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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (C-
ITS) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “C-ROADS GREECE”» 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
H πλατφόρμα “C-Roads Platform” (www.c-roads.eu), αποτελεί κοινή προσπάθεια των 
Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών και των Διαχειριστών οδικών υποδομών, για την ανάπτυξη 
δοκιμή και εφαρμογή υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS 
services) στα ευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα τους. Μέσω της “C-Roads Platform”, Δημόσιες Αρχές και 
Διαχειριστές οδικών υποδομών συνεργάζονται για την εναρμονισμένη ανάπτυξη 
υπηρεσιών και δράσεων που αφορούν συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών σε 
όλη την Ευρώπη. 
 
Τα συστήματα C-ITS επιτρέπουν στα οχήματα να αλληλεπιδρούν απευθείας μεταξύ τους 
και με την περιβάλλουσα οδική υποδομή. Στις οδικές μεταφορές περιλαμβάνει 
αμφίδρομες επικοινωνίες ενός οχήματος με άλλο όχημα (V2V) και ενός οχήματος με την 
υποδομή (V2I, I2V).  
 
Με σκοπό την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και απρόσκοπτης ανταλλαγής 
πληροφοριών στα πλαίσια των υπηρεσιών C-ITS καθώς και των διασυνοριακών 
εφαρμογών αυτών, απαιτούνται εναρμονισμένες προδιαγραφές. Η προσέγγιση της “C-
Roads Platform” ξεκίνησε από τον καθορισμό κοινών λειτουργικών προδιαγραφών [1-4] 
και κοινών απαιτήσεων σε όλες τις υλοποιήσεις των έργων C-ROADS και συνεχίστηκε με 
τον καθορισμό κοινών τεχνικών προδιαγραφών για όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες 
επικοινωνιών (ITS-G5 for short range communications, IP based for long range 
communications through cellular). 
 
Η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Συντονιστή και άλλους 
Έλληνες εταίρους, συμμετέχει στην “C-Roads Platform” μέσω του έργου “C-Roads 
Greece” (αριθ. δράσης 2018-EL-ΤΜ-0072-S) που εγκρίθηκε από την αρμόδια Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία INEA (Innovation and Networks Executive Agency), με την υπογραφή σχετικής 
συμφωνίας (Grant Agreement INEA/ CEF/ TRAN/ M2018/ 1799473/ 30.05.2019). 
 
H «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα “C-Roads Greece”, ως φορέας υλοποίησης του Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, μαζί με άλλους Έλληνες εταίρους (Προγραμματική Σύμβαση 
20SYMV007384254 2020-09-28). Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του πολυετούς 
ευρωπαϊκού προγράμματος εργασιών CEF-2018 (Connecting Europe Facility-Transport 
Sector), με ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο 2019, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως τον Δεκέμβριο 2022 (για τις κύριες δράσεις του έργου 2 έως 7) και έως τον 
Δεκέμβριο 2023 (για τη δράση 1).  
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Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου σε οδικό τμήμα της 
Εγνατίας Οδού για την δοκιμαστική παροχή και αξιολόγηση ορισμένων C-ITS υπηρεσιών 
Day 1 και Day 1,5. Το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η κάλυψη των 
αναγκών της EOAE σε υλικά, λογισμικά και υπηρεσίες παραμετροποίησης, υλοποίησης 
C-ITS υπηρεσιών, δοκιμών, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 

2.1 Περιγραφή του πιλοτικού έργου “C-ROADS Greece” στην Εγνατία οδό 

H Εγνατία Οδός (www.egnatia.eu) εκτείνεται σε μήκος 658 km (Α2, κύριος άξονας) και 
αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών οδικών αξόνων (TEN-T Core and Comprehensive 
Road Network Corridors). Διασχίζει ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα από το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας δυτικά μέχρι το τελωνείο των Κήπων ανατολικά στα σύνορα με την 
Τουρκία. Αποτελεί κλειστό αυτοκινητόδρομο με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση (σε ορισμένα τμήματα 3 λωρίδες), 1 λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά 
κατεύθυνση (πλην εντός των σηράγγων) και διαχωριστική νησίδα. Η Εγνατία Oδός 
διαθέτει σημαντικό αριθμό εγκατεστημένων εξοπλισμών διαχείρισης κυκλοφορίας και 
συστημάτων ασφάλειας που έχουν ως στόχο την παροχή ασφαλών και άνετων οδικών 
μετακινήσεων στους χρήστες της. Μαζί με τους 4 κάθετους άξονες συνολικού μήκους 
248 km (Α29-«Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή», Α1-«Αξιός – Εύζωνοι», Α25-«Θεσσαλονίκη – 
Σέρρες – Προμαχώνας», Α23-«Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα») 
συνδέει την Ελλάδα με όλες τις βόρειες γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, 
Βουλγαρία). 
 
Το πιλοτικό τμήμα του έργου “C-Roads Greece” στην Εγνατία Οδό θα υλοποιηθεί στο 
οδικό τμήμα της παράκαμψης Καστανιάς, από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας (Α/Κ 
Βέροιας – Νο 14, Χ.Θ. 253+000) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου (Α/Κ 
Πολυμύλου - Νο 13, Χ.Θ. 227+000) μήκους 26 km, και επιπρόσθετα 2 km περίπου 
εκατέρωθεν των παραπάνω κόμβων (Εικόνα 1). Η μέση κατά μήκος κλίση του οδικού 
τμήματος είναι +2,84% και ανέρχεται από υψόμετρο 90m στην περιοχή του Α/Κ Βέροιας 
σε υψόμετρο 850m στην περιοχή του Α/Κ Πολυμύλου. Η ετήσια μέση ημερήσια 
κυκλοφορία EMHK (Annual Average Daily Traffic, AADT) είναι 11.230 οχήματα με 
ποσοστό βαρέων οχημάτων 16%, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019. 
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Εικόνα 1: Περιοχή πιλοτικού έργου “C-Roads Greece” στην Εγνατία Οδό 

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του οδικού τμήματος που περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό διαδοχικών 
σηράγγων και γεφυρών (Εικόνα 2).  
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Πίνακας 1: Σήραγγες και γέφυρες στο πιλοτικό έργο “C-Roads Greece”  

στην Εγνατία Οδό - Παράκαμψη Καστανιάς 

Σήραγγες / Γέφυρες / Διόδια 

Μήκος 
(m) 

Χ.Θ. 
(km) 
(ενιαία 

χιλιομέτρηση *) 

Χ.Θ. 
(km) 

(από Α/Κ 
Πολυμύλου) 

Χ.Θ. 
(km) 

(από Α/Κ 
Βέροιας) 

Α/Κ Πολυμύλου (13)  227 0 26,0 
Σταθμός Διοδίων Πολυμύλου - 228 1,0 25,0 

Γέφυρα Γ12 149  3,0 22,9 
Σήραγγα C&C14 
(ημι-στέγαστρο, αριστερός κλάδος) 257 230 3,1 22,6 

Σήραγγα Σ13 Πολυμύλου 802 231 3,5 21,7 
Γέφυρα Γ11 264  4,3 21,5 

Σήραγγα Σ12 490 232 4,6 20,9 
Σήραγγα Σ11 498 232 5,3 20,2 

Γέφυρα Γ10 255  5,9 19,8 
Σήραγγα Σ10 Βερμίου 2228 233 6,2 17,6 

Γέφυρα Γ9 195  9,1 16,7 
Σήραγγα C&C9 180 237 9,9 15,9 
Σήραγγα C&C8 
(ημι-στέγαστρο, αριστερός κλάδος) 

112 237 10,4 15,5 

Σήραγγα Σ7 337 238 11,3 14,4 
Σήραγγα Σ6 135 239 12,7 13,2 
Σήραγγα Σ5 241 241 14,4 11,4 

Άνω Διάβαση Λευκόπετρας - 241,5 14,8 11,1 
Σήραγγα Σ4 288 242 15,1 10,6 
Σήραγγα Σ3 237 243 16,0 9,8 
Σήραγγα Σ2.1 271 244 16,6 9,1 

Γέφυρα Γ2 186  19,6 6,2 
Σήραγγα Σ2 274 247 19,7 6,0 

Γέφυρα Γ1 150  20,2 5,7 
Σήραγγα Σ1 Βέροιας (Ασωμάτων) 855 248 20,3 4,9 

Α/Κ Βέροιας (14)  253 26,0 0 
* Η ενιαία χιλιομέτρηση της Εγνατίας Οδού ορίζει :  

 σημείο 0 km      στο Λιμάνι Ηγουμενίτσας δυτικά και  
 σημείο 658 km  στο Τελωνείο Κήπων ανατολικά 
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Εικόνα 2: [==] Σήραγγες – [==] Γέφυρες –  Διατάξεις Εκτροπής Κυκλοφορίας 

 
Ο βασικός εξοπλισμός που θα προμηθευτεί η ΕΟΑΕ και θα εγκαταστήσει στο πιλοτικό 
της Εγνατίας Οδού σύμφωνα και με τον Προϋπολογισμό του έργου, περιλαμβάνει : 

 Είκοσι πέντε (25) σταθερές συνεργατικές συσκευές πεδίου (fixed RSU) για 
εγκατάσταση σε καθορισμένα σημεία του οδικού τμήματος, με χρήση της 
υφιστάμενης υποδομής (π.χ. γέφυρες στήριξης πινακίδων συμβατικών και 
ηλεκτρονικών, ιστοί καμερών CCTV, ιστοί οδοφωτισμού, μέτωπα σηράγγων, 
κλπ.) και με γνώμονα την γειτνίαση με παρακείμενα σημεία παροχής 
ηλεκτροδότησης και σύνδεσης δικτύου.  

 Μία (1) φορητή συνεργατική συσκευή πεδίου (mobile RSU) για εγκατάσταση σε 
όχημα συντήρησης ή περιπολίας ή κινητή μονάδα σήμανσης. 

 Δέκα (10) φορητές συνεργατικές συσκευές οχήματος (OBU) για εγκατάσταση σε 
οχήματα συντήρησης ή περιπολίας.  

 Δέκα (10) συσκευές διεπαφής (HMI devices - Tablets) για εγκατάσταση σε 
οχήματα συντήρησης ή περιπολίας, διασυνδεόμενες με τα αντίστοιχα OBUs. 

