδέσει αντίστοιχα απευθείας σε ελεύθερη θύρα 
υφιστάμενου μεταγωγέα Ethernet του κτιρίου. Ο μεταγωγέας αυτός συνδέεται στο 
ευρύτερο δίκτυο της περιοχής το οποίο εκτείνεται μέχρι το ΚΔΑ Γρεβενών. Στο ΚΔΑ ο 
Προμηθευτής θα εγκαταστήσει μεταγωγέα δακτυλίου Gigabit Ethernet (βιομηχανικού 
τύπου, με δύο οπτικές θύρες Gigabit Ethernet 1000Base-X ή με αντίστοιχα SFP, μία 
θύρα χαλκού 10/100/1000Base-T/TX/Τ και 7 θύρες χαλκού επίσης 10/100/1000Base-
T/TX/Τ ή 10/100Base-T/TX, επιπέδου layer-2, manageable με υποστήριξη VLANs, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
προμήθειας), ο οποίος από τη μία πλευρά θα συνδεθεί σε ελεύθερη θύρα χαλκού 
υφιστάμενου μεταγωγέα Ethernet του ΚΔΑ ενώ από την άλλη πλευρά (μέσω δύο 
ζευγών των ΚΟΙ κορμού της οδού και των οπτικών του θυρών Gigabit Ethernet) θα 
συνδεθεί διαδοχικά σε τοπολογία δακτυλίου (κατά τα αναφερόμενα παρακάτω για τη 
σύνδεση των υπόλοιπων καμερών) με όμοιους μεταγωγείς δακτυλίου στις θέσεις 
εγκατάστασης των καμερών Α/Κ Ανατ. Γρεβενών, Α/Κ Καστοριάς και Α/Κ Κοίλων και 
στο δυτ.ΚΕΣ σήρ.Πολυμύλου/Σ13 (Υ14). Στον Υ14 ο μεταγωγέας δακτυλίου που θα 
εγκατασταθεί θα συνδεθεί σε ελεύθερη θύρα χαλκού του υφιστάμενου τοπικού 
μεταγωγέα Ethernet (στο VLAN video), ο οποίος συνδέεται μέσω του ευρύτερου 
δικτύου της περιοχής Πολύμυλος-Λευκόπετρα (τμήμα 5.1 ΕΟ) με το ΚΕΚ 
Σ10/Πολυμύλου. Για τη φυσική δημιουργία του δακτυλίου θα πρέπει ο προμηθευτής 
να διενεργήσει επέμβαση στο ΚΔΑ Γρεβενών (επέμβαση σε οπτικό κατανεμητή, 
σύνδεση οπτικών patch cords), στις παρόδιες θέσεις των προαναφερόμενων 
καμερών (εγκατάσταση οπτικών κατανεμητών στους πίνακες των νέων καμερών, 
ακραίων ΚΟΙ SMF/12 από τους πίνακες μέχρι το κοντινό ΦΟΙ, εγκατάσταση οπτικών 
συνδέσμων/”μουφών” εντός των ΦΟΙ, συγκολλήσεις ινιδίων κλπ.), στο ΣΔ Πολυμύλου 
(συγκολλήσεις ινιδίων για την αποκατάσταση της σύνδεσης από το ΚΟΙ 36 SMF του 
ΚΔΑ Γρεβενών – ΣΔ Πολυμύλου στο ΚΟΙ 24 SMF του ΣΔ Πολυμύλου – Υ14) και στον 
Υ14 (επέμβαση σε οπτικό κατανεμητή, σύνδεση οπτικών patch cords). Επίσης, για 
την επίτευξη της συνδεσιμότητας της κάμερας 4, καθώς και των καμερών 5-7 προς το 
ΚΕΚ Σ10/Πολυμύλου θα διαμορφωθεί VLAN video (επέκταση του VLAN video του 
δικτύου Πολύμυλος-Λευκόπετρα), με τις όποιες απαιτούμενες σχετικές επεμβάσεις 
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στον προγραμματισμό των μεταγωγέων του δικτύου Παναγιά-Γρεβενά και 
Πολύμυλος-Λευκόπετρα. Λόγω των επεμβάσεων για ρυθμίσεις στα παραπάνω 
υφιστάμενα δίκτυα, για επιμέρους οριζόντιες διασυνδέσεις, θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να μην προκύψουν ανεπιθύμητες ροές φόρτου δεδομένων (network 
traffic) που θα μπορούσαν να τα επιβαρύνουν ή να επηρεάσουν τη λειτουργία τους. 

o τις κάμερες 5-7 (επί ιστών οδοφωτισμού στους 3 προαναφερόμενους Α/Κ), θα τις 
συνδέσει κατά τα παραπάνω, μέσω καλωδίου χαλκού, στους μεταγωγείς δακτυλίου 
που θα εγκαταστήσει, ώστε να διασυνδέονται προς το ΚΕΚ Σ10/Πολυμύλου. 

o τις κάμερες 8-10 (επί ιστών οδοφωτισμού στους Α/Κ Βεροίας, Κουλούρας και 
Νησελίου) θα τις συνδέσει αντίστοιχα σε μεταγωγείς δακτυλίου, που θα εγκαταστήσει 
για να σχηματίσει έναν παρόμοιο κατά τα παραπάνω δακτύλιο, που θα έχει 
μεταγωγείς στις 3 αυτές θέσεις και στο ΚΕΣ Σήρ.Σ1 (κτίριο Κ1). Στο Κ1 ο μεταγωγέας 
θα συνδεθεί σε ελεύθερη θύρα χαλκού του υφιστάμενου τοπικού μεταγωγέα Ethernet 
(στο VLAN video), ο οποίος συνδέεται μέσω του ευρύτερου δικτύου της περιοχής 
Βέροια-Λευκόπετρα (τμήμα 5.2 ΕΟ) με το ΚΕΚ Σ10/Πολυμύλου. Για τη φυσική 
δημιουργία του δακτυλίου θα πρέπει ο προμηθευτής να διενεργήσει επεμβάσεις στις 
παρόδιες θέσεις των 3 καμερών (ίδια με παραπάνω: εγκατάσταση οπτικών 
κατανεμητών στους πίνακες των νέων καμερών, ακραίων ΚΟΙ SMF/12 από τους 
πίνακες μέχρι το κοντινό ΦΟΙ, εγκατάσταση οπτικών συνδέσμων/”μουφών” εντός των 
ΦΟΙ, συγκολλήσεις ινιδίων κλπ.) και στο Κ1 (επέμβαση σε οπτικό κατανεμητή, 
σύνδεση οπτικών patch cords). Στους 3 μεταγωγείς των νέων καμερών θα επεκταθεί 
το VLAN video του δικτύου Βέροια-Λευκόπετρα, ώστε να επιτευχθεί η συνδεσιμότητα 
των καμερών με το ΚΕΚ Σ10/Πολυμύλου. 

o τις κάμερες 11-17 και 20 (επί ιστών οδοφωτισμού στους Α/Κ Κλειδίου, Μαλγάρων, 
Αξιού, Σίνδου, Καλοχωρίου/Κ1, Ιωνίας/Κ2, Ευκαρπίας/Κ4 και Λαγκαδά) θα τις 
συνδέσει αντίστοιχα σε μεταγωγείς δακτυλίου, που θα εγκαταστήσει για να σχηματίσει 
έναν παρόμοιο κατά τα παραπάνω δακτύλιο, που θα έχει μεταγωγείς στις 8 αυτές 
θέσεις και στο ΣΔ Μαλγάρων, στο μεταγωγέα δακτυλίου του οποίου θα συνδεθεί και ο 
RCIS που θα εγκατασταθεί εκεί. Για τη φυσική δημιουργία του δακτυλίου θα πρέπει ο 
προμηθευτής να διενεργήσει επεμβάσεις στις παρόδιες θέσεις των 8 καμερών 
(παρόμοια: εγκατάσταση οπτικών κατανεμητών στους πίνακες των νέων καμερών, 
ακραίων ΚΟΙ SMF/12 από τους πίνακες μέχρι το κοντινό ΦΟΙ, εγκατάσταση οπτικών 
συνδέσμων/”μουφών” εντός των ΦΟΙ εκτός των Α/Κ Αξιού-Σίνδου-Καλοχωρίου που 
διαθέτουν ήδη, συγκολλήσεις ινιδίων κλπ.) και στο ΣΔ Μαλγάρων (εγκατάσταση 
ακραίου ΚΟΙ 84 SMF από το ΦΟΙ στον αριστερό κλάδο (ΑΚ) στο ύψος του κτιρίου 
έως τον χώρο ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου του σταθμού διοδίων, 
εγκατάσταση οπτικού κατανεμητή σε τοπικό ικρίωμα/rack και τερματισμός του 
ακραίου καλωδίου, άνοιγμα της μούφας του ΦΟΙ και συγκόλληση 2+2 ινιδίων του 
ακραίου καλωδίου με άφιξη/αναχώρηση του ΚΟΙ κορμού, εγκατάσταση οπτικών 
patch cords στο rack). Στους μεταγωγείς δακτυλίου του δικτύου αυτού θα 
διαμορφωθεί VLAN video, στις θύρες του οποίου θα συνδεθούν οι κάμερες και ο 
RCIS. Επίσης, μία θύρα χαλκού του μεταγωγέα δακτυλίου του ΣΔ Μαλγάρων θα 
συνδεθεί με τον υφιστάμενο τοπικό μεταγωγέα Ethernet του Σταθμού, ώστε να 
αποκατασταθεί πρόσβαση στο τοπικό VPN με τα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ και να 
είναι δυνατή η επικοινωνία του εκεί RCIS με τον CCIS. 

o τις κάμερες 18 και 19 (επί γέφυρας σήμανσης και ιστού οδοφωτισμού, αντίστοιχα, 
στους Α/Κ Ευκαρπίας/Κ4-είσοδος κλάδου 2 και Α/Κ Λαγκαδά - είσοδος κλάδου 10 
Λητής) θα τις συνδέσει σε μεταγωγείς ακτινικούς (βιομηχανικού τύπου, με μία θύρα 
οπτική Fast Ethernet 100Base-FX ή με αντίστοιχο SFP, 4 θύρες χαλκού 10/100Base-
T/TX, επιπέδου layer-2, manageable με υποστήριξη VLANs σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας), οι 
οποίοι θα συνδέονται με οπτικά links με τους μεταγωγείς δακτυλίου των Α/Κ 
Ευκαρπίας/Κ4 και Α/Κ Λαγκαδά αντίστοιχα, με τις σχετικές επεμβάσεις στις θέσεις 
των δύο καμερών (εγκατάσταση οπτικών κατανεμητών στους πίνακες των καμερών, 
ακραίων ΚΟΙ SMF/12 από τους πίνακες μέχρι το κοντινό ΦΟΙ, εγκατάσταση οπτικών 
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συνδέσμων/”μουφών” εντός των ΦΟΙ, συγκολλήσεις ινιδίων κλπ.) και στους πίνακες 
των μεταγωγέων δακτυλίου υποδοχής (προσθήκη MC κλπ.). Στους ακτινικούς 
μεταγωγείς, οι συνδέσεις των καμερών θα διαμορφωθούν επίσης σε VLAN video 
αλλά οι συνδέσεις uplink προς τους μεταγωγείς δακτυλίου θα διαμορφωθούν ως 
ζευκτικές/trunk (όπως και οι συνδέσεις δακτυλίου των οπτικών θυρών των 
μεταγωγέων όλων των δακτυλίων της προμήθειας), ώστε να μπορούν να 
υποστηρίξουν μελλοντικά και άλλες κατηγορίες φορτίου/VLANs. 

 
Οι παραπάνω δακτύλιοι θα σχηματίζονται πρακτικά πάνω από το ίδιο ΚΟΙ με χρήση δύο 
ζευγών ινιδίων και ο καθένας θα είναι ενιαίος (η ακριβής τοπολογία θα υποβληθεί προς 
έγκριση στην ΕΟΑΕ). Οι οπτικές διεπαφές των μεταγωγέων θα έχουν κατάλληλο κέρδος 
ισχύος (power gain) μεταξύ τους για να υπερκαλύπτουν τη συνολική εξασθένηση του κάθε 
link σύνδεσης κατά 3dB τουλάχιστον. Για τα links που αφορούν συνδέσεις δακτυλίου και τα 
uplinks των Α/Κ Ευκαρπίας και Α/Κ Λαγκαδά θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις απόσβεσης από 
άκρη ως άκρη (με ζεύγος πομπού/δέκτη-OLTS και αν απαιτηθεί σε περίπτωση προβλήματος 
με OTDR).  
Η λειτουργία των δακτυλίων θα γίνεται με χρήση δικτυακού πρωτοκόλλου RSTP (ΙΕΕΕ 
802.1D-2004 ή 802.1w). 
 
Οι προβλεπόμενες θέσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι αποστάσεις των σημείων 
σύνδεσης (π.χ. ΦΟΙ ή άλλο κατά περίπτωση) δίνονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι, ενώ 
παράλληλα είναι διαθέσιμο αρχείο της εφαρμογής Google Earth (*.kmz) όπου σημειώνονται 
οι σχετικές θέσεις. Σημειώνεται ότι οι αποστάσεις αφορούν οριζόντια απόσταση μεταξύ των 
σημείων (ανεξάρτητα αν πρόκειται για όδευση με ακραίο ΚΟΙ ή με καλώδιο χαλκού) και δεν 
περιλαμβάνουν τις όποιες κάθετες οδεύσεις (π.χ. την απόσταση από το σημείο 
εγκατάστασης της κάμερας στον ιστό μέχρι τη βάση κ.ο.κ.). 
  
Σημειώνεται επίσης ότι θα δίνονται στον Προμηθευτή οδηγίες από την ΕΟΑΕ για διάφορα 
θέματα της εφαρμογής, όπως η ΙΡ διευθυνσιοδότηση των καμερών, οι θύρες των 
υφιστάμενων μεταγωγέων και τα ινίδια υφιστάμενων ΚΟΙ που θα χρησιμοποιήσει κλπ. ώστε 
να γίνει ορθή ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού στην υφιστάμενη εγκατάσταση (χρήση 
δικτυακών VLANs, σχέδιο ΙΡ διευθυνσιοδότησης, σχέδιο χρήσης οπτικών ινών κλπ.). 
 
 
2.4 Εγκατάσταση εξοπλισμού στο πεδίο 

Η εγκατάσταση των καμερών στο πεδίο θα γίνει κυρίως πάνω σε υφιστάμενους ιστούς 
οδοφωτισμού (παρόδιους στα πρανή της οδού, σε γέφυρες ή σε άνω διαβάσεις) και σε λίγες 
περιπτώσεις πάνω σε γέφυρες σήμανσης, κατά περίπτωση όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα Ι. 
Στους ιστούς οδοφωτισμού οι κάμερες θα πρέπει να εγκατασταθούν σε ύψος ~8μ. (οι ιστοί 
γενικά είναι 12μετροι ή 15μετροι), ώστε να μην επηρεάζονται αισθητά από ταλαντώσεις λόγω 
ανέμων, ενώ στις γέφυρες σήμανσης στο ανώτερο δυνατό ύψος (στην κάθετη ή την οριζόντια 
δοκό της γέφυρας). Η ανάρτηση θα γίνεται με τα κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα 
(βραχίονες, κολάρα, σφιγκτήρες, κοχλίες κλπ.), με ιδιαίτερη προσοχή στη σταθερότητα της 
ανάρτησης για την προστασία της κυκλοφορίας από πτώσεις υλικών.  
 
Η επιλογή της ακριβούς θέσης/στρέψης/κλίσης της κάμερας, της εστίασης του φακού και του 
τύπου/μεγέθους βραχίονα σε κάθε θέση εγκατάστασης θα γίνει έτσι ώστε να αποφεύγονται 
οπτικά εμπόδια και να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό οπτικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό 
με τις απαιτήσεις των αλγορίθμων για τη λήψη κυκλοφοριακών μετρήσεων. Θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση, για την επιλογή της προτεινόμενη κάμερας και του λογισμικού VCA, ο 
Προμηθευτής να λάβει υπόψη ότι η σκόπευση της κάμερας θα πρέπει να εξυπηρετεί 
ταυτόχρονα την ανάγκη λήψης κυκλοφοριακών μετρήσεων και την ανάγκη λήψης εικόνας 
video της οδού που να παρέχει χρήσιμη πληροφορία κατάστασης κυκλοφορίας σε ένα 



 

K:\Promithies\2018_crocodile2_cameres_5624\Tefhi\03_SoW_5624.doc  10  0000/5624/Β02 

αξιόλογο βάθος οπτικού πεδίου της οδού με καλή αισθητική άποψη, ώστε να είναι πρακτικά 
αξιοποιήσιμη για την παροχή της (υπό μορφή περιοδικών αποσπασματικών video-clip) προς 
το ευρύ κοινό. 
Για το σκοπό αυτό κατά την εγκατάσταση ο Προμηθευτής θα προσκομίσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό, ώστε να είναι δυνατή η λήψη εικόνας από την κάμερα υπό εγκατάσταση σε 
συνδυασμό με παράλληλη παρακολούθηση της λειτουργίας του αλγόριθμου των μετρήσεων, 
για να ρυθμιστεί επιτόπου η σκόπευση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με την έναρξη 
λήψης των κυκλοφοριακών μετρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερα 
χρονικά διαστήματα, μπορεί να απαιτηθεί από τον Προμηθευτή η διενέργεια διορθωτικής 
ρύθμισης της σκόπευσης εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια 
(σύμφωνα με μακροσκοπική αξιολόγηση, αντιπαραβολή με επιτόπου παρατήρηση κλπ.). Ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ρυθμίσεις εντός μηνός 
από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την ΕΟΑΕ, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση. 
 
Στις προβλεπόμενες θέσεις εγκατάστασης καμερών υπάρχει οδοφωτισμός, οπότε η 
λειτουργία τους θα μπορεί να γίνεται κανονικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για το σκοπό 
αυτό οι κάμερες θα είναι κατηγορίας Day&Night, με ευαισθησία στο φως σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας.   
 
Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού επικοινωνίας και ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ο 
Προμηθευτής θα εγκαταστήσει σε κάθε θέση (εκτός από τις κάμερες 2-4 όπου δεν απαιτείται) 
ηλεκτρολογικό πίνακα προστασίας ΙΡ65, κατάλληλων διαστάσεων για τη στέγαση του 
εξοπλισμού (με ράγα, ηλεκτρολογικό διακοπτικό υλικό, αντικεραυνικές διατάξεις προστασίας 
από υπερτάσεις, οπτικό κατανεμητή και δικτυακό μεταγωγέα/MC ή δρομολογητή 3G/4G). 
Όλος ο στεγαζόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι αυξημένης περιβαλλοντικής 
προστασίας (όρια θερμοκρασίας -20/+60°C, σχ.υγρασίας 10-90%), οπότε δεν απαιτούνται 
σχετικές διατάξεις κλιματιστικής προστασίας (θερμαντικές αντιστάσεις, ανεμιστήρες κλπ.). 
Εφόσον ωστόσο σε κάποιο υλικό υπάρχει απόκλιση από τα παραπάνω, θα πρέπει να 
προβλεφθούν στους πίνακες οι προαναφερόμενες διατάξεις κλιματιστικής προστασίας. Η 
αντικεραυνική προστασία θα καλύπτει την άφιξη της ηλ.παροχής στον πίνακα και τις γραμμές 
ηλ.τροφοδοσίας και επικοινωνίας από τον πίνακα στην κάμερα αμφίπλευρα. 
 
Η ηλεκτρική παροχή προς τους παραπάνω πίνακες θα γίνεται ως εξής : 

 για τις κάμερες 5-40 από υφιστάμενους υπαίθριους ηλεκτρολογικούς πίνακες – 
πίλλαρ (οι οριζόντιες αποστάσεις των καμερών από υφιστάμενα πίλλαρ που 
εντοπίστηκαν πλησίον των θέσεων των καμερών και θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι). 
Ο Προμηθευτής θα διενεργήσει τις απαιτούμενες επεμβάσεις στα πίλλαρ 
(εγκατάσταση ασφαλειοδιακοπτικού υλικού, καλωδίου κλπ.) για τη λήψη της παροχής 
προς τους πίνακες των καμερών. 

 για την ηλεκτρική τροφοδοσία της κάμερας 1, ο Προμηθευτής παρουσία των 
ηλεκτρολόγων συντήρησης της οδού θα προβεί στις απαιτούμενες εργασίες 
σύνδεσης με τον πίνακα εσωτερικά της πινακίδας VMS της γέφυρας στήριξης,  

 για την κάμερα 2 θα λάβει ηλεκτρική παροχή από τον υφιστάμενο πίνακα στη βάση 
της γέφυρας στήριξης,  

 για την κάμερα 3 από υφιστάμενο πίνακα εντός του παρακείμενου αντλιοστασίου και 
για την κάμερα 4 από υφιστάμενο πίνακα εντός του ΚΕΣ τοποθέτησης, με τις 
αντίστοιχες επεμβάσεις στους πίνακες. 

