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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.1. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Ο ΟΑΣΑ διαθέτει κατά βάση τρεις επιχειρησιακές εφαρμογές για την διαχείριση του στόλου 
και παρακολούθησης των οχημάτων, καθώς και πλήθος εφαρμογών και συστημάτων στο 
άλλο σύστημα ΟΣΠΕ όπου ο επιβάτης μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας μπορεί να 
έχει άμεση πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση του. 
Ο ΟΑΣΑ και οι εποπτευόμενες εταιρίες ΣΤΑ.ΣΥ και ΟΣΥ έχουν τις κατά κύριο λόγο τις 
κάτωθι εφαρμογές – συστήματα για την διαχείριση του στόλου.  
Τηλεματική 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής εποπτείας που αφορά στο σύνολο 
του στόλου των οχημάτων (λεωφορεία και τρόλεϊ) και στη δυναμική πληροφόρηση των 
επιβατών στις κύριες στάσεις του δικτύου. Το σύστημα της Τηλεματικής μπορεί να 
χρησιμοποιείται τόσο από το επιβατικό κοινό, όσο και από τα τμήματα του οργανισμού. 
Μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο σύστημα δεν χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με την 
λειτουργική κατάσταση των λεωφορείων και αποτελεί ένας από τους στόχους το έργου 
Προ.Μη.Σ. η πιθανή αναβάθμιση του.  
Στην τηλεματική ενσωματώνεται το σύστημα Skyview, στο οποίο εμφανίζονται μεταξύ 
άλλων και οι καθημερινές αλλαγές δρομολογίων από τους Σταθμάρχες σε σχέση με τα 
προγραμματισμένα δρομολόγια. 
Στο Skyview σε μηνιαία βάση εισάγεται ο προγραμματισμός δρομολογίων του ΟΑΣΑ από το 
πρόγραμμα δρομολόγησης HASTUS. Σε καθημερινή βάση, τις πρώτες πρωινές ώρες, 
εισάγεται από κάθε Αμαξοστάσιο της ΟΣΥ αρχείο από το Compass με τον ημερήσιο 
προγραμματισμό οχημάτων και οδηγών οπότε γίνεται η αντιστοίχιση οχήματος – οδηγού – 
δρομολογίων γραμμής. 
Αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια προκύπτουν από τυχόν έλλειψη οδηγών ή 
οχημάτων που προκύπτουν μετά και την φόρτωση του ημερήσιου προγραμματισμού από 
τα Αμαξοστάσια, από εξωτερικούς παράγοντες όπως πορείες και απεργίες, απώλεια 
οχήματος λόγω βλάβης στο δρόμο, εκτέλεση έργων στο μήκος της διαδρομής κλπ. 
 
Thesis  
Αποτελεί το κεντρικό επιχειρησιακό σύστημα (ERP) του ΟΣΥ. Το Thesis.net ERP διαθέτει 
διάφορα υποσυστήματα όπως Διαχείριση Συστήματος, Διαχείριση αποθήκης, Διαχείριση 
παραγγελιών, Διαχείριση προμηθευτών / αγορών, Γενική και Αναλυτική Λογιστική, 
Ταμειακή διαχείριση, Πάγια, Σύστημα αναφορών κλπ.  
Στο Τhesis γίνεται η διαχείριση υλικών, μηχανημάτων, εντολές εργασίας και απολογιστικά 
στοιχεία εργασίας ,ιστορικά στοιχεία εργασιών, εσωτερικές διακινήσεις για τις αποθήκες 
των αμαξοστασίων, προμηθειών κλπ. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής γίνονται επίσης 
ο προγραμματισμός των συντηρήσεων και οι εσωτερικές διακινήσεις μεταξύ 
αμαξοστάσιών. 
 
Compass 
Πρόκειται για το σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, Μισθοδοσίας, Προγραμματισμού και 
Ελέγχου Απασχόλησης. Πέραν της λειτουργικότητας της Μισθοδοσίας, περιλαμβάνει 
λειτουργικότητα για την  κατάστρωση των προγραμμάτων εργασίας, βαρδιών, 
υπολογισμού νυχτερινών, υπερωριών και αργιών και διασύνδεσης τους με το σύστημα της 
Τηλεματικής για μια συνολική εικόνα της διαχείρισης του στόλου οχημάτων. 