 Βοηθητικοί εξοπλισμοί δικτύου (Gigabit Ethernet ring switch, Fast Ethernet uplink 
switch, Ethernet media converts) σε ποσότητες ως αναφέρονται στον 
Προϋπολογισμό 

 Λοιπά απαιτούμενα παρελκόμενα (π.χ. PoE adaptors, τροφοδοτικά, καλώδια 
δικτύου, βάσεις και υλικά στήριξης επί της υποδομής, ...) ανηγμένα στα 
παραπάνω υλικά. 



  

 
K:\Promithies\2021_AXT_5927_C ROADS\Tefhi\03_SoW_5927_CRoads.docx                             000/5927/B02 

 
C -ROADS Greece  

 

9

 
Οι παραπάνω εξοπλισμοί περιγράφονται πιο αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 
 

2.2 Σταθερές Συνεργατικές Συσκευές Πεδίου (Fixed Road Side Units – RSU) 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει είκοσι πέντε (25) σταθερές συσκευές C-ITS για 
εγκατάσταση σε καθορισμένες θέσεις του αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες θα 
αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος ως RSU ή/και fixed R-ITS-S. Οι συσκευές θα 
παραδοθούν έτοιμες για πλήρη λειτουργία με όλα τα παρελκόμενα τους (π.χ. 
στηρίγματα, κεραίες, τροφοδοτικά και καλώδια τροφοδοσίας αν απαιτούνται, καλώδια 
δικτύου, PoE adaptors, κλπ.) σύμφωνα και με το Τιμολόγιο Μελέτης. 
 
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες απαιτήσεις των συσκευών RSU, 
θα είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του “C-Roads Platform”, όπως αυτές 
ειδικότερα έχουν προσδιοριστεί για τις ανάγκες των πιλοτικών εφαρμογών του έργου 
“C-Roads Greece” και δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.Α. 
 
 

2.3 Φορητές Συνεργατικές Συσκευές Πεδίου (Mobile Road Side Units – mRSU) 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει μια (1) φορητή συσκευή C-ITS για εγκατάσταση σε κινητό 
εξοπλισμό ή όχημα, η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια του παρόντος ως mRSU ή/και 
mobile R-ITS-S. Η συσκευή θα παραδοθεί έτοιμη για πλήρη λειτουργία με όλα τα 
παρελκόμενα της (π.χ. στηρίγματα, κεραίες, τροφοδοτικά και καλώδια τροφοδοσίας αν 
απαιτούνται, καλώδια δικτύου, PoE adaptors, κλπ.) σύμφωνα και με το Τιμολόγιο 
Μελέτης. 
 
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες απαιτήσεις της συσκευής mRSU, 
θα είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του “C-Roads Platform” όπως αυτές 
ειδικότερα έχουν προσδιοριστεί για τις ανάγκες των πιλοτικών εφαρμογών του έργου 
“C-Roads Greece” και δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.A. 
 
 

2.4 Φορητές Συνεργατικές Συσκευές Οχημάτων (On Board Units – OBU) 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει δέκα (10) φορητές συσκευές C-ITS για εγκατάσταση σε 
οχήματα, οι οποίες θα αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος ως OBU ή/και V-ITS-S. 
Οι συσκευές θα παραδοθούν έτοιμες για πλήρη λειτουργία με όλα τα παρελκόμενα τους 
(π.χ. στηρίγματα, κεραίες, τροφοδοτικά και καλώδια τροφοδοσίας από πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός οχήματος, καλώδια διασύνδεσης με ΗΜΙ συσκευές, κλπ.) σύμφωνα και 
με το Τιμολόγιο Μελέτης. 
 
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες απαιτήσεις των συσκευών OBU, 
θα είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του “C-Roads Platform”, όπως αυτές 
ειδικότερα έχουν προσδιοριστεί για τις ανάγκες των πιλοτικών εφαρμογών του έργου 
“C-Roads Greece” και δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.B. 
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2.5 Συσκευές Διεπαφής Οχημάτων (ΗΜΙ devices - Tablets) 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει δέκα (10) συσκευές διεπαφής (HMI devices - Tablets) για 
εγκατάσταση σε οχήματα συντήρησης ή περιπολίας, διασυνδεόμενες με τα αντίστοιχα 
OBUs, μαζί με τα παρελκόμενα τους (π.χ. λειτουργικό σύστημα, βάσεις στήριξης 
(mounting hardware), τροφοδοτικά και καλώδια τροφοδοσίας από πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός οχήματος, κλπ.) σύμφωνα και με το Τιμολόγιο Μελέτης. 
 
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες απαιτήσεις των συσκευών ΗΜΙ 
δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.Γ. 
 

2.6 Λοιπές Βοηθητικές Συσκευές Δικτύου (Auxiliary Network Devices) 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει κατάλληλο βοηθητικό εξοπλισμό δικτύου (Gigabit Ethernet 
ring switch, Fast Ethernet uplink switch, Ethernet media converts, SFPs, patch cords, 
κλπ.) σύμφωνα και με το Τιμολόγιο Μελέτης για τις ανάγκες διασύνδεσης ορισμένων 
RSU, σε θέσεις εγκατάστασης όπου ο υφιστάμενος δικτυακός εξοπλισμός της οδού δεν 
επαρκεί. 
 
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες απαιτήσεις των βοηθητικών 
συσκευών δικτύου δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.Δ. 
 
 

2.7 Εγκατάσταση εξοπλισμού στο πεδίο 

Η εγκατάσταση των σταθερών συσκευών RSU στο πεδίο θα γίνει, σε υφιστάμενες 
υποδομές της οδού (π.χ. γέφυρες στήριξης πινακίδων συμβατικών ή/και ηλεκτρονικών, 
ιστοί καμερών CCTV, ιστοί οδοφωτισμού, μέτωπα σηράγγων, κλπ.), σε ενδεικτικές 
θέσεις που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3. 
 
Η εγκατάσταση των φορητών συσκευών mRSU και OBU θα γίνει σε οχήματα συντήρησης 
και περιπολίας (ΟΑΕ) της οδού. Οι προσφερόμενες συσκευές (mRSU, OBUs) θα 
επιτρέπουν την εύκολη διασύνδεση με πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας εντός των 
οχημάτων τοποθέτησης τους (π.χ. σύνδεση με την μπαταρία του οχήματος) και θα 
υποστηρίζουν την ομαλή διαδικασία “κλεισίματος” (graceful shutdown) κατά το 
σβήσιμο της μηχανής. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τεχνικές οδηγίες για την κατάλληλη και 
έντεχνη εγκατάστασή τους εντός των οχημάτων (π.χ. όδευση των καλωδίων για τη 
διασύνδεση των OBUs με τις εξωτερικές (μαγνητικές) κεραίες, κλπ.). 
 
Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός των παραγράφων 2.2 έως 2.6 θα παραδοθεί στα Κεντρικά 
Γραφεία της ΕΟΑΕ. Οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο πεδίο και στα 
οχήματα είναι αρμοδιότητα της ΕΟΑΕ και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 
προμήθειας, αλλά θα γίνει σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και υποδείξεις του 
Αναδόχου της παρούσας. Οι εργασίες αυτές θα υλοποιηθούν από την ΕΟΑΕ μέσω άλλου 
Αναδόχου (εφεξής καλούμενος “Εγκαταστάτης”) οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους την 
ομαλή εξέλιξη και τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας προμήθειας. 
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την ΕΟΑΕ και 
τον “Εγκαταστάτη” κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του εξοπλισμού. Η υποστήριξη αυτή 
περιλαμβάνει ενδεικτικά :  

 οδηγίες βέλτιστης εγκατάστασης των συσκευών για κάθε θέση (π.χ. ύψος 
ανάρτησης, προσανατολισμός, οριζόντια-κατακόρυφη κλίση, μέθοδο στήριξης, 
κλπ.), έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας 
και απόδοσής του εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωμετρικά, 
περιβαλλοντικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του οδικού τμήματος (π.χ. 
καμπυλότητες, οπτικά ή άλλα εμπόδια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες την 
χειμερινή περίοδο, γειτνίαση και αλληλουχία σηράγγων, κλπ.), 

 οδηγίες βέλτιστης χωροθέτησης των συσκευών στο οδικό τμήμα (αποστάσεις 
θέσεων) για την καλύτερη δυνατή κάλυψη του αυτοκινητοδρόμου λαμβάνοντας 
υπόψη τον πίνακα ενδεικτικών θέσεων του Παραρτήματος 3,  

 οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρική τροφοδοσία και την αντικεραυνική προστασία 
των συσκευών καθώς και την προστασία τους από υπερτάσεις, 

 οδηγίες για βέλτιστες πρακτικές βάσει της εμπειρίας του Αναδόχου από 
παρόμοια έργα. 

 
Για την οριστικοποίηση της χωροθέτησης (τελικές θέσεις) εγκατάστασης του εξοπλισμού 
του Παραρτήματος 3 και των λοιπών κατασκευαστικών λεπτομερειών, θα διεξαχθούν 
τεχνικές συσκέψεις (εικονικές/διαδικτυακές ή φυσικές αναλόγως των επιδημιολογικών 
συνθηκών) μεταξύ στελεχών του Αναδόχου, της ΕΟΑΕ και του “Εγκαταστάτη” εντός ενός 
(1) μήνα από την έναρξη της σύμβασης. Κατόπιν, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση 
στην ΕΟΑΕ αναλυτική τεχνική περιγραφή με οδηγίες εγκατάστασης εξοπλισμού, 
λεπτομέρειες οδεύσεων, τελικές θέσεις εγκατάστασης, κλπ. συνοδευόμενη από τυπικά 
σχέδια. 
 
Οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού θα γίνουν από τον “Εγκαταστάτη” της ΕΟΑΕ 
βάσει των τεχνικών οδηγιών του Αναδόχου. Για την ανάρτηση κάθε μονάδας (RSU, 
mRSU, OBU) o Ανάδοχος θα προμηθεύσει την απαιτούμενη βάση και υλικά στήριξης, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία της και ειδικότερα :  

 για τις RSU (fixed and mobile): η στατική επάρκεια της κατασκευής και η αντοχή 
της σε αντίξοα περιβάλλοντα (ανεμοπίεση, διάβρωση, κραδασμούς, κλπ.)  

