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1 ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η Εγνατία οδός διαθέτει ένα πλήθος γεφυρών διαφόρων τύπων. Οι γέφυρες αυτές 
φέρουν ή περνάνε πάνω από διάφορες οντότητες όπως οδοί (κυρίως), ποτάμια, 
ρέματα, χαράδρες, σιδηρόδρομο κ.λ.π.  Για κάθε γέφυρα κάθε χρόνο ορίζεται ένα 
πρόγραμμα επιθεώρησης και  παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων που έχουν ολοκληρωθεί.   
Η διαχείριση των δεδομένων των ως άνω γεφυρών γίνεται μέσω του συστήματος 
«Bridge».  
Το Bridge αποτελεί ένα σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας τεχνικών και 
λειτουργικών στοιχείων γεφυρών, των οδών που φέρονται ή διέρχονται κάτω από 
γέφυρες, των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων γεφυρών, της κωδικοποίησης των 
χαρακτηριστικών τους, των αυτοματοποιημένων αξιολογήσεων με συνδυασμένη 
χρήση τμήματος των δεδομένων τους και παραγωγής εκθέσεων, αναφορών, 
στατιστικών, διαγραμμάτων μέρους ή του συνόλου αυτών των δεδομένων 
 
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη νέου λογισμικού (νέου γραφικού περιβάλλοντος 
– Graphical User Interface (GUI)) για τη διαχείριση των στοιχείων της υπάρχουσας 
Βάσης Δεδομένων Γεφυρών (Bridge) που θα συνεργάζεται με την τεχνολογίας Οracle 
υπάρχουσα Βάση Δεδομένων (ΒΔ). Παράλληλα θα φτιαχτούν web φόρμες για την 
ενημέρωση του συστήματος από κινητές συσκευές (tablets, κινητό κτλ) και νέες 
αναφορές.  

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι συνοπτικά το εξής:  
 

1. Ανάπτυξη νέου λογισμικού διαχείρισης των δεδομένων που καταχωρούνται 
στη Βάση Δεδομένων  γεφυρών (Bridge), (παραγωγή νέου τύπου εκθέσεων, 
αναφορών, στατιστικών, διαγραμμάτων μέρους ή του συνόλου αυτών των 
δεδομένων, αναζήτησης στοιχείων κ.α.) 

2. Αναβάθμιση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων του συστήματος «Bridge» 
(Διόρθωση, βελτίωση, επέκταση Πινάκων, σχεσιακών σχέσεων, 
αυτοματισμών). 
 

1.1 Περιγραφή Συστήματος «Bridge» 
 

Το σύστημα Bridge αποτελείται από 2 υπο-συστήματα:  
o την βάση δεδομένων τεχνολογίας (Oracle)  
o την Γραφική  Διεπαφή  Χρήστη (Graphical User Interface -GUI), υπό την 

μορφή φορμών υλοποιημένες σε Oracle Developer  
Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία Βάση Δεδομένων (ΒΔ)  «Oracle» και ο χρήστης 
μπορεί να τα εισάγει, να τα εξάγει ή και να τα επεξεργαστεί μέσω ενός γραφικού 
συστήματος υλοποιημένου σε «Oracle Developer». Η ΒΔ έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  

i. Καταγράφει με τον βέλτιστο τρόπο ένα ευρύ σύνολο δεδομένων (>250 
πεδία) 

ii. Ορίζει τα τεχνικά και λειτουργικά  χαρακτηριστικά των γεφυρών με 
μεγάλη ακρίβεια 
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iii. Δίνει στοιχεία και καλύπτει τις υπάρχουσες αλλά και κατά το δυνατόν 
μελλοντικές ανάγκες της ΕΟΑΕ σε δεδομένα. 

iv. Είναι εύχρηστη και τα δεδομένα συντηρήσιμα 
v. Τα χαρακτηριστικά είναι κατά το δυνατό συμβατά με διεθνή συστήματα 

καταγραφής γεφυρών. 
vi. Παράγει ένα σύνολο επιμέρους και συνολικών αναφορών 
vii. Παράγει ένα σύνολο γραφημάτων απεικόνισης των καταχωρημένων 

δεδομένων 
Από την βάση εξάγονται τα στοιχεία των γεφυρών τα οποία είναι απαραίτητα για 
το σύστημα BMS (Capital planning). Η βάση δεδομένων έχει και επιπλέον 
στοιχεία με σκοπό την πληρέστερη εικόνα των γεφυρών της Εγνατίας Οδού. 
Επίσης προτείνει τιμές εκτίμησης στον επιθεωρητή, εξάγει αναφορές και 
στατιστικά και δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων από Γεωγραφικό 
Σύστημα Πληροφοριών. 

Βασικές Λειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος είναι:  
1. Καταγραφή με μεγάλη ακρίβεια των τεχνικών και λειτουργικών  

χαρακτηριστικών των γεφυρών (>250 πεδία)  
2. Παραγωγή αναφορών και στατιστικών και γραφημάτων 
3. Εξαγωγή δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος 

σύστημα BMS (Capital planning).  
4. Εξαγωγή τιμές εκτίμησης για κάθε επιθεώρηση   
5. Σύνδεση με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΕΩΠΥΛΗ) της Εγνατία 

Οδός Α.Ε. για την παροχή στοιχείων.  
  