20DIAB000009627 2020-05-05



Σύστημα Προγνωστικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας με Μηχανική Μάθηση και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συντήρησης του 

Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου ΟΑΣΑ 

 Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η  Π ρ ο . Μ η . Σ .    Σ ε λ ί δ α  4 | 60 
 

Το σύστημα επιπλέον παρέχει την δυνατότητα μακρόχρονου σχεδιασμού πλάνου βαρδιών, 
σε ομάδες των 16 οχημάτων και 40 οδηγών (και πολλαπλάσια τους) και των αντίστοιχών 
γραμμών που εξυπηρετούν (κυκλώματα). 
Σε μηνιαία βάση εισάγεται από το πρόγραμμα HASTUS του ΟΑΣΑ το μηνιαίο πρόγραμμα 
βαρδιών ανά γραμμή, το οποίο ομαδοποιείται και αντιστοιχίζεται στα κυκλώματα κάθε 
Αμαξοστασίου από στελέχη της ΔΠΣΕ της ΟΣΥ. Σε καθημερινή βάση το πρόγραμμα αυτό 
τροποποιείται από τα στελέχη των Αμαξοστασίων, τόσο σε επίπεδο διαθεσιμότητας 
οδηγών (λόγω αδειών, ασθενειών κλπ.), όσο και σε επίπεδο διαθεσιμότητας οχημάτων 
(επισκευές, νέες βλάβες κλπ.). Το ημερήσιο αυτό πρόγραμμα φορτώνεται τις πρώτες 
πρωινές ώρες στο πρόγραμμα Skyview της τηλεματικής 
 
Επιχειρησιακή Ροή Συντηρήσεων 
Η Ο.ΣΥ. με βάση τον προγραμματισμό των γραμμών του ΟΑΣΑ (χειμερινό - καλοκαιρινό) 

υποχρεούται να διαθέτει έναν συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού, καθώς επίσης και έναν αριθμό οχημάτων σε λειτουργική κατάσταση 

εφεδρείας (κυμαίνεται από 12% έως 20%). 

 

Η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της συντήρησης του στόλου αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία της Ο.ΣΥ., δεδομένου ότι εξασφαλίζει στον 

επιβάτη τη διάθεση καθαρών και ασφαλών οχημάτων, καθώς και την υλοποίηση των 

προγραμματιζόμενων δρομολογίων, χωρίς διακοπές λόγω μηχανικών βλαβών. 

 

Η συντήρηση των οχημάτων διενεργείται σε δυο επίπεδα: 

1. Ο πρώτος βαθμός συντήρησης διενεργείται στο αμαξοστάσιο καθ’ όλο το 24-ωρο και 

περιλαμβάνει: α) την προληπτική συντήρηση, β) τη νυχτερινή επιθεώρηση και γ) τις 

έκτακτες επισκευές.  

Τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης υλοποιούνται χωρίς περικοπές και πάντα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος και μόνο κατά την πρωινή 

βάρδια. Ακολουθείται ένα ημερήσιο πρόγραμμα, ανά αμαξοστάσιο, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί την προηγούμενη ημέρα με βάση τη δυναμικότητα του προσωπικού και 

τα διαθέσιμα ανταλλακτικά. Οι εντολές εργασίας δημιουργούνται, επικαιροποιούνται, 

ελέγχονται και ολοκληρώνονται στο ERP σύστημα. Το τεχνικό προσωπικό , μέσω τον 

εκάστοτε προϊσταμένων, αλλά και τυποποιημένης χειρόγραφης διαδικασίας,  

παρέχουν πληροφορίες – σχόλια – επισημάνσεις τα οποία καταχωρούνται στο ERP. 

Ένας ενδεικτικός κύκλος εργασιών προληπτικής συντήρησης αφορά τα επιμέρους 

συνεργεία του αμαξοστασίου όπως: προληπτικής συντήρησης, λιπαντηρίου, 

ηλεκτρολογείου, αμαξωμάτων, φρένων και ελαστικών. 

Η νυχτερινή επιθεώρηση διενεργείται στο εκάστοτε αμαξοστάσιο τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα, αναλόγως των χιλιομέτρων που διανύει το όχημα. Περιλαμβάνει 

έλεγχο στα κύρια υποσυστήματα του λεωφορείου, άμεσα σχετιζομένων με την 

ασφαλή χρήση του. 