 για τις OBU: η αντοχή σε κραδασμούς, βαριά χρήση, κλπ. 
 
Επίσης, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει για κάθε θέση εγκατάστασης RSU ως επιπλέον 
παρελκόμενα, και τα ακόλουθα : 

 καλώδιο δικτύου (έως 100 μ. μέγιστο για τις fixed RSU και έως 15 μ. μέγιστο για 
την mobile RSU) τύπου SF/UTP κατηγορίας Cat5e ή S/FTP Cat6 κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση (outdoor, waterproof, UV protected) με αντιτρωκτική 
προστασία.  

 PoE+ adaptor 802.3af/at (1 RJ-45 port input, 1 RJ-45 port + power output) που να 
μπορεί να τροφοδοτεί μήκη σύνδεσης έως 100μ. 
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Η δαπάνη όλων των ανωτέρω παρελκόμενων υλικών (βάση και υλικά στήριξης, καλώδιο 
δικτύου, PoE adaptor, κλπ.) βαρύνουν τον Ανάδοχο, η δε τιμή τους έχει περιληφθεί 
ανηγμένα στα επιμέρους άρθρα Τιμολογίου Μελέτης της παρούσας προμήθειας. 
 
 

2.8 Κεντρικό σύστημα λογισμικού “C-ITS PLATFORM”  

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ένα κεντρικό λογισμικό αποκαλούμενο 
στο παρόν εφεξής “C-ITS Platform”, που αποτελεί κύριο συστατικό της αρχιτεκτονικής 
του “C-Roads Greece” (Παράρτημα 1) όπως αυτή έχει σχεδιαστεί και συμφωνηθεί από 
το “C-Roads Greece” Consortium, το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από 2 κύρια 
υποσυστήματα: 

 Το “Υποσύστημα Λογισμικού Διαχείρισης Συσκευών“ (Management subsystem), 
που θα είναι κατάλληλο για την ρύθμιση, παραμετροποίηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση και ενημέρωση με νέες εκδόσεις λογισμικού των συσκευών 
πεδίου (RSU, mRSU, OBU). 

 Το “Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογών C-ITS” (Application subsystem), που θα 
είναι κατάλληλο για την παροχή γραφικής διεπαφής με τον χρήστη με σκοπό την 
δημιουργία, αποστολή και λήψη μηνυμάτων C-ITS (π.χ. DENM, IVIM, CAM, …), 
την υλοποίηση των σεναρίων χρήσης (C-ITS use cases) του “C-Roads Greece” για 
το πιλοτικό της Εγνατίας Οδού (Πίνακας 2), την οπτικοποίηση της λειτουργίας 
των συσκευών και των C-ITS μηνυμάτων που ανταλλάσσονται σε ψηφιακό 
υπόβαθρο χάρτη και σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, θα επιτρέπει την καταγραφή 
σε βάση δεδομένων ή άλλο μηχανισμό αρχειοθέτησης των C-ITS μηνυμάτων 
(message log files) και την εύκολη αναζήτηση αυτών με χρήση φίλτρων, την 
δομημένη τήρηση αρχείων κατάστασης (status/fault/error log files), την 
παραγωγή αναφορών (reports) και στατιστικών στοιχείων λειτουργίας, κλπ. 
Τέλος, θα παρέχει επικοινωνία μέσω κατάλληλων διεπαφών με άλλα συστήματα 
του έργου “C-Roads Greece”, όπως αναλύεται παρακάτω. 

 
Το κεντρικό λογισμικό “C-ITS Platform” θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σε ΙΤ 
υποδομή που θα παρασχεθεί και ειδικότερα είτε σε ΙΤ υποδομή της ΕΟΑΕ είτε σε ΙΤ 
υποδομή cloud άλλων εταίρων του “C-Roads Greece”, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
έργου και με τις βέλτιστες απαιτήσεις λειτουργίας του λογισμικού (minimum 
requirements) που θα γνωστοποιήσει ο Ανάδοχος. 
 
Αναλυτικότερα, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω υποσυστημάτων 
λογισμικού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 
 “C-ITS Platform - Υποσύστημα Λογισμικού Διαχείρισης Συσκευών“ (Management 

module subsystem) 
 

 Διαχείριση Ρύθμισης και Ελέγχου Λειτουργίας Συσκευών 
 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα RSU, mRSU 

και OBU μέσω κατάλληλου δικτύου επικοινωνίας (IP v4/v6 interface, 4G/LTE) 
για την παραμετροποίηση τους (configuration, settings) καθώς και για την 
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δυνατότητα αναβάθμισης αυτών με νέες εκδόσεις λογισμικού (firmware 
upgrades). 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα δημιουργίας, διαχείρισης και λήψης/ 
αποθήκευσης παραμέτρων λειτουργίας των συσκευών (device profiles) για τη 
διευκόλυνση της αρχικής εγκατάστασης ή/και αντικατάστασής τους. 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της 
λειτουργικής κατάστασης και απόδοσης των συσκευών. 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα της ευέλικτης διαχείρισης των συσκευών (π.χ. 
reset, activate, deactivate, κλπ.) και αποστολής εντολών ή αλλαγών 
(ομαδοποιημένη, προγραμματισμένη, κλπ.) μέσα από γραφικό περιβάλλον 
(π.χ. web interface) ή/και γραμμής εντολών (command line) είτε χειροκίνητα 
είτε με χρονοπρογραμματισμό. 

 Διαχείριση Συναγερμών και Σφαλμάτων Συσκευών 
 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα αναζήτησης και παρουσίασης πληροφοριών 

σχετικά με σφάλματα (errors, warnings, alarms), την προέλευσή τους και την 
ημερομηνία/ώρα έγερσης ή άρσης τους. 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα της παρουσίασης, εύρεσης/ αναζήτησης και 
αναγνώρισης (acknowledgments) σφαλμάτων από τον χειριστή. 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα της καταγραφής (log files) σε βάση 
δεδομένων ή άλλο μηχανισμό αρχειοθέτησης των ακόλουθων ενδεικτικά 
στοιχείων : 

 των C-ITS μηνυμάτων (εισερχομένων και εξερχομένων) 
 των μηνυμάτων σφάλματος  
 των ενεργειών του χειριστή 

 Διαχείριση Ασφάλειας Συσκευών 
 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα διαχείρισης και ρύθμισης παραμέτρων 

ασφάλειας επικοινωνιών και πρόσβασης (security parameters) στις 
συσκευές, καθώς και δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του 
επιπέδου ασφάλειας. 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα διαχείρισης C-ITS μηνυμάτων και συσκευών 
πεδίου που διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφάλειας (security certificates, 
security headers, κλπ.). 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα επικοινωνίας των συσκευών πεδίου με 
εξωτερική υποδομή ασφάλειας (π.χ. PKI server) εφόσον απαιτείται. 

 Διαχείριση Αρχείων Καταγραφής Λειτουργίας Συσκευών 
 Θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης, αναζήτησης, εξαγωγής των αρχείων 

καταγραφών (log files) της λειτουργίας των συσκευών. 
 
 “C-ITS Platform - Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογών C-ITS“ (Application module 

subsystem) 
 

 Γραφική Διεπαφή με Χειριστή 
 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα διαχείρισης πολλαπλών χρηστών της 

εφαρμογής, επιπέδων εξουσιοδότησης, δικαιωμάτων χρηστών, κλπ. 
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 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα χειροκίνητης εισαγωγής ή αλλαγής των 
απαιτούμενων δεδομένων και παραμέτρων από χειριστή μέσω κατάλληλων 
γραφικών φορμών, ανά σενάριο χρήσης C-ITS του Πίνακα 2, και την εν 
συνεχεία αυτόματη διαμόρφωση και αποστολή πρότυπων C-ITS μηνυμάτων. 

 Θα είναι επεκτάσιμο για την υποστήριξη και άλλων τυποποιημένων 
σεναρίων χρήσης C-ITS της “C-ITS Platform” [1], (π.χ. HLN-AZ, HLN-SV, HLN-
TSR, IVS-DSLI, RWW-RC, κλπ.). 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα διαχείρισης και απεικόνισης περισσοτέρων 
του ενός συμβάντος/ σεναρίου χρήσης C-ITS ταυτόχρονα. 

 Γραφική Aναπαράσταση 
 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα γραφικής παρουσίασης πληροφοριών σε 

ψηφιακό υπόβαθρο/χάρτη, όπως ενδεικτικά : το οδικό δίκτυο, τις θέσεις των 
RSU/ OBU, τις θέσεις συμβάντων, την κατάσταση των μεταδιδόμενων C-ITS 
μηνυμάτων, με δυνατότητες zoοm in/out, scrolling, move by dragging, κλπ. 

 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα γραφικής παρουσίασης της πραγματικής 
κατάστασης των RSU σε ψηφιακό υπόβαθρο/χάρτη.  

 Παραγωγή Στατιστικών στοιχείων και Αναφορών 
 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα παραγωγής αναφορών είτε 

προδιαμορφωμένων (default reports) είτε κατόπιν σχετικής διαμόρφωσης 
(custom reports). 

 Επικοινωνία με “εξωτερικά” Υποσυστήματα 
 Θα παρέχει τη λειτουργικότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πρότυπων C-

ITS μηνυμάτων και δεδομένων μέσω τυποποιημένων μορφότυπων (π.χ. 
DATEX II) με άλλα “εξωτερικά” υποσυστήματα (π.χ. Geo-Messaging Server, 
NAP, κλπ.) του “C-Roads Greece”, με ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών 
λογισμικού. Διεπαφή με το τρέχον TMS λογισμικό του Κέντρου Ελέγχου 
Κυκλοφορίας (TMC) δεν θα υλοποιηθεί. 

 Θα μπορεί να διαχειρίζεται τα ληφθέντα C-ITS μηνύματα από τα “εξωτερικά” 
υποσυστήματα, με παρόμοιο τρόπο (transparently) όπως τα αμιγώς 
παραγόμενα από το ίδιο, και να τα προωθεί προς τα RSU μέσω του ITS-G5. 
Ομοίως για τα ληφθέντα μηνύματα από τις RSU, OBU προς τα “εξωτερικά” 
υποσυστήματα. 