 

1.2 Συνοπτική περιγραφή των φορμών και λειτουργιών ανά «οντότητα»  
 

Παρακάτω Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιγράφονται ορισμένες βασικές 
φόρμες που έχουν αναπτυχθεί για την καταχώρηση στοιχείων, στο  υπάρχον 
σύστημα. Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος πρέπει να μελετήσει το σύστημα τόσο στο 
σύνολο των φορμών/αναφορών όσο και στη λειτουργικότητά του, ώστε να αναπτύξει 
το νέο λογισμικό (GUI) διαχείρισης της υφιστάμενης Βάσης και παράλληλα να 
υλοποιήσει το σύνολο των αλλαγών, προσθηκών και βελτιώσεων της υφιστάμενης 
Βάσης Δεδομένων  

1.2.1 ΓΕΦΥΡΕΣ  
o Γενικά Εδώ καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας κατάταξης, τοποθεσίας 

κ.λ.π. μιας γέφυρας 
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o Δομικά (α) περιλαμβάνονται κάποια συνολικά χαρακτηριστικά όλης της 
γέφυρας καθώς και τα χαρακτηριστικά της ανωδομής, των μεσοβάθρων και 
της σεισμικής μόνωσης.  
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o Δομικά (β) Η συνέχεια των δομικών.  

 
 
 

o  Γεωμετρικά Όλα τα μήκη είναι σε μέτρα με ακρίβεια εκατοστού  
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o Κινητό φορτίο λειτουργίας και περιορισμοί. Στην σελίδα αυτή υπάρχουν τα 
χαρακτηριστικά της γέφυρας που περιγράφουν την συμπεριφορά της σε σχέση με το 
φορτίο που μπορούν να φέρουν.  
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o Σεισμικά Στη σελίδα αυτή υπάρχουν τα πεδία που αφορούν την σεισμική 
επικινδυνότητα της γέφυρας.  
 

 
 
 

o Διασταυρώσεις Στην σελίδα αυτή δηλώνονται οι οντότητες που διασταυρώνονται 
με την γέφυρα, δηλαδή οι οδοί, τα ποτάμια, οι σιδηρόδρομοι κ.λ.π. που περνάνε ή 
βρίσκονται πάνω ή κάτω από την γέφυρα. Οι οντότητες είναι χωρισμένες σε δύο 
ομάδες στις μη απογραφόμενες και στις απογραφόμενες.  
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Επιθεωρήσεις Για κάθε τύπο γέφυρας υπάρχει ένα γενικό πρόγραμμα 
επιθεωρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει με ποια συχνότητα θα εκτελείται το 
κάθε είδος περιοδικής επιθεώρησης για κάθε τύπο γέφυρας. Το πρόγραμμα αυτό 
καθορίζεται στην φόρμα Γενικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων. Η κάθε γέφυρα μπορεί 
να έχει πρόγραμμα επιθεώρησης διαφοροποιημένο από το γενικό πρόγραμμα του 
τύπου στον οποίο ανήκει. Στο ειδικό πρόγραμμα επιθεώρησης κάθε γέφυρας 
ορίζονται οι διαφοροποιήσεις της γέφυρας από το γενικό πρόγραμμα του τύπου της  

 
 

o Σημαντικές επισκευές Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις σημαντικές επισκευές της 
γέφυρας και για κάθε μία,  το είδος της επισκευής, και το έτος που έγινε.  
Επιλέγοντας λεπτομέρειες, οδηγείται στην φόρμα λεπτομέρειες επισκευής, όπου ο 
χρήστης μπορεί να δει και να τροποποιήσει τα στοιχεία της επιλεγμένης επισκευής.  
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Εικόνες Στην φόρμα αυτή, ο χρήστης μπορεί να δει τις φωτογραφίες της γέφυρας και 
να ορίσει κάποιο όνομα και την φυσική τους θέση σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο.  
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Διάφορα Στην τελευταία αυτή σελίδα περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά που δεν 
ανήκουν σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες όπως αποχέτευση 
καταστρώματος, στηθαία ασφαλείας κ.α.  

 
 
 

1.2.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
o Γενικά Περιέχονται στοιχεία όπως η ταυτότητα της επιθεώρησης (είδος, 
ημερομηνία), η βαθμολογία της κατάστασης των μερών της γέφυρας και οι 
προτεινόμενες βελτιώσεις.   
 
o Εκτίμηση Στο τμήμα της εκτίμησης ο επιθεωρητής καλείται να αξιολογήσει την 
γέφυρα σε σχέση με το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στο σύστημα 
αυτοκινητοδρόμων στο οποίο συμμετέχει και σε εφαρμογή των εγχειριδίων και 
οδηγιών αξιολόγησης της εταιρείας   
 
o Κρίσιμες επιθεωρήσεις  Στην σελίδα αυτή ο επιθεωρητής/χρήστης ορίζει τις 
ημερομηνίες και το είδος των επόμενων κρίσιμων επιθεωρήσεων που πρέπει να 
γίνουν στην γέφυρα, λόγω της κατάστασής της.  
 
o Επόμενες επιθεωρήσεις  Στην φόρμα αυτή παρουσιάζεται το πρόγραμμα των 
επόμενων επιθεωρήσεων όπως αυτό προκύπτει από α) το πρόγραμμα των 
επιθεωρήσεων της γέφυρας και β) από τις κρίσιμες επιθεωρήσεις που έχουν οριστεί 
από για την γέφυρα από τους επιθεωρητές.  Στο πρόγραμμα των επιθεωρήσεων 
κάθε γέφυρας υπενθυμίζουμε ότι εμφανίζεται για κάθε είδος επιθεώρησης η 
συχνότητα σε έτη με την οποία πρέπει η επιθεώρηση αυτή να γίνεται.  
 
o Γενικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων Για κάθε τύπο γέφυρας και κάθε είδος 
επιθεώρησης στο οποίο πρέπει αυτή να υπόκειται, ο χρήστης ορίζει την συχνότητα 
της επιθεώρησης αυτής σε έτη.  
 
o Δημιουργία αρχείου BMS Μία από τις βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι 
η εξαγωγή στοιχείων γεφυρών από την βάση προς το σύστημα BMS.  Ο χρήστης 
μέσω της φόρμας αυτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ποιες γέφυρες θα εξαχθούν 
για επεξεργασία από το BMS.  
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o Αναφορές/ Στατιστικά Το σύστημα εξάγει επτά είδη αναφορών  

i. Πλήρης  
ii. Συνοπτική  
iii. Αποτελέσματα επιθεωρήσεων  
iv. Στατιστικά κατάστασης  
v. Πλήθος γεφυρών ανά ΑΤ  
vi. Πλήθος γεφυρών ανά ΑΤ και τμήμα ΓΣΑ  
vii. Σημαντικές επισκευές  

 
Τις τέσσερις πρώτες και την έβδομη έχει την δυνατότητα να τις εξάγει είτε για όλες τις 
γέφυρες, είτε για τις γέφυρες ενός τμήματος μίας οδού, είτε για τις γέφυρες ενός 
τμήματος ΓΣΑ είτε για έναν ΑΤ είτε για μία συγκεκριμένη γέφυρα, η πέμπτη και η έκτη 
αφορούν το σύνολο των γεφυρών.   
 

 
 
o Πίνακες Αξιολόγησης  Η φόρμα αυτή έχει σελίδες (tabs) μία για κάθε βαθμολογία 

αξιολόγησης που βασίζεται σε πίνακες με μεταβαλλόμενα στοιχεία  
  Γεωμετρία Ανωδομής  
  Ελεύθερο ύψος και πλάτος  
  Αξιολόγηση Κατασκευής  
  Φέρουσα Ικανότητα γέφυρας  
  
o Λεπτομέρειες Επισκευής  Στην φόρμα αυτή ο χρήστης μπορεί να δώσει 
λεπτομερή στοιχεία της επισκευής.  
 
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται συνοπτικά και ενδεικτικά κάποιες από τις βασικές 
φόρμες του συστήματος “Bridge” 
 
 
 

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Στο τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: 

i. Υλοποίηση προσθηκών, βελτιώσεων, αλλαγών του πυρήνα της υφιστάμενης 
Βάσης Δεδομένων, με στόχο την αναβάθμιση της. Επί του παρόντος, η 
συντριπτική πλειοψηφία των λογικών διεργασιών δεδομένων (logic) βρίσκεται 
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σε επίπεδο εφαρμογής (application layer) και όχι σε επίπεδο βάσης 
δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ο ανάδοχος απαιτείται  να αναλύσει, πέραν των 
λειτουργιών του υφιστάμενου  GUI, τον πηγαίο κώδικα που εκτελείται στο 
υφιστάμενο GUI και με το οποίο επιτυγχάνεται η υφιστάμενη λειτουργικότητα. 
Για την επίτευξη αυτού, ο ανάδοχος θα έχει πρόσβαση στο υφιστάμενο GUI , 
καθώς επίσης στον πηγαίο κώδικα και στα εγχειρίδια χρήσης αυτού.   

ii. Υλοποίηση νέου λογισμικού GUI που θα συνεργάζεται με την υφιστάμενη 
δομή της Βάσης Δεδoμένων (σε ORACLE), με τις βελτιώσεις, αναβαθμίσεις, 
προσθήκες (βλ. κεφ. 2 )  

iii. Το νέο λογισμικό προς ανάπτυξη, απαιτείται να είναι native desktop 
application και να έχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά:  

a. Απρόσκοπτη εγκατάσταση,  
b. Αυτόματη ενημέρωση με ευέλικτες στρατηγικές ενημέρωσης  
c. Αυτόματος έλεγχος σωστής έκδοσης εφαρμογής σε χρόνο εκτέλεσης, 

για αποφυγή αναντιστοιχίας  
d. Υποστήριξη web services (REST API) για την επικοινωνία με την 

βάση δεδομένων (ή/και οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό σύστημα), με 
στόχο την optional υποστήριξη της ενημέρωσης μέρους των πεδίων 
από απόσταση και κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων  

e. Υποστήριξη Ribbon bar μενού  
f. Υποστήριξη 3D γραφημάτων  
g. Παραμετροποιήσιμο γραφικό περιβάλλον (UI Themes)  
h. Αρχιτεκτονική εκτελέσιμου αρχείου 64bit  
i. Συμβατό με οποιαδήποτε έκδοση από Windows 10 και πάνω 

iv. Το νέο λογισμικό προς ανάπτυξη, απαιτείται να παρέχει τη δυνατότητα στο 
χρήστη να κάνει καταγραφή ορισμένων δεδομένων μέσω web σελίδων με 
χρήση κινητής συσκευής (π.χ. tablet, κινητό κτλ.)  

v. Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων λειτουργιών απαιτούνται να 
αποτυπωθούν στο νέο λογισμικό κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω βελτιώσεις:  

a. να διορθωθούν υπάρχουσες λειτουργίες και αφορούν κατ’ ελάχιστον  
τα όσα αναφέρονται στο κεφ. 2.1 

b. να προστεθούν νέες επιλογές ή/και λειτουργίες, από αυτές που τώρα 
παρέχονται (βλ. κεφ. 2.1)  

c. δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών από τα δεδομένα της βάσης σε 
διάφορους συνδυασμούς.  

d. Βελτίωση σύντομης και πλήρους Αναφοράς, με όσα αναφέρονται στις 
παρ. 1.2.1 & 1.2.2  

e. να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής αναφορών (γενικές και ειδικές), με 
τις αναβαθμίσεις και προσθήκες που θα απαιτηθούν (βλ. παρ. 1.2.1 & 
1.2.2)  

f. Εμφάνιση Χιλιομετρικής θέσης γέφυρας, που θα προκύπτει αυτόματα, 
μέσα από τη βελτίωση της εισαγωγής στη Βάση των οδών που 
φέρουν χιλιομέτρηση.  

g. Βελτίωση του τρόπου εισαγωγής των τμημάτων μελέτης και 
συντήρησης του αυτοκινητόδρομου.  

h. Βελτίωση σύντομης και πλήρους Αναφοράς, με φωτογραφία της 
γέφυρας,  

i. βελτίωση γραφικών  
j. Γενικώς όλες οι βελτιώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1.2.1 & 1.2.2 
k. Αναβάθμιση δυνατοτήτων αναζήτησης και αναφοράς οποιουδήποτε 

συνδυασμού δεδομένων της βάσης (query) 
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vi. Πέραν της αναβάθμισης της υφιστάμενης λειτουργικότητας, ο ανάδοχος θα 
κληθεί να εισάγει (στο νέο GUI που θα αναπτύξει) νέες δυνατότητες 
εισαγωγής, καταχώρισης, συνδυασμού, διαχείρισης δεδομένων . Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα παρακάτω:  

a. Στις χιλιομετρικές θέσεις των διασταυρώσεων, να υποστηρίζεται 
εισαγωγή δεδομένων από αρχείο τύπου excel, ώστε να τηρούνται 
πάντα τα τελευταία δεδομένα, βάσει των κυκλοφοριακών μετρήσεων  

b. Στις εικόνες των γεφυρών να υποστηρίζεται η χρήση υπερσυνδέσμων 
(hyperlinks) για παραπομπή σε «αναφορές» και «φωτογραφίες»  

c. Πρόταση για επιμέρους αναφορές που θα εξάγονται, πχ. για τα δομικά 
στοιχεία, για την βαθμολογία, για όλες τις βαθμολογίες ανά έτος  

d. εισαγωγή φωτογραφίας για κάθε φθορά που μειώνει τον βαθμό, με 
τήρηση στη Βάση και συμπερίληψη στις Αναφορές.  

e. Προσθήκη δυνατότητας τήρησης ιστορικού όλης της καρτέλας 
“Αποτελέσματα επιθεωρήσεων” ώστε να κρατάει τις βαθμολογίες 
προηγούμενων ετών με ημερομηνία εισαγωγής  

f. Προσθήκη στατιστικών διαγραμμάτων βαθμολογίας ανά τμήμα / ανά 
κλάδο / ανά πολλά τμήματα / για όλο τον άξονα.  

Καθώς και όποια άλλη εργασία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά 
παραπάνω για την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του νέου συστήματος. 

 

2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1.1 ΦΟΡΜΑ ΓΕΦΥΡΕΣ  
Γενικά Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη σελίδα, 
καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Να εμφανίζονται στη φόρμα οι τιμές των πεδίων : Χ.Θ. συντήρησης και Χ.Θ. 
μελέτης.  

ii. Στο πεδίο “Τύπος” να προστεθούν οι επιλογές:  
 a. Σύμμεικτη 
 b. Μεταλλική 
 c. Κάτω Διάβαση στέψης 
 d. Κάτω Διάβαση Επίχωσης  
              και να διαγραφεί το Κάτω Διάβαση 

iii. Το πεδίο “Απόσταση παράλληλων γεφυρών” να δέχεται δύο δεκαδικά όχι ένα 
όπως ισχύει τώρα.  

iv. Στο πεδίο  “Δυνατότητα πρόσβασης στη γέφυρα” στις επιλογές “με έκτακτη 
διάταξη” να υπάρχει πεδίο που θα συμπληρώνεται το ύψος (m) της 
απαιτούμενης διάταξης.  

v. Στο “Πρόσβαση στα μεσόβαθρα καθ’ ύψος” να υπάρχει επιλογή:   
 a. Δεν έχει μεσόβαθρα  

 
Δομικά (α & β) Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη 
σελίδα εικόνες, καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Να γίνεται αυτόματος προσδιορισμός του αντιπροσωπευτικού τύπου, που 
συσχετίζει τις τιμές των πεδίων : Διατομή Ανωδομής, Διατομή Υποδομής και 
Εφέδρανα χρήζει αλλαγών (πάλι συσχέτιση των τιμών 3 πεδίων)  

ii. Το πεδίο “ Πλήθος ανοιγμάτων” να μεταφερθεί στην καρτέλα “Γεωμετρικά” 
στην διάταξη  ανοιγμάτων.  