 
Οι καλωδιώσεις της εγκατάστασης (επικοινωνίας, ρευματοδότησης) θα εγκατασταθούν σε 
πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες υπαίθριου τύπου.  
Οι επιφανειακοί σωλήνες θα είναι βαρέως τύπου (άκαμπτοι ή σπιράλ, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της όδευσης) και ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  
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Οι υπόγειοι σωλήνες θα είναι HDPE κατάλληλης διατομής και θα είναι ενταφιασμένοι στο 
χώμα σε βάθος τουλάχιστον 50εκ. . Ανάμεσα στο θαμμένο σωλήνα και την επιφάνεια του 
εδάφους θα τοποθετείται προειδοποιητικό πλαστικό δίχτυ. 
Κατά την εκσκαφή των σκαμμάτων θα δοθεί προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού 
υφιστάμενων υποκείμενων υποδομών της οδού και αν τυχόν υπάρξει τέτοια περίπτωση θα 
πρέπει να γίνει αποκατάσταση με ευθύνη του Προμηθευτή. Εφόσον υπάρξει εμπλοκή με 
υφιστάμενα δίκτυα θα πρέπει να γίνει συνεννόηση του Προμηθευτή με την ΕΟΑΕ. Τα υλικά 
της εκσκαφής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την αντίστοιχη επανεπίχωση του 
σκάμματος μετά την τοποθέτηση του/των σωλήνων και εφόσον προκύψει περίσσεια υλικού 
θα πρέπει να γίνει διάστρωσή του με ομοιόμορφο τρόπο για να γίνει ομαλή αποκατάσταση 
της περιοχής επέμβασης. Εφόσον απαιτείται αποψίλωση κάποιων σημείων, κοπή 
βλάστησης και λοιπές μικροεπεμβάσεις για τη δυνατότητα εκσκαφής μιας όδευσης για τη 
διέλευση καλωδίων αυτή θα γίνει από τον Προμηθευτή, σε συνεννόηση με την ΕΟΑΕ. 
Όπου απαιτηθεί εγκάρσια διάβαση οδού (κυρίως σε κάποιους κλάδους κόμβων), αυτή θα 
επιδιωχθεί να γίνει από υφιστάμενους σωλήνες/φρεάτια. Όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη τέτοια 
όδευση θα πρέπει να γίνει κοπή της ασφάλτου, εγκατάσταση των σωλήνων με προστασία 
εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα και αποκατάσταση.  
Όπου απαιτηθεί προσθήκη φρεατίων, αυτά θα είναι κατάλληλων διαστάσεων για τις 
απαιτούμενες εργασίες στα καλώδια. 
Οι παραπάνω εργασίες και υλικά περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές των άρθρων της 
παρούσας Προμήθειας. 
 
Το καλώδιο επικοινωνίας από την κάμερα στον πίνακα θα είναι τύπου F/UTP ή S/FTP 
κατηγορίας Cat5e ή Cat6. Είναι αποδεκτό ο Προμηθευτής να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό που 
να υποστηρίζει PoE και να χρησιμοποιήσει κοινό καλώδιο για την ηλεκτρική τροφοδοσία και 
την επικοινωνία μιας κάμερας (λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς περιορισμούς 
αποστάσεων). 
 
Όπου απαιτείται ακραίο ΚΟΙ, αυτό θα αποτελείται από 12 μονότροπες ίνες (SMF) τύπου 
αντίστοιχου με τις ίνες του καλωδίου κορμού με τις οποίες θα γίνει η συγκόλληση. Θα είναι 
συμβατικού τύπου διηλεκτρικό καλώδιο δομής χαλαρών σωληνίσκων (loose-tube) με 
μηχανική ενίσχυση και προστασία από υγρασία και τρωκτικά. Για την εγκατάστασή του 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μικροσωλήνας HDPE Φ16/12 (OD/ID) αμέσου ταφής (DB). 
Σ’αυτήν την περίπτωση η δομή του καλωδίου θα είναι με κεντρικό σωληνίσκο χωρίς κεντρικό 
στοιχείο ενίσχυσης, ενώ για την περίπτωση εγκατάστασης σε μεγαλύτερο σωλήνα η δομή 
του καλωδίου θα είναι με κεντρικό στοιχείο ενίσχυσης και περιφερειακούς σωληνίσκους.  
Η εγκατάστασή του θα γίνεται στο σωλήνα με τη μέθοδο της εμφύσησης. Από την πλευρά 
του πίνακα, θα τερματίζονται στον οπτικό κατανεμητή όλα τα ινίδια (με χρήση καλωδιο-
ουρών / pigtails), ενώ από την πλευρά του υφιστάμενου ΚΟΙ κορμού θα γίνεται συγκόλληση 
μόνο των ινιδίων για τη σύνδεση. 
Στην περιοχή του πίνακα με τον οπτικό κατανεμητή θα εγκαθίσταται φρεάτιο για την όδευση 
του ακραίου ΚΟΙ από το σωλήνα εγκατάστασης στο πεδίο προς τον πίνακα μέσω τοπικού 
σωλήνα. Το φρεάτιο θα έχει ικανές διαστάσεις για να επιτρέπει την εγκατάσταση κουλούρας 
καλωδίου σύμφωνα με την επιτρεπόμενη διάμετρο που ορίζει ο κατασκευαστής. 
Για τη σύνδεση του ακραίου ΚΟΙ προς το ΚΟΙ κορμού θα εξέρχεται από το φρεάτιο σύνδεσης 
η υφιστάμενη περίσσεια καλωδίου, θα εγκαθίσταται “μούφα” (εκτός εάν υπάρχει, οπότε θα 
ανοίγεται η υφιστάμενη), θα γίνονται συγκολλήσεις εντός της “μούφας” μόνο για τις ίνες του 
ΚΟΙ που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση (με ιδιαίτερη επιμέλεια προστασίας για τις 
υπόλοιπες ίνες και σωληνίσκους του ΚΟΙ κορμού) και θα γίνεται επανατοποθέτηση εντός του 
φρεατίου. Η χρήση των οπτικών ινών του δικτύου κορμού καθορίζεται ρητά ότι θα γίνεται 
μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΑΕ και για το σκοπό αυτό ο Προμηθευτής θα υποβάλει 
πριν από τη διενέργεια των επεμβάσεων σχετικό έντυπο (Σχέδιο Χρήσης Οπτικών Ινών / 
ΣΧΟΙ) με εντοπισμό των ινών της επέμβασης. 
Στα φρεάτια και στον πίνακα θα αφήνεται περίσσεια του ακραίου ΚΟΙ (~10μ. ανά θέση) για 
μελλοντικές διευθετήσεις. 
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Σε περίπτωση όπου κατά την εφαρμογή στο πεδίο απαιτηθεί διαφοροποίηση σε σχέση με 
τον αρχικό σχεδιασμό (π.χ. στη θέση εγκατάστασης της κάμερας, 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 καμερών του έργου 
και αθροιστικά για τις καλωδιώσεις ρευματοδότησης όλων των καμερών του έργου) που 
ορίζονται στα σχετικά άρθρα της προμήθειας (2.400μ. και 3.200μ. 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. 
 
 
2.5 Δεδομένα κυκλοφορίας και video 

2.5.1 Κυκλοφοριακά Δεδομένα / TD 
Οι αλγόριθμοι VCA που θα εκτελούνται τόσο στις “έξυπνες” κάμερες όσο και στους RCIS θα 
παρέχουν κυκλοφοριακές μετρήσεις επί της εικόνας video, που θα αφορούν:  

 αριθμό οχημάτων (κυκλοφοριακούς φόρτους) 
 κατηγοριοποίηση οχημάτων σε δύο κατηγορίες (επιβατικά και εμπορικά) 
 ταχύτητα οχημάτων (μέση ταχύτητα οχημάτων ή ποσοστό οχημάτων σε επιμέρους 

ζώνες ταχυτήτων)  
 
Συγκεκριμένα, στην εικόνα μιας κάμερας θα μπορούν να οριστούν πολλαπλές ενεργές 
περιοχές (ζώνες) μετρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή μετρήσεων από τους 
αλγορίθμους παράλληλα και αυτοτελώς σε περισσότερα τμήματα της οδού υπό κάλυψη, 
όπως κλάδος/λωρίδα αρτηρίας, κλάδος εισόδου/εξόδου κόμβου, κάθετη οδός κόμβου κλπ. 
 
Στον πίνακα του παραρτήματος Ι αναφέρονται ανά θέση κάμερας οι περιοχές της οδού υπό 
σκόπευση για τις οποίες ζητούνται κυκλοφοριακές μετρήσεις (φόρτοι και κατηγοριοποίηση 
για κάθε αναγραφόμενη περιοχή, καθώς και ταχύτητα για την αρτηρία και εφόσον είναι 
δυνατό και για κάποιους επιλεγμένους κλάδους), με επισήμανση των περιοχών για τις οποίες 
θα πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον η αναγραφόμενη ακρίβεια στη μέτρηση του 
κυκλοφοριακού φόρτου (π.χ. 1,2>90% σημαίνει ότι στις αναφερόμενες περιοχές της οδού με 
αρίθμηση 1 και 2 η επιτυγχανόμενη ακρίβεια μετρούμενου κυκλ.φόρτου θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 90%).  
Η επιλογή του εξοπλισμού και η ακριβής ανάθεση των μετρήσεων στους αλγορίθμους θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνολικές εργασίες που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι 
κάμερες και οι RCIS κατά τα προαναφερόμενα (μετρήσεις, λήψεις/αποστολή video-clip, 
μετάδοση ροής video κλπ.), ώστε να μπορεί να καλυφθούν από την υπολογιστική ισχύ του 
εξοπλισμού. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου στις υπόλοιπες περιοχές της οδού για τις 
οποίες δεν αναγράφεται ζητούμενη ακρίβεια, καθώς και οι μετρήσεις κατηγοριοποίησης και 
ταχύτητας οχημάτων σε όλες τις περιοχές της οδού θα επιχειρηθεί να γίνουν με την καλύτερη 
δυνατή προσέγγιση πληρότητας και ακρίβειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
προαναφερόμενες υπολογιστικές δυνατότητες των συστημάτων καθώς και την επιβάρυνση 
των αλγορίθμων από την κυκλοφοριακή πυκνότητα της κάθε θέσης. Σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την κάλυψη όλων των ζητούμενων μετρήσεων, με την 
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υψηλότερη δυνατή ακρίβεια, και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές 
δοκιμές/ρυθμίσεις των αλγορίθμων και της ποιότητας εικόνας (video-clip κλπ.) ώστε να 
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  
Εφόσον τμήματα ή το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού αποκλίνουν 
συστηματικά από τους ζητούμενους στόχους με την καθορισμένη ακρίβεια, δε θα γίνουν 
αποδεκτά και θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον Προμηθευτή. 
Εφόσον από το οπτικό πεδίο της σκόπευσης σε κάποιες θέσεις καμερών προκύψει η 
δυνατότητα να ληφθούν μετρήσεις από πρόσθετες περιοχές της οδού, πέρα από τις 
αναφερόμενες στον πίνακα, είναι ενδεχόμενο να ζητηθεί από τον Προμηθευτή να 
συμπληρώσει και γι’αυτές αντίστοιχες μετρήσεις, υπό τον περιορισμό των 
προαναφερόμενων θεμάτων απόδοσης του εξοπλισμού. 
 
Τα όρια της ζώνης για κάθε περιοχή της οδού προς μέτρηση θα καθορίζονται λαμβάνοντας 
υπόψη και τα τοπικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας, ώστε να διευκολύνεται η διακριτότητα 
των μετρήσεων (π.χ. η πυκνότητα της κυκλοφορίας στο θέμα των επικαλύψεων, το οριακό 
σημείο μετακίνησης των οχημάτων στη ζώνη επιβράδυνσης πριν την έξοδο σε κλάδο εξόδου 
κόμβου κλπ.). Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) θα συνυπολογίζεται στις μετρήσεις 
κλάδου αρτηρίας. Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τη φορά 
της κίνησης ώστε να μπορούν να γίνουν μετρήσεις σε ζώνες με επικαλύψεις κινήσεων 
αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας και θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν έξυπνα 
φίλτρα για την αποφυγή σφαλμάτων (ενδεικτικά: διάκριση οχημάτων/σκιάς, μετεωρολογικών 
κατακρημνίσεων κλπ.). Η ευαισθησία των αλγορίθμων θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη 
σύνθεση κυκλοφορίας και τις ταχύτητες που αναπτύσσονται σε περιβάλλον 
αυτοκινητόδρομου (π.χ. αλγόριθμοι που προορίζονται για περιβάλλον parking ή αστικό 
περιβάλλον με χαμηλές ταχύτητες/πεζούς κλπ. πιθανότατα να μην είναι κατάλληλοι για την 
εφαρμογή). 
 
Οι παραπάνω μετρήσεις θα πρέπει να παρέχονται ως κυκλοφοριακά δεδομένα /TD υπό 
μηχαναγνώσιμη μορφή, με σταθερό ρυθμό και αθροισμένα/ομαδοποιημένα. Συγκεκριμένα, 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε θέση κάμερας: 

 σε ροή πραγματικού χρόνου, ανά τακτά σταθερά χρονικά διαστήματα της τάξης των 
5min, όλες οι μετρήσεις που λαμβάνονται, αθροισμένες για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, με τυποποιημένο μορφότυπο (csv ή xml), ώστε να είναι αξιοποιήσιμες για 
την παροχή πληροφόρησης για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό 
χρόνο. Παράλληλα με τις μετρήσεις, θα επιδιωχθεί να μεταφέρονται και τα 
συμπληρωματικά σχετικά δεδομένα (metadata) που θα παράγει το λογισμικό VCA. 

 σε μηνιαία βάση, ένα αρχείο excel, το οποίο θα παρέχει ένα φύλλο (sheet) για κάθε 
ζώνη μέτρησης της συγκεκριμένης θέσης κάμερας, όπου θα περιλαμβάνει ανά ημέρα 
και ώρα (31x24 σειρές) τον αθροιστικό φόρτο της συγκεκριμένης ώρας ανά 
κατηγορία οχήματος, για τους σκοπούς κυκλοφοριακών αναλύσεων. 

 σε μηνιαία βάση, ένα αρχείο excel, το οποίο θα παρέχει ένα φύλλο (sheet) για κάθε 
ζώνη μέτρησης (για τις ζώνες στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης 
ταχύτητας) της συγκεκριμένης θέσης κάμερας, όπου θα περιλαμβάνει ανά ημέρα και 
ώρα (31x24 σειρές) τη μέση ταχύτητα (ή ποσοστό οχημάτων ανά ζώνη ταχύτητας) 
της συγκεκριμένης ώρας ανά κατηγορία οχήματος (εφόσον κατά τα 
προαναφερόμενα, σε σχέση με την απόδοση, είναι εφικτό να ληφθεί η πληροφορία 
με ανάλυση ανά κατηγορία οχήματος), για τους σκοπούς κυκλοφοριακών 
αναλύσεων. 

 
Τα παραπάνω TD θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον CCIS, κατά τα προαναφερόμενα, με 
τον αντίστοιχο ρυθμό (ανά 5 min για τη ροή πραγματικού χρόνου και μηνιαία για τις 
αναφορές). Για την περίπτωση των καμερών με ενσωματωμένη λογική VCA, η επεξεργασία 
των πρωτογενών δεδομένων μετρήσεων για την παραγωγή των TD μπορεί να διαμοιράζεται 
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ανάμεσα στις κάμερες και τον CCIS, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και λαμβάνοντας 
υπόψη το ζητούμενο ρυθμό διαθεσιμότητας. 
 
2.5.2 Δεδομένα video / VD 
Τα αποσπάσματα ζωντανού (live) video (video-clip) που θα λαμβάνονται από τις κάμερες, 
κατά τα προαναφερόμενα, θα είναι χρονικής διάρκειας της τάξης των 30sec με ρυθμό λήψης 
της τάξης των 5min. Η ποιότητα της εικόνας θα είναι CIF/15fps ή καλύτερη. Λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς στην επικοινωνία ειδικά των ασύρματων καμερών μέσω κινητής 
τηλεφωνίας, το κάθε αρχείο (video-clip) κάμερας (είτε ενσύρματης είτε ασύρματης) δε θα 
πρέπει να έχει μέγεθος που να ξεπερνάει τα 2ΜΒ (λαμβάνοντας για άνω όριο μηνιαίας 
ογκοχρέωσης δεδομένων Διαδικτύου τα 20GB), οπότε τα παραπάνω στοιχεία ποιότητας 
εικόνας/ρυθμού/διάρκειας των video-clip θα οριστικοποιηθούν κατά την υλοποίηση με βάση 
τα ακριβέστερα ποσοτικά στοιχεία της εφαρμογής. 
 
Τονίζεται ότι τα video-clip που θα λαμβάνονται από τις κάμερες δε θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν οποιαδήποτε απεικόνιση στοιχείων από τις αναλύσεις VCA, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάδοση προς το ευρύτερο κοινό.  
 
 
2.6 Κεντρικό σύστημα συλλογής των δεδομένων  

Ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει τον κεντρικό CCTV-Info Server/CCIS στα 
κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με τα απαιτούμενα σχετικά λογισμικά 
προγράμματα (CCTV Central Management Software), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
εφαρμογής και το λειτουργικό σύστημα server (Windows Server 2016 ή ισοδύναμο). 
 
Ο CCIS θα εκτελεί την παραλαβή των TD και VD από τα σημεία παραγωγής τους (RCIS, 
κάμερες, Διαδικτυακό cloud), θα εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, ομαδοποίησης, 
μορφοποίησης των δεδομένων (σύμφωνα με τη σχετική κατανομή υπολογιστικών εργασιών 
που θα καθοριστεί) και θα τα προωθεί στα υπερκείμενα επίπεδα συλλογής δεδομένων. 
 
Συγκεκριμένα, τα TD θα τα εγγράφει σε καθορισμένη περιοχή των δίσκων του υφιστάμενου 
κεντρικού server κυκλοφοριακών δεδομένων (Central Traffic-Info Server / CTIS) της Εγνατία 
οδού που θα του υποδειχθεί, σύμφωνα με το ρυθμό και το μορφότυπο που 
προαναφέρθηκαν. Το όνομα κάθε αρχείου θα περιλαμβάνει τον κωδικό της κάμερας/ζώνης, 
τον τύπο του αρχείου (ροής πραγματικού χρόνου, μηνιαίου) και την ημερομηνία και ώρα 
παραγωγής του από την κάμερα/RCIS. 
 
Για τα VD (video-clip) θα κάνει καταρχήν επεξεργασία των αρχείων, ώστε να τα μεταφέρει σε 
τυποποιημένο μορφότυπο, που θα πρέπει να καλύπτει παράλληλα τους τύπους MP4, Ogg 
και WebM, ώστε να είναι διαθέσιμα για χρήση από τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης 
Web. Για τη μετατροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα scripts, με χρήση 
μετατροπέα video διεπαφής γραμμής εντολών / command line video converter (το ανοιχτό 
πρόγραμμα FFMPEG για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εφόσον υποστηρίζει 
το μορφότυπο των video-clip) ή άλλης αυτοματοποιημένης μεθόδου λογισμικού που θα 
παρέχει ο Προμηθευτής. Πρακτικά με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να εκτελεί για κάθε αρχείο 
τρεις φορές την μετατροπή video, για να παράγει τρία αρχεία για καθεμία από τις 40+4 
κάμερες στο διάστημα των 5min.  Εφόσον προκύπτουν προβλήματα απόδοσης του CCIS για 
την παράλληλη επίτευξη αυτής της εργασίας θα πρέπει να εξεταστεί καταρχήν η δυνατότητα 
κατανεμημένης εκτέλεσης της εργασίας αυτής στους RCIS για τις 20+4 αντίστοιχες κάμερες, 
πριν τη μεταφορά των video-clip στον CCIS και εφόσον παραμένει τυχόν πρόβλημα 
απόδοσης θα εξεταστεί ο περιορισμός των τελικών μορφότυπων των video-clip (σε δύο ή σε 
ένα μοναδικό) σε συνεννόηση με την ΕΟΑΕ. 
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Τα τελικά επεξεργασμένα VD, ο CCIS θα τα εγγράφει σε καθορισμένη περιοχή των δίσκων 
του καθενός από τους δύο (κύριος και εφεδρικός) server μοναδικού σημείου πρόσβασης 
(Single Access Point, Egnatia-SAP) που θα του υποδειχθούν, μέσω των οποίων θα γίνεται η 
πρόσβαση από Υπηρεσίες και 3ους ενδιαφερόμενους στα δεδομένα της ΕΟΑΕ (ο CTIS και 
Egnatia-SAP δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του προμηθευτή, παρά μόνο η εγγραφή 
των TD/VD σ’αυτούς). Τα ονόματα των video-clip θα περιλαμβάνουν τον κωδικό της κάμερας 
και την ημερομηνία και ώρα παραγωγής του video-clip από την κάμερα. Οι επιμέρους 
εργασίες μεταφοράς και επεξεργασίας θα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε η καθυστέρηση από 
την παραγωγή των video-clip από τις κάμερες μέχρι την εγγραφή τους στους Egnatia-SAP 
servers να μην ξεπερνάει τα 5min. 
 
Η επικοινωνία του CCIS με τους CTIS και Egnatia-SAP θα γίνεται μέσα από το τοπικό δίκτυο 
των κεντρικών γραφείων της ΕΟΑΕ, στο οποίο θα είναι όλοι συνδεδεμένοι. Αντίστοιχα, η 
επικοινωνία του με τους RCIS θα γίνεται μέσω των υφιστάμενων συνδέσεων VPN των 
κεντρικών γραφείων με τα τέσσερα (4) προαναφερόμενα κέντρα της οδού. 
 