 
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες απαιτήσεις του κεντρικού 
λογισμικού “C-ITS Platform”, θα είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές που έχουν 
προσδιοριστεί για τις ανάγκες των πιλοτικών εφαρμογών του έργου “C-Roads Greece” 
και δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.Ε. 
 
 

2.9 C-ITS Υπηρεσίες του πιλοτικού στην Εγνατία Οδό 

Οι βασικές C-ITS υπηρεσίες και σενάρια χρήσης που θα αναπτυχθούν και δοκιμαστούν 
στα πλαίσια του πιλοτικού έργου “C-Roads Greece” στην Εγνατία Οδό, παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο Πίνακα 2:  
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Πίνακας 2: Βασικές Υπηρεσίες C-ITS στο πιλοτικό έργο “C-Roads Greece”  

στην Εγνατία Οδό - Παράκαμψη Καστανιάς 

 Συνεργατικές Υπηρεσίες ITS 
(C-ITS Services) 

Σενάριο Χρήσης 
(Use Case) 

Α Βασικές C-ITS Υπηρεσίες  

1a RWW  
(Road Works Warning) 

Αποκλεισμός λωρίδας (και λοιποί 
περιορισμοί) 
(Lane closure and other restrictions) 
Σενάριο χρήσης: RWW-LC 

1b RWW  
(Road Works Warning) 

Κινούμενη σήμανση εκτέλεσης έργων 
επί της οδού 
(Road Works Mobile) 
Σενάριο χρήσης: RWW-RM 

2a 
HLN  
(Hazardous Location Notification) 

Προειδοποίηση για καιρικές συνθήκες 
(Weather Condition Warning) 
Σενάριο χρήσης: HLN-WCW 

2b HLN  
(Hazardous Location Notification) 

Εμπόδιο στην οδό  
(Obstacle on the Road) 
Σενάριο χρήσης: HLN-OR 

3 
IVS  
(In-Vehicle Signage) 

Πληροφοριακό μήνυμα σε ιδεατή 
Πινακίδα Μεταβλητού Μηνύματος 
(Embedded VMS “free text”) 
Σενάριο χρήσης: IVS-EVFT 

 
Β Λοιπές C-ITS Υπηρεσίες  
1 Probe Vehicle Data CAM aggregation 

2 Traffic Management 
Πληροφορίες σχετικά με την 
κυκλοφορία 
(Traffic info and smart routing) 

 
Τα σενάρια χρήσης (use cases) των C-ITS υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τον 
Ανάδοχο θα πρέπει να βασίζονται στις πιο πρόσφατες προδιαγραφές και οδηγίες του 
“C-Roads Platform” (https://www.c-roads.eu/platform.html) [1,2] καθώς και στην 
πιθανή εξειδίκευση αυτών από το “C-Roads Greece” Consortium. Η ΕΟΑΕ θα παρέχει 
στον Ανάδοχο ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη λογική δομή των σεναρίων 
χρήσης (διαδοχικά βήματα, αλληλεπίδραση μεταξύ υποσυστημάτων, ροή δεδομένων, 
κλπ.) υπό μορφή διαγραμμάτων λογικής ακολουθίας (sequence diagrams). Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να οριστικοποιήσει και υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ την λογική δομή 
των σεναρίων χρήσης μαζί με τα διαγράμματα λογικής ακολουθίας αυτών, εντός δύο (2) 
μηνών από την έναρξη της σύμβασης. 
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Οι παραπάνω C-ITS υπηρεσίες και σενάρια χρήσης (use cases) θα πρέπει να 
υλοποιηθούν και τεθούν σε λειτουργία σταδιακά και σε 2 ομάδες/σετ, τόσο για ITS-G5 
επικοινωνία όσο και για 4G/ cellular επικοινωνία, όπως απαιτείται βάσει του Grant 
Agreement του έργου “C-Roads Greece”. Η υλοποίηση και των δύο καναλιών 
επικοινωνίας θα γίνει μέσω του εγκατεστημένου εξοπλισμού της παρούσας αλλά και 
μέσω διεπαφής με “εξωτερικά” υποσυστήματα είτε υφιστάμενα (π.χ. NAP) είτε άλλα 
που θα υλοποιήσουν λοιποί εταίροι του “C-Roads Greece” (π.χ. “Geo-Μessaging 
Server”). Η κατανομή των υπηρεσιών σε 1ο και 2ο σετ δίνεται ενδεικτικά παρακάτω: 
 C-ITS υπηρεσίες (1ο σετ) : RWW-LC, HLN-WCW, HLN-OR, IVS-EVFT  
 C-ITS υπηρεσίες (2ο σετ) : RWW-RM, CAM aggregation, Traffic Info & Smart routing  
 
 

2.10 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του πιλοτικού στην Εγνατία Οδό 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΕΟΑΕ τηλεφωνική και απομακρυσμένη (remote support) 
τεχνική υποστήριξη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (5x8h), βάσει του σχετικού άρθρου 
Τιμολογίου από την προσωρινή παραλαβή των Παραδοτέων των Φάσεων Α & Β της 
Προμήθειας και έως την λήξη της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό θα του δοθεί 
εξουσιοδότηση απομακρυσμένης πρόσβασης στα εγκατεστημένα συστήματα μέσω του 
VPN της ΕΟΑΕ. Tα αιτήματα τεχνικής υποστήριξης θα αποστέλλονται από την ΕΟΑΕ είτε 
ηλεκτρονικά με e-mail είτε εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να 
ανταποκριθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών το μέγιστο από τη λήψη τους. 
Προληπτικά μια (1) φορά το μήνα ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιθεωρεί μέσω της 
απομακρυσμένης πρόσβασης την ορθή λειτουργία των συστημάτων και εφαρμογών και 
να υποβάλει σύντομη μηνιαία αναφορά κατάστασης στην ΕΟΑΕ (monthly status report).  
 
Επιπλέον βάσει των ανωτέρω, θα παρέχει όπως απαιτηθεί και απομακρυσμένη 
υποστήριξη σε θέματα αξιολόγησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος και των 
παρεχόμενων C-ITS υπηρεσιών (π.χ. με την παροχή στατιστικών στοιχείων και εξαγωγή 
αναφορών μέσω του λογισμικού “C-ITS Platform” που θα επιτρέπουν την χρήση τους 
από άλλους εταίρους για τη διαμόρφωση δεικτών εκτίμησης απόδοσης KPIs).  
Τέλος, θα παρέχει όπως απαιτηθεί απομακρυσμένη υποστήριξη σε θέματα δοκιμών 
διαλειτουργικότητας και συμβατότητας με άλλες πιλοτικές εφαρμογές του “C-Roads 
Greece” ή/και του “C-Roads Platform” (cross testing and validation, cross-border 
validation tests). Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά : παροχή/εξαγωγή 
στοιχείων από τις συσκευές (π.χ. PCAP files), συμμετοχή σε τηλε-διασκέψεις, 
εκσφαλμάτωση λογισμικών (bug corrections), κλπ.  
 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ανέρχεται σε δεκαέξι (16) μήνες και 
χωρίζεται σε 3 φάσεις: 
 
ΦΑΣΗ Α (6 μήνες) 
Α.0) Υποβολή προς έγκριση στην ΕΟΑΕ : 

I. Αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εντός 15 ημερών από την έναρξη της σύμβασης  



  

 
K:\Promithies\2021_AXT_5927_C ROADS\Tefhi\03_SoW_5927_CRoads.docx                             000/5927/B02 

 
C -ROADS Greece  

 

17

II. Αναλυτικής τεχνικής περιγραφής με οδηγίες εγκατάστασης εξοπλισμού, 
λεπτομέρειες οδεύσεων, τελικές θέσεις εγκατάστασης, κλπ. συνοδευόμενη από 
τυπικά σχέδια, εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη της σύμβασης. 

III. Λογικής δομής των σεναρίων χρήσης των C-ITS υπηρεσιών μαζί με τα 
διαγράμματα λογικής ακολουθίας αυτών, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη 
της σύμβασης. 

Α.1) Παράδοση των κάτωθι εξοπλισμών σύμφωνα και με τον Πίνακα 3: 
 είκοσι πέντε (25) σταθερών συσκευών οδού RSU με τα παρελκόμενα τους 
 μιας (1) κινητής συσκευής οδού mRSU με τα παρελκόμενα της 
 δέκα (10) κινητών συσκευών οχημάτων OBU με τα παρελκόμενα τους 
 δέκα (10) συσκευών διεπαφής HMI (τύπου tablet) με τα παρελκόμενα τους 
 τεσσάρων (4) δικτυακών μεταγωγέων Gigabit Ethernet δακτυλίου (ring), 

βιομηχανικού τύπου για πίνακες εξωτερικού χώρου με τα παρελκόμενα τους (SFPs, 
patch cords) 

 τεσσάρων (4) δικτυακών μεταγωγέων Fast Ethernet ακτινικός (uplink), βιομηχανικού 
τύπου για πίνακες εξωτερικού χώρου με τα παρελκόμενα τους (SFPs, patch cords) 

 δώδεκα (12) δικτυακών μετατροπέων μέσου (media converters) Ethernet, 
βιομηχανικού τύπου για πίνακες εξωτερικού χώρου - Fast Ethernet θυρών 
χαλκού/οπτική MMF με τα παρελκόμενα τους (SFPs, patch cords) 

 
Δυνατότητα τμηματικής παράδοσης των παραπάνω υλικών νωρίτερα του 
προβλεπομένου συμβατικά χρόνου στον Πίνακα 3 για την επίσπευση των εργασιών 
εγκατάστασης είναι επιθυμητή και θα αμείβεται βάσει των τιμών μονάδος της 
προσφοράς του Αναδόχου και των ποσοτήτων του εξοπλισμού που θα προσκομισθούν. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση θετικής απάντησης για παράδοση κάποιων υλικών 
εντός 1,5 μήνα από την έναρξη της σύμβασης που αναφέρεται στους πίνακες ελάχιστων 
τεχνικών προδιαγραφών του παρατήματος 2 και ειδικότερα: των Παραρτημάτων 2.Α 
(α/α 35), 2.Β (α/α 36), 2.Γ (α/α 19). 
 
