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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΗ ΣΟΛΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

Σο ςφςτθμα δρομολόγθςθσ ςτόλου οχθμάτων κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ κάτωκι 
λειτουργίεσ: 

 Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με το υφιςτάμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΕΞΑΝΣΑ) 
διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων 

 Πλιρθσ χαρτογραφικι κάλυψθ για όλθ τθν Ελλάδα ςε επίπεδο οικοδομικοφ 
τετραγϊνου με αρίκμθςθ και κατεφκυνςθ δρόμων 

 Μθχανιςμόσ αυτόματθσ γεωκωδικοποίθςθσ για τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ (ςθμεία 
παράδοςθσ) 

 Δυνατότθτα εναλλακτικϊν φίλτρων επιλογισ για το κάκε πεδίο του ςυςτιματοσ  
(είδοσ αποςτολισ, το βάροσ ι τον όγκο των εντολϊν κλπ) 

 Δυνατότθτα ειςαγωγισ οχθμάτων και διαχείριςθσ τουσ για τθν δρομολόγθςθ με 
όλα τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ που είναι αναγκαία για τθν δρομολόγθςθ 
τουσ (π.χ. χωρθτικότθτα οχιματοσ) 

 Δυνατότθτεσ γεωγραφικισ παραμετροποίθςθσ των περιοχϊν με τθν δθμιουργία 
γεωηωνϊν. 

 Πλιρθ γεωγραφικι αποτφπωςθ όλων των εντολϊν που ζχουν ειςαχκεί μζςα ςτο 
ςφςτθμα, ανά πάςα ςτιγμι, με όλα τουσ τα χαρακτθριςτικά 

 Ζλεγχο των διακεςίμων οχθμάτων για τθ δρομολόγθςθ 

 Τπολογιςμό βζλτιςτθσ δρομολόγθςθσ με βάςθ τα ειςθγμζνα ςτοιχεία για τισ 
παραγγελίεσ, τα διακζςιμα οχιματα,  τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ των 
δρομολογίων και τα τυχϊν χρονικά παράκυρα εκτζλεςθσ των εντολϊν. 

 Δυνατότθτα ειςαγωγισ χρονικϊν παρακφρων εξυπθρζτθςθσ για ςυγκεκριμζνουσ 
πελάτεσ ι ςυγκεκριμζνεσ παραγγελίεσ 

 Δυνατότθτα ειςαγωγισ ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν πελατϊν 

 Δυνατότθτεσ εφκολθσ μεταβολισ τθσ δρομολόγθςθσ και δθμιουργία ςεναρίων 
δρομολόγθςθσ 

 Τπολογιςμόσ του προχπολογιςτικοφ κόςτουσ τθσ κάκε δρομολόγθςθσ  

 Τποβοικθςθ ςτθν ανάγκθ για ελαςτικότθτα λιψθσ αποφάςεων κάτω από χρονικά 
πιεςτικζσ ςυνκικεσ. 

 Δυνατότθτα εξαγωγισ των τελικϊν δρομολογίων προσ το υφιςτάμενο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΕΞΑΝΣΑ) ι ςε οποιοδιποτε άλλο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα διακζτει θ εταιρία 

 Αποςτολι των δρομολογίων προσ εκτζλεςθ (τελικό ςενάριο) ςε smart phones ι 
tablets 

 Εφαρμογι κινθτοφ τθλεφϊνου ι tablet με τθν οποία ο οδθγόσ κα μπορεί να 
εκτελεί το δρομολόγιο του 

 Δυνατότθτα τθσ εφαρμογισ να αναγνωρίηει bar codes ι / και QR codes για 
επιβεβαίωςθ παράδοςθσ ι παραλαβισ 
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 Δυνατότθτα λιψθσ και αποςτολισ φωτογραφίασ από το κινθτό του χριςτθ 

 Δυνατότθτα λιψθσ ψθφιακισ υπογραφισ  

 Δυνατότθτα αποςτολισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ  

 Δυνατότθτα ειςαγωγισ ςχολίων ςε περιπτϊςεισ προβλθμάτων κατά τθν εκτζλεςθ 
δρομολογίων (ςθμείων παράδοςθσ/παραλαβισ) 

 Δυνατότθτα είςπραξθσ και εκτφπωςθσ απόδειξθσ    

 Δυνατότθτα γριγορθσ ανάκεςθσ και αναδρομολόγθςθσ των οχθμάτων ςε ςχεδόν 
πραγματικό χρόνο (dynamic vehicle routing) 

 Ενθμζρωςθ του οδθγοφ για τθν δθμιουργία νζασ εργαςίασ 

 Παραγωγι αναφορϊν για τθν κάκε εκτζλεςθ και για τθν κάκε πρόοδο εργαςίασ με 
όλεσ τισ λεπτομζρειεσ. 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛEΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ 
ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

1. Αρχιτεκτονική 

Σο ςφςτθμα τθλεματικισ διαχείριςθσ οχθμάτων κα πρζπει να είναι αρχιτεκτονικισ 
«πελάτθ-εξυπθρετθτι» (client-server) και αυτόνομα. Σαυτόχρονα κα πρζπει να 
υποςτθρίηει και υλοποίθςθ web για απεικόνιςθ δεδομζνων κίνθςθσ οχθμάτων μζςα 
από το επίςθμο site των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ. 