iii. Όταν δεν έχει αρμούς ή/ και εφέδρανα ένα τεχνικό πρέπει να γίνονται γκρι τα 
πεδία αρμών και εφεδράνων στην “Κατάσταση/ Βαθμολογία”. (βλ. Καρτέλα 
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Βαθμολογίας)  
iv. Στο πεδίο “τύπος εφεδράνων” να προστεθεί η επιλογή a. Ελαστομερή 

εφέδρανα παλαιού τύπου  
v. Το πεδίο “Συνολικό βάρος εφεδράνων” να μετονομασθεί σε : “Συνολικός 

όγκος εφεδράνων” και να προστεθεί δίπλα σε παρένθεση η μονάδα μέτρησης 
(lt).  

vi. Στην επιλογή “επικαλύψεις σκυροδέματος” να υπάρχει σε παρένθεση δίπλα 
(cm) και στα πεδία να υπάρχει η δυνατότητα ενός δεκαδικού.  

vii. Στα πεδία “ύψος μεταβατικών επιχωμάτων” και “μήκος πτερυγοτοίχων”  να 
προστεθεί σε παρένθεση (m).  

viii. Να προστεθεί στον “Τύπος αρμών διαστολής” η επιλογή:  a. 
Ελαστομεταλλικός με μεταλλική πλάκα κάλυψης διακένου  

Γεωμετρικά Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη 
σελίδα, καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Να υπάρχει η υποσημείωση ότι σε αυτή την καρτέλα όλα τα στοιχεία 
καταχωρούνται σε μέτρα (m)  

ii. Το πεδίο “ελεύθερο ύψος” να μετονομασθεί σε “μετρημένο ελεύθερο ύψος”  
iii. Και στα δύο πεδία “οντότητα αναφοράς” να προστεθεί η επιλογή: a. 

Υδραυλικό κώλυμα  
 
Διασταυρώσεις Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην 
αντίστοιχη σελίδα, καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Στις διασταυρούμενες οντότητες μη απογραφόμενες, στο πεδίο “τύπος” να 
προστεθούν οι επιλογές  

 a. χαράδρα  
 b. ρέμα  

ii. Στην υποκαρτέλα που αφορά την Χ.Θ. τα πεδία “ΜΗΚ” και “Μήκος 
Παράκαμψης” να ενημερώνονται αυτόματα από αρχείο xls, ώστε να 
τηρούνται πάντα τα τελευταία δεδομένα, βάσει των κυκλοφοριακών 
μετρήσεων  

 
Επιθεωρήσεις Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη 
σελίδα, καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Στην καρτέλα “Αποτελέσματα επιθεωρήσεων” να εισάγονται και να τηρούνται 
οι σημερινές όσο και οι βαθμολογίες προηγούμενων ετών με ημερομηνία 
εισαγωγής.  

ii. Να προστεθεί πεδίο για την καταγραφή των φθορών με τίτλο 
“Αναγνωρισμένες Φθορές ” και πολλαπλές τιμές προς επιλογή.  

iii. Περισσότερος χώρος στο πεδίο “Σχόλια”.  
iv. Στα ακόλουθα πεδία να προστεθούν δίπλα οι μονάδες στις οποίες γίνεται η 

καταχώρηση, “βάρος εφεδράνων (lt)”, “μήκος αρμών (m)”, “Όγκος υποδομής 
(m2)”, “Όγκος ανωδομής (m2) ”, “Επιφάνεια κύλισης (m2) ”.  

v. Να προστεθεί πεδίο ανεξάρτητο για πεζοδρόμια.  
 
Σημαντικές επισκευές  Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην 
αντίστοιχη σελίδα, καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Να διορθωθεί το πεδίο “Συνολικό κόστος” ώστε να δέχεται όλες τις τιμές, 
χωρίς τους υφιστάμενους περιορισμούς  

 
Εικόνες Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη 
σελίδα, καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Να δημιουργηθούν πεδία όπου θα κάνουμε links με “αναφορές” και 
“φωτογραφίες”  
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Διάφορα Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη 
σελίδα, καθώς επίσης και τα κάτωθι:  

i. Να προστεθεί πεδίο ανεξάρτητο για την ποιότητα σκυροδέματος στα 
πεζοδρόμια, μελέτης και τελική.  

 
 

2.1.2 Οδοί  

 
  
 Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην παραπάνω εικόνα, καθώς 
επίσης και τα κάτωθι:  

i. Στο πεδίο των “Οδών – Τμήματα ΓΣΑ οδού” πρέπει να διαγραφούν οι 
εγγραφές με α/α “0” (13 εγγραφές), και να ξεκλειδώσει ώστε να μπορούμε να 
είναι δυνατή η διαγραφή επιθυμητών εγγραφών.  

ii. Να διορθωθούν οι Χ.Θ. ώστε να αντιστοιχεί η σωστή σε κάθε τεχνικό στην 
καρτέλα των διασταυρώσεων  
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2.1.3  Αναφορές Γεφυρών  

 
 
 Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην παραπάνω εικόνα, καθώς 
επίσης και τα κάτωθι:  

i. Στις “Αναφορές Γεφυρών” είναι χρήσιμο να μπει η επιλογή του “φορέα” 
(ΕΟΑΕ, ΠΑΘΕ, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου κτλ) στις παραμέτρους, ώστε 
να μπορούμε να επιλέγουμε έναν φορέα ολοκληρωμένο και όχι μόνο ένα 
τμήμα του φορέα. 