Στον CCIS θα κρατούνται και ιστορικά δεδομένα των TD και VD, στον αποθηκευτικό χώρο 
των δίσκων του, με μέγιστη συνολική έκταση και μέγιστη διάρκεια διατήρησης ανά κατηγορία 
που θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση σε συνεννόηση με την ΕΟΑΕ, και με μηχανισμό 
κυκλικής επικάλυψης των ιστορικών δεδομένων πέρα των προαναφερόμενων ορίων. 
 
Επίσης ο CCIS, όπως και οι RCIS, θα πρέπει να κρατούν τα διάφορα συμβάντα των 
εφαρμογών και του συστήματος σε σχετικά αρχεία χρονολογίου (log files) στα οποία θα 
μπορούν να ανατρέχουν ο διαχειριστής των εφαρμογών και του συστήματος για τις εργασίες 
υποστήριξης/συντήρησης. 
 
 
3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των είκοσι (20) νέων καμερών σε 
τμήματα με υφιστάμενη δικτυακή υποδομή, των τεσσάρων H/Y servers RCIS με το λογισμικό 
τους και του κεντρικού Η/Υ server CCIS με το λογισμικό του. 
Η διάρκεια της φάσης Α ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 
 
ΦΑΣΗ Β  

α) Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των είκοσι (20) νέων καμερών 
σε τμήματα χωρίς υφιστάμενη δικτυακή υποδομή. 

 
β) Ολοκλήρωση προγραμματισμού των εργασιών λογισμικού στους περιφερειακούς 

σταθμούς RCIS 
 
γ) Ολοκλήρωση προγραμματισμού των εργασιών λογισμικού στον κεντρικό σταθμό CCIS 

και διεπαφής του με τους σταθμούς CTIS και Egnatia-SAP 
 
δ) Παράδοση της τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού της ΕΟΑΕ στη λειτουργία, 

συντήρηση και χειρισμό του εξοπλισμού και των λογισμικών 
 
Η διάρκεια της φάσης Β ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 
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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 57% 
2 ΦΑΣΗ Β 43% 
 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο Προμηθευτής θα υποβάλλει για έγκριση στην 
Υπηρεσία σχετική τεχνική περιγραφή, υλικά και σχέδιο εγκατάστασης. Εφόσον απαιτηθεί 
μπορεί να γίνει από κοινού αυτοψία στις θέσεις εγκατάστασης για τη διευκρίνιση των όποιων 
λεπτομερειών. 
 
Ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα ζητούμενα υλικά και λογισμικά σε πλήρη λειτουργία 
συνοδευόμενα από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης (σχέδια εγκατάστασης, 
ηλεκτρονικά αρχεία Google Earth θέσεων εγκατάστασης, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, 
άδειες χρήσης λογισμικών κλπ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  
 
Οι άδειες χρήσης όλων των λογισμικών (software) και των εφαρμογών λογισμικού 
(application software) που θα παράσχει ο Προμηθευτής στην ΕΟΑΕ θα είναι οριστικές και 
αμετάκλητες (perpetual) και θα επιτρέπουν τη χρήση από προσωπικό της ΕΟΑΕ ή τρίτο που 
θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, μη υποκείμενες σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης 
(royalties κλπ.). Όλες οι άδειες θα είναι στο όνομα της ΕΟΑΕ. Πέρα από τυποποιημένα 
λογισμικά τρίτων οίκων λογισμικού, όλες οι εφαρμογές λογισμικού που θα αναπτυχθούν από 
τον Προμηθευτή και οι σχετικές ρυθμίσεις στα τυποποιημένα λογισμικά θα παρασχεθούν 
ανοιχτές, με πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Η ΕΟΑΕ θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει 
και να αναπτύξει περαιτέρω αυτόνομα το λογισμικό και τις εφαρμογές της προμήθειας με ίδια 
μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους, χωρίς να περιορίζεται από κάποια δέσμευση σε σχέση με τον 
Προμηθευτή. 
 
Ο Προμηθευτής θα προβεί στην εκπαίδευση προσωπικού της ΕΟΑΕ στον εξοπλισμό και 
λογισμικά της προμήθειας, 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: 
o Στο τέλος της φάσης Α:  

o Έκθεση για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας του 
εξοπλισμού και του κεντρικού λογισμικού. 

o Στο τέλος της φάσης Β: 
o Έκθεση για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον έλεγχο του εξοπλισμού. 
o Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, έλεγχο και πλήρη λειτουργία των 

εφαρμογών λογισμικού διασύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων video, 
μορφοποίησης και διασύνδεσης με ΕΓΝΑΤΙΑ SAP και την δοκιμαστική λειτουργία. 
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o Αναφορά σχετικά με την εκπαίδευση των χρηστών. 
o Εγχειρίδια λειτουργίας καμερών και λογισμικού. 

 
Ο Προμηθευτής θα παρέχει τηλεφωνική και απομακρυσμένη (remote support) τεχνική 
υποστήριξη εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την λήξη της σύμβασης, χωρίς πρόσθετη 
αποζημίωση. Για τον σκοπό αυτό θα του δοθεί εξουσιοδότηση απομακρυσμένης πρόσβασης 
στα εγκατεστημένα συστήματα μέσω του VPN της ΕΟΑΕ. 
 
Ο Προμηθευτής θα παρέχει τεχνική υποστήριξη τοπικά (on site) από τη λήψη ειδοποίησης 
από την ΕΟΑΕ για βλάβη ή δυσλειτουργία μέχρι τη λήξη της σύμβασης από την έναρξη 
κανονικής λειτουργίας κάθε εγκατεστημένου επιμέρους τμήματος (π..χ κάμερα, δικτυακός 
εξοπλισμός, λογισμικό, κλπ.) του συστήματος 
 χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2018 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Αθανάσιος Σαραμούρτσης 
Τμηματάρχης  

Συστημάτων & Ενέργειας  
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων 

 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας 

Αυτ/μου & Υποδομών 

 
 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

με την υπ’ αριθμ. 943/6/23.03.2018 
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 Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ 

α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

1 Α/Κ Ιόνιας Οδού 

64+370 / 
Αριστερός 

Κλάδος (ΑΚ) 

Επάνω στη γέφυρα της 
πινακίδας VMS, με θέα προς 
τον κόμβο. 

Λήψη παροχής 
τοπικά από την 
VMS. 

Φρεάτιο Οπτικών Ινών 
(ΦΟΙ) στον ΑΚ ανάντη 
(στα ~100μ.) 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εξ.ΑΚ  
(1,2>90%) 

2 Α/Κ Αράχθου 

90+860 / 
Δέξιος Κλάδος 

(ΔΚ) 

Επάνω στη γέφυρα των 
πινακίδων LCS (στην πλευρά 
της νησίδας), με θέα προς τον 
κόμβο. 

Λήψη παροχής 
τοπικά από τον 
πίνακα στη βάση 
της γέφυρας των 
LCS. 

Αναμονή ο.ίνας και media 
converter στον πίνακα 
στη βάση της γέφυρας. 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εξ.ΑΚ  
(2-4>90%) 

3 Α/Κ Ανηλίου 111+630 / ΑΚ 

Επί του 2ου ιστού φωτισμού 
πριν από το αντλιοστάσιο δυτ. 
μετώπου σήρ.Μετσόβου (κατά 
τη φορά κυκλοφορίας). Θέα 
προς σήρ.Ανηλίου. 

Λήψη παροχής 
από πίνακα του 
αντλιοστασίου 
(στα ~45μ. ). 

Υφιστάμενος μεταγωγέας 
Ethernet στο αντλιοστάσιο 
(στα ~45μ.).  

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εισ.ΔΚ  
(1-2>90%) 

4 Α/Κ Παναγιάς 

122+180 (στο 
κτίριο 

δυτ.ΚΕΣ) 

Στήριξη επί του δυτικού 
Κτιρίου Εξυπηρέτησης 
Σήραγγας (ΚΕΣ) Παναγιάς, με 
θέα προς τον άξονα και τον 
κλάδο εξόδου του ΔΚ. 

Λήψη παροχής 
από πίνακα 
εσωτερικά του 
ΚΕΣ. 

α) Υφιστ. μεταγωγέας 
Ethernet εντός του ΚΕΣ 
και β) υφιστ. μεταγωγέας 
Ethernet στο ΚΔΑ 
Γρεβενών και αναμονή 
ο.ίνας για σύνδεση του 
μεταγωγέα δακτυλίου. 

1. Κλ.Εξ.ΔΚ, 2. Άξονας/ΔΚ, 
3.'Αξονας/ΑΚ 
(1-2>90%) 

5 Ανατ. Α/Κ Γρεβενών 
162+050 (Άνω 
Διάβαση - Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ, στην πλευρά 
προς Κοζάνη, επί του ακραίου 
ιστού φωτ. στο ύψος της ΛΕΑ  
του ΑΚ. Θέα προς Κοζάνη. 

Ηλ. πίλλαρ στη 
συνέχεια της Α/Δ 
προς τον Ι/Κ 
(στα ~140μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ ανάντη της 
Α/Δ (στα ~125μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εισ.ΔΚ  
(1-2>90%) 
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α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

6 
Δυτ. Α/Κ Σιάτιστας 

(Καστοριάς) 178+615 / ΑΚ 

Επί του ιστού φωτ. αμέσως 
μετά την τοπική γέφυρα με την 
πληροφοριακή σήμανση, με 
θέα προς Γρεβενά. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, ανάντη του 
ιστού (στα 
~180μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη του 
ιστού (στα ~135μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εισ.ΔΚ  
(1-2>90%) 

7 Α/Κ Κοίλων 204+820 (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ, στην πλευρά 
προς Γρεβενά, επί του μεσαίου 
ιστού φωτ. στο ύψος της 
μεσαίας νησίδας. Θέα προς 
Γρεβενά. 

Ηλ. πίλλαρ στη 
συνέχεια της Α/Δ 
προς Κοζάνη 
(στα ~40μ.). 

α) ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη 
της Α/Δ (στα ~50μ.) και  
β) υφιστ. μεταγωγέας 
Ethernet στο κτίριο Υ14 
Πολυμύλου για σύνδεση 
του μεταγωγέα δακτυλίου. 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ 
(1-3>90%) 

8 Α/Κ Βέροιας 253+110 / ΑΚ 

Επί του ιστού φωτ. αμέσως 
πριν το τεχνικό της Κ/Δ του 
κόμβου, με θέα προς Βέροια. 

Ηλ. πίλλαρ 
αμέσως μετά το 
τεχνικό της Κ/Δ, 
στον ΑΚ (στα 
~90μ.) 

α) ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη 
του ιστού (στα ~35μ.) και 
β) υφιστ. μεταγωγέας 
Ethernet στο κτίριο Κ1 για 
σύνδεση του μεταγωγέα 
δακτυλίου. 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εξ.ΑΚ  
(1-2>90%) 

9 Α/Κ Κουλούρας 261+265 / ΑΚ 

Επί του ιστού φωτ. αμέσως 
μετά το τοπικό ηλεκ. πίλλαρ, 
με θέα προς Κλειδί. 

Ηλ. πίλλαρ 
δίπλα στον ιστό. 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη του 
ιστού (στα ~185μ.). 

1. Άξονας/ΑΚ, 2. 'Αξονας/ΔΚ, 
3.Κλ.Εξ.ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ, 5. 
Κλ.Εισ.ΑΚ  
(1>90%) 

10 Α/Κ Νησελίου 276+205 (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ, στην πλευρά 
προς Βέροια, επί του ακραίου 
ιστού φωτ. μετά το μεταλλικό 
στηθαίο ΣΤΕ-1 του τεχνικού, 
προς τα δεξιά (ΑΚ). Θέα προς 
Βέροια. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, πριν την Α/Δ 
(στα ~55μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη της 
Α/Δ (στα ~20μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ 
(1-2>90%) 
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α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

11 Α/Κ Κλειδίου 
288+690  

(Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ, στην πλευρά 
προς Θεσ/νίκη επί του ιστού 
φωτ. στη μέση και προς ΑΚ. 
Θέα προς Θεσ/νίκη. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, πριν την Α/Δ 
(στα ~165μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ ανάντη της 
Α/Δ (στα ~340μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εισ.ΔΚ 
(1-3>90%) 

12 Α/Κ Μαλγάρων 297+300 / ΑΚ 

Επί του πλευρικού ιστού φωτ. 
δίπλα στο πίλλαρ της θέσης 
συναρμογής του κλάδου 
εισόδου ΑΚ με τον άξονα. Θέα 
προς Κλειδί. 

Ηλ. πίλλαρ 
δίπλα στον ιστό. 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη του 
ιστού (στα ~390μ.). 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ 
(1-2>90%) 

13 Α/Κ Αξιού 302+915 (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ Χαλάστρας, 
στην πλευρά προς Κλειδί, επί 
του ιστού φωτ. πάνω από τον 
ΑΚ. Θέα προς Κλειδί. 

Ηλ. πίλλαρ στη 
συνέχεια της Α/Δ 
προς Χαλάστρα, 
στην απέναντι 
πλευρά (στα 
~70μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη της 
Α/Δ (στα ~180μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ 
(2-3>90%) 

14 Α/Κ Σίνδου 310+350 / ΑΚ 

Επί του πλευρικού ιστού φωτ. 
αμέσως πριν την πινακίδα 
εξόδου του ΑΚ 
("ΕΞΟΔΟΣ/EXIT"), με θέα 
προς Κλειδί. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, κατάντη του 
ιστού (στα 
~130μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ ανάντη του 
ιστού (στα ~220μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-2>90%) 

15 
Α/Κ Καλοχωρίου 

(Κ1) 312+425 (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ, στην πλευρά 
προς Κλειδί, επί του ιστού 
φωτ. πάνω από τον ΔΚ. Θέα 
προς Θεσ/νίκη. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, κατάντη της 
Α/Δ (στα 
~285μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη της 
Α/Δ (στα ~90μ.). 

1. Άξονας/ΔΚ, 2. 'Αξονας/ΑΚ, 
3.Κλ.Εξ.ΔΚ (προς Κ2), 
4.Κλ.Εισ.ΑΚ (από Κ2) 
(1-4>90%) 

16 Α/Κ Ιωνίας (Κ2) 318+200 / ΑΚ 

Επί του 3ου πλευρικού ιστού 
φωτ.μετά την γέφυρα 
πληροφοριακών πινακίδων, με 
θέα προς Α/Κ Κ1. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, κατάντη του 
ιστού (στα 
~55μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη του 
ιστού (στα ~10μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ, 
5.Κλ.Εισ.ΑΚ, 6.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-2>90%) 
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α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

17 Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) 326+015 / ΑΚ 

Επί του πλευρικού ιστού φωτ. 
αμέσως πριν την Α/Δ 
(Ωραιοκάστρου), με θέα προς 
το κέντρο του κόμβου. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, κατάντη του 
ιστού (στα 
~150μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη του 
ιστού (στα ~20μ.). 

1. Άξονας/ΑΚ (από Δερβένι), 2. 
Άξονας/ΑΚ (από Κ5), 
3.'Αξονας/ΔΚ (προς Κ5), 
4.Κλ.Εξ.ΔΚ (προς Δερβένι), 
5.Κλ.Εξ.ΔΚ (προς Σταυρούπ.)  
(1-4>90%) 

18 
Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) 
- Α/Κ Γηροκομείου 327+510 / ΑΚ 

Επί της τοπικής γέφυρας των 
πληροφοριακών πινακίδων, με 
θέα προς ΤΙΤΑΝ. 

Ηλ. πίλλαρ στην 
παράπλευρη 
οδό, ανάντη του 
ιστού (στα 
~35μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη του 
ιστού (στα ~10μ.). 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ 
(2-3>90%) 

19 

Α/Κ Λαγκαδά/ 
κλάδος10 (είσ.Λητή/ 

Κιλκίς) 331+620 / ΑΚ 

Επί του ιστού φωτ. αμέσως 
πριν την τοπική ηλεκτρονική 
πινακίδα ορίου ταχύτητας 
λόγω βροχής, με θέα προς 
Λαγκαδά. 

Ηλ. πίλλαρ στη 
συμβολή του 
κλάδου 10 με 
τον ΑΚ, ανάντη 
του ιστού (στα 
~150μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ κατάντη του 
ιστού (στα ~10μ.). 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-2>90%) 

20 Α/Κ Λαγκαδά 334+160 / ΑΚ 

Επί του ιστού φωτ. μεταξύ των 
δύο τεχνικών Κ/Δ του κόμβου, 
με θέα προς Δερβένι. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
κλάδο 1 (έξ.ΔΚ 
προς Σέρρες) 
πριν την Κ/Δ 
(στα ~115μ.). 

ΦΟΙ στον ΑΚ ανάντη του 
ιστού (στα ~10μ.). 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ (από ΕΟ Θεσ.-
Καβ., κλ.5), 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εισ.ΔΚ (από 
Σέρρες, κλ.6), 5. Κλ.Εξ.ΔΚ (προς 
Σέρρες, κλ.1) 
(1-2>90%) 

21 
Α/Κ Κ16 - 

Λαχαναγοράς 
501+300-

ΠΑΘΕ (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ (Θεσ/νίκη-
Καλοχώρι), στην πλευρά προς 
κόμβο Κ1, επί του ιστού φωτ. 
στη μέση και προς ΑΚ. Θέα 
προς Θεσ/νίκη. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, ανάντη της 
Α/Δ (στα ~80μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εξ.ΔΚ (προς Δ.ΕΣ.ΠΕΡ.), 
2. Άξονας/ΔΚ, 3. 'Αξονας/ΑΚ 
(1-3>90%) 
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α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

22 
Α/Κ 23Β (ΚΤΕΛ 
Θεσσαλονίκης) 

502+940-
ΠΑΘΕ / ΑΚ 

Επί του 1ου ιστού φωτ. (του 
1ου που έχει βάση στο 
πεζοδρόμιο) μετά το τεχνικό 
της Κ/Δ του κόμβου, με θέα 
προς την πόλη. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, κατάντη του 
ιστού (στα 
~35μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Άξονας/ΑΚ, 2. 'Αξονας/ΔΚ, 
3.Κλ.Εισ.ΑΚ (από 26 Οκτ./ 
ΚΤΕΛ), 4. Κλ.Εξ.ΑΚ, 5.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-2>90%) 

23 
Α/Κ Κ5 (Νοσ. 

Παπαγεωργίου) 

3+370 (Κ4-Κ5) 
/ ΑΚ  

(στο ύψος της 
λωρ. 

επιτάχυνσης 
εισόδου ΑΚ 
από Νοσ. 
Παπαγ.) 

Επί του ιστού φωτ. αμέσως 
πίσω από την τοπική πινακίδα 
μείωσης των λωρίδων 
κυκλοφορίας. Θέα προς 
ανατολικά. 

Ηλ. πίλλαρ στην 
ίδια τριγωνική 
νησίδα με τον 
ιστό, στην 
απέναντι πλευρά 
(στα ~35μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ (από Δ.ΕΣ.ΠΕΡ.), 
2. Άξονας/ΑΚ, 3. 'Αξονας/ΔΚ, 
4.Κλ.Εισ.ΔΚ (από Δ.ΕΣ.ΠΕΡ.), 
5.Κλ.Εξ.ΑΚ (προς Δ.ΕΣ.ΠΕΡ.) 
(1-2>90%) 

24 Α/Κ Προφήτη 356+330 / ΑΚ 

Επάνω στην τοπική γέφυρα 
των πληροφοριακών 
πινακίδων, με θέα προς 
Λαγκαδά. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, ανάντη της 
γέφυρας (στα 
~105μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-2>90%) 

25 Α/Κ Ασπροβάλτας 394+650 (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ του κόμβου, 
στην πλευρά προς Καβάλα, 
στον ιστό φωτ. δεξιά, αμέσως 
μετά το τέλος του μεταλ. 
στηθαίου ΣΤΕ-1 του τεχνικού. 
Θέα προς τους κλάδους του 
κόμβου που κατηφορίζουν 
προς τον οικισμό.  

Ηλ. πίλλαρ στον 
κλάδο εισόδου 
ΔΚ, πριν τη 
συμβολή του με 
τον άξονα (στα 
~100μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΔΚ, 2. Κλ.Εισ.ΑΚ, 
3.Κλ.Εξ.ΑΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-3>90%) 
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α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

26 Α/Κ Στρυμόνα 414+065 (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ, στην πλευρά 
προς Καβάλα, επί του μεσαίου 
ιστού φωτ. στο ύψος της 
νησίδας, προς ΑΚ. Θέα προς 
Καβάλα. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, κάτω από 
την Α/Δ (στα 
~40μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-4>90%) 

27 Α/Κ Αγ.Ανδρέα 456+475 / ΔΚ 

Επί του ιστού φωτ. του κλάδου 
εισ. ΔΚ, στη συμβολή του με 
τον άξονα (αμέσως πριν το 
τέλος του μεταλλικού στηθαίου 
της τριγωνικής νησίδας). Θέα 
προς Καβάλα. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΔΚ, κατάντη του 
ιστού (στα 
~90μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΔΚ, 2. Άξονας/ΔΚ, 
3.'Αξονας/ΑΚ, 4.Κλ.Εξ.ΑΚ 
(1-2>90%) 

28 Α/Κ Αγ.Σίλα 467+925 / ΔΚ 

Επί του ιστού φωτ. του κλάδου 
εισ. ΔΚ (2ου ιστού πριν από τη 
συμβολή του κλάδου με τον 
άξονα). Θέα προς τον άξονα 
προς Παλιό. 