Η μοναδικι υποχρζωςθ που κα ζχουν οι Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ κα είναι θ μθνιαία 
ςυνδρομι καρτϊν κινθτισ τθλεφωνίασ (Data Card GPRS) ςε πάροχο  που κα επιλεχκεί 
μζςω ανεξάρτθτθσ διαδικαςίασ.  

Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ ςυνολικά αποτελείται από τισ παρακάτω κφριεσ 
οντότθτεσ: 

1. Σο ςφςτθμα ςυλλογισ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων τα οποία 
ςυλλζγονται από τισ μονάδεσ τθλεματικισ. Η μονάδα αυτι κα βρίςκεται εντόσ 
τθσ μθχανογραφικισ υποδομισ των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ και κα περιλαμβάνει: 

a. Βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ τθλεματικισ διαχείριςθσ οχθμάτων, 

b. Εφαρμογι επικοινωνίασ του εξοπλιςμοφ τθλεματικισ με το κεντρικό 
ςφςτθμα με ςτόχο τθν διαρκι επικοινωνία των οχθμάτων με το server, 

c. Εφαρμογι επιλογισ και διαςφάλιςθσ των πρωταρχικϊν δεδομζνων πριν 
τθν καταχϊρθςι τουσ ςτθν βάςθ, 

d. Smart client για τθν μαηικι και αυτόματθ αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ 
των χρθςτϊν μετά από τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ, 

2. Σθν εφαρμογι χριςτθ θ οποία κα εγκαταςτακεί ςτουσ Η/Τ εξουςιοδοτθμζνων 
χρθςτϊν του ςυςτιματοσ τθλεματικισ διαχείριςθσ οχθμάτων, 

3. Σον εξοπλιςμό (GPS-GPRS) για τθν επικοινωνία των οχθμάτων με το κζντρο 
ελζγχου των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ, 

4. Σουσ αιςκθτιρεσ για τον υπολογιςμό τθλεμετρίασ επί του οχιματοσ και ο οποίοσ 
πρζπει να εμπεριζχεται ςτον βαςικό εξοπλιςμό. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

a. Μζτρθςθ Σάςθσ υςςωρευτϊν οχιματοσ, 

b. Ανίχνευςθ και καταγραφι Αναμμζνου Κινθτιρα (Ρελαντί) 

c. Ανίχνευςθ και Καταγραφισ μθ αςφαλοφσ οδθγικισ ςυμπεριφοράσ. ε 
περίπτωςθ που αυτι επιτευχκεί μζςα από τον δίαυλο ι τθν διεπαφι  
(interface) του εγκεφάλου του οχιματοσ (Can bus) κα πρζπει ο Ανάδοχοσ 
να ζχει βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι των οχθμάτων ότι επιτρζπεται 
θ ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ, 

5. Σισ κάρτεσ κινθτισ τθλεφωνίασ (SIM cards) που τοποκετοφνται μαηί με τισ  
μονάδεσ τθλεματικισ ςτα οχιματα. 
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Η μθχανογραφικι υποδομι των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ ςτο Κζντρο Διανομήσ Αττικήσ 
περιλαμβάνει τθν παροχι των παρακάτω ςτοιχείων: 