ii. Πρόταση για επιμέρους αναφορές που θα εξάγονται, πχ. για τα δομικά 
στοιχεία, για τα δομικά, για την βαθμολογία, για όλες τις βαθμολογίες ανά 
έτος  

iii. Να μπαίνει μια φωτογραφία για κάθε φθορά που μειώνει τον βαθμό  
 

2.1.4 Αποτελέσματα επιθεωρήσεων – Γενικά  
  

 
  
 Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην παραπάνω εικόνα, καθώς 
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επίσης και τα κάτωθι:  
i. Αναδιατύπωση: λεκτική και ουσιαστική των 9 περιγραφών βαθμολογίας  
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2.1.5 Αποτελέσματα επιθεωρήσεων  – Εκτίμηση  
  

  
   
Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην παραπάνω εικόνα, καθώς 
επίσης και τα κάτωθι:  

i. Στην υποκαρτέλα “Εκτίμηση” να προστεθεί κάτω από την Κατάσταση 
επιφάνειας κυκλοφορίας:  

a) Κίνδυνος Καθίζησης, με τις επιλογές του παρακάτω Πίνακα 1  
b) Συναρμογή με οδό, με τις επιλογές του παρακάτω Πίνακα 2  

 
  

Πίνακας 1 
Κατάσταση  Περιγραφή  

1 Δεν υπάρχουν οπτικές ενδείξεις καθίζησης στροφής* δομικών 
στοιχείων υποδομής.  

 
2 

Ορατή καθίζηση ή στροφή* μερικών δομικών στοιχείων υποδομής, 
αλλά εξαιτίας προηγούμενων σταθεροποιητικών μέτρων ή βάσει 
άλλων ενδείξεων, αυτές οι μετακινήσεις φαίνεται να έχουν 
σταθεροποιηθεί.  

 
3 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ορατή καθίζηση ή στροφή* μερικών δομικών 
στοιχείων υποδομής είναι σε εξέλιξη και αν δεν ληφθούν μέτρα 
προστασίας είναι δυνατόν να επηρεάσει δυσμενώς τη δομική 
ακεραιότητα της γέφυρας.  

 
4 

Το μέγεθος της ορατής καθίζησης ή της στροφής* μερικών δομικών 
στοιχείων της υποδομής είναι τέτοιο που απαιτείται ανάλυση της 
γέφυρας για να αποτιμηθούν οι συνέπειες στην αντοχή και 
λειτουργικότητα των δομικών στοιχείων της γέφυρας.  
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Πίνακας 2 

Κατάσταση  Περιγραφή  

9 Δεν απαιτείται μείωση της ταχύτητας διέλευσης από την γέφυρα.  
 
 
8 

Τμήμα της οδού απαιτεί μικρή μείωση της ταχύτητας του διερχόμενου 
οχήματος, η οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η 
συναρμογή της οδού με τη γέφυρα δεν απαιτεί επιπρόσθετη μείωση 
της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα  

7 Τμήμα της οδού απαιτεί σημαντική μείωση της ταχύτητας του 
διερχόμενου οχήματος, η οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ 
παράλληλα η συναρμογή της οδού με τη γέφυρα δεν απαιτεί 
επιπρόσθετη μείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

6 Τμήμα της οδού απαιτεί σημαντική μείωση της ταχύτητας του 
διερχόμενου οχήματος, η οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ 
παράλληλα η συναρμογή της οδού με τη γέφυρα απαιτεί μόνο πολύ 
μικρή επιπρόσθετη μείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την 
γέφυρα 

5 Τμήμα της οδού απαιτεί σημαντική μείωση της ταχύτητας του 
διερχόμενου οχήματος, η οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ 
παράλληλα η συναρμογή της οδού με τη γέφυρα απαιτεί επιπρόσθετη 
μείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

4 Τμήμα της οδού απαιτεί σημαντική μείωση της ταχύτητας του 
διερχόμενου οχήματος, η οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ 
παράλληλα η συναρμογή της οδού με τη γέφυρα απαιτεί σημαντική 
επιπρόσθετη μείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

3 Τμήμα της οδού απαιτεί σημαντική μείωση της ταχύτητας του 
διερχόμενου οχήματος, η οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ 
παράλληλα η συναρμογή της οδού με τη γέφυρα απαιτεί μεγάλη 
μείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

2 Τμήμα της οδού απαιτεί σημαντική μείωση της ταχύτητας του 
διερχόμενου οχήματος, η οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ 
παράλληλα η συναρμογή της οδού με τη γέφυρα απαιτεί πολύ μεγάλη 
μείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

1 Γέφυρα κλειστή 
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2.1.6 Αποτελέσματα επιθεωρήσεων  – Εκτίμηση επάρκειας  

 
  
Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην παραπάνω εικόνα, καθώς 
επίσης και τα κάτωθι:  

i. Αλλαγές στον υπολογισμό της Εκτίμηση Επάρκειας στην υποκαρτέλα 
“Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων” που αφορούν:  
  Structural adequacy and Safety (55%)  
  Serviceability and functional obsolescence (30%)  

 
2.1.7  Αφορά σε όλη την καρτέλα “Επιθεωρήσεις”  

 
  
Θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα όσα αποτυπώνονται στην παραπάνω εικόνα, καθώς 
επίσης και τα κάτωθι:  

i.  Αλλαγή όλης της καρτέλας “Αποτελέσματα επιθεωρήσεων” ώστε να κρατάει 
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τις βαθμολογίες προηγούμενων ετών με ημερομηνία εισαγωγής.  