Α.2) Παράδοση των κάτωθι λογισμικών και υπηρεσιών σύμφωνα και με τον Πίνακα 3: 

 Εφαρμογή λογισμικού “C-ITS Platform” (Management module) για την 
διαχείριση, ρύθμιση, παραμετροποίηση των παραπάνω συσκευών μαζί με την 
εγκατάσταση της σε πληροφοριακή υποδομή που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ 

 Εφαρμογή λογισμικού C-ITS Platform (Application module) για την υλοποίηση 
των C-ITS υπηρεσιών του Πίνακα 2, μαζί με την εγκατάσταση της σε 
πληροφοριακή υποδομή που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ 

 Υπηρεσίες υλοποίησης 1ου σετ C-ITS υπηρεσιών  
 Υπηρεσίες ανάπτυξης διεπαφών λογισμικού (Φάση Α – έναρξη) με “εξωτερικά” 

υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν από άλλους εταίρους στα πλαίσια του “C-
Roads Greece” (π.χ. διεπαφές με Geo-Messaging Server, NAP, κλπ.) 

 
Α.3) Παραμετροποίηση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των παραπάνω εξοπλισμών, 
λογισμικών και C-ITS υπηρεσιών. 
 
Α.4) Παράδοση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης και εκθέσεων της Φάσης Α. 
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ΦΑΣΗ Β (2 μήνες) 
Β.1) Παράδοση των κάτωθι λογισμικών και υπηρεσιών σύμφωνα και με τον Πίνακα 3: 

 Υπηρεσίες υλοποίησης 2ου σετ C-ITS υπηρεσιών  
 Υπηρεσίες ανάπτυξης διεπαφών λογισμικού (Φάση Β - ολοκλήρωση) με 

“εξωτερικά” υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν από άλλους εταίρους στα 
πλαίσια του “C-Roads Greece” (π.χ. διεπαφές με Geo-messaging Server, NAP, 
κλπ.) 

 
Β.2) Παραμετροποίηση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των παραπάνω λογισμικών και 
C-ITS υπηρεσιών. 
 
Β.3) Εκπαίδευση προσωπικού που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ στη λειτουργία, συντήρηση και 
χειρισμό όλου του εξοπλισμού και των λογισμικών. 
 
Β.4) Παράδοση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης και εκθέσεων της Φάσης Β. 
 
ΦΑΣΗ Γ (8 μήνες) 
Γ.1) Παροχή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
Παράγραφο 2.10, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (5x8h) έως το τέλος της σύμβασης και 
επιπλέον υποστήριξη σε θέματα αξιολόγησης της λειτουργίας του πιλοτικού έργου και 
δοκιμών διαλειτουργικότητας και συμβατότητας παρεχόμενων C-ITS υπηρεσιών. 
 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Η χρηματοδότηση της παρούσας προμήθειας και η αποπληρωμή της θα γίνεται βάσει 
των προβλεπόμενων στην σχετική Διακήρυξη. Η υλοποίηση των φάσεων/παραδοτέων 
και η αντίστοιχη κατανομή και εξέλιξη των πληρωμών θα γίνει ως εξής: 

Πίνακας 3: Πίνακας Φάσεων και Παραδοτέων Προμήθειας 

 
α/α Φάση υλοποίησης της 

προμήθειας (παραδοτέα) 
Μήνας ολοκλήρωσης (*) 

(από υπογραφή σύμβασης) 
Πληρωμή άρθρων βάσει 

Προϋπολογισμού Σύμβασης (*) 

1 ΦΑΣΗ Α (Α.1) 4ος 
100% των άρθρων 
Α-1, Α-2, Α-3, Α-4,  
Α-5.1, Α-5.2, Α-5.3 

2 ΦΑΣΗ Α (Α.2, Α.3, Α.4) 6ος 
100% του άρθρου Α-6, 

 
50% του άρθρου Α-7 

3 ΦΑΣΗ Β (Β.1, Β.2, Β.3, Β.4) 8ος 50% του άρθρου Α-7 

4 ΦΑΣΗ Γ (Γ.1) από 9ο έως 16ο μήνα 

50% του άρθρου Α-8 (τον 12ο 
μήνα) 

50% του άρθρου Α-8 (τον 16ο 
μήνα) 

(*) σε περίπτωση που απαιτηθεί και εγκριθεί χρονική παράταση της σύμβασης οι παραπάνω 
μήνες μετατίθενται ανάλογα του χρόνου της παράτασης 
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5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και 
ηλεκτροδότησης από τον “Εγκαταστάτη”, να θέσει σε λειτουργία (startup) όλα τα 
συστήματα με τις απαραίτητες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις (Φάση Α, Παραδοτέο 
Α.3). Για τον σκοπό αυτό θα δοθούν εγκαίρως από την ΕΟΑΕ οδηγίες για διάφορα 
θέματα, όπως: η ΙΡ διευθυνσιοδότηση των εξοπλισμών, στοιχεία υφιστάμενων 
δικτυακών μεταγωγέων σύνδεσης κλπ., ώστε να γίνει ορθή παραμετροποίηση και 
ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού στα υφιστάμενα δίκτυα της οδού. Οι SIM κάρτες που 
θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των συσκευών θα διατεθούν από την ΕΟΑΕ. 
 
Οι άδειες χρήσης όλων των λογισμικών (software) και των εφαρμογών λογισμικού 
(application software) τόσο των συσκευών (RSU, mRSU, OBU) όσο και του κεντρικού 
συστήματος (C-ITS Platform) που θα παράσχει ο Ανάδοχος στην ΕΟΑΕ θα είναι οριστικές 
και αμετάκλητες (perpetual) στο όνομα της ΕΟΑΕ 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.). Οι άδειες χρήσης θα καλύπτουν 
όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό και η δαπάνη τους είναι ανηγμένη στα επιμέρους 
άρθρα Τιμολογίου της προμήθειας. 
 
Ο Ανάδοχος θα προβεί στην εκπαίδευση προσωπικού που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ 
(προσωπικό της ΕΟΑΕ, προσωπικό του Αναδόχου Λειτουργίας και Συντήρησης της οδού 
π.χ. χειριστές Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, τεχνικοί, μηχανικοί και λοιπών εταίρων 
του έργου “C-Roads Greece”), στον εξοπλισμό και τα λογισμικά της παρούσας 
προμήθειας. Η εκπαίδευση θα είναι ελάχιστης διάρκειας πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
για την κάλυψη θεμάτων χειρισμού και χρήσης των εφαρμογών λογισμικού αλλά και 
ειδικών τεχνικών θεμάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε φυσικά στα κεντρικά 
γραφεία της ΕΟΑΕ ή επιτόπου στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του πιλοτικού έργου 
(ΚΕΚ/ΚΔΚ Σ10), είτε διαδικτυακά εφόσον δεν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές 
συνθήκες. 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και εκθέσεις τεκμηρίωσης 
(εγχειρίδια, άδειες χρήσης λογισμικών κλπ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ως 
ακολούθως: 

 Στο τέλος της Φάσης Α:  
o Έκθεση για τις εκτελεσθείσες εργασίες της φάσης που θα περιλαμβάνει : 

 Αναφορά για την προμήθεια του εξοπλισμού και των 
υποσυστημάτων και την εγκατάστασή τους  

 Αναφορά για τη διασύνδεση, δοκιμή και λειτουργία του 
εξοπλισμού και των υποσυστημάτων για το 1ο σετ υπηρεσιών  

o Εγχειρίδιο με οδηγίες λειτουργίας, παραμετροποίησης, διαχείρισης και 
συντήρησης συσκευών (RSU, mRSU, OBU). 

 Στο τέλος της Φάσης Β: 
o Έκθεση για τις εκτελεσθείσες εργασίες της φάσης που θα περιλαμβάνει : 

 Αναφορά για τη διασύνδεση, δοκιμή και λειτουργία του 
εξοπλισμού και υποσυστημάτων για όλες τις υπηρεσίες (1ο και 2 
σετ)  



  

 
K:\Promithies\2021_AXT_5927_C ROADS\Tefhi\03_SoW_5927_CRoads.docx                             000/5927/B02 

 
C -ROADS Greece  

 

20

o Εγχειρίδιο με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας (backup) του λογισμικού “C-ITS Platform” (Management 
module, Application module). 

o Εγχειρίδιο με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας (backup) λογισμικού τρίτων (3rd party software) που πιθανά 
θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. βάση δεδομένων). 

 
Τέλος, καθώς στο γενικότερο έργο “C-Roads Greece” συμμετέχουν και άλλοι εταίροι που 
θα αναπτύξουν τμήματα λογισμικού που θα συμπληρώσουν το έργο, ο Ανάδοχος θα 
παρέχει κάθε δυνατή τεκμηρίωση (π.χ. API, SDK) προς την ΕΟΑΕ για τον εξοπλισμό (RSU, 
OBU) και το κεντρικό λογισμικό “C-ITS Platform”. 
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Θεσσαλονίκη,  Μάρτιος 2021 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

Αθανάσιος Σαραμούρτσης 
Τμηματάρχης  Η/Μ  

Δ/νσης Λειτουργίας και Συντήρησης  
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Παρδάλης  
Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης  

 
 
 
 
 

 
 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

με την υπ’ αριθμ. 1017/11/11.03.21 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 

 
Για τον «Ανάδοχο» 

 
 
 
 
 

_________________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ “C-Roads Greece” 
Τα βασικά μοντέλα C-ITS υπηρεσιών που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο “C-Roads Greece” 
απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα εποπτικής αρχιτεκτονικής του έργου και είναι τα 
ακόλουθα: 
 

 
Αρχιτεκτονική C-Roads Greece  

 
1) C-ITS υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω της υποδομής της οδού (ITS-G5 επικοινωνία): Στο 

μοντέλο αυτό διάφορα σενάρια χρήσης (use-cases) θα μπορούν να διαμορφώνονται και να 
παρέχονται ανεξάρτητα μέσω δύο υποσυστημάτων λογισμικού (όχι ταυτόχρονα για το ίδιο 
συμβάν): 
 του λογισμικού “C-ITS Platform” που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προμήθειας 

και  
 του λογισμικού “Geo-messaging Server” που δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

προμήθειας και θα παρασχεθεί από άλλους εταίρους του έργου “C-Roads Greece”.  
 