Ηλ. πίλλαρ 
ανάντη του 
ιστού, στην ίδια 
τριγωνική, στην 
απέναντι πλευρά 
(στα ~65μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εξ.ΔΚ, 2. Άξονας/ΔΚ, 
3.'Αξονας/ΑΚ, 4.Κλ.Εισ.ΑΚ 
(1-2>90%) 

29 
Χαραδρογέφυρες 

(Χ/Γ) Καβάλας 4&5 472+970 / ΔΚ 

Επί του πρώτου ιστού ΔΚ της 
Χ/Γ 4, μετά το τοπικό ηλ. 
πίλλαρ, με θέα προς τις Χ/Γ 
4&5. 

Ηλ. πίλλαρ, στην 
αρχή της 
γέφυρας, ανάντη 
του ιστού (στα 
~20μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Άξονας/ΔΚ, 2. 'Αξονας/ΑΚ 
(1>90%) 

30 Γέφυρα Νέστου 507+615 / ΑΚ 

Στον ΑΚ, επί του 1ου ιστού 
μετά τη γέφυρα (απέναντι από 
το τοπικό ηλ. πίλλαρ), με θέα 
προς Ξάνθη. 

Ηλ. πίλλαρ, 
απέναντι στον 
ΔΚ (στα ~35μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Άξονας/ΑΚ, 2. 'Αξονας/ΔΚ 
(1>90%) 
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α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

31 Α/Κ Βανιάνου 515+260 / ΔΚ 

Επί του ιστού φωτ. του κλάδου 
εισ. ΔΚ, στη συμβολή του με 
τον άξονα (στο τέλος του 
μεταλλικού στηθαίου της 
τριγωνικής νησίδας). Θέα 
προς Κομοτηνή. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΔΚ, κατάντη του 
ιστού (στα 
~25μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΔΚ, 2. Άξονας/ΔΚ, 
3.'Αξονας/ΑΚ, 4.Κλ.Εξ.ΑΚ 
(1-2>90%) 

32 
Ανατ. Α/Κ 
Κομοτηνής 567+560 / ΔΚ 

Στον ΔΚ, επί του 1ου ιστού 
φωτ. στο τεχνικό της Κ/Δ του 
κόμβου. Θέα προς τους 
κλάδους στην κατεύθυνση του 
κάθετου άξονα. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
πόδα του 
επιχώματος 
κάτω από τον 
ιστό (στα ~20μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Κλ.Εισ.ΔΚ, 
3.Κλ.Εξ.ΑΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(2-4>90%) 

33 
Α/Κ 

Αλεξανδρούπολης 617+210 (Α/Δ) 

Επάνω στην Α/Δ, στην πλευρά 
προς Κομοτηνή, επί του 
ακραίου δεξιά ιστού πριν το 
τέλος του τεχνικού (πάνω από 
το τέλος του ΑΚ). Θέα προς 
Κομοτηνή, 

Ηλ. πίλλαρ στη 
συνέχεια της Α/Δ 
προς την πόλη, 
στην ίδια πλευρά 
(στα ~90μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εξ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-3>90%) 

34 
Συνορ. Σταθμός 

(ΣΣ) Κήπων 657+705 / ΔΚ 

Επί του ιστού φωτ. δίπλα στο 
τοπικό ηλ.πίλλαρ, με θέα προς 
Αλεξανδρούπολη. 

Ηλ. πίλλαρ 
δίπλα στον ιστό. 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Άξονας/ΔΚ, 2. 'Αξονας/ΑΚ 
(1>90%) 

35 

Α/Κ Άργους 
Ορεστικού 

(κάθ.άξονας Α23) 35+620 / ΑΚ 

Επί του 3ου ιστού φωτ. από τη 
συμβολή του κλάδου εισ. ΑΚ 
στον άξονα (και 3ο από το 
ηλ.πίλλαρ), με θέα προς τα 
βόρεια. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
κλάδο εισ. ΑΚ, 
ανάντη του ιστού 
(στα ~145μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-2>90%) 

36 
ΣΣ Ευζώνων 

(κάθ.άξονας Α1) 
60+325 (κεντρ. 

νησίδα) 

Επί του ιστού μετά το τοπικό 
ηλ.πίλλαρ στην κεντρική 
νησίδα, με θέα προς το ΣΣ. 

Ηλ. πίλλαρ 
δίπλα στον ιστό 
(στα ~10μ.) 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Άξονας/ΔΚ, 2. 'Αξονας/ΑΚ 
(1-2>90%) 
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α/α Θέσεις καμερών* ΧΘ* Περιγραφή θέσης* 
Θέση 

ηλεκτρικής 
παροχής* 

Θέση σύνδεσης προς το 
δίκτυο* 

Περιοχές οδού προς 
κυκλοφοριακές μετρήσεις** 

37 
ΣΣ Προμαχώνα 

(κάθ.άξονας Α25) 94+200 / ΑΚ 

Στον ΑΚ, μετά τον Ι/Κ 
Προμαχώνα, επί του ιστού 
φωτ. μετά το ηλ.πίλλαρ, με θέα 
προς τα βόρεια. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, ανάντη του 
ιστού (στα 
~15μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Άξονας/ΑΚ, 2. 'Αξονας/ΔΚ, 
3.Κλ.Εξ.ΔΚ, 4. Εισ.ΑΚ (αριστ. 
στροφή από οικ.Προμαχώνα) 
(1>90%) 

38 
Α/Κ Σιδηροκάστρου 
(κάθ.άξονας Α25) 75+780 / ΑΚ 

Επί του ιστού φωτ. πριν το 
πίλλαρ της λωρίδας 
επιτάχυνσης ΑΚ, με θέα προς 
τα βόρεια. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΑΚ, κατάντη του 
ιστού (στα 
~15μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΑΚ, 2. Άξονας/ΑΚ, 
3.'Αξονας/ΔΚ, 4.Κλ.Εξ.ΔΚ 
(1-2>90%) 

39 
Α/Κ Λευκώνα 

(κάθ.άξονας Α25) 58+335 / ΔΚ 

Επί του ιστού φωτ. μετά το ηλ. 
πίλλαρ της λωρίδας 
επιβράδυνσης ΔΚ, με θέα 
προς τα βόρεια. 

Ηλ. πίλλαρ στον 
ΔΚ, ανάντη του 
ιστού (στα 
~10μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εξ.ΔΚ, 2. Άξονας/ΔΚ, 
3.'Αξονας/ΑΚ, 4.Κλ.Εισ.ΑΚ 
(1-2>90%) 

40 
Α/Κ Αρδανίου 

(κάθ.άξονας Ε51) 

0+310 / ΔΚ 
(κεντρική 
νησίδα) 

Στον ΔΚ του κάθετου άξονα, 
επί του ιστού φωτ. της κεντρ. 
νησίδας, αμέσως μετά το ηλ. 
πίλλαρ έμπροσθεν της 
αποθήκης άλατος. Θέα προς 
τα βόρεια. 

Ηλ. πίλλαρ 
ανάντη του ιστού 
(στα ~20μ.). 

Δρομολογητής 3G/4G 
στον πίνακα της 
εγκατάστασης. 

1. Κλ.Εισ.ΔΚ, 2. Άξονας/ΔΚ, 
3.'Αξονας/ΑΚ, 4.Κλ.Εξ.ΑΚ 
(1-2>90%) 

 
* Οι αναφερόμενες θέσεις ενδέχεται κατά την υλοποίηση να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της εφαρμογής και τα σχετικά 
αναφερόμενα σε λοιπά σημεία των τευχών. Οι καταρχήν αναγνωρισμένες σχετικές θέσεις είναι διαθέσιμες και σε αρχείο Google Earth το οποίο 
μπορεί να διατεθεί κατόπιν αίτησης.  
** Για τις περιοχές της οδού προς διεξαγωγή κυκλοφοριακών μετρήσεων και το είδος αυτών βλ. σχετική περιγραφή στις ως άνω παραγράφους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : 

 
1. Γενικοί Όροι 
 
1.1 Κανονισμοί 
 
Η εκτέλεση της Προμήθειας και των σχετικών εργασιών διέπεται από γενικές και ειδικές 
διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν και αναφέρονται 
στην φύση και την κατηγορία των παρόντων υλικών και εργασιών (Νόμοι, Διατάγματα, 
Κανονισμοί, Οδηγίες, Ε.Τ.Ε.Π./Π.Ε.Τ.Ε.Π., Πρότυπα ΕΛΟΤ, Ευρωπαϊκά πρότυπα κλπ.) 
καθώς και από διεθνείς διατάξεις κανονισμών και προδιαγραφών που δεν καλύπτονται από 
τις αντίστοιχες Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές. 
Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι για τις διάφορες ηλεκτρικές διατάξεις και εργασίες που δεν 
καλύπτονται από πρότυπα του ΕΛΟΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακολουθούνται οι 
κανονισμοί CEN, CENELEC, IEC, ETSI, ITU και ότι θα ακολουθούνται τα πρότυπα HD 384.4 
και HD 368 ως προς την ηλεκτρική ασφάλεια. 
 
1.2 Υλικά - Γενικά 
 
Τα προς προμήθεια και ενσωμάτωση στις εργασίες του παρόντος υλικά θα έχουν τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο παρόν τεύχος και θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και 
θα φέρουν σήμανση CE.  
 
Θα πρέπει επίσης να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που 
εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα και να φέρουν πιστοποιητικό από διαπιστευμένο 
φορέα. Εναλλακτικά η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα 
πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της 
παραγωγής.  
Για τα υλικά που φέρουν σήμανση CE, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι εκθέσεις 
δοκιμών πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
από κοινοποιημένους στην Ε.Ε. οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπου 
απαιτείται, και σε κάθε περίπτωση τα τυχόν πιστοποιητικά καταλληλότητας και ελέγχου 
οφείλουν να εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης.  
 
1.3 Απαιτήσεις Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας 
 
Για τις συσκευές που απαιτείται να συνδεθούν σε ηλεκτρική τροφοδοσία θα πρέπει να 
ισχύουν τα εξής: 
 

 Όλες οι συσκευές που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να λειτουργούν 
κανονικά υπό τάση 230V +/-10% 50Hz ή σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, και να 
προστατεύονται με τοπικούς μικροδιακόπτες ή ασφαλειοαποζεύκτες. 

 Όλες οι συσκευές που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα και διασυνδέονται με 
καλώδια, θα πρέπει να προστατεύονται από κεραυνούς και κρουστικές τάσεις με 
αντικεραυνικές διατάξεις (απαγωγούς υπερτάσεων / surge arrestors). 

 Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να τηρεί τους ευρωπαϊκούς (οδηγία ΕΝ 50293) και 
ελληνικούς κανονισμούς για την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και να 
είναι θωρακισμένος από αντίστοιχες παρεμβολές. 
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 Όλος ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται και συνδέεται σε ηλεκτρική τροφοδοσία θα 
πρέπει να γειώνεται είτε άμεσα είτε μέσω σύνδεσης σε υφιστάμενη κατάλληλη 
γειτονική διάταξη γείωσης στην περιοχή εγκατάστασης. 

 
1.4 Απαιτήσεις Περιβαλλοντικής και Μηχανικής Προστασίας 
 
Ο εξοπλισμός προς υπαίθρια εγκατάσταση θα προστατεύεται ως εξής, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στη συγκεκριμένη προδιαγραφή κάθε συσκευής: 

 Θα παρέχεται υψηλή προστασία έναντι σκόνης και διείσδυσης νερού με βαθμό 
προστασίας ΙΡ65 κατά IEC 144, EN 60529 

 Θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 έως 
+60οC. 

 Θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνθήκες σχετικής υγρασίας από 20 - 85% 
 Θα διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία, με χρήση βαμμένων μεταλλικών επιφανειών 

από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, κράματα αλουμινίου χαμηλής οξείδωσης ή 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Θα διαθέτει ενισχυμένη αντοχή σε κρούσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και 
με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΚ08/6joules.  

 
Ο εξοπλισμός προς εγκατάσταση εντός κτιρίων θα προστατεύεται ως εξής, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη προδιαγραφή κάθε συσκευής: 

 Θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5οC έως 
+35οC  

 Θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνθήκες σχετικής υγρασίας από 20 - 80% 
 
Οι διατάξεις ανάρτησης του εξοπλισμού (καμερών, πινάκων κλπ.) μπορεί να είναι:  

o από χάλυβα, με γαλβάνισμα εν θερμώ μετά την κατασκευή, με βαφή (αστάρι και δύο 
στρώσεις εποξειδικής βαφής με πάχος στρώσης 50μm), 

o από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή 316, με βαφή όπως παραπάνω, 
o από κράμα αλουμινίου AlMgSi (Cu <1%) με υψηλή αντοχή σε διάβρωση, με 

ηλεκτροστατική βαφή «πούδρας» πάχους  50μm. 
 
 
2. Κάμερες 
 
2.1 Kάμερες dome σε τμήματα με δικτυακή υποδομή  
 
Η κάμερα θα είναι έγχρωμη IP ψηφιακή, τύπου dome σταθερή, με φακό μεταβλητής 
εστίασης, έτοιμη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και θα διαθέτει τα εξής στοιχεία και 
χαρακτηριστικά: 

 Προστατευτικό περίβλημα/κέλυφος κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον 
με ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 Φωτοαισθητήρα τεχνολογίας progressive scan, CMOS ή CCD. 
 Ανάλυση εικονοστοιχείων 1080p (1920X1080) ή μεγαλύτερη (16:9). 
 Φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal), με διακύμανση εστιακού βάθους (focal 

length) που να καλύπτει τουλάχιστον το εύρος 3-9mm (με οπτικό zoom τουλάχιστον 
3x) και γωνία οπτικού πεδίου που να καλύπτει τουλάχιστον το εύρος 40-90° 
οριζόντια και 30-50° κάθετα. 

 Κατάλληλη για λειτουργία Ημέρα και Νύχτα (Day&Night), με δυνατότητα λειτουργίας 
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (Color <=0.5lux και B/W <=0.05lux). 

 Προστασία αυτόματης προσαρμογής διαφράγματος στις φωτεινές διακυμάνσεις 
(Auto Iris, Automatic Electronic Shutter). 

 Ευρεία δυναμική απόκριση (WDR). 
 Λειτουργίες White Balance και Backlight compensation. 
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 Υποδοχή micro SD/SDHC/SDXC για τοποθέτηση κάρτας μνήμης. 
 Θύρα σύνδεσης Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX. 
 Υποστήριξη συμπίεσης video Η.264 και M-JPEG, με δυνατότητα παροχής 

τουλάχιστον 2 διακριτών ροών/streams.  Η ποιότητα εικόνας του κάθε stream θα 
μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά, με ανάλυση 1080p, 720p, D1/4CIF και CIF ή 
παραπλήσεις αναλύσεις σε διάφορες τιμές ρυθμού fps. 

 Συμβατότητα με ONVIF Profile S, Profile G. 
 Υποστήριξη πρωτοκόλλων: IP, TCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, 

SNMP, NTP, IGMP, DHCP. 
 Προστασία IP66 με κατάλληλο εξωτερικό κέλυφος, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C 

έως +50 °C  (αποδεκτή και με ενσωματωμένη ελεγχόμενη θερμαντική αντίσταση), 
λειτουργία σε σχετική υγρασία 20-85%, προστασία από κρούση ΙΚ10. 

 Δυνατότητα προγραμματισμού περιοδικής αποστολής αποσπασμάτων video (video-
clip) μέσω υπηρεσίας FTP ή απευθείας καταγραφής σε απομακρυσμένο 
αποθηκευτικό μέσο. 

 Ασφάλεια πρόσβασης μέσω κωδικών/password και δικτυακών πρωτοκόλλων 
ασφαλούς πρόσβασης (SSL κλπ.). 

 Δυνατότητα αποκλεισμού επιλεγμένων περιοχών εικόνας (privacy masking). 
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης ID string στην εικόνα. 
 Δυνατότητα παραμετροποίησης και ρύθμισης μέσω web διεπαφής. 

 
2.2 Kάμερες dome με ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης VCA σε τμήματα χωρίς δικτυακή 

υποδομή  
 
Για τις κάμερες αυτές ισχύει ακριβώς ό,τι αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο για τις 
κάμερες σε τμήματα με δικτυακή υποδομή και επιπλέον θα έχουν ενσωματωμένο λογισμικό 
VCA για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών που προβλέπονται στο Τεχνικό Αντικείμενο, με 
τους απαιτούμενους αλγορίθμους, λειτουργικότητα και ισχύ απόδοσης. 
 
Το ενσωματωμένο λογισμικό VCA θα πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις: 

 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού πολλαπλών (τουλάχιστον είκοσι) 
περιοχών/ζωνών στην εικόνα για την ανίχνευση κινήσεων και τη διεξαγωγή 
μετρήσεων. 

 Θα πρέπει να παρέχει διάφορα φίλτρα ανίχνευσης/μέτρησης κινούμενων οχημάτων 
(τουλάχιστον μέτρηση διάβασης γραμμής από όχημα με συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
κατηγοριοποίηση οχήματος και μέτρηση ταχύτητας οχήματος), με χρήση 
αντίστοιχων κανόνων για τις μετρήσεις. 

 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης ανιχνευόμενων οχημάτων 
για τουλάχιστον δύο κατηγορίες οχημάτων (επιβατικά και ογκωδέστερα εμπορικά) 
σύμφωνα με το μέγεθός τους. 

 Θα πρέπει να παρέχει πολλαπλούς μετρητές (τουλάχιστον δεκαπέντε συνολικά) για 
τη μέτρηση οχημάτων στην εικόνα σχετισμένα με την κατηγορία των οχημάτων. 

 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διάκρισης οχημάτων που διασχίζουν ταυτόχρονα 
μια καθορισμένη γραμμή με βάση το μέγεθος των οχημάτων ή άλλο αυτόματο 
αλγοριθμικό τρόπο. 

 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων ταχύτητας των ανιχνευόμενων 
οχημάτων (για ταχύτητες που συναντώνται σε περιβάλλον αυτοκινητοδρόμου) είτε 
με συνεχή ροή ανά διέλευση είτε αθροιστικά ανά ζώνη ταχύτητας για τουλάχιστον έξι 
προκαθορισμένες ζώνες ταχύτητας. 

 Η ακρίβεια των μετρήσεων θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 90%. 
 Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να διαθέτουν έξυπνα φίλτρα για την αποφυγή σφαλμάτων 

όπως διάκριση οχημάτων/σκιάς, φίλτρο μετεωρολογικών κατακρημνίσεων, φίλτρο 
μικροταλαντώσεων της κάμερας κλπ. 
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 Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε περιβάλλον μειωμένου 
φωτισμού όπως αυτό του νυκτερινού φωτισμού αυτοκινητοδρόμου, ώστε να 
μπορούν να παρέχουν κανονικά τις μετρήσεις κατά τη νύχτα.  

 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής ρύθμισης (calibration) των 
διαφόρων φίλτρων ανίχνευσης/μέτρησης. 

 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκδήλωσης συναγερμών σχετισμένα με την 
εκπλήρωση κάποιου κανόνα και για τεχνικό πρόβλημα.  

 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη της ανίχνευσης 
(tracking) και των μετρητών (on-screen display). 

 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα μετάδοσης ροής (streaming) συμπληρωματικών 
περιγραφικών μετα-δεδομένων (metadata) για τα μετρούμενα στοιχεία. 

 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης των δεδομένων ανά αθροιστή ή 
μαζικά ανά εγγραφή σε προκαθορισμένα (scheduled) χρονικά διαστήματα (με 
ανάλυση τουλάχιστον ανά 5min), σε μηχαναγνώσιμη μορφή.  

 Η δυνατότητα ρύθμισης/προγραμματισμού των διαφόρων παραμέτρων της 
λειτουργίας VCA θα μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα μέσω της web γραφικής 
διεπαφής. 

 
 
3. Εξοπλισμός Επικοινωνιών και Οπτικών Ινών 
 
3.1 Μεταγωγέας δικτύου Gigabit Ethernet δακτυλίου (ring) 
 
O μεταγωγέας θα είναι βιομηχανικού τύπου, με τα εξής στοιχεία και χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι συμπαγής (compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα (DIN-rail) 
 Θα διαθέτει τουλάχιστον δέκα θύρες Ethernet (IEEE 802.3): δύο οπτικές θύρες 

Gigabit Ethernet με οπτικές διεπαφές κατάλληλες για μονότροπη οπτική ίνα 
(9/125μm) και για την απόσταση της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο 
(είτε ενσωματωμένη 1000Base-X είτε με προστιθέμενη διεπαφή SFP ή GBIC, 
κατηγορίας laser Class 1, με κέρδος ισχύος κατάλληλο για την απόσταση 
εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από 10dB) και οκτώ θύρες χαλκού, εκ 
των οποίων η μία Gigabit Ethernet (10/100/100Base-T/TX/T) και οι επτά είτε Gigabit 
Ethernet (10/100/100Base-T/TX/T) είτε Fast Ethernet (10/100Base-T/TX). Οι θύρες 
χαλκού θα έχουν διεπαφή RJ-45 και θα υποστηρίζουν λειτουργίες Auto MDI/MDI-X 
(αυτόματη ρύθμιση συνδεσμολογίας για crossover) και Auto-negotiation (δυναμική 
ρύθμιση της ταχύτητας και του τύπου duplex επικοινωνίας). 