 τον κεντρικό εξυπθρετθτι (server), 

 τθν διαςφνδεςθ του με διαδίκτυο μζςω WAN ςφνδεςθσ με ςτατικι διεφκυνςθ, 

 τουσ υπολογιςτζσ χρθςτϊν,  
 

2. Εξοπλιςμόσ τηλεματικήσ – Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τα  οχιματα των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ κα  πρζπει  να  πραγματοποιθκεί 
θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθλεματικϊν ςυςκευϊν (από πιςτοποιθμζνουσ 
θλεκτρολόγουσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ). Οι τθλεματικζσ ςυςκευζσ κα λειτουργοφν 
απρόςκοπτα και μόνο ωσ καταγραφείσ καταςτάςεων χωρίσ να επεμβαίνουν ςτθν 
θλεκτρονικι λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Σαυτόχρονα κα πρζπει να 
είναι ςφννομεσ με τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία διαςφαλίηοντασ το 
προςωπικό που κινείται με το όχθμα αλλά και το ίδιο το μζςο. Γι’ αυτό το λόγο κα 
πρζπει ο Ανάδοχοσ να προςκομίςει, επί ποινι αποκλειςμοφ  πιςτοποιθτικό CE (να 
προςκομιςτεί ο τεχνικόσ φάκελοσ).  
Μζςω των ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν κα πραγματοποιείται εντοπιςμόσ του οχιματοσ 
από το κζντρο ελζγχου των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ αφοφ ο εξοπλιςμόσ διακζτει ςφςτθμα 
λιψθσ γεωγραφικοφ ςτίγματοσ μζςω δορυφόρων αλλά και αποςτολισ δεδομζνων 
μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ (υπθρεςία GPRS). Η λιψθ γεωγραφικοφ ςτίγματοσ κα πρζπει 
να πραγματοποιείται ανά δευτερόλεπτο ενϊ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο ανά δφο 
δευτερόλεπτα να πραγματοποιείται και θ αποςτολι του ςτο κζντρο ελζγχου. 
Σαυτόχρονα θ ακρίβεια του γεωγραφικοφ ςτίγματοσ κα πρζπει να είναι μικρότερο ι ίςο 
από 2.5 μζτρα (CEP). Για μεγαλφτερθ ακρίβεια κα πρζπει να υπάρχει διπλι λειτουργία 
γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ GPS-Gallileo ι GPS-Glonass. Επίςθσ κα πρζπει να υποςτθρίηει 
ςυςτιματα SBAS (π.χ. EGNOS) για τθν ενίςχυςθ τθσ ακρίβειασ και τθσ διακεςιμότθτασ 
γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ.  
Και τα δφο παραπάνω μεγζκθ αποτελοφν κρίςιμο παράγοντα για τθν επιτυχία του 
ζργου κακϊσ απαιτείται θ real time απεικόνιςθ του οχιματοσ για περιπτϊςεισ 
αναδρομολόγθςθσ του οχιματοσ κακϊσ και θ ακρίβεια του ςτίγματοσ δεδομζνου ότι τα 
οχιματα κινοφνται ςτο αςτικό ιςτό. Οι δφο παραπάνω προδιαγραφζσ (ςυχνότθτα 
αποςτολισ γεωγραφικισ κζςθσ και ακρίβεια γεωγραφικισ κζςθσ) είναι με ποινι 
αποκλειςμοφ. 
Η ςυςκευι τθλεματικισ κα πρζπει να λειτουργεί υπό τάςθ +7V ζωσ και 40V ςυνεχοφσ 
ρεφματοσ (DC). ε περιπτϊςεισ υπερτάςεων ι χαμθλισ τροφοδοςίασ κα πρζπει θ 
ςυςκευι να διακζτει μθχανιςμό αυτοπροςταςίασ ϊςτε να μθν καταςτραφεί ι να 
δυςλειτουργεί. Σαυτόχρονα κα πρζπει θ ςυςκευι να καταγράφει διαρκϊσ και να 
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αποςτζλλει τθν τάςθ τροφοδοςίασ τθσ ςυςκευισ ςτο λογιςμικό. Η ςυγκεκριμζνθ 
λειτουργία είναι με ποινι αποκλειςμοφ. 
Επιπλζον θ κερμοκραςία λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να είναι από -20 ζωσ και 
+60 βακμοφσ κελςίου. Επειδι ςτο όχθμα όταν βρίςκεται εκτεκειμζνο ςτον ιλιο 
αναπτφςςονται μεγάλεσ κερμοκραςίεσ ςτο εςωτερικό κα πρζπει ο εξοπλιςμόσ να 
καταγράφει και να αποςτζλλει ςτο λογιςμικό τισ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται ςτο 
εξοπλιςμό. Σαυτόχρονα κα πρζπει θ ςυςκευι να διακζτει επίςθσ μθχανιςμό 
αυτοπροςταςίασ υπζρβαςθσ ορίων κερμοκραςίασ. Η ςυγκεκριμζνθ λειτουργία είναι με 
ποινι αποκλειςμοφ. 
Η ςυςκευι τθλεματικισ κα πρζπει να αποκθκεφει δεδομζνα για διάςτθμα τουλάχιςτον 
20θμερϊν με δυνατότθτα καταγραφισ ανά 5 δευτερόλεπτα, για τθν περίπτωςθ που δεν 
υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το κεντρικό ςφςτθμα. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει 
μθχανιςμόσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ϊςτε ςε μεγάλθσ διάρκειασ ςτάςεισ να μθν 
εκφορτίηονται οι μπαταρίεσ του οχιματοσ. Σαυτόχρονα κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα 
ενθμζρωςθσ χρθςτϊν λογιςμικοφ (και μζςω email, sms) ςε περίπτωςθ που θ τάςθ 
ςυςςωρευτϊν ξεπεράςουν τα προκακοριςμζνα όρια (για τα 12V και για τα 24V 
οχιματα). 
Επιπλζον κα πρζπει ο εξοπλιςμόσ τθλεματικισ να εμπεριζχει εςωτερικι μπαταρία ϊςτε 
να ςυνεχίηεται θ λειτουργία του ςε περίπτωςθ αποςφνδεςθσ από το κεντρικό κφκλωμα 
του οχιματοσ. κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον ο εξοπλιςμόσ να λειτουργεί 10 ϊρεσ με τθν 
εςωτερικι μπαταρία.  
Σαυτόχρονα κα πρζπει να διακζτει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ενςωματωμζνο 
επιταχυνςιόμετρο τριϊν αξόνων. 
Σαυτόχρονα κα πρζπει ο εξοπλιςμόσ τθλεματικισ να διακζτει κατ’ελάχιςτον τισ κάτωκι 
ειςόδουσ/εξόδουσ: 