Οι απαιτήσεις από το υποσύστημα “C-ITS Platform”, είναι ενδεικτικά: 

i. η υλοποίηση των σεναρίων χρήσης (use cases) όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 
2.9  

ii. η υλοποίηση των απαιτήσεων της Παραγράφου 2.8 
iii. η υλοποίηση τυποποιημένης διεπαφής ή διεπαφών με άλλα υποσυστήματα 

λογισμικού (π.χ. “Geo-messaging Server”, ΝΑP) 
 

Η ασφαλής πρόσβαση του Αναδόχου στην ΙΤ υποδομή “C-Roads Greece” και στο δίκτυο του 
αυτοκινητοδρόμου θα παρέχεται μέσω VPN συνδέσεων. 
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2) C-ITS υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (cellular 
επικοινωνία): Στο μοντέλο αυτό ο οδηγός θα λαμβάνει μηνύματα των σεναρίων χρήσης 
του “C-ROADS Greece” μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (π.χ. 4G). Η πληροφορία θα 
διαμορφώνεται κατάλληλα από έναν κεντρικό “Geo-messaging Server” ως εξής : 

 είτε χειροκίνητα μέσω γραφικής διεπαφής  
 είτε αυτόματα κατόπιν επικοινωνίας και λήψης δεδομένων σε προκαθορισμένο 

μορφότυπο (π.χ. DATEX II) ή πρότυπων μηνυμάτων (IVIM, DENM, CAM) από το 
“C-ITS Platform” 

Εν συνεχεία η πληροφορία θα αποστέλλεται μέσω δικτύου κινητής προς τους “Geo-
messaging Clients” που θα έχουν εγκατασταθεί σε μια οποιαδήποτε φορητή συσκευή 
χρηστών (π.χ. Smart phones, ΗΜΙ tablets). Κάθε “Geo-messaging Client” θα πρέπει να 
εγγράφεται στον “Geo-messaging Server” για τη λήψη των σχετικών C-ITS μηνυμάτων.  

 
Σημειώνεται όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ότι μόνο μέρος των συστημάτων (υλικών και 
λογισμικών) που απεικονίζονται στην εικόνα του Παραρτήματος 1, αποτελούν μέρος της 
παρούσας Προμήθειας.  
Επιπλέον η σύνδεση με το πραγματικό TCC και TMS της Εγνατίας οδού στο σχήμα της 
Αρχιτεκτονικής είναι ενδεικτική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Α :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ RSU (fixed and mobile) 
 

Road Side Unit (RSU) / R-ITS-S (fixed and mobile) 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησης Ελάχιστη Απαίτηση 

1 Προσφερόμενος εξοπλισμός ΝΑΙ 

2 Μοντέλο εξοπλισμού ΝΑΙ 

3 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει :   

4 Να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος ΝΑΙ 

5 Να είναι εξοπλισμένος με επαρκείς πόρους για την υποστήριξη λειτουργιών C-ITS. Ελάχιστοι απαιτούμενοι πόροι:  2 
πυρήνες x 800 MHz, 1 GB RAM, 4 GB Flash, θύρα SD κάρτας  

ΝΑΙ 

6 Να διαθέτει τουλάχιστον 1 θύρα 10/100 Mbps Base-T Ethernet Interface (IPv4/IPv6) ΝΑΙ 

7 Να διαθέτει επιπλέον 1 θύρα διαχείρισης (π.χ. Ethernet, console port) Προαιρετικά 

8 Να είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, προδιαγραφών τουλάχιστον IP 67 και αντοχή ΙΚ10 ΝΑΙ 

9 
Το περίβλημα του να είναι κατάλληλο για αντίξοα περιβάλλοντα, π.χ. ανοδειωμένο αλουμίνιο (die cast aluminium) 
ή ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) 

ΝΑΙ 

10 Να διατηρεί σταθερή λειτουργία και απόδοση σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον -40 οC έως +70 οC  ΝΑΙ 

11 Να διαθέτει ενδεικτικά led κατάστασης λειτουργίας ΝΑΙ 

12 
Να υποστηρίζει τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE+) σύμφωνα με το πρότυπο 802.3at υποχρεωτικά (και 
προαιρετικά και μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού) 

ΝΑΙ 

13 Να έχει βάρος μικρότερο ή ίσο από 3,5kg (μόνο η συσκευή) ΝΑΙ 

14 
Να υποστηρίζει ασύρματη επικοινωνία ITS-G5, ΙΕΕΕ 802.11p, Freq. band: 5855-5925 MHz, 10 MHz channel spacing 
για ανταλλαγή C-ITS μηνυμάτων 

ΝΑΙ 
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15 Να υποστηρίζει ασύρματη επικοινωνία μέσω 4G/LTE για ανταλλαγή C-ITS μηνυμάτων, με ενσωματωμένο εσωτερικά 
mobile module και κατάλληλη υποδοχή για κάρτα SIM 

ΝΑΙ 

16 Να υποστηρίζει υπηρεσίες γεωεντοπισμού Advanced GNSS (π.χ. GPS, Galileo) ΝΑΙ 

17 

Να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τυποποιημένα C-ITS μηνύματα : 
α) CAM messages (EN 302637-2 latest version) 
β) DENM messages (EN 302637-3 latest version) 
γ) IVIΜ messages (ETSI TS 103301) 

ΝΑΙ 

18 Να υποστηρίζει τυποποιημένα C-ITS μηνύματα ETSI GeoNet (ETSI EN 302636-4 latest version) Προαιρετικά 

19 
Να υποστηρίζει την εφαρμογή των προτύπων ETSI TS 102 792, ETSI EN 302 571 και ETSI EN 303 258 για την 
υλοποίηση προστατευμένων ζωνών (protected zones) 

ΝΑΙ 

20 Να υποστηρίζει CAM aggregation και συχνότητα παραγωγής CAM (1-10Hz) ΝΑΙ 

21 Να διαθέτει ενσωματωμένο υλικό υποσύστημα ασφάλειας (HSM, hardware security module) ΝΑΙ 

22 
Να υποστηρίζει υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου επικοινωνιών (security) σύμφωνα με το πρότυπο TS 103-097 latest 
version και εφαρμογές PKI 

ΝΑΙ 

23 Να διαθέτει την κατάλληλη διαμόρφωση και λογισμικό ώστε να εξυπηρετεί την ανταλλαγή τυποποιημένων C-ITS 
μηνυμάτων μεταξύ i. RSU και OBUs, ii. RSU και C-ITS κεντρικής πλατφόρμας, iii. RSU και λοιπών εφαρμογών π.χ. 
Geomessaging 

ΝΑΙ 

24 
Να υποστηρίζει υπηρεσίες δικτύου και ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των DHCP, Time synchronization (π.χ. 
NTP, ETSI Time Service), SSL/SSH 

ΝΑΙ 

25 Να διαθέτει δυνατότητες προγραμματισμού SDK και τυποποιημένη διεπαφή API ΝΑΙ 

26 Να διαθέτει διεπαφή (π.χ. Web) για απομακρυσμένη διαχείριση, ρυθμίσεις και έλεγχο λειτουργίας ΝΑΙ 

27 Να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής λειτουργίας από προηγούμενο έργο ΝΑΙ 



  

 
K:\Promithies\2021_AXT_5927_C ROADS\Tefhi\03_SoW_5927_CRoads.docx                             000/5927/B02 

 
C -ROADS Greece  

 

26

28 Να διαθέτει σήμανση CE ΝΑΙ 

29 
Να προσφερθεί με το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού, λογισμικού και εξαρτημάτων για την εγκατάσταση και 
θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, PoE adaptors, απαραίτητο λογισμικό, 
ITS-Stack, άδειες χρήσης, κ.λπ.) σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη της προμήθειας 

ΝΑΙ 

30 
Να διαθέτει εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 12 μηνών, από την ημερομηνία παράδοσής τους και έκδοσης του 
πρωτόκολλου παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής 

ΝΑΙ 

31 Να υποστηρίζει επικοινωνίες Bluetooth Προαιρετικά 

32 
Να διαθέτει δυνατότητα υποστήριξης τοπικής αποθήκευσης C-ITS μηνυμάτων για λόγους λειτουργικούς και 
ιχνηλασιμότητας 

ΝΑΙ 

33 

Η ελάχιστη περιοχή κάλυψης/μετάδοσης σήματος από μια σταθερή μονάδα R-ITS-S θα πρέπει να είναι κατ' 
ελάχιστον 500 μ. (στην περίπτωση ανεμπόδιστης οπτικής επαφής μεταξύ R-ITS-S και V-ITS-S) και προς τις δυο 
κατευθύνσεις κυκλοφορίας με μέγιστο ποσοστό εσφαλμένων πακέτων 10%, μετρημένο με πιστοποιημένο 
εξοπλισμό (V-ITS-S) σε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 6Mbit/s και ρυθμό εκπομπής CAM στα 10Hz. Η ελάχιστη 
περιοχή κάλυψης/μετάδοσης σήματος μπορεί να είναι μικρότερη από 500 μ. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (π.χ. μη 
οπτική επαφή μεταξύ R-ITS-S και V-ITS-S, οπτική επαφή με εμπόδια, καμπυλότητα οδού, περιβάλλον που ευνοεί τις 
σκεδάσεις)    

ΝΑΙ 

34 

Για την υποστήριξη των διαφόρων αναγκών επικοινωνίας, κάθε μονάδα RSU θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με 
τους ακόλουθους τύπους κεραιών (μεμονωμένα/single ή σε συνδυασμό/combined): 
 Δύο (2) κεραίες ITS-G5 5.9 GHz, πολυκατευθυντικού τύπου (omnidirectional), για εκπομπή/λήψη στις 

συχνότητες 5855 - 5925 ΜΗz (σύμφωνα με ETSI 302663) κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση (IP67) 
 Μια (1) multiband κεραία 4G/LTE 
 Μια (1) κεραία GPS/GNSS  

ΝΑΙ 

35 
Να προσφερθούν 2 συσκευές εκ του συνόλου της προμήθειας εντός 1,5 μήνα από την έναρξη της σύμβασης που θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εξωτερικών συστημάτων στα πλαίσια του έργου 

Προαιρετικά 

36 Εγγυημένη διάθεση ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παράδοσης ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.B :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ OBU 
 