 Θα είναι διαχειρίσιμος (manageable) με πρωτόκολλα HTTP (μέσω Web), Telnet, 
SNMP (υποστήριξη TCP/IP, DHCP). 

 Θα είναι επιπέδου 2 (Layer-2) μεταγωγέας που θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 
RSTP (ΙΕΕΕ 802.1D-2004 ή 802.1w), VLAN Tagging (IEEE 802.1Q), Class of 
Service (IEEE 802.1p), Port Τrunk with LACP (IEEE 802.3ad), Flow Control (IEEE 
802.3x), User Authentication (IEEE 802.1Χ), IGMP snooping.   

 Θα διαθέτει προστασία IP20, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας –20 °C έως +60 °C, 
εύρος σχετικής υγρασίας λειτουργίας 10-90%, MTBF ≥ 200.000 ώρες, προστασία 
από υπερτάσεις. 

 Θα διαθέτει δυνατότητα τροφοδοσίας από δύο παράλληλα τροφοδοτικά για εφεδρεία 
 Θα διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο λειτουργίας των θυρών, την 

τροφοδοσία κλπ.  
 
Οι οπτικές διεπαφές θα είναι κατάλληλες για μονότροπη οπτική ίνα (9/125μm), για την 
απόσταση της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και για το ίδιο περιβάλλον 
λειτουργίας με το μεταγωγέα (θερμοκρασία κλπ.). 
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3.2 Μεταγωγέας δικτύου Fast Ethernet ακτινικός (uplink) 
 
O μεταγωγέας θα είναι βιομηχανικού τύπου, με τα εξής στοιχεία και χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι συμπαγής (compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα (DIN-rail) 
 Θα διαθέτει τουλάχιστον πέντε θύρες Ethernet (IEEE 802.3): μία οπτική θύρα Fast 

Ethernet (uplink) με οπτική διεπαφή κατάλληλη για μονότροπη οπτική ίνα (9/125μm) 
και για την απόσταση της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο (είτε 
ενσωματωμένη 100Base-FX είτε με προστιθέμενη διεπαφή SFP FE, κατηγορίας 
laser Class 1, με κέρδος ισχύος κατάλληλο για την απόσταση εφαρμογής και σε 
κάθε περίπτωση όχι κάτω από 10dB) και τέσσερις θύρες χαλκού Fast Ethernet 
(10/100Base-T/TX). Οι θύρες χαλκού θα έχουν διεπαφή RJ-45 και θα υποστηρίζουν 
λειτουργίες Auto MDI/MDI-X (αυτόματη ρύθμιση συνδεσμολογίας για crossover) και 
Auto-negotiation (δυναμική ρύθμιση της ταχύτητας και του τύπου duplex 
επικοινωνίας). 

 Θα είναι διαχειρίσιμος (manageable) με πρωτόκολλα HTTP (μέσω Web), Telnet, 
SNMP (υποστήριξη TCP/IP, DHCP). 

 Θα είναι επιπέδου 2 (Layer-2) μεταγωγέας που θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 
RSTP (ΙΕΕΕ 802.1D-2004 ή 802.1w), VLAN Tagging (IEEE 802.1Q), Class of 
Service (IEEE 802.1p), Port Τrunk with LACP (IEEE 802.3ad), Flow Control (IEEE 
802.3x), User Authentication (IEEE 802.1Χ), IGMP snooping.   

 Θα διαθέτει προστασία IP20, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας –20 °C έως +60 °C, 
εύρος σχετικής υγρασίας λειτουργίας 10-90%, MTBF ≥ 200.000 ώρες, προστασία 
από υπερτάσεις. 

 Θα διαθέτει δυνατότητα τροφοδοσίας από δύο παράλληλα τροφοδοτικά για εφεδρεία 
 Θα διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο λειτουργίας των θυρών, την 

τροφοδοσία κλπ.  
 
Η οπτική διεπαφή θα είναι κατάλληλη για μονότροπη οπτική ίνα (9/125μm), για την 
απόσταση της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και για το ίδιο περιβάλλον 
λειτουργίας με το μεταγωγέα (θερμοκρασία κλπ.). 
 
3.3 Δικτυακός μετατροπέας μέσου (media converter) Ethernet 
 
O μετατροπέας μέσου θα είναι βιομηχανικού τύπου, με τα εξής στοιχεία και χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι συμπαγής (compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα (DIN-rail) 
 Θα διαθέτει δύο θύρες Ethernet (IEEE 802.3) για διεκπεραίωση μετατροπής μέσου 

χαλκού/οπτικό σε μια αμφίπλευρη επικοινωνία Ethernet. Η θύρα χαλκού θα είναι 
Fast Ethernet (10/100Base-T/TX), θα έχει διεπαφή RJ-45 και θα υποστηρίζει 
λειτουργίες Auto MDI/MDI-X (αυτόματη ρύθμιση συνδεσμολογίας για crossover) και 
Auto-negotiation (δυναμική ρύθμιση της ταχύτητας και του τύπου duplex 
επικοινωνίας). Η οπτική θύρα θα είναι αντίστοιχα Fast Ethernet, με οπτική διεπαφή 
για μονότροπη οπτική ίνα (SMF, 9/125μm) ή πολύτροπη οπτική ίνα (ΜMF, 
62,5/125μm) όπως απαιτείται κατά περίπτωση. Η οπτική διεπαφή θα είναι είτε 
ενσωματωμένη στο μετατροπέα είτε με προστιθέμενη διεπαφή SFP/GBIC, 
κατάλληλη για την απόσταση της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο 
(κατηγορίας laser Class 1, με κέρδος ισχύος κατάλληλο για την απόσταση 
εφαρμογής). 

 Θα διαθέτει προστασία IP20, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας –20 °C έως +60 °C, 
εύρος σχετικής υγρασίας λειτουργίας 10-90%, MTBF ≥ 200.000 ώρες, προστασία 
από υπερτάσεις. 

 Θα διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο λειτουργίας των θυρών, την 
τροφοδοσία κλπ.  

 



 

K:\Promithies\2018_crocodile2_cameres_5624\Tefhi\03_SoW_5624.doc  32  0000/5624/Β02 

Η οπτική διεπαφή θα είναι κατάλληλη για τον καθοριζόμενο τύπο οπτικής ίνας, για την 
απόσταση της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και για το ίδιο περιβάλλον 
λειτουργίας με το μετατροπέα (θερμοκρασία κλπ.). 
 
3.4 Δρομολογητής 3G/4G 
 
O δρομολογητής (router) 3G/4G θα είναι βιομηχανικού τύπου, με τα εξής στοιχεία και 
χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι συμπαγής (compact). 
 Θα είναι κατάλληλος για επικοινωνία μέσω δικτύου 3G ή 4G κυψελοειδούς/ κινητής 

τηλεφωνίας, συμβατός με τον τύπο του δικτύου που θα είναι διαθέσιμο στην 
αντίστοιχη θέση εγκατάστασης κάμερας, υποστηρίζοντας το αντίστοιχο πρωτόκολλο 
(π.χ. UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE) και πολλαπλές ζώνες συχνοτήτων επικοινωνίας. 

 Θα είναι εξοπλισμένος με την αντίστοιχη κεραία που απαιτείται για την 
προαναφερόμενη ασύρματη επικοινωνία, με την κατάλληλη ενίσχυση σήματος για 
να διεκπεραιώνεται αποτελεσματικά η επικοινωνία. 

 Θα διαθέτει υποδοχή για τη λήψη κάρτας SIM για τη σύνδεση σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας. 

 Θα διαθέτει μία θύρα Fast Ethernet (10/100Base-T/TX) με διεπαφή χαλκού RJ-45. 
 Θα διαθέτει θύρα USB ή σειριακή για λειτουργία τοπικής διαμόρφωσης. 
 Θα είναι διαχειρίσιμος (manageable) με πρωτόκολλα HTTP (μέσω Web), Telnet, 

SNMP. 
 Θα υποστηρίζει ταχύτητα επικοινωνίας upload τουλάχιστον 1Mbps. 
 Θα υποστηρίζει δικτυακά πρωτόκολλα IP, TCP, UDP, PPP, NTP, HTTP, SNMP, 

Telnet, DHCP, ΝΑΤ, ARP. 
 Θα μπορεί να επικοινωνήσει μέσω μηνυμάτων SMS για αποστολή εντολών ελέγχου 

(επανεκκίνηση κλπ.), λήψη κατάστασης κλπ. 
 Θα παρέχει προστασία της ασφάλειας της επικοινωνίας με λειτουργία Firewall και 

υποστήριξη δικτυακών πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας 
 Θα υποστηρίζει επικοινωνία μέσω VPN (ενδεικτικά IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP), 

σε συμφωνία και με τη σύνδεση που θα χρησιμοποιηθεί. 
 Θα διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας –20 °C έως +60 °C και εύρος σχετικής 

υγρασίας λειτουργίας 10-90%. 
 Θα διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο λειτουργίας των θυρών, την 

τροφοδοσία κλπ.  
 
3.5 Πίνακες 
 
Οι υπαίθριοι πίνακες εγκατάστασης εξοπλισμού θα είναι ηλεκτρολογικοί πίνακες βαρέως 
βιομηχανικού τύπου, στεγανοί με βαθμό προστασίας ΙΡ65, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο, με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας –20°C έως +60 °C.  
 
Οι πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι από σιδηρογωνιές και λαμαρίνα DKP πάχους 2mm, 
γαλβανισμένα εν θερμώ (εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 
304 ή 316, αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου), βαμμένα με αστάρι (primer) και δύο στρώσεις 
εποξειδικού χρώματος γκρί δύο συστατικών, με συνολικό ελάχιστο πάχος βαφής 250μm. 
Για την περίπτωση γαλβανισμένης λαμαρίνας, το γαλβάνισμα θα γίνεται εν θερμώ εσωτερικά 
και εξωτερικά, με ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών πάχους 50μm. 
Όλες οι τελειωμένες επιφάνειες του πίνακα θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα 
σημεία κλπ. 
 
Οι διαστάσεις των πινάκων θα είναι κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
εξοπλισμού προς εγκατάσταση, των καλωδιώσεων και του θερμικού σχεδιασμού. 
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Οι πόρτες των πινάκων θα αναρτώνται με μεντεσέδες βαρέως τύπου, θα φέρουν 
περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα με σφιχτή εφαρμογή στο σώμα του πίνακα ώστε να 
επιτυγχάνεται ο βαθμός προστασίας και θα διαθέτουν κλειδαριά. Τα κλειδιά και οι κλειδαριές 
θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου και τα κλειδιά θα είναι τα ίδια για όλους τους πίνακες της 
προμήθειας. 
Στη βάση τους οι πίνακες θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την 
προστατευμένη είσοδο/έξοδο των καλωδίων. 
 
Στο εσωτερικό τους οι πίνακες θα φέρουν: 

o τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εργονομική 
διαχείριση των καλωδίων (μεταλλικές πλάκες, μεταλλικές μπάρες, ράγες DIN-rail, 
οδηγούς και κανάλια καλωδίων κλπ.) 

o τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τη διανομή ηλεκτρικής ισχύος (γενικό διακόπτη 
φορτίου, γενική ασφάλεια, μικροαυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες, 
ενδεικτικές λυχνίες, πρίζες σούκο, ακροδέκτες γείωσης κλπ.) 

o λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανό φωτιστικό σώμα 
o εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα υπόλοιπα τεύχη, διατάξεις 

κλιματιστικής προστασίας από θέρμανση και ψύξη (ανοξείδωτες ηλεκτρικές 
αντιστάσεις θέρμανσης χώρου, ανεμιστήρες, θερμοστάτη, φίλτρο αερισμού κλπ.) για 
να διατηρούν την εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία εντός των επιτρεπόμενων 
ορίων λειτουργίας του εξοπλισμού. 

 
Στην εξωτερική όψη του πίνακα θα τοποθετηθεί εγχάρακτη πινακίδα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, διαστάσεων 25Χ20cm που θα αναγράφει "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”/”Κωδικός 
πίνακα”/”ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!”. Η πινακίδα θα στηριχθεί με 4 ανοξείδωτες βίδες 
ή περτσίνια. 
 
Ο κάθε πίνακας θα εγκαθίσταται είτε με ανάρτηση (π.χ. σε ιστό ή σε γέφυρα πινακίδων) είτε 
με έδραση σε βάση επί του εδάφους. 
Για τη δεύτερη περίπτωση, η βάση θα είναι από σκυρόδεμα C20/25, υπερυψωμένη κατά 
40cm τουλάχιστον από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από πλημμύρα. Στην 
βάση του πίνακα θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. Στο σημείο επαφής 
του με τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους L 50X5mm. Στις 4 γωνίες θα 
υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες 
για να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Ο 
πίνακας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. 
 
3.6 Καλώδια Οπτικών Ινών 
 
3.6.1 Καλώδιο 
 
Το καλώδιο θα είναι συμβατικό καλώδιο, διηλεκτρικό, με αντιτρωκτική προστασία, τύπου 
χαλαρής δομής σωληνίσκων (loose tube), 12 μονότροπων οπτικών ινών (SMF). 
 
Ανάλογα με το σωλήνα εγκατάστασης (μικροσωλήνα ή συμβατικό σωλήνα), η κατασκευή του 
καλωδίου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
α) Καλώδιο για εγκατάσταση εντός συμβατικού σωλήνα (ακραίο καλώδιο τύπου Β) 
 
Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εμφύσηση εντός συμβατικού σωλήνα (HDPE Φ20/16-
Φ40/32, 10atm).  
Η δομή του θα αποτελείται από κεντρικό στέλεχος ενίσχυσης από FRP, πλαστικούς 
σωληνίσκους με 4-12 ινίδια ανά σωληνίσκο και εσωτερική πλήρωση με γέλη (jelly) μη-τοξική 
ή επιβλαβή στην επαφή με τον άνθρωπο, πλαστικούς ψευδο-σωληνίσκους για τη 
συμπλήρωση της δομής του καλωδίου, απορροφητικό στρώμα προστασίας από διείσδυση 
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νερού από διαμήκεις συνθετικές ίνες που θα παρακρατεί τυχόν υγρασία, 
μηχανική/αντιτρωκτική προστασία από στρώμα ινών αραμίδης ή γυαλιού (διπλό στρώμα ή 
συμπλήρωση με διηλεκτρικές ταινίες ενίσχυσης), περιφερειακή προστασία από διείσδυση 
υγρασίας είτε από περιμετρική ταινία παρακράτησης νερού είτε από επικάλυψη 
παρακράτησης νερού στο στρώμα μηχανικής προστασίας, νήμα (ripcord) κατάλληλης ισχύος 
για εύκολη απόσπαση του εξωτερικού μανδύα, εξωτερικό μανδύα από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο με προστασία από υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.  
 
Το καλώδιο θα συμμορφώνεται με την προδιαγραφή ΕΝ 60794-3:2015 / 60794-3-10:2015. 
Θα πρέπει να αντέχει σε δύναμη θραύσης 250 N/cm και σε δύναμη εφελκυσμού 2500 N κατά 
την εγκατάσταση και στατική κάμψη με ελάχιστη ακτίνα 10 φορές την εξωτερική διάμετρο του 
καλωδίου, με δοκιμές του κατασκευαστή κατά ΙΕC 60794-1-2.  
 
β) Καλώδιο για εγκατάσταση εντός μικροσωλήνα (ακραίο καλώδιο τύπου Γ) 
 
Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για εμφύσηση εντός μικροσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 
12mm (εξωτερική διάμετρος καλωδίου 7,5-9mm). 
Η δομή του θα αποτελείται από κεντρικό πλαστικό σωληνίσκο με τα ινίδια και εσωτερική 
πλήρωση με γέλη (jelly) μη-τοξική ή επιβλαβή στην επαφή με τον άνθρωπο,  
μηχανική/αντιτρωκτική προστασία από στρώμα ινών αραμίδης ή γυαλιού (διπλό στρώμα ή 
συμπλήρωση με διηλεκτρικές ταινίες ενίσχυσης), περιφερειακή προστασία από διείσδυση 
υγρασίας είτε από περιμετρική ταινία παρακράτησης νερού είτε από επικάλυψη 
παρακράτησης νερού στο στρώμα μηχανικής προστασίας, νήμα (ripcord) κατάλληλης ισχύος 
για εύκολη απόσπαση του εξωτερικού μανδύα, εξωτερικό μανδύα από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο με προστασία από υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.  
 
Το καλώδιο θα συμμορφώνεται με την προδιαγραφή ΕΝ 60794-3:2015 / 60794-3-10:2015. 
Θα πρέπει να αντέχει σε δύναμη θραύσης 250 N/cm και σε δύναμη εφελκυσμού 1000 N κατά 
την εγκατάσταση και στατική κάμψη με ελάχιστη ακτίνα 10 φορές την εξωτερική διάμετρο του 
καλωδίου, με δοκιμές του κατασκευαστή κατά ΙΕC 60794-1-2.  
 
Σε κάθε περίπτωση τo καλώδιο θα πρέπει: 

o να είναι κατάλληλο για εύρος θερμοκρασιών από -25°C έως +60°C κατά τη 
λειτουργία, 0°C έως +40°C κατά την εγκατάσταση και -40°C έως +70°C κατά την 
αποθήκευση, 

o να έχει εξωτερικό μαύρο χρώμα με ανεξίτηλη σήμανση, 
o να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 25 έτη, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 

 
Θα πρέπει να υποβληθεί τεκμηρίωση του κατασκευαστή του καλωδίου όπου θα 
τεκμηριώνεται η κατασκευή του σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και θα αναφέρονται 
οι δοκιμές που εφαρμόζονται κατά την κατασκευή στο εργοστάσιο. 
 
Κατά την εγκατάσταση θα εφαρμόζεται κωδικοποιημένη σήμανση στα δύο άκρα του 
καλωδίου με αντίστοιχες ετικέτες. 
 
3.6.2 Οπτικές Ίνες 
 
Οι οπτικές ίνες του καλωδίου θα είναι μονότροπες (SMF) 9/125μm, τύπου ITU-T G.652D (ή 
τύπου ίδιου με τις ίνες του καλωδίου κορμού στο οποίο θα συνδεθούν, για τυχόν περίπτωση 
διαφοροποίησης) και θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 60793/60794. Θα έχουν 
γεωμετρικά, μηχανικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά μετάδοσης σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
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Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οπτικών ινών 
Παράμετρος Τιμή Μέθοδος 

μέτρησης 
Εξωτερική διάμετρος περιβλήματος 125 μm ± 1μm ΕΝ 60793-1-20 
Σφάλμα μη κυκλικότητας περιβλήματος <=1% ΕΝ 60793-1-20 
Σφάλμα συγκεντρικότητας τρόπου πεδίου <=0,6 μm ΕΝ 60793-1-20 
Διάμετρος επικάλυψης αχρωμάτιστης 245 μm ± 10μm ΕΝ 60793-1-21 
Διάμετρος επικάλυψης χρωματισμένης 250 μm ± 15μm ΕΝ 60793-1-21 
Σφάλμα μη κυκλικότητας επικάλυψης <=6% ΕΝ 60793-1-21 
Σφάλμα συγκεντρικότητας επικάλυψης/ 
περιβλήματος 

<= 12,5 μm ΕΝ 60793-1-21 

 
Μηχανικά χαρακτηριστικά οπτικών ινών 
Δοκιμή Παράμετρος Τιμή Μέθοδος 

μέτρησης 
Αντοχή (proof test) Μη μόνιμη επιμήκυνση 1% ΕΝ 60793-1-30 
Εφελκυσμός  0,69 GPa ΕΝ 60793-1-30 

Απογυμνωμένο μήκος ίνας 30 mm 
Μέση τιμή δύναμης 
απογύμνωσης 

>=1N 
<=5N 

Ταχύτητα απογύμνωσης 500 mm/min 

Απογυμνωσιμότητα 
επικάλυψης 

Προκλιματισμός 24 h 

ΕΝ 60793-1-32 

Ευαισθησία σε τασική 
διάβρωση 

Σταθερά ευαισθησίας >=18 ΕΝ 60793-1-33  
Μέθοδος Α 

Παραμένουσα κάμψη ίνας 
(fibre curl) 

Ακτίνα παραμένουσας 
κάμψης 

>=2 m ΕΝ 60793-1-34 

 
Χαρακτηριστικά μετάδοσης μονότροπων οπτικών ινών 

Παράμετρος Μονάδα 
Μέτρησης 

Προδιαγραφή Μέθοδος 
μέτρησης 

1310 nm <=0,35 
1383 ± 3 nm <=0,33 
1550 nm <=0,22 

Εξασθένηση 

1610 nm 

dB/km 

<=0,25 

ΕΝ 60793-1-
40 

1310 nm μm 9,2±0,4 Διάμετρος τρόπου 
πεδίου 1550 nm μm 10,4±0,5 

ΕΝ 60793-1-
45 

Μήκος κύματος 
αποκοπής 
καλωδιοποιημένης ίνας 
λcc 

 

Nm <=1260 
ΕΝ 60793-1-
44 

1285-1330 nm <=3,0 
1550 nm 

ps/(nm.km) 
<=18 

Μήκος 
κύματος 
μηδενικής 
διασποράς 

nm 1300-1324 Συντελεστής χρωματικής 
διασποράς 

Κλίση 
χρωματικής 
διασποράς 

ps/(nm2.km) <=0,092 

ΕΝ 60793-1-
42 

Συντελεστής διασποράς 
τρόπου πόλωσης (PMD) 

1550 nm 
ps/√km <=0,2 

ΕΝ 60793-1-
48 
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Ο χρωματικός κώδικας των ινών μέσα σε κάθε σωληνίσκο πρέπει να είναι σε συμφωνία με 
τον κώδικα 12 χρωμάτων IEC 60304 και των σωληνίσκων: κόκκινο - λευκά - μπλε. 
 