Οι έκτακτες επισκευές υλοποιούνται στα επιμέρους συνεργεία των αμαξοστασίων 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 24-ώρου. Γίνονται με βάση τα σχόλια του οδηγού που 

υπέπεσαν στην αντίληψή του και καταγράφηκαν σε κατάλληλο έντυπο ή από 

ευρήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης ή/και 

της νυχτερινής επιθεώρησης. Είναι επίσης αυτονόητο, ότι βλάβες που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του οχήματος με συνέπεια την ακινητοποίησή 
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του, αντιμετωπίζονται ως έκτακτες επισκευές. Σε κάποιες περιπτώσεις το όχημα 

παρουσιάζει εκτεταμένη βλάβη, οπότε και παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα στο συνεργείο με τον παράλληλο προγραμματισμό των αναγκαίων 

επισκευών. 

 

2. Ο δεύτερος βαθμός συντήρησης διενεργείται στην Επισκευαστική Βάση και 

περιλαμβάνει την επισκευή των αμαξωμάτων, την ανακατασκευή (overhaul) καθώς 

και την επισκευή των κυρίων συγκροτημάτων του οχήματος (κινητήρες, αυτόματα 

κιβώτια ταχυτήτων, ψυγεία, αντλίες πετρελαίου, ηλεκτρονικές πλακέτες, ταχογράφοι 

κ.λπ.). 

 
Το πρόγραμμα δρομολογίων της επόμενης ημέρας διαμορφώνεται κάθε μέρα κατά τη 

βραδινή βάρδια, κατόπιν ενημέρωσης του κεντρικού συνεργείου εκάστοτε αμαξοστασίου 

αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των οχημάτων. 

 

 

1.2. Αντικείμενο & Περιγραφή Έργου 

 

1.2.1. Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου 

 
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη Προγνωστικού συστήματος 
διάγνωσης τεχνικής ικανότητας με Μηχανική μάθηση και διαχείριση Συντήρησης 
(ΠΡΟ.ΜΗ.Σ.) και η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της  λειτουργίας του. 
Ειδικότερα: 

• Δημιουργία βασικών στοιχείων δεδομένων επισκευών για τον Φορέα και τις 
θυγατρικές του  

• Αυτόνομο σύστημα συλλογής δεδομένων μέσω On Board Diagnostics  
• Σύστημα Προγνωστικής Συντήρησης με των χρήση τεχνολογιών τεχνητής 

νοημοσύνης  
• Σύστημα Διαχείρισης Επισκευών – Βλαβών (Shop Floor) για τα οχήματα του Φορέα 
• Παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων κάθε υποέργου / και κάθε φάσης 
• Διαλειτουργικότητα με τo υπάρχον σύστημα ERP του Φορέα με την χρήση ανοικτών 

προτύπων SOA – Web Services – API  
 

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Φάσεις Εργασιών : 

• Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής 
 Στο πλαίσιο της Φάσης 1, θα εκπονηθεί το λεπτομερές πλάνο υλοποίησης του έργου με 
σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό εκτέλεσης όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων. Η Φάση 1 
αποτελεί το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ): 

Οργανωτικό Σχήμα / Δομή Διοίκησης Έργου 

Σχέδιο Επικοινωνίας 
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Επικαιροποιημένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου (WBS - Works Breakdown 
Structure) 

Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων 

Διασφάλιση - Έλεγχος Ποιότητας (ειδικά για τα προγνωστικά μοντέλα) 

Διαχείριση Αλλαγών  

Πλάνο Εκπαίδευσης 

2. Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων 
3. Τεύχος Μετάπτωσης και Μετασχηματισμού Δεδομένων (και ειδικότερα σε σχέση με 

Προγνωστικούς Αλγόριθμους ) 
4. Μεθοδολογία ελέγχου και Σενάρια Ελέγχου 
5. Σχέδιο Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης του Προ.Μη.Σ. με τρίτα Συστήματα 

 
• Φάση 2 : Ανάπτυξη Εφαρμογών / Υποσυστημάτων Προ.Μη.Σ. 

 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης θα παραδοθούν όλες οι εφαρμογές του Προ.Μη.Σ. 
με βάση την λειτουργικότητα που θα έχει καθοριστεί επακριβώς κατά τη Φάση 1 «Μελέτη 
Εφαρμογής».   