o 2 ψθφιακζσ ειςόδουσ,  

o 2 αναλογικζσ ειςόδουσ,  

o 2 ψθφιακζσ εξόδουσ, 

o Δφο ςειριακζσ διεπαφζσ (RS-232), 

o On board Bluetooth connection για τθν διαςφνδεςθ με περιφερειακζσ 

ςυςκευζσ (π.χ tablet) 

Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει μθχανιςμό ανίχνευςθσ λειτουργίασ (ι μθ) του κινθτιρα 
του οχιματοσ χωρίσ να εγκακίςταται αιςκθτιρασ (ι διάταξθ) εξωτερικά του εξοπλιςμοφ 
τθλεματικισ για τθν ςυγκεκριμζνθ ανίχνευςθ. Η ςυγκεκριμζνθ είναι επί ποινι 
αποκλειςμοφ.  
Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ελζγχου, αναβάκμιςθσ και 
παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ και ρυκμίςεων απομακρυςμζνα μζςω υπθρεςίασ GPRS.  
Ο εξοπλιςμόσ τθλεματικισ κα πρζπει να ανιχνεφει τισ θλεκτρομαγνθτικζσ παρεμβολζσ 
(GSM Jamming) ςτθν κάρτα SIM ϊςτε να ανιχνεφονται ενδεχόμενεσ κακόβουλεσ 
ενζργειεσ. Η ςυγκεκριμζνθ ποινι είναι επί ποινι αποκλειςμοφ.  
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Οι Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ κα προμθκευτοφν τισ κάρτεσ δεδομζνων SIM από τον πάροχο 
κινθτισ τθλεφωνίασ που κα επιλζξουν και ςτθν ςυνζχεια κα παραδϊςουν τισ κάρτεσ 
ςτον Ανάδοχο ο οποίοσ κα τισ ενςωματϊςει ςτισ ςυςκευζσ τθλεματικισ. Ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να αναφζρει τον όγκο δεδομζνων που απαιτείται για τθν μθνιαία αποςτολι των 
δεδομζνων.  
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ να περιγράψει τον τρόπο 
εγκατάςταςθσ των ςυςκευϊν τθλεματικισ κακϊσ και τισ καλωδιϊςεισ, αςφάλειεσ που 
κα χρθςιμοποιθκοφν. 
 
3. Εγγυήςεισ 

 Ο εξοπλιςμόσ τθλεματικισ πρζπει να ςυνοδεφεται με εγγφθςθ, από τον 

Ανάδοχο, καλισ λειτουργίασ δφο (2) ετϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. Ο 

Ανάδοχοσ για το παραπάνω χρονικό διάςτθμα κα φροντίηει για τθν καλι 

λειτουργία του εξοπλιςμοφ (αναβακμίςεισ λογιςμικοφ) ςε ϊρεσ ςτισ οποίεσ δεν 

κα προκαλείται δυςλειτουργία ςτθν παροχι υπθρεςίασ των Σαχυμεταφορϊν 

ΕΛΣΑ.  

 Σαυτόχρονα ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αντικακιςτά εξοπλιςμό που παρουςιάηει 

προβλιματα κατά τθν λειτουργία του. Η επιςκευι/αντικατάςταςθ του 

εξοπλιςμοφ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε διάςτθμα 48 ωρϊν από τθν ϊρα 

που οι Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ αναγγείλουν μζςω fax ι email ςτον Ανάδοχο τθν 

βλάβθ.  

Εάν θ βλάβθ δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου, αλλά προκφψει μζςα από 
πράξεισ τρίτων (βανδαλιςμοφσ, κακόβουλεσ ενζργειεσ, κεομθνίεσ κ.τ.λ.) το κόςτοσ 
βαρφνει επιδιόρκωςθσ/αντικατάςταςθσ βαραίνει τισ Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ. Θα πρζπει 
όμωσ ο προμθκευτισ, να επιςκευάςει μζςα ςε 48 ϊρεσ τον εξοπλιςμό μετά από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ του. 
 
4.Λογιςμικό Σηλεματικήσ Διαχείριςησ ςτόλου οχημάτων – Λειτουργίεσ 

Οι λειτουργίεσ που κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να καλφπτει το λογιςμικό 
τθλεματικισ διαχείριςθσ οχθμάτων είναι: 

 Ομαδοποίθςθ του ςτόλου για άμεςθ αναηιτθςθ (πχ. Βόρεια Προάςτεια, Νότια 

Προάςτεια, Αυκθμερόν). ε κάκε μία τζτοια ομάδα κα αντιςτοιχίηονται οχιματα 

που ανικουν ςε αυτι. Η αντιςτοίχιςθ κα είναι ζνα προσ ζνα, 

 Καρτζλα οχιματοσ. ε αυτι κα ειςάγονται ςτοιχεία που αφοροφν το όχθμα. 