Vehicle On Board Unit (OBU) / V-ITS-S 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησης Ελάχιστη Απαίτηση 

1 Προσφερόμενος εξοπλισμός ΝΑΙ 

2 Μοντέλο εξοπλισμού ΝΑΙ 

3 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει :   

4 Να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος ΝΑΙ 

5 Να είναι εξοπλισμένος με επαρκείς πόρους για την υποστήριξη λειτουργιών C-ITS. Ελάχιστοι απαιτούμενοι 
πόροι:  2 πυρήνες x 800 MHz, 1 GB RAM, 4 GB Flash, θύρα SD κάρτας 

ΝΑΙ 

6 Να διαθέτει τουλάχιστον 1 θύρα 10/100 Mbps Base-T Ethernet Interface (IPv4/IPv6) ΝΑΙ 

7 Να διαθέτει επιπλέον 1 θύρα διαχείρισης (π.χ. Ethernet, console port) Προαιρετικά 

8 Να αντέχει σε κραδασμούς (vibration proof) ΝΑΙ 

9 Να διαθέτει ενδεικτικά led κατάστασης λειτουργίας ΝΑΙ 

10 Να υποστηρίζει κατάλληλη διασύνδεση με πηγές ηλεκτρικής τροφοδοσίας εντός του οχήματος ΝΑΙ 

11 Να υποστηρίζει ομαλό κλείσιμο (graceful shutdown) σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ 

12 Να μην υπερβαίνει ως μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση < 30W ΝΑΙ 

13 Να διαθέτει μια τουλάχιστον θύρα USB 2.0 or later ΝΑΙ 

14 Να υποστηρίζει ασύρματη επικοινωνία: α) ITS-G5 (ΙΕΕΕ 802.11p), Freq. band: 5855-5925 MHz, 10 MHz channel 
spacing για ανταλλαγή C-ITS μηνυμάτων, β) WiFi (802.11 b/g/n) 

ΝΑΙ 
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15 
Να υποστηρίζει ασύρματη επικοινωνία μέσω 4G/LTE για ανταλλαγή C-ITS μηνυμάτων καθώς και λοιπών 
αναγκών παραμετροποίησης και επίλυσης σφαλμάτων (configuration and troubleshooting), με ενσωματωμένο 
εσωτερικά mobile module και κατάλληλη υποδοχή για κάρτα SIM 

ΝΑΙ 

16 Να υποστηρίζει υπηρεσίες γεωεντοπισμού Advanced GNSS (π.χ. GPS, Galileo) ΝΑΙ 

17 

Να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τυποποιημένα C-ITS μηνύματα :  
α) CAM messages (EN 302637-2 latest version) 
β) DENM messages (EN 302637-3 latest version) 
γ) IVIΜ messages (ETSI 103301) 

ΝΑΙ 

18 Να υποστηρίζει τυποποιημένα C-ITS μηνύματα ETSI GeoNet (ETSI EN 302636-4 latest version) Προαιρετικά 

19 
Να υποστηρίζει την εφαρμογή των προτύπων ETSI TS 102 792, ETSI EN 302 571  και ETSI EN 303 258 για την 
υλοποίηση προστατευμένων ζωνών (protected zones) 

ΝΑΙ 

20 Να διαθέτει ενσωματωμένο υλικό υποσύστημα ασφάλειας (HSM, hardware security module) ΝΑΙ 

21 
Να υποστηρίζει υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου επικοινωνιών (security) σύμφωνα με το πρότυπο TS 103-097 
latest version και εφαρμογές PKI ΝΑΙ 

22 Να διαθέτει την κατάλληλη διαμόρφωση και λογισμικό ώστε να εξυπηρετεί την ανταλλαγή τυποποιημένων C-
ITS μηνυμάτων μεταξύ i. OBU και RSU, ii. OBU και λοιπών εφαρμογών π.χ. Geomessaging 

ΝΑΙ 

23 
Να υποστηρίζει υπηρεσίες δικτύου και ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των DHCP, Time synchronization 
(π.χ. NTP, ETSI Time Service), SSL/SSH 

ΝΑΙ 

24 Να υποστηρίζει επικοινωνίες Bluetooth Προαιρετικά 

25 Να διαθέτει δυνατότητες προγραμματισμού SDK και τυποποιημένη διεπαφή API ΝΑΙ 

26 Να διαθέτει διεπαφή (π.χ. Web) για απομακρυσμένη διαχείριση, ρυθμίσεις και έλεγχο λειτουργίας ΝΑΙ 

27 Να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής λειτουργίας από προηγούμενο έργο ΝΑΙ 
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28 Να διαθέτει σήμανση CE ΝΑΙ 

29 
Να προσφερθεί με το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού, λογισμικού και εξαρτημάτων για την εγκατάσταση 
και θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, PoE adaptors, απαραίτητο 
λογισμικό, ITS-Stack, άδειες χρήσης, κ.λπ.) σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη της προμήθειας 

ΝΑΙ 

30 
Να διαθέτει εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 12 μηνών, από την ημερομηνία παράδοσής τους και 
έκδοσης του πρωτόκολλου παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής 

ΝΑΙ 

31 Να υποστηρίζει διασύνδεση με HMI Module είτε του ιδίου κατασκευαστή είτε τρίτου κατασκευαστή μέσω API ΝΑΙ 

32 

Η ελάχιστη περιοχή κάλυψης/μετάδοσης σήματος από μια μονάδα V-ITS-S θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 
500 μ. (στην περίπτωση ανεμπόδιστης οπτικής επαφής μεταξύ R-ITS-S και V-ITS-S) με μέγιστο ποσοστό 
εσφαλμένων πακέτων 10%, μετρημένο με πιστοποιημένο εξοπλισμό (V-ITS-S) σε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 
6Mbit/s και ρυθμό εκπομπής CAM στα 10Hz. Η ελάχιστη περιοχή κάλυψης/μετάδοσης σήματος μπορεί να 
είναι μικρότερη από 500 μ. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (π.χ. μη οπτική επαφή μεταξύ R-ITS-S και V-ITS-S, 
οπτική επαφή με εμπόδια, καμπυλότητα οδού, περιβάλλον που ευνοεί τις σκεδάσεις) 

ΝΑΙ 

33 
Να διαθέτει δυνατότητα υποστήριξης τοπικής αποθήκευσης C-ITS μηνυμάτων για λόγους λειτουργικούς και 
ιχνηλασιμότητας 

ΝΑΙ 

34 Να διαθέτει διασύνδεση με OBDII ή CΑΝ Bus ΝΑΙ 

35 

Για την υποστήριξη των διαφόρων αναγκών επικοινωνίας, κάθε μονάδα ΟΒU θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη 
με τους ακόλουθους τύπους κεραιών (μεμονωμένα/single ή σε συνδυασμό/combined) κατάλληλες όπου 
απαιτείται για τοποθέτηση επί οχήματος (magnetic, rooftop mounted): 
 Δύο (2) κεραίες ITS-G5 5.9 GHz, πολυκατευθυντικού τύπου (omnidirectional), για εκπομπή/λήψη στις 

συχνότητες 5855 - 5925 ΜΗz (σύμφωνα με ETSI 302663) κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση (IP67) 
 Μια (1) multiband κεραία 4G/LTE 
 Μια (1) κεραία GPS/GNSS  
 Μια (1) κεραία WiFi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 

ΝΑΙ 

36 Να προσφερθούν 2 συσκευές εκ του συνόλου της προμήθειας εντός 1,5 μήνα από την έναρξη της σύμβασης 
που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εξωτερικών συστημάτων στα πλαίσια του έργου 

Προαιρετικά 

37 Εγγυημένη διάθεση ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παράδοσης ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Γ :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΜΙ 
 

Α/Α  Ελάχιστη 
Απαίτηση 

1 Προσφερόμενη συσκευή ΝΑΙ 
2 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη  ΝΑΙ 
3 Να διαθέτει οθόνη αφής TFT 8” in  ΝΑΙ 
4 Να διαθέτει ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1280x800 pixels ΝΑΙ 
5 Να διαθέτει μνήμη RAM >=2 GB ΝΑΙ 
6 Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο >= 16GB ΝΑΙ 
7 Να διαθέτει υποδοχή για μSD ΝΑΙ 
8 Να διαθέτει εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα ΝΑΙ 
9 Να διαθέτει ανάλυση οπίσθιας κάμερας >= 8ΜP ΝΑΙ 

10 Να διαθέτει ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας >= 3ΜP ΝΑΙ 
11 Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο ΝΑΙ 
12 Να υποστηρίζει συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB, GPS ΝΑΙ 
13 Να διαθέτει μπαταρία με μέγιστη διάρκεια αυτονομίας >10h ΝΑΙ 
14 Να διαθέτει ευρέως διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Android) ΝΑΙ 

15 
Να διαθέτει κατάλληλο τροφοδοτικό για σύνδεση με πηγή τροφοδοσίας εντός οχήματος (π.χ. για σύνδεση με 
υποδοχή αναπτήρα οχήματος) 

ΝΑΙ 

16 Να διαθέτει βάση στήριξης/τοποθέτησης εντός οχήματος ΝΑΙ 
17 Να είναι στιβαρής κατασκευής με αντοχή σε πτώσεις (π.χ. MIL-STD 810G) ΝΑΙ 

18 
Να διαθέτει εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 2 ετών, από την ημερομηνία παράδοσής τους και έκδοσης του 
πρωτόκολλου παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής 

ΝΑΙ 

19 
Να προσφερθεί 1 συσκευή εκ του συνόλου της προμήθειας εντός 1,5 μήνα από την έναρξη της σύμβασης που θα 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εξωτερικών συστημάτων στα πλαίσια του έργου 

Προαιρετικά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Δ :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Α/Α  
Ελάχιστη 
Απαίτηση 

 Μεταγωγέας δικτύου Gigabit Ethernet δακτυλίου (ring) βιομηχανικού τύπου για πίνακες εξωτερικού χώρου  
1 Προσφερόμενη συσκευή ΝΑΙ 
2 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη ΝΑΙ 
3 Να είναι συμπαγής (compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα (DIN-rail) ΝΑΙ 