Οι συγκολλήσεις των ινών πρέπει να είναι τύπου τύπου τήξης. Και για τα δύο μήκη κύματος 
(1310/1550nm) η μέγιστη απώλεια που θα εισάγεται από οποιαδήποτε συγκόλληση δε θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 dB και η μέση απώλεια δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 dB 
για οποιοδήποτε τμήμα τερματισμένης ίνας, με τυπική απόκλιση όχι μεγαλύτερη από 0,07 
dB. 
 
3.7 Οπτικοί σύνδεσμοι (“μούφες”) ο.ινών 
 
Οι οπτικοί σύνδεσμοι (“μούφες”) εγκαθίστανται στα φρεάτια οπτικών ινών (ΦΟΙ) σύνδεσης 
και μέσα σ’αυτούς προστατεύονται οι συγκολλήσεις των ινιδίων.   
 
Οι οπτικοί σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για υπαίθριες εφαρμογές σε ένα εύρος 
θερμοκρασιών -20°C έως 60°C. Κάθε σύνδεσμος θα απαρτίζεται από ένα πλαστικό 
περίβλημα βαρέως τύπου, υδατοστεγές, θα συμπεριλαμβάνει σύστημα εισαγωγής, 
σφράγισης και στεγανότητας κατά την είσοδο των καλωδίων βαθμού IP68 και θα είναι 
επισκέψιμος με απλό τρόπο χωρίς να καταστρέφεται η προστασία του.  
 
Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 κυκλικές οπές διέλευσης ενός καλωδίου και μία 
μεγαλύτερη ελλειψοειδή (oval) οπή για τη δυνατότητα διέλευσης δύο καλωδίων. Θα έχει 
δυνατότητα διευθέτησης 72 συγκολλήσεων τύπου τήξης σε δύο τουλάχιστον χωριστές 
σχάρες από άκαμπτο πλαστικό ή μεταλλικές, θα διαθέτει χώρο για την προστασία των 
σπειροειδώς τυλιγμένων συγκολλώμενων ινιδίων (τουλάχιστον 1,5m ανά ινίδιο) και των 
υπόλοιπων ινιδίων που δε συγκολλώνται χωρίς να παραβιάζεται η ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας και ανακουφιστικό καταπόνησης για τα καλώδια. Η κάθε συγκόλληση θα 
προστατεύεται με θερμοσυστελλόμενο σωληνίσκο με μηχανική ενίσχυση και θα διευθετείται 
με προστασία από μηχανικές καταπονήσεις. 
 
3.8 Οπτικοί κατανεμητές 
 
Οι οπτικοί κατανεμητές, όπου θα γίνεται ο τερματισμός των ο.ινών θα είναι συμπαγείς 
κλειστού τύπου, από σκληρυνόμενο πλαστικό ή μεταλλικοί, κατάλληλοι για ανάρτηση εντός 
υπαίθριων πινάκων και για εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -20°C έως 60°C. Θα περιέχουν 
σχάρες συγκολλήσεων (splice trays) και οπτικούς συνδέσμους και θα έχουν χωρητικότητα 12 
συνδέσεων. Η διάταξη θα διαθέτει αντίστοιχο αριθμό οπτικών καλωδιοουρών (pigtails) οι 
οποίες θα είναι τερματισμένες στην πίσω πλευρά των υποδοχέων των συνδέσμων 
(couplers), ενώ στην ελεύθερη απόληξή τους θα γίνονται οι συγκολλήσεις των ινιδίων που 
τερματίζουν.  
 
Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει σφιγκτήρες καλωδίων, οδηγούς για την όδευση των ινιδίων 
και χώρο για την σπειροειδή τοποθέτηση των ινιδίων και των καλωδιοουρών (για μήκος 
~1,5m) χωρίς να παραβιάζεται η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας των ινών. Η κάθε 
συγκόλληση θα προστατεύεται με θερμοσυστελλόμενο σωληνίσκο με μηχανική ενίσχυση και 
θα διευθετείται με προστασία από μηχανικές καταπονήσεις. Οι οπτικοί σύνδεσμοι θα 
προστατεύονται με βιδωτά πλαστικά καπάκια. Για την προσδιορισμό κάθε ίνας θα 
χρησιμοποιείται σύστημα σήμανσης με ετικέτες. 
 
Οι καλωδιοουρές θα πρέπει να διαθέτουν μονότροπη ίνα συμβατή με τις οπτικές ίνες που θα 
καταλήγουν προς τερματισμό, εξωτερικό πλαστικό περίβλημα και βασική μηχανική ενίσχυση 
(π.χ. ίνες αραμίδης). Η συνολική απόσβεση που θα εισάγει το σύστημα καλωδιοουράς και 
του διπλού συνδέσμου (coupler) του πλαισίου συνδέσεων δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 
0,5dB. 
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4. Εξοπλισμός Η/Υ 
 
4.1 H/Y τύπου Εξυπηρετητή (server) 
 
Ο κάθε Η/Υ εξυπηρετητής (server) που θα χρησιμοποιηθεί για τους περιφερειακούς 
σταθμούς RCIS και τον κεντρικό σταθμό CCIS 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 για μεν τους RCIS σε μορφή tower και για τον CCIS 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 
 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 
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 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. 

 
4.2 Οθόνη Η/Υ τύπoυ LCD 
 
Οι οθόνες Η/Υ θα είναι τύπου TFT LCD (LED backlit), διάστασης διαγωνίου 21,5’’, σύμφωνες 
με τα εξής: 
 

 Τεχνολογία panel: IPS (In-Plane Switching) αντιθαμβωτικό (antiglare). 
 Δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης. 
 Χρώμα πλαισίου: μολυβί ή μαύρο, τόνου «ματ».   
 Αναλογία πλευρών εικόνας (aspect ratio): 16:9. 
 Ανάλυση εικονοστοιχείων (native resolution): 1920(Η)x1080(V)  
 Λαμπρότητα (brightness)  250cd/m2 
 Αντίθεση (native contrast)  1000:1 (static) 
 Χρώματα (colors)  16,7 x106 (24 bit) 
 Χρόνος απόκρισης (response time)  8 ms (G to G) 
 Γωνία θέασης: 178°Η / 160°V  
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 Θύρες εισόδου σημάτων : VGA και 2 θύρες ψηφιακές (DVI-D, HDMI, DisplayPort), σε 
κάθε περίπτωση συμβατή θύρα με τις εξόδους του Η/Υ στον οποίο θα συνδεθεί 

 Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας συγχρονισμού (H/V), λαμπρότητας, αντίθεσης 
 
4.3 Λογισμικό έξυπνης ανάλυσης περιεχομένου video (VCA) των περιφερειακών 

εξυπηρετητών (Regional CCTV Info-Servers) 
 
Το λογισμικό των εξυπηρετητών RCIS θα πληροί τις ίδιες απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
ανωτέρω παράγραφο 2.2 για το ενσωματωμένο λογισμικό VCA των καμερών και επιπλέον 
τα εξής: 

 Θα βασίζεται σε έτοιμα εμπορικά προϊόντα και εργαλεία ανάπτυξης 
 Θα μπορεί να διενεργεί ταυτόχρονα την VCA ανάλυση για τουλάχιστον δέκα (10) 

κάμερες (η αδειοδότηση μπορεί να είναι για μικρότερο αριθμό καμερών σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις ανά σταθμό, αλλά θα είναι δυνατή η επέκταση για τον αναφερόμενο 
αριθμό δέκα καμερών απλά με επέκταση της άδειας και περαιτέρω παραμετροποίηση 
του λογισμικού).  

 
 
5. Υποδομές σωληνώσεων 
 
5.1 Σωλήνες εγκατάστασης καλωδίων 
 
Οι σωλήνες εγκατάστασης των καλωδίων θα είναι πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες που θα 
συμμορφώνονται με τη σχετική ΕΤΕΠ 04-20-01-02, κατηγορία πλαστικοί σωλήνες βαρέως 
τύπου (§5.2.3).  
Ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης μπορεί να είναι είτε άκαμπτοι είτε εύκαμπτοι (σπιράλ). 
Σωλήνες που εγκαθίστανται ορατοί θα είναι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  
Εφόσον χρησιμοποιηθούν για εγκατάσταση ακραίου καλωδίου οπτικών ινών, θα πρέπει να 
έχουν εσωτερική αντιτριβική επικάλυψη για την εύκολη εγκατάσταση καλωδίου με εμφύσηση. 
Τα παρελκόμενα εξαρτήματα της εγκατάστασης (καμπύλες, μούφες κλπ.) θα είναι σύμφωνα 
με την ίδια ΕΤΕΠ. 
 
5.2 Μικροσωλήνας 
 
Ο μικροσωλήνας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκατάσταση των ακραίων καλωδίων 
οπτικών ινών.  
Θα είναι αμέσου ταφής (Direct Buried), κατασκευασμένος από HDPE, διαμέτρου 16/12mm 
(εξωτ./εσωτ.) και θα είναι ειδικός για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών με εμφύσηση. Η 
εσωτερική επιφάνεια θα διαθέτει ειδική μόνιμη αντιτριβική επικάλυψη για την εύκολη διέλευση 
των καλωδίων. Θα πρέπει να αντέχει σε εφελκυσμό  1kN και σε σύνθλιψη  1kN σύμφωνα 
με το EN 60794-1-2, να αντέχει σε πίεση 20bars και να έχει ελάχιστη δυνατή ακτίνα κάμψης 
10 φορές τη διάμετρό του. 
Τα χρώμα του μικροσωλήνα καθορίζεται ότι θα είναι μωβ (RAL4005) για ομοιομορφία και 
αναγνωρισιμότητα της εγκατάστασης. 
 
Για την περίπτωση που η εγκατάσταση του μικροσωλήνα θα αποτελείται από περισσότερα 
τμήματα, το κάθε τμήμα θα συνδέεται (μουφάρεται) με το επόμενο με ειδική μούφα 
(μικρομούφα). 
Οι μικρομούφες θα έχουν τις ίδιες προδιαγραφές εγκατάστασης για άμεση ταφή (Direct 
Buried) και θα είναι κατάλληλες για την εξωτερική διάμετρο του μικροσωλήνα. Θα είναι 
αεροστεγείς/υδατοστεγείς, θα αντέχουν σε πίεση 25 bars και θα συμμορφώνονται με το 
πρότυπο ΕΝ 50411-2-8. Η εφαρμογή και το άνοιγμά τους θα είναι εύκολο να γίνεται στο 
πεδίο χωρίς χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ή καταστροφή τους (κουμπωτού τύπου) και θα 
διαθέτουν ασφαλιστικούς συνδετήρες (clips). Μέσα στη μικρομούφα τα άκρα των σωλήνων 
θα εφάπτονται σε όλη την περιφέρεια χωρίς κανένα διάκενο.  
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Στα άκρα εισαγωγής/εξαγωγής του ακραίου καλωδίου οπτικών ινών θα εφαρμόζονται για 
στεγανοποίηση ειδικοί προσαρμογείς (blocks), οι οποίοι θα καθιστούν τα σημεία 
προσαρμογής αεροστεγή και υδατοστεγή. Θα είναι στερεοί από ενισχυμένο πλαστικό υλικό 
και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι σύμφωνα με τον κατασκευαστή για τη διάμετρο του 
μικροσωλήνα και του καλωδίου.  
 
 
5.3 Φρεάτια 
 
Τα φρεάτια που απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση θα είναι 
κατασκευασμένα από υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους τοιχωμάτων 15cm 
τουλάχιστον και θα φέρουν περιμετρικό πλαίσιο και κάλυμμα.  
Το περιμετρικό πλαίσιο θα είναι εγκιβωτισμένο στο χείλος του φρεατίου και θα διαθέτει 
υποδοχή για την στήριξη του καλύμματος. Το κάλυμμα και το πλαίσιο θα είναι 
κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) και η όλη κατασκευή θα είναι πλήρως 
στεγανή. Η αντοχή του καλύμματος θα είναι κατηγορίας Β125, C250 ή D400 (ΕΝ 124) 
ανάλογα της θέσης του φρεατίου. Το κάλυμμα θα διαθέτει δύο υποδοχές ανάρτησης μη 
προεξέχουσες και θα έχει διαστάσεις περίπου ίδιες με το ελεύθερο άνοιγμα του φρεατίου. Το 
φρεάτια θα είναι στεγανά σε όλη την επιφάνεια. Στα τοιχώματα θα φέρουν οπές σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις εισόδου/εξόδου σωλήνων καλωδίων. Στα σημεία αυτά μετά την εγκατάσταση 
των σωλήνων θα γίνεται σφράγιση με τσιμεντοκονίαμα για στεγανότητα.   
 
Για την περίπτωση χρήσης τους για τη διέλευση ακραίου καλωδίου οπτικών ινών, θα πρέπει 
να μπορούν να εξυπηρετήσουν την όδευση και να φιλοξενήσουν περίσσεια καλωδίου (όπου 
απαιτείται) χωρίς να παραβιάζονται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για την ελάχιστη 
ακτίνα κάμψης του καλωδίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το προσφερόμενο υλικό, λογισμικό καθώς και οι υπηρεσίες θα πρέπει να συμφωνούν 
πλήρως με τους ακόλουθους πίνακες. 
 
1.Κάμερες και συστήματα ανάλυσης video σε οδικά τμήματα με δικτυακή υποδομή 

 

α/α Απαιτήσεις 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια - 
Παραπομπές στα 
τεχνικά φυλλάδια 

Α. Γενικές Απαιτήσεις 
1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει στο 

πεδίο είκοσι (20) ΙΡ κάμερες τύπου dome (σταθερές με 
φακό μεταβλητής εστίασης), στις θέσεις 1-20 του πίνακα 
του παραρτήματος Ι ή εναλλακτικές όπως εγκριθούν 
από την ΕΟΑΕ σε συνέχεια των από κοινού αυτοψιών, 
τις οποίες θα συνδέσει σε σημεία πρόσβασης της 
δικτυακής υποδομής της οδού, κάνοντας τις αντίστοιχες 
προσθήκες δικτυακού εξοπλισμού και επεμβάσεις, για 
την ενσύρματη επικοινωνία με τα τέσσερα (4) 
αναφερόμενα περιφερειακά σημεία εγκαταστάσεων της 
ΕΟ. 

ΝΑΙ   

2 Σε καθένα από τα τέσσερα (4) Κέντρα της οδού ο 
Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει ένα Η/Υ 
τύπου server (Περιφερειακό/Regional CCTV-Info Server 
- “RCIS”) με λογισμικό έξυπνης ανάλυσης περιεχομένου 
video (VCA) και λειτουργικό σύστημα Windows Server 
2016 ή ισοδύναμο, ο οποίος θα λαμβάνει σήματα 
συνεχούς ροής video (video streaming) σε πραγματικό 
χρόνο (live) από τις αντίστοιχες αναφερόμενες ανά 
Κέντρο κάμερες. Οι RCIS θα επεξεργάζονται συνεχώς 
όλες τις ροές video της αρμοδιότητάς τους με χρήση των 
κατάλληλων αλγορίθμων VCA, ώστε να παράγουν τα 
ζητούμενα κυκλοφοριακά δεδομένα (Traffic Data - TD) 
που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, θα τα 
μορφοποιούν/ομαδοποιούν και θα τα αποθηκεύουν 
στους δίσκους τους, ώστε να είναι διαθέσιμα προς 
προσπέλαση από τον CCIS. Παράλληλα θα 
αποθηκεύουν τα σχετικά συμπληρωματικά δεδομένα 
(metadata) της ανάλυσης. 

ΝΑΙ   

3 Οι RCIS θα λαμβάνουν αυτόματα αποσπάσματα ροής 
ζωντανού (live) video (video-clip) από τις κάμερες της 
αρμοδιότητάς τους, με ρυθμό λήψης της τάξης των 
5min, διάρκεια video-clip της τάξης των 30sec και 
ποιότητα εικόνας CIF/15fps ή καλύτερη με μέγεθος 
αρχείου λήψης που να μην ξεπερνάει τα 2ΜΒ.  
Τα video-clip που θα λαμβάνονται από τις κάμερες δε 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε απεικόνιση 
στοιχείων από τις αναλύσεις VCA, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διάδοση προς το ευρύτερο κοινό. 

ΝΑΙ   

4 Ο Προμηθευτής θα προγραμματίσει την επικοινωνία των 
RCIS με τέσσερις (4) υφιστάμενες ΙΡ κάμερες που 
συνδέονται δικτυακά ήδη με τα προαναφερόμενα κέντρα 
(από 2 για το ΚΔΑ Ιωαννίνων και ΚΕΚ Ανηλίου), για τη 
λήψη video-clip και από αυτές με αντίστοιχο ρυθμό, 
διάρκεια και ποιότητα λήψης με τις νέες κάμερες.  

ΝΑΙ   

5 Οι RCIS θα αποθηκεύουν τα λαμβανόμενα 20+4 video-
clip (δεδομένα video, Video Data - VD) στους δίσκους 
τους με τον ίδιο ρυθμό της λήψης, ώστε να είναι 
διαθέσιμα προς προσπέλαση από τον CCIS. 

ΝΑΙ   
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α/α Απαιτήσεις 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια - 
Παραπομπές στα 
τεχνικά φυλλάδια 

6 Η ανανέωση των αρχείων TD και VD θα γίνεται μέσω 
αυτοματοποιημένων προγραμμάτων (scripts) που θα 
προγραμματιστούν να εκτελούνται συνεχώς στους 
RCIS, με μηχανισμό ώστε να κρατείται ιστορικό των 
αρχείων σε τμήμα των δίσκων για συγκεκριμένη χρονική 
διάρκεια με κυκλική επικάλυψη, όπως θα καθοριστεί 
από την ΕΟΑΕ (λαμβάνοντας υπόψη το ακριβές 
μέγεθος των αρχείων της εφαρμογής).  
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελούνται στους Η/Υ 
και τις κάμερες της προμήθειας θα γίνονται 
αυτοματοποιημένα (με χρήση scripts που θα 
προγραμματιστούν με συνεχή κυκλική εκτέλεση), χωρίς 
να χρειάζεται οπουδήποτε κάποια επέμβαση χειριστή 
εκτός από περιοδικές (π.χ. ετήσιες) εργασίες τακτικής 
συντήρησης των συστημάτων (έλεγχο/καθαρισμό 
αρχείων συστήματος/log files κλπ.).  

ΝΑΙ   

7 Οι RCIS θα πρέπει να κρατούν τα διάφορα συμβάντα 
των εφαρμογών και του συστήματος σε σχετικά αρχεία 
χρονολογίου (log files) στα οποία θα μπορούν να 
ανατρέχουν ο διαχειριστής των εφαρμογών και του 
συστήματος για τις εργασίες υποστήριξης/συντήρησης. 

ΝΑΙ   

8 Για κάθε κάμερα θα είναι δυνατή, στον αντίστοιχο RCIS, 
η απεικόνιση της ροής video (live) και η 
παραμετροποίησή της μέσω διεπαφής (κατά προτίμηση 
ανοιχτή διεπαφή http/web, αλλιώς θα πρέπει να 
παρασχεθεί από τον Προμηθευτή το σχετικό λογισμικό 
διεπαφής στον RCIS). 

ΝΑΙ   

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές καμερών dome σε οδικά τμήματα με δικτυακή υποδομή 

1 Η κάμερα θα είναι έγχρωμη IP ψηφιακή, τύπου dome 
σταθερή, με φακό μεταβλητής εστίασης, έτοιμη για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 

ΝΑΙ   

2 Η κάμερα θα διαθέτει προστατευτικό περίβλημα/ 
κέλυφος κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον 
με ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα παρέχει 
προστασία από διείσδυση νερού και σκόνης βαθμού 
IP66, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50 °C  
(αποδεκτή και με ενσωματωμένη ελεγχόμενη 
θερμαντική αντίσταση), λειτουργία σε σχετική υγρασία 
20-85% και προστασία από κρούση βαθμού ΙΚ10. 

ΝΑΙ   

3 Θα διαθέτει φωτοαισθητήρα τεχνολογίας progressive 
scan, CMOS ή CCD. 

ΝΑΙ   

4 Θα διαθέτει ανάλυση εικονοστοιχείων 1080p 
(1920X1080) ή μεγαλύτερη (16:9). 

ΝΑΙ   

5 Θα διαθέτει φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal), με 
διακύμανση εστιακού βάθους (focal length) που να 
καλύπτει τουλάχιστον το εύρος 3-9mm (με οπτικό zoom 
τουλάχιστον 3x) και γωνία οπτικού πεδίου που να 
καλύπτει τουλάχιστον το εύρος 40-90° οριζόντια και 30-
50° κάθετα. 