Σζτοια είναι: 

o Αρικμόσ κυκλοφορίασ, 

o Ομάδα που ανικει, 

o Αρικμόσ πλαιςίου, 

o Αρικμόσ κινθτιρα, 
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o Σφποσ Οχιματοσ, 

o Εργοςτάςιο καταςκευισ, 

o Ζτοσ καταςκευισ, 

o Ζτοσ αγοράσ, 

o Μεικτό Βάροσ, 

o Απόβαρο 

o Χρϊμα, 

o Κλπ 

 Απεικόνιςθ του ςτόλου ςε ψθφιακοφσ χάρτεσ (κλίμακα 1:5.000, αςτικό οδικό 

δίκτυο). Η ςυγκεκριμζνθ απεικόνιςθ για τθν επιλογι των οχθμάτων κα πρζπει να 

είναι και ςε δενδροειδι μορφι για άμεςθ αναηιτθςι τουσ. Κάκε όχθμα κα 

πρζπει να ςυνοδεφεται με αντίςτοιχο εικονίδιο το οποίο να απεικονίηει τον τφπο 

του (π.χ. μθχανάκι, φορτθγό διανομισ, minivan). 

 Κατά τθν απεικόνιςθ του οχιματοσ(-ων) ςτουσ ψθφιακοφσ χάρτεσ, κα πρζπει 

εκτόσ του εικονιδίου να απεικονίηονται τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: 

o Αναγνωριςτικό οχιματοσ, 

o Ημερομθνία και Ώρα, 

o Οδθγόσ, 

o Βακμολόγθςθ οδθγικισ ςυμπεριφοράσ (eco driving/driver behavior), 

Σαυτόχρονα κα πρζπει τα εικονίδια να ζχουν κατάλλθλθ χρωματικι απεικόνιςθ 
για τισ καταςτάςθ που είναι το όχθμα. (Πχ κόκκινο αν υπάρχει υπζρβαςθ ορίου 
ταχφτθτασ, πράςινο ςε ςτάςθ κτλ). Η ανανζωςθ τθσ κζςθσ του οχιματοσ όταν 
είναι ςε κίνθςθ κα πρζπει να γίνεται κατ’ ελάχιςτον κάκε δφο δευτερόλεπτα. 

 Ειςαγωγι (Γεωκωδικοποίθςθ) και Απεικόνιςθ Πελατϊν. Με αυτι τθν λειτουργία 

ο χριςτθσ κα μπορεί να ειςάγει μζςω εφρεςθσ οδοφ (ι απευκείασ πάνω από τον 

χάρτθ) τα ςτοιχεία ενόσ ςθμείου ενδιαφζροντοσ. Επιπλζον με κριτιρια κα 

μπορεί να απεικονίηει τα ςθμεία πάνω ςτουσ χάρτεσ. Σα ςτοιχεία είναι: 

o Επωνυμία ςθμείου, 

o Κωδικόσ ςθμείου, 

o Κατθγορία που ανικει το ςθμείο (κάκε κατθγορία πρζπει να ζχει 

διαφορετικό εικονίδιο απεικόνιςθσ), 

o Τπο-κατθγορία που ανικει, 

o Ακτίνα ιςχφσ του ςθμείου. Αφορά τθν μζγιςτθ απόςταςθ ςτθν οποία αν 

βρεκεί όχθμα κα λαμβάνεται ωσ ςτάςθ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο, 

 Αναδρομικι απεικόνιςθ κίνθςθσ και ςτάςεων οχιματοσ. Μζςω αυτισ τθσ 

λειτουργίασ το λογιςμικό κα απεικονίηει πάνω ςτουσ χάρτεσ τισ κινιςεισ των 

οχθμάτων και τισ ςτάςεισ (ςυνολικά ι μεμονωμζνα) που πραγματοποίθςαν ςε 

ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και χρονικό διάςτθμα. ταυτόχρονα κα φαίνονται: 
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o Χρονικι διάρκεια κάκε κίνθςθσ (χρόνοσ ζναρξθσ, χρόνοσ λιξθσ, 

διανυκζντα χιλιόμετρα), 

o Χρονικι διάρκεια κάκε ςτάςθσ (χρόνοσ ζναρξθσ, χρόνοσ λιξθσ, διεφκυνςθ 

ςθμείου) 

o Απεικόνιςθ κάκε διαδρομισ (και ςε αργι αναπαράςταςθ-animation), 

o Λειτουργία πολλαπλισ αναπαράςταςθσ κίνθςθσ οχθμάτων (ι ςτάςεων 

τουσ) (timeline function) 

 Σα παραπάνω πρζπει να απεικονίηονται και ςε αναφορά. Η αναφορά πρζπει να 

είναι εκτυπϊςιμθ ενϊ κα πρζπει να αποκθκεφεται θλεκτρονικά ςε πολλαπλι 

μορφι (pdf, xls, word, csv). 