4 

Nα διαθέτει τουλάχιστον δέκα θύρες Ethernet (IEEE 802.3) ως εξής:  
 Δύο (2) 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-LX 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) 

 Οκτώ (8) θύρες χαλκού, εκ των οποίων η μία (1) Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T/TX/T) και οι επτά (7) είτε 
Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T/TX/T) είτε Fast Ethernet (10/100Base-T/TX) με ΙΕΕΕ 802.3af/at PoE+ 
injector. 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 

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

6 
Να 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 

7 
Να 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 

8 Να διαθέτει δυνατότητα τροφοδοσίας από δύο παράλληλα τροφοδοτικά για εφεδρεία. ΝΑΙ 
9 Να διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο λειτουργίας των θυρών, την τροφοδοσία κλπ.  ΝΑΙ 

10 
Να διαθέτει εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 12 μηνών, από την ημερομηνία παράδοσής τους και έκδοσης του 
πρωτόκολλου παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής ΝΑΙ 
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 Δικτυακός μεταγωγέας Fast Ethernet ακτινικός (uplink) βιομηχανικού τύπου για πίνακες εξωτερικού χώρου  
1 Προσφερόμενη συσκευή ΝΑΙ 
2 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη ΝΑΙ 
3 Να είναι συμπαγής (compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα (DIN-rail) ΝΑΙ 

4 

Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε θύρες Ethernet (IEEE 802.3) ως εξής:  
 Μία (1) 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)  

 Τέσσερις (4) θύρες χαλκού Fast Ethernet (10/100Base-T/TX) με ΙΕΕΕ 802.3at PoE+ injector. 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 

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

6 
Να 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 

7 
Να 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 

8 Να διαθέτει δυνατότητα τροφοδοσίας από δύο παράλληλα τροφοδοτικά για εφεδρεία ΝΑΙ 
9 Να διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο λειτουργίας των θυρών, την τροφοδοσία κλπ. ΝΑΙ 

10 
Να διαθέτει εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 12 μηνών, από την ημερομηνία παράδοσής τους και έκδοσης του 
πρωτόκολλου παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής ΝΑΙ 

 
Δικτυακός μετατροπέας μέσου (media converter) Ethernet βιομηχανικού τύπου για πίνακες εξωτερικού 
χώρου - Fast Ethernet θυρών χαλκού/οπτική ΜMF  

1 Προσφερόμενη συσκευή ΝΑΙ 
2 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη ΝΑΙ 
3 Να είναι συμπαγής (compact) και κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα (DIN-rail) ΝΑΙ 
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4 

Να διαθέτει δύο (2) θύρες Ethernet (IEEE 802.3) για διεκπεραίωση μετατροπής μέσου χαλκού/οπτικό σε μια 
αμφίπλευρη επικοινωνία Ethernet (10/100Base-TX to 100Base-FX). 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 πολύτροπη οπτική ίνα (ΜMF, 
62,5/125μm). 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 και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από 10dB). 

ΝΑΙ 

5 
Να 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 

6 Να διαθέτει δυνατότητα τροφοδοσίας από δύο παράλληλα τροφοδοτικά για εφεδρεία. ΝΑΙ 
7 Να διαθέτει ενδείξεις LED για την κατάσταση/τρόπο λειτουργίας των θυρών, την τροφοδοσία κλπ. ΝΑΙ 

8 
Να διαθέτει εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 12 μηνών, από την ημερομηνία παράδοσής τους και έκδοσης του 
πρωτόκολλου παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.E :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ “C-ITS PLATFORM” 
 

Central C-ITS Platform / C-ITS-S 

Α/Α  Ελάχιστη 
Απαίτηση 

1 Προσφερόμενο λογισμικό ΝΑΙ 
2 Προσφερόμενη έκδοση λογισμικού ΝΑΙ 
3 Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει :   

4 
Να διαθέτει την κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξυπηρετεί την δημιουργία και την ανταλλαγή τυποποιημένων 
μηνυμάτων (DENM, IVIM, CAM) μεταξύ C-ITS Platform και σταθερών και κινητών μονάδων RSU και ΟΒU μέσω 
κατάλληλης διεπαφής επικοινωνίας (IP v6/v4, 4G/LTE) ΝΑΙ 

5 
Να διαθέτει την κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξυπηρετεί την ανταλλαγή τυποποιημένων C-ITS μηνυμάτων ή και 
άλλων μορφότυπων (π.χ. DΑΤΕΧ ΙΙ) μεταξύ C-ITS Platform και άλλων εφαρμογών (π.χ. Geomessaging app, NAP) ΝΑΙ 

6 
Να υποστηρίζει τις υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου επικοινωνιών (security) των συσκευών (RSU, OBU) σύμφωνα με το 
πρότυπο TS 103-097 latest version και εφαρμογές PKI καθώς και κατάλληλη διαμόρφωση για επικοινωνία με PKI 
server ΝΑΙ 

7 

Να διαθέτει κατάλληλη βάση δεδομένων ή άλλο μηχανισμό για την αποθήκευση και διαχείριση των C-ITS μηνυμάτων 
και των λοιπών δεδομένων (alarms, warnings, errors, failures, logs, κλπ.), ικανής για αποθήκευση και διαχείριση 
(ανάκτηση, παρουσίαση με επιλεγόμενα κριτήρια, εξαγωγή, εκτύπωση, κ.λπ.) δεδομένων 6 μηνών συνεχούς 
λειτουργίας ΝΑΙ 

8 
Να διαθέτει γραφική διεπαφή σε κατάλληλο χάρτη, όπου να απεικονίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: το οδικό 
δίκτυο, οι θέσεις των RSU, οι θέσεις των συμβάντων που μεταδίδονται από το C-ITS Platform, οι θέσεις των 
εξοπλισμένων οχημάτων (OBUs), τα C-ITS  μηνύματα που μεταδίδονται (π.χ. κατάσταση αυτών),  κλπ. ΝΑΙ 

9 Να διαθέτει δυνατότητα παραγωγής κατάλληλων στατιστικών αναφορών 
ΝΑΙ 

10 
Να διαθέτει γραφική διεπαφή για την παραμετροποίηση και έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού RSU και OBU 
μεμονωμένα ή σε ομάδες ΝΑΙ 
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11 
Να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα και χωρίς μείωση της απόδοσης του κατ' ελάχιστο αριθμό συνδεδεμένων 
συσκευών RSU >50 ΝΑΙ 

12 Να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής των τηρούμενων δεδομένων (logging data) μέσω έτοιμων αναφορών  ΝΑΙ 

13 Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο ETSI GeoNet (ETSI EN 302636-4 latest version) Προαιρετικά 

14 Να υποστηρίζει υπηρεσίες δικτύου SNMP, DHCP, VPN (IPSec, SSL), NTP ΝΑΙ 

15 
Να υποστηρίζει την υλοποίηση των ακόλουθων κατ’ ελάχιστο τυποποιημένων C-ITS υπηρεσιών: IVS-EVFT, RWW-LC, 
RWW-RM, HLN-WCW, HLN-OR ΝΑΙ 

16 
Να υποστηρίζει την υλοποίηση υπηρεσιών CAM Aggregation και Smart Routing (όπως προσδιοριστούν από το C-
Roads Greece Consortium) ΝΑΙ 

17 
Να μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση και άλλων τυποποιημένων C-ITS υπηρεσιών: IVS-SWD, IVS-DSLI, RWW-RC, 
HLN-SV, HLN-AZ, HLN-TSR Προαιρετικά 

18 
Να διαθέτει Application Programming Interface (API) που να επιτρέπει σε εξωτερικές εφαρμογές τη δυνατότητα να 
ενεργοποιούν ορισμένες λειτουργίες διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργίας ΝΑΙ 

19 
Η άδεια χρήσης του κεντρικού λογισμικού θα είναι οριστική και αμετάκλητη (perpetual) στο όνομα της ΕΟΑΕ και θα 
καλύπτει κατ’ ελάχιστο το σύνολο των συσκευών (RSU, mRSU, OBU) ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (RSU) 
 

RSU RSU 
Περιγραφή 

Κλάδος Χ.Θ. 
(m) 

Απόσταση 
μεταξύ 
RSU (m) 

RSU-1 IC VEROIAS 1 (pre IC) LB 253+580 0 
RSU-2 IC VEROIAS 2 (post IC) LB 252+800 780 
RSU-3 BOS Asomaton LB 251+200 1600 
RSU-4 VMS S1 LB 249+500 1700 
RSU-5 S1-E EAST LB 248+350 1150 
RSU-6 S2-E EAST LB 247+120 1230 
RSU-7 VMS S2.1 LB 245+235 1885 
RSU-8 S2.1-E EAST LB 243+988 1247 
RSU-9 S2.1-S3 LB 243+350 638 
RSU-10 S4-E EAST LB 242+540 810 
RSU-11 S5-E EAST LB 241+743 797 
RSU-12 S6-E EAST LB 239+890 1853 
RSU-13 S7-E EAST LB 238+745 1145 
RSU-14 S8-E EAST LB 237+610 1135 
RSU-15 VMS G9 LB 236+440 1170 
RSU-16 S10-E EAST LB 235+550 890 
RSU-17 S11-E EAST LB 232+894 2656 
RSU-18 S12-E EAST LB 232+248 646 
RSU-19 S13-E EAST LB 231+400 848 

RSU-20 IC POLYMYLOS 1 (pre) RB 226+790 0 
RSU-21 VMS POL RB 228+600 1810 
RSU-22 BOS G12 DK RB 229+270 670 
RSU-23 S13-W WEST RB 230+550 1280 
RSU-24 S10-W WEST RB 233+260 2710 
RSU-25 BOS S10 DK RB 235+770 2510 
RB=δεξιός/νότιος κλάδος αυτοκινητοδρόμου (Ηγουμενίτσα -> Κήποι) 
LB=αριστερός/βόρειος κλάδος αυτοκινητοδρόμου (Κήποι -> Ηγουμενίτσα) 

 
Οι παραπάνω θέσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ως 
αποτέλεσμα των αυτοψιών που προβλέπονται να διεξαχθούν στην παρούσα 
προμήθεια (Παράγραφος 2.7). Αρχείο km των θέσεων μπορεί να παρασχεθεί από 
την ΕΟΑΕ. 
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