ΝΑΙ   

6 Θα είναι κατάλληλη για λειτουργία Ημέρα και Νύχτα 
(Day&Night), με δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού (Color <=0.5lux και B/W <=0.05lux). 

ΝΑΙ   

7 Θα διαθέτει προστασία αυτόματης προσαρμογής 
διαφράγματος στις φωτεινές διακυμάνσεις (Auto Iris, 
Automatic Electronic Shutter). 

ΝΑΙ   
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α/α Απαιτήσεις 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια - 
Παραπομπές στα 
τεχνικά φυλλάδια 

8 Θα διαθέτει ευρεία δυναμική απόκριση (WDR) και 
λειτουργίες White Balance και Backlight compensation. 

ΝΑΙ   

9 Θα διαθέτει υποδοχή micro SD/SDHC/SDXC για 
τοποθέτηση κάρτας μνήμης. 

ΝΑΙ   

10 Θα διαθέτει θύρα σύνδεσης Ethernet RJ-45 10BASE-
T/100BASE-TX. 

ΝΑΙ   

11 Θα παρέχει συμπίεση video Η.264 και M-JPEG, με 
δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 2 διακριτών 
ροών/streams.  Η ποιότητα εικόνας του κάθε stream θα 
μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά, με ανάλυση 1080p, 720p, 
D1/4CIF και CIF ή παραπλήσιες αναλύσεις σε διάφορες 
τιμές ρυθμού fps. 

ΝΑΙ   

12 Θα είναι συμβατή με ONVIF Profile S, Profile G. ΝΑΙ   
13 Θα υποστηρίζει τα πρωτοκόλλα: IP, TCP, UDP, RTP, 

RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, NTP, IGMP, 
DHCP. 

ΝΑΙ   

14 Θα παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού περιοδικής 
αποστολής αποσπασμάτων video (video-clip). 

ΝΑΙ   

15 Θα παρέχει ασφάλεια πρόσβασης μέσω κωδικών/ 
password και δικτυακών πρωτοκόλλων ασφαλούς 
πρόσβασης (SSL κλπ.). 

ΝΑΙ   

16 Θα παρέχει δυνατότητα αποκλεισμού επιλεγμένων 
περιοχών εικόνας (privacy masking). 

ΝΑΙ   

17 Θα παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ID string στην 
εικόνα. 

ΝΑΙ   

18 Θα παρέχει δυνατότητα παραμετροποίησης και 
ρύθμισης μέσω web διεπαφής. 

ΝΑΙ   

19 Θα φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ   

Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές λογισμικού VCA των server “RCIS” 

1 Το λογισμικό VCA θα βασίζεται σε έτοιμα εμπορικά 
προϊόντα και εργαλεία ανάπτυξης. 

ΝΑΙ   

2 Θα μπορεί να διενεργεί ταυτόχρονα την VCA ανάλυση 
για τουλάχιστον δέκα (10) κάμερες (η αδειοδότηση 
μπορεί να είναι για μικρότερο αριθμό καμερών σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις ανά σταθμό, αλλά θα είναι δυνατή η 
επέκταση για τον αναφερόμενο αριθμό δέκα καμερών 
απλά με επέκταση της άδειας και περαιτέρω 
παραμετροποίηση του λογισμικού). 

ΝΑΙ   

3 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού 
πολλαπλών (τουλάχιστον είκοσι) περιοχών/ζωνών στην 
εικόνα για την ανίχνευση κινήσεων και τη διεξαγωγή 
μετρήσεων. 

ΝΑΙ   

4 Θα πρέπει να παρέχει διάφορα φίλτρα ανίχνευσης/ 
μέτρησης κινούμενων οχημάτων (τουλάχιστον μέτρηση 
διάβασης γραμμής από όχημα με συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, κατηγοριοποίηση οχήματος και μέτρηση 
ταχύτητας οχήματος), με χρήση αντίστοιχων κανόνων 
για τις μετρήσεις. 

ΝΑΙ   

5 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης 
ανιχνευόμενων οχημάτων για τουλάχιστον δύο 
κατηγορίες οχημάτων (επιβατικά και ογκωδέστερα 
εμπορικά) σύμφωνα με το μέγεθός τους. 

ΝΑΙ   



 

K:\Promithies\2018_crocodile2_cameres_5624\Tefhi\03_SoW_5624.doc  44  0000/5624/Β02 

α/α Απαιτήσεις 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια - 
Παραπομπές στα 
τεχνικά φυλλάδια 

6 Θα πρέπει να παρέχει πολλαπλούς μετρητές 
(τουλάχιστον δεκαπέντε συνολικά) για τη μέτρηση 
οχημάτων στην εικόνα σχετισμένα με την κατηγορία των 
οχημάτων. 

ΝΑΙ   

7 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διάκρισης οχημάτων 
που διασχίζουν ταυτόχρονα μια καθορισμένη γραμμή με 
βάση το μέγεθος των οχημάτων ή άλλο αυτόματο 
αλγοριθμικό τρόπο. 

ΝΑΙ   

8 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων 
ταχύτητας των ανιχνευόμενων οχημάτων (για ταχύτητες 
που συναντώνται σε περιβάλλον αυτοκινητοδρόμου) είτε 
με συνεχή ροή ανά διέλευση είτε αθροιστικά ανά ζώνη 
ταχύτητας για τουλάχιστον έξι προκαθορισμένες ζώνες 
ταχύτητας. 

ΝΑΙ   

9 Η ακρίβεια των μετρήσεων θα πρέπει να είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από 90%. 

ΝΑΙ   

10 Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να διαθέτουν έξυπνα φίλτρα 
για την αποφυγή σφαλμάτων όπως διάκριση 
οχημάτων/σκιάς, φίλτρο μετεωρολογικών 
κατακρημνίσεων, φίλτρο μικροταλαντώσεων της 
κάμερας κλπ. 

ΝΑΙ   

11 Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε 
περιβάλλον μειωμένου φωτισμού όπως αυτό του 
νυκτερινού φωτισμού αυτοκινητοδρόμου, ώστε να 
μπορούν να παρέχουν κανονικά τις μετρήσεις κατά τη 
νύχτα. 

ΝΑΙ   

12 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής 
ρύθμισης (calibration) των διαφόρων φίλτρων 
ανίχνευσης/μέτρησης. 
Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκδήλωσης 
συναγερμών σχετισμένα με την εκπλήρωση κάποιου 
κανόνα και για τεχνικό πρόβλημα. 

ΝΑΙ   

13 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκδήλωσης 
συναγερμών σχετισμένα με την εκπλήρωση κάποιου 
κανόνα και για τεχνικό πρόβλημα. 

ΝΑΙ   

14 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα απεικόνισης στην 
οθόνη της ανίχνευσης (tracking) και των μετρητών (on-
screen display). 

ΝΑΙ   

15 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα μετάδοσης ροής 
(streaming) συμπληρωματικών περιγραφικών μετα-
δεδομένων (metadata) για τα μετρούμενα στοιχεία. 

ΝΑΙ   

16 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης των 
δεδομένων ανά αθροιστή ή μαζικά ανά εγγραφή σε 
προκαθορισμένα (scheduled) χρονικά διαστήματα (με 
ανάλυση τουλάχιστον ανά 5min), σε μηχαναγνώσιμη 
μορφή. 

ΝΑΙ   

17 Η δυνατότητα ρύθμισης/προγραμματισμού των 
διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας VCA θα μπορεί 
να γίνεται απομακρυσμένα μέσω της web γραφικής 
διεπαφής. 

ΝΑΙ   

Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές μεταγωγέα δικτύου Gigabit Ethernet δακτυλίου (ring) 

1 O μεταγωγέας θα είναι βιομηχανικού τύπου, συμπαγής 
(compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα 
(DIN-rail). 

ΝΑΙ   
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2 Θα διαθέτει τουλάχιστον δέκα θύρες Ethernet (IEEE 
802.3): δύο οπτικές θύρες Gigabit Ethernet με οπτικές 
διεπαφές κατάλληλες για μονότροπη οπτική ίνα 
(9/125μm) και για την απόσταση της σύνδεσης που θα 
χρησιμοποιηθεί στο έργο (είτε ενσωματωμένη 
1000Base-X είτε με προστιθέμενη διεπαφή SFP ή 
GBIC, κατηγορίας laser Class 1, με κέρδος ισχύος 
κατάλληλο για την απόσταση εφαρμογής και σε κάθε 
περίπτωση όχι κάτω από 10dB) και οκτώ θύρες χαλκού, 
εκ των οποίων η μία Gigabit Ethernet (10/100/100Base-
T/TX/T) και οι επτά είτε Gigabit Ethernet 
(10/100/100Base-T/TX/T) είτε Fast Ethernet 
(10/100Base-T/TX). 

ΝΑΙ   

3 Οι θύρες χαλκού θα έχουν διεπαφή RJ-45 και θα 
υποστηρίζουν λειτουργίες Auto MDI/MDI-X (αυτόματη 
ρύθμιση συνδεσμολογίας για crossover) και Auto-
negotiation (δυναμική ρύθμιση της ταχύτητας και του 
τύπου duplex επικοινωνίας). 

ΝΑΙ   

4 Θα είναι διαχειρίσιμος (manageable) με πρωτόκολλα 
HTTP (μέσω Web), Telnet, SNMP (υποστήριξη TCP/IP, 
DHCP). 

ΝΑΙ   

5 Θα είναι επιπέδου 2 (Layer-2) μεταγωγέας που θα 
υποστηρίζει τα πρωτόκολλα RSTP (ΙΕΕΕ 802.1D-2004 
ή 802.1w), VLAN Tagging (IEEE 802.1Q), Class of 
Service (IEEE 802.1p), Port Τrunk with LACP (IEEE 
802.3ad), Flow Control (IEEE 802.3x), User 
Authentication (IEEE 802.1Χ), IGMP snooping.  

ΝΑΙ   

6 Θα διαθέτει προστασία IP20, εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας –20 °C έως +60 °C, εύρος σχετικής 
υγρασίας λειτουργίας 10-90%, MTBF ≥ 200.000 ώρες, 
προστασία από υπερτάσεις. 

ΝΑΙ   

7 Θα διαθέτει δυνατότητα τροφοδοσίας από δύο 
παράλληλα τροφοδοτικά για εφεδρεία. 

ΝΑΙ   

8 Θα διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο 
λειτουργίας των θυρών, την τροφοδοσία κλπ.  

ΝΑΙ   

9 Θα φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ   

Ε. Τεχνικές Προδιαγραφές μεταγωγέα δικτύου Fast Ethernet ακτινικού (uplink) 
1 O μεταγωγέας θα είναι βιομηχανικού τύπου, συμπαγής 

(compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα 
(DIN-rail). 

ΝΑΙ   

2 Θα διαθέτει τουλάχιστον πέντε θύρες Ethernet (IEEE 
802.3): μία οπτική θύρα Fast Ethernet (uplink) με οπτική 
διεπαφή κατάλληλη για μονότροπη οπτική ίνα 
(9/125μm) και για την απόσταση της σύνδεσης που θα 
χρησιμοποιηθεί στο έργο (είτε ενσωματωμένη 100Base-
FX είτε με προστιθέμενη διεπαφή SFP FE, κατηγορίας 
laser Class 1, με κέρδος ισχύος κατάλληλο για την 
απόσταση εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω 
από 10dB) και τέσσερις θύρες χαλκού Fast Ethernet 
(10/100Base-T/TX). 

ΝΑΙ   

3 Οι θύρες χαλκού θα έχουν διεπαφή RJ-45 και θα 
υποστηρίζουν λειτουργίες Auto MDI/MDI-X (αυτόματη 
ρύθμιση συνδεσμολογίας για crossover) και Auto-
negotiation (δυναμική ρύθμιση της ταχύτητας και του 
τύπου duplex επικοινωνίας). 

ΝΑΙ   
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4 Θα είναι διαχειρίσιμος (manageable) με πρωτόκολλα 
HTTP (μέσω Web), Telnet, SNMP (υποστήριξη TCP/IP, 
DHCP). 

ΝΑΙ   

5 Θα είναι επιπέδου 2 (Layer-2) μεταγωγέας που θα 
υποστηρίζει τα πρωτόκολλα RSTP (ΙΕΕΕ 802.1D-2004 
ή 802.1w), VLAN Tagging (IEEE 802.1Q), Class of 
Service (IEEE 802.1p), Port Τrunk with LACP (IEEE 
802.3ad), Flow Control (IEEE 802.3x), User 
Authentication (IEEE 802.1Χ), IGMP snooping. 

ΝΑΙ   

6 Θα διαθέτει προστασία IP20, εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας –20 °C έως +60 °C, εύρος σχετικής 
υγρασίας λειτουργίας 10-90%, MTBF ≥ 200.000 ώρες, 
προστασία από υπερτάσεις. 

ΝΑΙ   

7 Θα διαθέτει δυνατότητα τροφοδοσίας από δύο 
παράλληλα τροφοδοτικά για εφεδρεία. 

ΝΑΙ   

8 Θα διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο 
λειτουργίας των θυρών, την τροφοδοσία κλπ.  

ΝΑΙ   

9 Θα φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ   

ΣΤ. Τεχνικές Προδιαγραφές δικτυακού μετατροπέα μέσου (media converter) Ethernet 
1 O μεταγωγέας θα είναι βιομηχανικού τύπου, συμπαγής 

(compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα 
(DIN-rail). 

ΝΑΙ   

2 Θα διαθέτει δύο θύρες Ethernet (IEEE 802.3) για 
διεκπεραίωση μετατροπής μέσου χαλκού/οπτικό σε μια 
αμφίπλευρη επικοινωνία Ethernet, εκ των οποίων η 
θύρα χαλκού θα είναι Fast Ethernet (10/100Base-T/TX) 
και η οπτική θύρα θα είναι αντίστοιχα Fast Ethernet, με 
οπτική διεπαφή για μονότροπη οπτική ίνα (SMF, 
9/125μm) ή πολύτροπη οπτική ίνα (ΜMF, 62,5/125μm) 
όπως απαιτείται κατά περίπτωση. Η οπτική διεπαφή θα 
είναι είτε ενσωματωμένη στο μετατροπέα είτε με 
προστιθέμενη διεπαφή SFP/GBIC, κατάλληλη για την 
απόσταση της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί στο 
έργο (κατηγορίας laser Class 1, με κέρδος ισχύος 
κατάλληλο για την απόσταση εφαρμογής). 

ΝΑΙ   

3 Η θύρα χαλκού θα έχει διεπαφή RJ-45 και θα 
υποστηρίζει λειτουργίες Auto MDI/MDI-X (αυτόματη 
ρύθμιση συνδεσμολογίας για crossover) και Auto-
negotiation (δυναμική ρύθμιση της ταχύτητας και του 
τύπου duplex επικοινωνίας). 

ΝΑΙ   

4 Θα διαθέτει προστασία IP20, εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας –20 °C έως +60 °C, εύρος σχετικής 
υγρασίας λειτουργίας 10-90%, MTBF ≥ 200.000 ώρες, 
προστασία από υπερτάσεις. 

ΝΑΙ   

5 Θα διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο 
λειτουργίας των θυρών, την τροφοδοσία κλπ.  

ΝΑΙ   

6 Θα φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ   
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Α. Γενικές Απαιτήσεις 

1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει στο 
πεδίο είκοσι (20) ΙΡ κάμερες τύπου dome (σταθερές 
με φακό μεταβλητής εστίασης), με ενσωματωμένο 
λογισμικό ανάλυσης video (VCA) στις θέσεις 21-40 
του πίνακα του παραρτήματος Ι, ή εναλλακτικές όπως 
εγκριθούν από την ΕΟΑΕ σε συνέχεια των από κοινού 
αυτοψιών. 

ΝΑΙ   

2 Οι κάμερες θα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα την 
εκτέλεση των αλγορίθμων VCA που απαιτούνται για 
να επεξεργάζονται τα σήματα video που λαμβάνουν 
και να παράγουν τα ζητούμενα κυκλοφοριακά 
δεδομένα (Traffic Data - TD), που προσδιορίζονται 
στο παράρτημα Ι, τα οποία θα μεταφέρονται στη 
συνέχεια προς τον CCIS.  
Η μορφοποίηση και ομαδοποίηση των TD θα γίνεται 
στον CCIS, εκτός εάν οι κάμερες διαθέτουν 
αντίστοιχες δυνατότητες οπότε εναλλακτικά μπορεί να 
γίνεται και τοπικά. Επίσης θα μεταφέρονται προς τον 
CCIS τα σχετικά συμπληρωματικά δεδομένα 
(metadata) της ανάλυσης. 
 

ΝΑΙ   

3 Οι είκοσι (20) κάμερες θα καταγράφουν 
αποσπάσματα ροής ζωντανού (live) video (video-clip) 
με ρυθμό λήψης της τάξης των 5min, διάρκεια video-
clip της τάξης των 30sec και ποιότητα εικόνας 
CIF/15fps ή καλύτερη με μέγεθος αρχείου λήψης που 
να μην ξεπερνάει τα 2ΜΒ.  
Τα video-clip που θα λαμβάνονται από τις κάμερες δε 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 
απεικόνιση στοιχείων από τις αναλύσεις VCA, ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάδοση προς το 
ευρύτερο κοινό. 
Tα video-clip θα πρέπει με τον ίδιο ρυθμό να 
μεταφέρονται προς τον CCIS (δεδομένα video, Video 
Data - VD). 

ΝΑΙ   

4 Η μεταφορά των TD και VD από τις κάμερες προς τον 
CCIS θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου, είτε έμμεσα 
μέσω cloud (οι κάμερες θα στέλνουν σε περιοχή 
αρχειοθέτησης cloud που θα προσδιοριστεί από την 
ΕΟΑΕ και ο CCIS θα ανασύρει τα δεδομένα από την 
ίδια περιοχή με αντίστοιχο ρυθμό) είτε άμεσα από τις 
κάμερες στον CCIS (μέσω υπηρεσίας FTP ή άλλης 
που θα διαμορφωθεί και στις δύο πλευρές). 
  

ΝΑΙ   

5 Η πρόσβαση των καμερών προς το Διαδίκτυο θα 
γίνεται μέσω δικτύων κυψελοειδούς/κινητής 
τηλεφωνίας, από τα διαθέσιμα κατά περίπτωση δίκτυα 
3G ή 4G των σχετικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 
Για το σκοπό αυτό ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα 
εγκαταστήσει στις θέσεις των καμερών 
πίνακες/ερμάρια εξωτερικού χώρου εντός των οποίων 
θα εγκατασταθούν μεταξύ άλλων και κατάλληλοι 
δρομολογητές/router 3G ή 4G, που θα 
διεκπεραιώνουν αυτήν την επικοινωνία και οι οποίοι 
θα διαθέτουν και θύρα Fast Ethernet στην οποία θα 

ΝΑΙ   
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συνδέονται οι κάμερες.  
Οι απαιτούμενες συνδέσεις 3G/4G με τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους θα γίνουν από την 
ΕΟΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά στοιχεία 
κάλυψης/ διαθεσιμότητας των δικτύων. Για την 
επιλογή των τεχνικών στοιχείων των συνδέσεων θα 
υπάρχει τεχνικός συντονισμός με τον Προμηθευτή και 
ενδεχομένως να απαιτηθεί να διενεργηθεί αυτοψία 
στις σχετικές θέσεις επιτόπου.  

6 Η επιλογή του κατάλληλου προσφερόμενου 
εξοπλισμού των δρομολογητών 3G ή 4G που θα 
εγκατασταθούν θα γίνει από τον Προμηθευτή βάσει 
της εκτίμησης των κατά τόπους αναγκών 
εξυπηρέτησης αποστολής όγκου δεδομένων και θα 
πρέπει να είναι συμβατός με την τεχνολογία του/των 
δικτύων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. UMTS, 
HSDPA, HSPA+ κλπ.), ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας αποστολής (upload) με την κατάλληλη 
ταχύτητα για την εφαρμογή (π.χ. 1Mbps) σύμφωνα με 
τον όγκο/ρυθμό αποστολής και την κατανομή φόρτου 
της υπολογιστικής ισχύος της κάμερας. 
Σε κάθε περίπτωση ο δρομολογητής 3G ή 4G που θα 
επιλεγεί μετά την αυτοψία στις επιμέρους θέσεις του 
πεδίου κατά περίπτωση, θα είναι βιομηχανικού τύπου, 
θα υποστηρίζει σύνδεση μέσω VPN και θα πληροί τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
Προμήθειας.  

ΝΑΙ   

7 Για κάθε κάμερα θα πρέπει να είναι δυνατή η 
απεικόνιση της ροής video (live) και η 
παραμετροποίησή της μέσω διεπαφής (ανοιχτή 
διεπαφή http/web, αλλιώς θα πρέπει να παρασχεθεί 
από τον Προμηθευτή το σχετικό λογισμικό διεπαφής 
στον CCIS) απομακρυσμένα από τα κεντρικά γραφεία 
ΕΟΑΕ (με σχετικές ρυθμίσεις Διαδικτύου στην πλευρά 
της συνδρομής στον πάροχο και την κάμερα), για 
έλεγχο καλής λειτουργίας ή επέμβαση στην 
παραμετροποίηση.  