 Σο λογιςμικό κα πρζπει να ζχει ψθφιακό χάρτθ τθσ Ελλάδοσ αλλά κα πρζπει να 

υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι τθσ οριηοντιογραφίασ του ΚΠΔ/Ακινασ, 

 Κίνθςθ οχιματοσ ςε προεπιλεγμζνεσ περιοχζσ (geofence). Με τθν λειτουργία 

αυτι ο χριςτθσ του προγράμματοσ κα πρζπει να μπορεί να ςχεδιάηει και να 

ονοματοδοτεί περιοχζσ πάνω ςτουσ χάρτεσ ςτισ οποίεσ κα ορίηει οχιματα που 

κα κινθκοφν εντόσ ι εκτόσ αυτϊν. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να ειδοποιεί μζςω 

alert το χριςτθ για τισ παραβιάςεισ κακϊσ και μζςω αναφοράσ. 

 Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα ζχει τθν 

δυνατότθτα μζτρθςθσ απόςταςθσ από ςθμείο ςε ςθμείο κακϊσ και τον 

υπολογιςμό τθσ επιφάνειασ κάλυψθσ. 

 Η ςυγκεκριμζνθ λειτουργία κα δίνει τθν δυνατότθτα ςε εξουςιοδοτθμζνο 

χριςτθ, για τθν ειςαγωγι ζνδειξθ χιλιομετρθτι ι/και ωρομετρθτι ι/και 

θμερομθνίασ ϊςτε να ειδοποιείται ο χριςτθσ για τθν επόμενθ τακτικι 

ςυντιρθςθ οχιματοσ/Μ.Ε. Σαυτόχρονα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ θμερομθνίασ ϊςτε να ειδοποιθκεί για τθ λιξθ ιςχφοσ 

πιςτοποιθτικϊν που αφοροφν τθ λειτουργία των οχθμάτων/Μ.Ε. (πχ ΚΣΕΟ, 

Κάρτα καυςαερίων, Αςφάλεια, κ.α.). Θα υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ 

αναφορϊν ςχετικά με τισ ςυντθριςεισ που εκκρεμοφν κακϊσ και για όςεσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί. Η ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν ενεργειϊν (π.χ. τακτικι 

ςυντιρθςθ, ζκτακτο service, ανανζωςθ κάρτασ καυςαερίων) κα δθλϊνεται μζςω 

του λογιςμικοφ και κα τθρείται θλεκτρονικό βιβλίο ςυντιρθςθσ. 

 Η ςυγκεκριμζνθ λειτουργία δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ καταχϊρθςθσ 

δελτίων ανεφοδιαςμοφ καυςίμων ανά όχθμα ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα/θμερομθνία 

ϊςτε να υπολογίηεται αυτόματα θ κατανάλωςθ καυςίμου ςε κάκε όχθμα/Μ.Ε. 

ανά χ.λ.μ. και ανά ϊρα λειτουργίασ από τον προθγοφμενο πλιρθ ανεφοδιαςμό. 

Για όλα τα παραπάνω κα υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ αναφορϊν. 

 Ειδοποίθςθ χριςτθ για καταςτάςεισ εκτόσ προκακοριςμζνων ορίων (alerts). Πιο 

ςυγκεκριμενα: 
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o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα, οπτικι ζνδειξθ και e-mail 

alert όταν ο χρόνοσ ανανζωςθσ των πιςτοποιθτικϊν, κα είναι εντόσ των 

ορίων που ζχει κζςει ο χριςτθσ,  

o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα, οπτικι ζνδειξθ και e-mail 

alert όταν ο χρόνοσ επανάλθψθσ τακτικϊν ςυντθριςεων, κα είναι εντόσ 

των ορίων που ζχει κζςει ο χριςτθσ, 

o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα, οπτικι ζνδειξθ και e-mail 

alert όταν θ  κατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν (μπαταριϊν) των οχθμάτων 

είναι εκτόσ ορίων (12V-24V), 

o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα, οπτικι ζνδειξθ και e-mail 

alert όταν το όχθμα υπερβεί το προκακοριςμζνο όριο ταχφτθτασ, 

o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα, οπτικι ζνδειξθ και e-mail 

alert όταν το όχθμα υπερβεί τον προκακοριςμζνο χρόνο ρελαντί 

(λειτουργία κινθτιρα ςε ςτάςθ) οχθμάτων/Μ.Ε που ζχει κζςει ο 

εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ, 

o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα και οπτικι ζνδειξθ όταν ζνα 

όχθμα παραμζνει ςε ςτάςθ χρόνο μεγαλφτερο από μία προκακοριςμζνθ 

τιμι, 

o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα, οπτικι ζνδειξθ, sms και 

email ενθμζρωςθ όταν ζνα όχθμα κινθκεί (ι ενεργοποιθκεί ο κινθτιρασ) 

εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, 

o ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται με θχθτικό ςιμα, οπτικι ζνδειξθ, sms και 

email ενθμζρωςθ όταν θ βαςικι τροφοδοςία του οχιματοσ διακοπεί και 

ο εξοπλιςμόσ λειτουργεί με τθν εςωτερικι μπαταρία, 

Ο χριςτθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται και μζςω αναφοράσ ςε επιλεγμζνα 
χρονικά διαςτιματα για τα ανωτζρω ςυμβάντα. 