2.1.8 Στατιστικά Βαθμολογίας  
Θα πρέπει να είναι δυνατή η παραγωγή στατιστικών διαγραμμάτων για οποιοδήποτε 
συνδυασμό δεδομένων – που τηρούνται στη βάση- για μία γέφυρα, για επιλογή 
γεφυρών, ενός ή περισσοτέρων τμημάτων, για το σύνολο των γεφυρών τμήματος,  
κλάδου, πολλών τμημάτων, για όλο τον άξονα.  Η ποιότητα των γραφικών των 
στατιστικών διαγραμμάτων  θα πρέπει να είναι αναβαθμισμένη σχετικά με αυτή των 
στατιστικών της υφιστάμενης βάσης δεδομένων. Τα στατιστικά διαγράμματα θα είναι 
δυνατόν να εκτυπώνονται ή να αντιγράφονται. 
 

2.2 Αναβάθμιση/τροποποίηση της βάσης δεδομένων του συστήματος 
Bridge  

Για την υλοποίηση των όσων αναφέρονται παραπάνω, θα απαιτηθεί με την 
ανάπτυξη νέου λογισμικού (GUI) η διαχείριση των δεδομένων της υπό 
τροποποίηση / αναβάθμιση  βάσης δεδομένων (Oracle) του συστήματος Bridge. Ο 
ανάδοχος θα έχει πρόσβαση στις απαραίτητες υποδομές των εγκαταστάσεων της 
Εγνατίας οδού και στην βάση δεδομένων του Bridge (σε test περιβάλλον) ώστε να 
την τροποποιήσει/αναβαθμίσει κατάλληλα ώστε να επιτύχει την υλοποίηση του 
αντικειμένου. Οι ενέργειες του αναδόχου  θα πρέπει να αναβαθμίσουν την 
υπάρχουσα λειτουργικότητα και τα δεδομένα της βάσης δεδομένων. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να αναβαθμίσει / τροποποιήσει την υφιστάμενη βάση δεδομένων (Oracle), 
μέσω του νέου λογισμικού (GUI) που θα αναπτύξει και μέσω των αλλαγών, 
προσθηκών, βελτιώσεων, που περιγράφονται για τον πυρήνα της παλιάς 
Βάσης. 
 

3 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις όποιες άδειες  χρήσης λογισμικού 
ανοιχτού κώδικα και των τρίτων λογισμικών – εργαλείων που ενδεχομένως θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου, με απεριόριστα δικαιώματα χρήσης 
και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση μετά τη λήξη της σύμβασης. 

4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία ο ανάδοχος θα υποβάλλει μελέτη εφαρμογής η 
οποία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του υπάρχοντος συστήματος, την πρότασή 
του για το νέο λογισμικό (GUI) που  πρόκειται να αναπτύξει καθώς και την 
προτεινόμενη αναβάθμιση / τροποποίηση, σε απόλυτη εφαρμογή των 
βελτιώσεων, προσθηκών και αναβαθμίσεων που περιγράφονται στο παρόν 
αντικείμενο  
 Στην μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνεται επίσης:  
α) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης και  
β) Αναλυτικό Κόστος (επί ποσοστό του συνόλου)  
 
Η μελέτη εφαρμογής θα προσδιορίσει με ακρίβεια όλα τα τμήματα του εξοπλισμού, 
λογισμικού και των απαραίτητων υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης σε 
λειτουργία, δοκιμών, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ώστε να καλύπτονται με 
επάρκεια οι στόχοι του έργου. 
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Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει αφού εγκριθεί η μελέτη εφαρμογής από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 

5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ανάδοχος κάθε φορά που ολοκληρώνει ένα λειτουργικό υποσύστημα της παρ.2.1 
του νέου λογισμικού θα το μεταφέρει σε test περιβάλλον σε server εντός της 
εταιρείας, που θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία σε συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης και Πληροφοριακών Συστημάτων. Η αρμόδια 
υπηρεσία θα κάνει τους σχετικούς ελέγχους εντός λίγων ημερών (<= 15 ημέρες) και 
θα ενημερώνει τον ανάδοχο για τα αποτελέσματα του ελέγχου. 
 
Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό και 
σύμφωνα με την  εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής. 
 

6 ΤΡΟΠΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι εργασίες για την υλοποιήσει του νέου συστήματος θα γίνονται σε εγκαταστάσεις 
του αναδόχου. Για τον έλεγχο των εργασιών θα δοθεί στον ανάδοχο ένα test 
περιβάλλον εντός της εταιρείας ΕΟΑΕ, όπου θα μεταφέρει κάθε φορά το 
υποσύστημα που είναι για έλεγχο.  

7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

Στα πλαίσια του έργου, ως παραδοτέα θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατ' 
ελάχιστο τα παρακάτω: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
1. Μελέτη εφαρμογής (βλ. παρ.4) η οποία θα 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
Εντός ένα (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

2. Ολοκλήρωση της τροποποίησης / της 
αναβάθμισης της ΒΔ, Ανάπτυξη νέου 
λογισμικού (GUI) και του εγχειρίδιου του 
Διαχειριστή 

Εντός τρεισήμισι (3,5) μηνών 
από την παραλαβή του 

παραδοτέου (1) 

3. Δημιουργία όλων των Αναφορών και Παράδοση 
Όλων των απαραίτητων Εγχειρίδιων Χρήσης 