ΝΑΙ   

8 Ο υπολογισμός της κατανομής φόρτου των καμερών 
(ρυθμίσεις αλγορίθμων κυκλοφοριακών μετρήσεων, 
λήψης video-clip, αποστολής αρχείων, συνδέσεις 
κλπ.) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες 
εφαρμογές και κατά την υλοποίηση ενδεχομένως να 
απαιτηθεί να γίνει προσαρμογή των διαφόρων 
ρυθμίσεων (tuning), με επαναληπτικές 
δοκιμές/ρυθμίσεις των αλγορίθμων και της ποιότητας 
εικόνας (video-clip κλπ.) ώστε να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

ΝΑΙ   

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές καμερών dome σε οδικά τμήματα χωρίς δικτυακή υποδομή 
1 Η κάμερα θα είναι έγχρωμη IP ψηφιακή, τύπου dome 

σταθερή, με φακό μεταβλητής εστίασης, έτοιμη για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 

ΝΑΙ   

2 Η κάμερα θα διαθέτει προστατευτικό περίβλημα/ 
κέλυφος κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό 
περιβάλλον με ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Θα παρέχει προστασία από διείσδυση νερού και 
σκόνης βαθμού IP66, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C 
έως +50 °C  (αποδεκτή και με ενσωματωμένη 

ΝΑΙ   
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ελεγχόμενη θερμαντική αντίσταση), λειτουργία σε 
σχετική υγρασία 20-85% και προστασία από κρούση 
βαθμού ΙΚ10. 

3 Θα διαθέτει φωτοαισθητήρα τεχνολογίας progressive 
scan, CMOS ή CCD. 

ΝΑΙ   

4 Θα διαθέτει ανάλυση εικονοστοιχείων 1080p 
(1920X1080) ή μεγαλύτερη (16:9). 

ΝΑΙ   

5 Θα διαθέτει φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal), με 
διακύμανση εστιακού βάθους (focal length) που να 
καλύπτει τουλάχιστον το εύρος 3-9mm (με οπτικό 
zoom τουλάχιστον 3x) και γωνία οπτικού πεδίου που 
να καλύπτει τουλάχιστον το εύρος 40-90° οριζόντια 
και 30-50° κάθετα. 

ΝΑΙ   

6 Θα είναι κατάλληλη για λειτουργία Ημέρα και Νύχτα 
(Day&Night), με δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού (Color <=0.5lux και B/W 
<=0.05lux). 

ΝΑΙ   

7 Θα διαθέτει προστασία αυτόματης προσαρμογής 
διαφράγματος στις φωτεινές διακυμάνσεις (Auto Iris, 
Automatic Electronic Shutter). 

ΝΑΙ   

8 Θα διαθέτει ευρεία δυναμική απόκριση (WDR) και 
λειτουργίες White Balance και Backlight 
compensation. 

ΝΑΙ   

9 Θα διαθέτει υποδοχή micro SD/SDHC/SDXC για 
τοποθέτηση κάρτας μνήμης. 

ΝΑΙ   

10 Θα διαθέτει θύρα σύνδεσης Ethernet RJ-45 10BASE-
T/100BASE-TX. 

ΝΑΙ   

11 Θα παρέχει συμπίεση video Η.264 και M-JPEG, με 
δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 2 διακριτών 
ροών/streams.  Η ποιότητα εικόνας του κάθε stream 
θα μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά, με ανάλυση 1080p, 
720p, D1/4CIF και CIF ή παραπλήσιες αναλύσεις σε 
διάφορες τιμές ρυθμού fps. 

ΝΑΙ   

12 Θα είναι συμβατή με ONVIF Profile S, Profile G. ΝΑΙ   
13 Θα υποστηρίζει τα πρωτοκόλλα: IP, TCP, UDP, RTP, 

RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, NTP, 
IGMP, DHCP. 

ΝΑΙ   

14 Θα παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού περιοδικής 
αποστολής αποσπασμάτων video (video-clip). 

ΝΑΙ   

15 Θα παρέχει ασφάλεια πρόσβασης μέσω κωδικών/ 
password και δικτυακών πρωτοκόλλων ασφαλούς 
πρόσβασης (SSL κλπ.). 

ΝΑΙ   

16 Θα παρέχει δυνατότητα αποκλεισμού επιλεγμένων 
περιοχών εικόνας (privacy masking). 

ΝΑΙ   

17 Θα παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ID string στην 
εικόνα. 

ΝΑΙ   

18 Θα παρέχει δυνατότητα παραμετροποίησης και 
ρύθμισης μέσω web διεπαφής. 

ΝΑΙ   

19 Θα φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ   

Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές λογισμικού VCA των καμερών 
1 Το λογισμικό VCA θα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα καθορισμού πολλαπλών (τουλάχιστον 
είκοσι) περιοχών/ζωνών στην εικόνα για την 

ΝΑΙ   
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ανίχνευση κινήσεων και τη διεξαγωγή μετρήσεων. 

2 Θα πρέπει να παρέχει διάφορα φίλτρα ανίχνευσης/ 
μέτρησης κινούμενων οχημάτων (τουλάχιστον 
μέτρηση διάβασης γραμμής από όχημα με 
συγκεκριμένη κατεύθυνση, κατηγοριοποίηση 
οχήματος και μέτρηση ταχύτητας οχήματος), με χρήση 
αντίστοιχων κανόνων για τις μετρήσεις. 

ΝΑΙ   

3 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
κατηγοριοποίησης ανιχνευόμενων οχημάτων για 
τουλάχιστον δύο κατηγορίες οχημάτων (επιβατικά και 
ογκωδέστερα εμπορικά) σύμφωνα με το μέγεθός 
τους. 

ΝΑΙ   

4 Θα πρέπει να παρέχει πολλαπλούς μετρητές 
(τουλάχιστον δεκαπέντε συνολικά) για τη μέτρηση 
οχημάτων στην εικόνα σχετισμένα με την κατηγορία 
των οχημάτων. 

ΝΑΙ   

5 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διάκρισης 
οχημάτων που διασχίζουν ταυτόχρονα μια 
καθορισμένη γραμμή με βάση το μέγεθος των 
οχημάτων ή άλλο αυτόματο αλγοριθμικό τρόπο. 

ΝΑΙ   

6 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων 
ταχύτητας των ανιχνευόμενων οχημάτων (για 
ταχύτητες που συναντώνται σε περιβάλλον 
αυτοκινητοδρόμου) είτε με συνεχή ροή ανά διέλευση 
είτε αθροιστικά ανά ζώνη ταχύτητας για τουλάχιστον 
έξι προκαθορισμένες ζώνες ταχύτητας. 

ΝΑΙ   

7 Η ακρίβεια των μετρήσεων θα πρέπει να είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από 90%. 

ΝΑΙ   

8 Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να διαθέτουν έξυπνα φίλτρα 
για την αποφυγή σφαλμάτων όπως διάκριση 
οχημάτων/σκιάς, φίλτρο μετεωρολογικών 
κατακρημνίσεων, φίλτρο μικροταλαντώσεων της 
κάμερας κλπ. 

ΝΑΙ   

9 Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν 
σε περιβάλλον μειωμένου φωτισμού όπως αυτό του 
νυκτερινού φωτισμού αυτοκινητοδρόμου, ώστε να 
μπορούν να παρέχουν κανονικά τις μετρήσεις κατά τη 
νύχτα. 

ΝΑΙ   

10 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής 
ρύθμισης (calibration) των διαφόρων φίλτρων 
ανίχνευσης/μέτρησης. 
Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκδήλωσης 
συναγερμών σχετισμένα με την εκπλήρωση κάποιου 
κανόνα και για τεχνικό πρόβλημα. 

ΝΑΙ   

11 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκδήλωσης 
συναγερμών σχετισμένα με την εκπλήρωση κάποιου 
κανόνα και για τεχνικό πρόβλημα. 

ΝΑΙ   

12 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα απεικόνισης στην 
οθόνη της ανίχνευσης (tracking) και των μετρητών 
(on-screen display). 

ΝΑΙ   

13 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα μετάδοσης ροής 
(streaming) συμπληρωματικών περιγραφικών μετα-
δεδομένων (metadata) για τα μετρούμενα στοιχεία. 

ΝΑΙ   

14 Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης των 
δεδομένων ανά αθροιστή ή μαζικά ανά εγγραφή σε 
προκαθορισμένα (scheduled) χρονικά διαστήματα (με 

ΝΑΙ   
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ανάλυση τουλάχιστον ανά 5min), σε μηχαναγνώσιμη 
μορφή. 

15 Η δυνατότητα ρύθμισης/προγραμματισμού των 
διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας VCA θα 
μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα μέσω της web 
γραφικής διεπαφής. 

ΝΑΙ   

 
 
3. Κεντρικό σύστημα συλλογής των δεδομένων 
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ά 
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1 Ο Προμηθευτής θα παρέχει και θα εγκαταστήσει τον 
κεντρικό CCTV-Info Server/CCIS στα κεντρικά 
γραφεία της ΕΟΑΕ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με τα 
απαιτούμενα σχετικά λογισμικά προγράμματα (CCTV 
Central Management Software), σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εφαρμογής και το λειτουργικό σύστημα 
server (Windows Server 2016 ή ισοδύναμο). 

ΝΑΙ   

2 Η πρόσβαση του CCIS στο Διαδίκτυο θα γίνεται μέσα 
από το τοπικό δίκτυο των κεντρικών γραφείων της 
ΕΟΑΕ στο οποίο θα συνδεθεί και η διαμόρφωση της 
επικοινωνίας θα γίνει σε συντονισμό με την ΕΟΑΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του δικτύου και τις 
σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας. 

ΝΑΙ   

3 Ο CCIS θα εκτελεί την παραλαβή των TD από τα 
σημεία παραγωγής τους (RCIS, κάμερες VCA / 
Διαδικτυακό cloud), θα εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, 
ομαδοποίησης, μορφοποίησης των δεδομένων 
(σύμφωνα με τη σχετική κατανομή υπολογιστικών 
εργασιών που θα καθοριστεί) και θα τα προωθεί στα 
υπερκείμενα επίπεδα συλλογής δεδομένων. 
 
Με τη διαδικασία αυτή θα βρίσκονται διαθέσιμα στον 
CCIS τα εξής TD για κάθε θέση κάμερας: 
 σε ροή πραγματικού χρόνου, ανά τακτά σταθερά 

χρονικά διαστήματα της τάξης των 5min, όλες οι 
μετρήσεις που λαμβάνονται, αθροισμένες για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τυποποιημένο 
μορφότυπο (csv ή xml), ώστε να είναι 
αξιοποιήσιμες για την παροχή πληροφόρησης για 
την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό 
χρόνο. Παράλληλα με τις μετρήσεις, θα επιδιωχθεί 
να μεταφέρονται και τα συμπληρωματικά σχετικά 
δεδομένα (metadata) που θα παράγει το λογισμικό 
VCA. 

 σε μηνιαία βάση, ένα αρχείο excel, το οποίο θα 
παρέχει ένα φύλλο (sheet) για κάθε ζώνη 
μέτρησης της συγκεκριμένης θέσης κάμερας, 
όπου θα περιλαμβάνει ανά ημέρα και ώρα (31x24 
σειρές) τον αθροιστικό φόρτο της συγκεκριμένης 
ώρας ανά κατηγορία οχήματος, για τους σκοπούς 
κυκλοφοριακών αναλύσεων. 

 σε μηνιαία βάση, ένα αρχείο excel, το οποίο θα 
παρέχει ένα φύλλο (sheet) για κάθε ζώνη 

ΝΑΙ   
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μέτρησης (για τις ζώνες στις οποίες υπάρχει η 
δυνατότητα μέτρησης ταχύτητας) της 
συγκεκριμένης θέσης κάμερας, όπου θα 
περιλαμβάνει ανά ημέρα και ώρα (31x24 σειρές) 
τη μέση ταχύτητα (ή ποσοστό οχημάτων ανά ζώνη 
ταχύτητας) της συγκεκριμένης ώρας ανά 
κατηγορία οχήματος (εφόσον σε σχέση με την 
απόδοση είναι εφικτό να ληφθεί η πληροφορία με 
ανάλυση ανά κατηγορία οχήματος), για τους 
σκοπούς κυκλοφοριακών αναλύσεων. 

4 Ο CCIS θα εγγράφει τα TD σε καθορισμένη περιοχή 
των δίσκων του υφιστάμενου κεντρικού server 
κυκλοφοριακών δεδομένων (Central Traffic-Info 
Server / CTIS) της Εγνατία οδού που θα του 
υποδειχθεί, σύμφωνα με το ρυθμό και το μορφότυπο 
που προαναφέρθηκαν. Το όνομα κάθε αρχείου θα 
περιλαμβάνει τον κωδικό της κάμερας/ζώνης, τον 
τύπο του αρχείου (ροής πραγματικού χρόνου, 
μηνιαίου) και την ημερομηνία και ώρα παραγωγής του 
από την κάμερα/RCIS. 

ΝΑΙ   

5 Ο CCIS θα εκτελεί την παραλαβή των VD (video-clip) 
από τα σημεία παραγωγής τους (RCIS, κάμερες VCA 
/ Διαδικτυακό cloud), με ρυθμό αντίστοιχο της 
παραγωγής τους (της τάξης των 5min). 
Σ’αυτά θα κάνει καταρχήν επεξεργασία, ώστε να τα 
μεταφέρει σε τυποποιημένο μορφότυπο, που θα 
πρέπει να καλύπτει παράλληλα τους τύπους MP4, 
Ogg και WebM, ώστε να είναι διαθέσιμα για χρήση 
από τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης Web. Για 
τη μετατροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
αυτοματοποιημένα scripts, με χρήση μετατροπέα 
video διεπαφής γραμμής εντολών / command line 
video converter (το ανοιχτό πρόγραμμα FFMPEG για 
παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εφόσον 
υποστηρίζει το μορφότυπο των video-clip) ή άλλης 
αυτοματοποιημένης μεθόδου λογισμικού που θα 
παρέχει ο Προμηθευτής.  
Πρακτικά με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να εκτελεί για 
κάθε αρχείο τρεις φορές την μετατροπή video, για να 
παράγει τρία αρχεία για καθεμία από τις 40+4 κάμερες 
στο διάστημα των 5min.  Εφόσον προκύπτουν 
προβλήματα απόδοσης του CCIS για την παράλληλη 
επίτευξη αυτής της εργασίας θα πρέπει να εξεταστεί 
καταρχήν η δυνατότητα κατανεμημένης εκτέλεσης της 
εργασίας αυτής στους RCIS για τις 20+4 αντίστοιχες 
κάμερες, πριν τη μεταφορά των video-clip στον CCIS 
και εφόσον παραμένει τυχόν πρόβλημα απόδοσης θα 
εξεταστεί ο περιορισμός των τελικών μορφότυπων 
των video-clip (σε δύο ή σε ένα μοναδικό) σε 
συνεννόηση με την ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ   

6 Τα τελικά επεξεργασμένα VD, ο CCIS θα τα εγγράφει 
σε καθορισμένη περιοχή των δίσκων του καθενός από 
τους δύο (κύριος και εφεδρικός) server μοναδικού 
σημείου πρόσβασης (Single Access Point, Egnatia-
SAP) που θα του υποδειχθούν, μέσω των οποίων θα 
γίνεται η πρόσβαση από Υπηρεσίες και 3ους 

ΝΑΙ   
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ενδιαφερόμενους στα δεδομένα της ΕΟΑΕ (ο CTIS και 
Egnatia-SAP δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο 
του προμηθευτή, παρά μόνο η εγγραφή των TD/VD 
σ’αυτούς). Τα ονόματα των video-clip θα 
περιλαμβάνουν τον κωδικό της κάμερας και την 
ημερομηνία και ώρα παραγωγής του video-clip από 
την κάμερα. Οι επιμέρους εργασίες μεταφοράς και 
επεξεργασίας θα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε η 
καθυστέρηση από την παραγωγή των video-clip από 
τις κάμερες μέχρι την εγγραφή τους στους Egnatia-
SAP servers να μην ξεπερνάει τα 5min. 

7 Στον CCIS θα κρατούνται και ιστορικά δεδομένα των 
TD και VD, στον αποθηκευτικό χώρο των δίσκων του, 
με μέγιστη συνολική έκταση και μέγιστη διάρκεια 
διατήρησης ανά κατηγορία που θα καθοριστούν κατά 
την υλοποίηση σε συνεννόηση με την ΕΟΑΕ, και με 
μηχανισμό κυκλικής επικάλυψης των ιστορικών 
δεδομένων πέρα των προαναφερόμενων ορίων. 

ΝΑΙ   

8 Ο CCIS θα πρέπει να κρατά τα διάφορα συμβάντα 
των εφαρμογών και του συστήματος σε σχετικά 
αρχεία χρονολογίου (log files) στα οποία θα μπορούν 
να ανατρέχουν ο διαχειριστής των εφαρμογών και του 
συστήματος για τις εργασίες 
υποστήριξης/συντήρησης. 

ΝΑΙ   

 
4. Λοιπές Υπηρεσίες 

α/α Απαιτήσεις 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  
Παραπομπές στα 
τεχνικά φυλλάδια 

1 Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ο 
Προμηθευτής θα υποβάλλει για έγκριση στην 
Υπηρεσία σχετική τεχνική περιγραφή, υλικά και σχέδιο 
εγκατάστασης. Εφόσον απαιτηθεί μπορεί να γίνει από 
κοινού αυτοψία στις θέσεις εγκατάστασης για τη 
διευκρίνιση των όποιων λεπτομερειών. 

ΝΑΙ   

2 Ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα ζητούμενα υλικά 
και λογισμικά σε πλήρη λειτουργία συνοδευόμενα από 
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης (σχέδια 
εγκατάστασης, ηλεκτρονικά αρχεία Google Earth 
θέσεων εγκατάστασης, εγχειρίδια χρήσης και 
συντήρησης, άδειες χρήσης λογισμικών κλπ.) σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

3 Οι άδειες χρήσης όλων των λογισμικών (software) και 
των εφαρμογών λογισμικού (application software) που 
θα παράσχει ο Προμηθευτής στην ΕΟΑΕ θα είναι 
οριστικές και αμετάκλητες (perpetual) και θα 
επιτρέπουν τη χρήση από προσωπικό της ΕΟΑΕ ή 
τρίτο που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, μη υποκείμενες 
σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties 
κλπ.). Όλες οι άδειες θα είναι στο όνομα της ΕΟΑΕ. 
Πέρα από τυποποιημένα λογισμικά τρίτων οίκων 
λογισμικού, όλες οι εφαρμογές λογισμικού που θα 
αναπτυχθούν από τον Προμηθευτή και οι σχετικές 
ρυθμίσεις στα τυποποιημένα λογισμικά θα 
παρασχεθούν ανοιχτές, με πρόσβαση στον πηγαίο 
κώδικα. Η ΕΟΑΕ θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει 
και να αναπτύξει περαιτέρω αυτόνομα το λογισμικό 

ΝΑΙ   
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α/α Απαιτήσεις 
Απαίτηση / 

Υποχρεωτικά 
ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

Σχόλια -  
Παραπομπές στα 
τεχνικά φυλλάδια 

και τις εφαρμογές της προμήθειας με ίδια μέσα ή με 
ανάθεση σε τρίτους, χωρίς να περιορίζεται από 
κάποια δέσμευση σε σχέση με τον Προμηθευτή. 

4 Ο Προμηθευτής θα προβεί στην εκπαίδευση 
προσωπικού της ΕΟΑΕ στον εξοπλισμό και λογισμικά 
της προμήθειας, ελάχιστης διάρκειας δύο (2) ημερών, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία 
της ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ   

5 Ο Προμηθευτής πέρα από την προαναφερόμενη 
τεκμηρίωση, θα υποβάλει τις εξής εκθέσεις στο τέλος 
της κάθε φάσης: 
Στο τέλος της φάσης Α:  
o Έκθεση για την προμήθεια, την εγκατάσταση και 

τον έλεγχο λειτουργίας του εξοπλισμού και του 
κεντρικού λογισμικού. 

Στο τέλος της φάσης Β: 
o Έκθεση για την προμήθεια, την εγκατάσταση και 

τον έλεγχο του εξοπλισμού. 
o Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, 

έλεγχο και πλήρη λειτουργία των εφαρμογών 
λογισμικού διασύνδεσης και μεταφοράς 
δεδομένων video, μορφοποίησης και 
διασύνδεσης με ΕΓΝΑΤΙΑ SAP και την 
δοκιμαστική λειτουργία. 

o Αναφορά σχετικά με την εκπαίδευση των 
χρηστών. 

o Εγχειρίδια λειτουργίας καμερών και λογισμικού. 
 

ΝΑΙ   

6 Ο Προμηθευτής θα παρέχει τηλεφωνική και 
απομακρυσμένη (remote support) τεχνική υποστήριξη 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, για όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης από την εγκατάσταση των συστημάτων, 
χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Για τον σκοπό αυτό θα 
του δοθεί εξουσιοδότηση απομακρυσμένης 
πρόσβασης στα εγκατεστημένα συστήματα μέσω του 
VPN της ΕΟΑΕ. 
 

ΝΑΙ   

7 Ο Προμηθευτής θα παρέχει τεχνική υποστήριξη 
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   

 