 Χριςτεσ λογιςμικοφ. Κάκε χριςτθσ κα πρζπει να ζχει δικό του κωδικό 

πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι με τα ανάλογα δικαιϊματα. Ο υπεφκυνοσ του 

ςυςτιματοσ (administrator) κα μπορεί να μεταβάλει τισ ρυκμίςεισ πρόςβαςθσ 

ςτθν εφαρμογι και ςυγκεκριμζνα:  

o Σον οριςμό κωδικϊν πρόςβαςθσ ανά χριςτθ  

o Σθν πρόςβαςθσ χρθςτϊν μζςω κωδικοφ χριςτθ και κωδικοποιθμζνου 

ςυνκιματοσ (Password).  

o Σα επίπεδα  πρόςβαςθσ χρθςτϊν  με τον οριςμό των λειτουργιϊν που κα 

δικαιοφται να εκτελζςει, όπωσ και τισ κατθγορίεσ οχθμάτων που κα του 

επιτρζπεται να διαχειρίηεται. 

Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ κα είναι με τρία (3) επίπεδα πρόςβαςθσ: 
Διαχειριςτισ, Δυναμικόσ Χριςτθσ και Απλόσ χριςτθσ. Οι χριςτεσ κα μποροφν 
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ανάλογα με το επίπεδο πρόςβαςθσ τουσ να: Ειςάγουν, τροποποιοφν, 
διαγράφουν και επιβλζπουν δεδομζνα. 
 Με τον τρόπο αυτό ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ (administrator) κα ζχει τθ 
δυνατότθτα να δθμιουργεί πολλαπλά επίπεδα δικαιωμάτων με απλό και 
εφχρθςτο τρόπο και κατθγορίεσ χρθςτϊν. 

 Σο λογιςμικό τθλεματικισ κα πρζπει να είναι ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Επίςθσ κα 

πρζπει να επιτρζπει τθν πολλαπλι πρόςβαςθ χρθςτϊν ταυτόχρονα. 

 Ψθφιακοί χάρτεσ. Σo λογιςμικό Σθλεματικισ κα πρζπει να αναςφρουν δεδομζνα 
από το ψθφιακό υπόβακρο το οποίο επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να 
περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

o Εκνικό Δίκτυο (1:5.000), 
o Επαρχιακό Δίκτυο (1:5.000), 
o Αςτικό οδικό δίκτυο Αττικισ (ςε κλίμακα 1:5.000), 
o Χωματόδρομοι, 
o Πεηόδρομοι, 
o θμεία ενδιαφζροντοσ, 

 

Επίςθσ οι ψθφιακοί χάρτεσ κα πρζπει (επί ποινι αποκλειςμοφ) να είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτο server των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ, ι ςε κάκε ζνα Τπολογιςτι 
χριςτθ (client PC) για ταχφτερθ απόδοςθ των αποτελεςμάτων. Οι ψθφιακοί 
χάρτεσ κα παραςχεκοφν μόνιμα ςτισ Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ και όχι με τθ μορφι 
υπθρεςίασ θ οποία κακιςτά υποχρεωτικι δαπάνθ χριςθσ τουσ και κα πρζπει να 
λειτουργοφν και ςε περιβάλλον που δεν κα ζχει διαςφνδεςθ με το internet (όχι 
cached data). 
Σο ςφςτθμα κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ εφκολθσ γεωκωδικοποίθςθσ 
(geocoding) ςθμείων ενδιαφζροντοσ (π.χ. ειςαγωγι κζςθσ πελατϊν). 
Σαυτόχρονα κα πρζπει να του δίνει τθν δυνατότθτα να προςκζτει τμιματα 
οδικοφ δικτφου, να τα επεξεργάηεται κακϊσ και να τα ονοματοδοτεί ανάλογα με 
τα επίπεδα πρόςβαςθσ κάκε χριςτθ. 