Εντός μισού ένα (0,5) μήνα 
από την παραλαβή του 

παραδοτέου (2) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ενημερωτικά σημειώματα για την 
υλοποίηση του έργου όποτε του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
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8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 
- 20% του συμβατικού ποσού με την παραλαβή και έγκριση (που αποδεικνύεται με 
την έκδοση και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τα αρμόδια 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής) του παραδοτέου 1  
- 50% του συμβατικού ποσού με την παραλαβή και έγκριση (που αποδεικνύεται με 
την έκδοση και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τα αρμόδια 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής) του παραδοτέου 2 
- 30% του συμβατικού ποσού με την παραλαβή και έγκριση (που αποδεικνύεται με 
την έκδοση και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τα αρμόδια 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής) του παραδοτέου 3 

Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και δαπάνες 
που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
της Μελέτης Εφαρμογής 

Η μελέτη εφαρμογής είναι απαραίτητη πριν την οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση 
και περιλαμβάνει τα εξής: 

Α. Αναλυτικός σχεδιασμός του Συστήματος, που κατ’ελάχιστον περιλαμβάνει: 

1. Την ανάλυση των απαιτήσεων που περιγράφονται συνοπτικά στο σχετικό 
Άρθρο 

2. Το λογικό σχεδιασμό του συστήματος, των λειτουργιών που θα επιτελεί και 
των παρεχομένων υπηρεσιών (block diagrams) 

3. Τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου υλικού (hardware, system 
software, networking, communications). Θα υποβληθούν σχετικοί πίνακες 
συμμόρφωσης με ελάχιστες απαιτήσεις. 

4. Τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου λογισμικού εφαρμογών 
(application software, databases, λογισμικό τρίτων, εργαλεία διαχείρισης). Θα 
υποβληθούν σχετικοί πίνακες συμμόρφωσης με ελάχιστες απαιτήσεις. 

5. Την περιγραφή του συνόλου των πληροφοριών (δεδομένων και 
μεταδεδομένων) των βάσεων και των συναφών αρχείων που θα διαχειρίζεται 
το σύστημα  

6. Την περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών παράδοσης, εγκατάστασης, 
δοκιμών, ελέγχου, θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης, 
συντήρησης, διαχείρισης ποιότητας (αποκλίσεις). 

7. Τον ορισμό των χρηστών, ρόλους και εργασίες που επιτελούν, δυνατότητες 
που θα έχουν στο σύστημα, εξουσιοδότηση πρόσβασης σε επίπεδο 
εφαρμογών, πολιτική ασφαλείας. 

8. Την περιγραφή των μηχανισμών τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk), 
συντήρησης και αναβαθμίσεων.  

Σημειώνεται ότι οι τεχνολογικές πλατφόρμες στις οποίες θα βασιστεί η 
υλοποίηση του συστήματος, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρωση βασικών 
τεχνικών απαιτήσεων, όπως: 

 Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, 
παρουσίαση δεδομένων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε 
χρήστη. 

 Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων 

απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. 
 Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για 

διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. 
 

Β. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Συστήματος που θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον: 

9. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων, που θα προσδιορίζει τη 
διαδοχή, τη διάρκεια, τις αλληλεξαρτήσεις, τους χρόνους έναρξης και λήξης 
των δραστηριοτήτων με εφαρμογή αναλυτικής δομής εργασιών για την 
υποδιαίρεση των κύριων παραδοτέων σε μικρότερες, καλύτερα διαχειρίσιμες 
συνιστώσες με βάση το αντικείμενο του συστήματος.  
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10. Σχέδιο Διαχείρισης Πόρων, που θα καθορίζει τους ανθρώπινους πόρους με 
περιγραφή της ομάδας που θα υλοποιήσει το σύστημα (πλήρη στοιχεία των 
συμμετεχόντων, αρμοδιότητες, διαθεσιμότητα σε κάθε φάση απο...έως...) και 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό για κάθε εργασία. Θα ποσοτικοποιεί τα είδη των 
πόρων για την εκτέλεση των εργασιών, τον ακριβή χρόνο και τη διάρκεια 
χρήσης κάθε πόρου.  

11. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων, που θα τονίζει τους πιθανούς κινδύνους και 
τις ενέργειες για την αντιμετώπιση τους. Περιγράφει αναλυτικά πως θα 
εκτελούνται ο εντοπισμός, ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινδύνων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
συστήματος. 

12. Σχέδιο Ποιότητας, θέτει τους στόχους ποιότητας των παραδοτέων και ορίζει 
τις διεργασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας καθώς και τους 
υπεύθυνους για τη διασφάλιση της. Στο σχέδιο ποιότητας θα καθοριστούν 
ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος. Επιπλέον θα ορίσει τους 
αποδεκτούς χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών και εν γένει τον 
τρόπο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του συστήματος και των 
εφαρμογών (μηχανισμούς helpdesk κλπ.) 

Γ. Ανάλυση Κόστους, (επί ποσοστό του συνόλου) 
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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

Παναγιώτης Πανέτσος  
              Υποδιευθυντής Γεφυρών 

 

Κωνσταντία Ιορδανίδου 
Τμηματάρχης Διαχείρισης Έργων 

Πληροφορικής  
 
 
 

Λάμπρος Σακελαρίου  
Ειδικός Εφαρμογών 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Παρδάλης 
Διευθυντής Λειτουργίας &Συντήρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

με την υπ’ αριθμ.  1017/14/11.03.2021   
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 

Για τον «Ανάδοχο» 

 

 

 

_____________________ 

 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 

 

 

_____________________ 

 

 