 Αναφορζσ ςυςτιματοσ. Σο λογιςμικό κα πρζπει να παράγει τισ κάτωκι 

αναφορζσ: 

o Αναφορά Κίνθςθσ Οχθμάτων (ε επιλεγμζνο χρονικό διάςτθμα, εντόσ ι 
εκτόσ ωραρίου), 

o Αναφορά Εποπτείασ Περιοχισ (ε επιλεγμζνο χρονικό διάςτθμα), 
o Αναφορά επιςκεψιμότθτασ ςε ςθμεία ενδιαφζροντοσ (ε επιλεγμζνο 

χρονικό διάςτθμα), 
o Αναφορά Τπζρβαςθσ Ορίου Σαχφτθτασ (ε επιλεγμζνο χρονικό 

διάςτθμα), 
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o Αναφορά ρελαντί (λειτουργία κινθτιρα ςε ςτάςθ) (ε επιλεγμζνο χρονικό 
διάςτθμα), 

o Αναφορά ςυντθριςεων οχθμάτων (ε επιλεγμζνο χρονικό διάςτθμα), 
o Αναφορά εργατοωρϊν (ε επιλεγμζνο χρονικό διάςτθμα), 
o Αναφορά λειτουργίασ εκτόσ ωραρίου εργαςίασ (ε επιλεγμζνο χρονικό 

διάςτθμα), 

 
4. Γενικζσ προδιαγραφζσ λογιςμικοφ τηλεματικήσ διαχείριςησ ςτόλου οχημάτων 

Σο λογιςμικό τθλεματικισ, κα εγκαταςτακεί ςε υποδομι (server) που διακζτουν οι 
Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ το οποίο κα εναρμονιςτεί με τισ προδιαγραφζσ που κα δϊςει ο 
Ανάδοχοσ. 
Σο λογιςμικό τθλεματικισ κα πρζπει να ςυλλζγει, να επεξεργάηεται και να αποκθκεφει 
όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςτόλο οχθμάτων που περιγράφεται ςε επόμενθ 
ενότθτα. 
Σο ςφςτθμα τθλεματικισ κα πρζπει να υποςτθρίηει web services ϊςτε να ζχει τθν 
δυνατότθτα διαςφνδεςθσ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με ςυςτιματα που διακζτει θ 
μθχανογράφθςθ των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ. Επιπλζον κα πρζπει να μπορεί να 
προςαρμοςτεί ςτισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ των Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ. 
Θα πραγματοποιεί αυτόματθ και κακθμερινι δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ τθσ 
βάςθσ δεδομζνων ςε file server που κα υποδειχκεί από τουσ μθχανογράφουσ των 
Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ. 
Σα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ κα αποκθκεφονται ςε κοινι βάςθ δεδομζνων. Η 
αποκικευςθ δεδομζνων κα είναι ςε ςχεςιακι βάςθ ϊςτε άλλεσ εφαρμογζσ να μποροφν 
να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα χωρίσ τθν ανάγκθ μετατροπισ τουσ ςε άλλθ μορφι.  
υγκεκριμζνα θ βάςθ κα: 

 Τποςτθρίηει ςφνδεςθ ODBC drivers, 

 Προςφζρει υπθρεςίεσ αντιγράφων αςφαλείασ και επαναφοράσ (Backup και 

Restore), 

 Προςφζρει υπθρεςίεσ αςφάλειασ (Διαχείριςθ χρθςτϊν, Δικαιωμάτων και 

επιπζδων αςφαλείασ), 

 Ζχει υλοποίθςθ SQL. 

Η βάςθ δεδομζνων κα πραγματοποιεί αυτόματθ ειδοποίθςθ μζςω email ςε περίπτωςθ 
δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ (π.χ αδυναμία δθμιουργίασ αντιγράφου αςφαλείασ 
κ.τ.λ). 
Σο λογιςμικό τθλεματικισ διαχείριςθσ κα εγκαταςτακεί ςε πζντε (5) υφιςτάμενουσ 
θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και κα πρζπει να λειτουργεί ςε περιβάλλον λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ Windows (από XP ζωσ 10.1). 
Οι παραπάνω λειτουργίεσ, αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου. 
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Γενική Αδεια 

Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών 

5. Εγγυήςεισ Λογιςμικοφ τηλεματικήσ 

 Η εγγφθςθ του λογιςμικοφ Σθλεματικισ Διαχείριςθσ και των ψθφιακϊν χαρτϊν 

πρζπει να είναι ίςθ με 2 ζτθ τουλάχιςτον μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. Για 

το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, των δφο (2) ετϊν, ο Ανάδοχοσ με δικά του 

ζξοδα κα εγκακιςτά τουλάχιςτον μια φορά ετθςίωσ ανανεωμζνθ ζκδοςθ του 

λογιςμικοφ και ανανεωμζνθ ζκδοςθ των χαρτϊν.  

 
6. Εκπαίδευςη χρηςτών 

 Η εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα πραγματοποιθκεί ςτθν ζδρα των 

Σαχυμεταφορϊν ΕΛΣΑ και κα καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να περιγράψει ςτθν τεχνικι προςφορά του το 

είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ ανά αντικείμενο και να παρουςιάςει πίνακα με 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.  

 Η εκπαίδευςθ κα αφορά πολλαπλό αρικμό εργαηομζνων ο οποίοσ κα κακοριςτεί 

από τισ Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ.  

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΤΝΕΛΑΚΗ 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Ο ΣΟΜΕΑΡΧΗ ΚΣΙΡΙΩΝ, 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ 

ΒΑΙΛΗ ΜΠΟΤΡΑ 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
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