Στο πλαίσιο της Φάσης 2, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:  

• θα δημιουργηθεί η ενιαία κεντρική βάση δεδομένων του Συστήματος και τα 
προγνωστικά μοντέλα συντήρησης,  

• θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογών 
(προαναφερθέντα υποσυστήματα) 

• θα πραγματοποιηθεί η συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία των πραγματικών 
δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία των υποσυστημάτων  

• θα διενεργηθεί ένας πρωτοβάθμιος έλεγχος λειτουργικότητας κάθε υποσυστήματος 
χωριστά (unit tests, integration tests, interoperability tests, κλπ.), 

• θα υλοποιηθεί η διασύνδεση με τα τρίτα συστήματα.  
• θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση του Προ.Μη.Σ.  και στη συνέχεια η 

εγκατάσταση, παραμετροποίηση, βελτιστοποίηση της λειτουργίας (fine tuning) και 
θέση σε πλήρη λειτουργία του Συστήματος (απαραίτητων  εφαρμογών, 
προγνωστικών μοντέλων και λογισμικού συστήματος)  

• θα διαμορφωθούν τα εγχειρίδια τεκμηρίωσης, 
• θα διαμορφωθούν τα επικαιροποιημένα σενάρια ελέγχου. 

 
Φάση 3 : Προμήθεια Ετοίμου Λογισμικού και Εξοπλισμού 

 
Στο αντικείμενο της  Φάσης 3, περιλαμβάνεται : 

• η προμήθεια του έτοιμου λογισμικού και των αδειών λογισμικού των συστημάτων 
του Έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Βάσεις Δεδομένων 
• Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης 

• Λογισμικό Enterprise Application Platform  
• Λογισμικό Αναφορών – Analytics – Οπτικοποίησης 

 

Φάση 4 : Παραμετροποίηση Ετοίμου Λογισμικού 
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 Στο πλαίσιο της Φάσης 4, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:  

• θα δημιουργηθεί η ενιαία κεντρική βάση δεδομένων του Συστήματος,  

• θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση των προγνωστικών 
μοντέλων (αλγόριθμοι, scripts συλλογής δεδομένων, προγραμματισμός εκτέλεσης 
των μοντέλων, μεταφορά από περιβάλλον ανάπτυξης στο παραγωγικό περιβάλλον, 
έλεγχος ορθότητας  ακριβείς και αξιοπιστίας)  

• θα διενεργηθεί ένας πρωτοβάθμιος έλεγχος λειτουργικότητας κάθε υποσυστήματος 
χωριστά σχετικά με υψηλή διαθεσιμότητα και switch-over  

• θα γίνει το αντίστοιχο configuration σε δικτυακές υποδομές και θέματα ασφαλείας  
• θα διαμορφωθούν τα εγχειρίδια εγκατάστασης και παραμετροποίησης. 

 
Φάση 5 : Προμήθεια εξοπλισμού οχημάτων 
 

Στο πλαίσιο της Φάσης 5, θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά οι εργασίες : 
• Προμήθεια Αισθητήρων για τον κάθε τύπο λεωφορείου (εφόσον απαιτείται) 
• Προμήθεια των αντίστοιχων, καλωδίων , υλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται 

για την εγκατάσταση 
• Προμήθεια των συσκευών διασύνδεσης (μονάδες συλλογής και μεταγωγής 

δεδομένων) στο cloud. η διαμόρφωση και η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού,  
 
Όλα τα παραπάνω έχουν ελάχιστη εγγύηση 2 ετών από τους κατασκευαστές τους 
και θα εγκατασταθούν στα οχήματα σε επόμενες φάσεις του έργου. Ο ανάδοχος 
έχει την δυνατότητα να κάνει μια προκαταρκτική εξέταση και δειγματική 
εγκατάσταση στους τύπους των λεωφορείων μετά από συνεννόηση με τον 
Ανάδοχο. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να έχει όμως καταγράψει και 
παραδώσει τα αντίστοιχα διαγράμματα καλωδίωσης και ηλεκτρικής παροχής (που 
περιγράφονται σε άλλη φάση του έργου). Με τον όρο εγκατάσταση εννοείται και η 
διασύνδεση με το cloud με δειγματική αποστολή δεδομένων και όχι μόνο η φυσική 
εγκατάσταση.  
 

Φάση 6 :  Υπηρεσίες εξοπλισμού οχημάτων 
Στο πλαίσιο αυτής της φάσης , θα γίνουν επιγραμματικά τα παρακάτω : 

• Η ανάπτυξη της λύσης όσον αφορά την διασύνδεση μονάδας συλλογής και 
μεταγωγής δεδομένων (gateway) και των αισθητήρων (εφόσον απαιτείται) εντός 
του οχήματος (vehicle-in) αλλά και την διασύνδεση με το cloud (vehicle out). 
Ενδεικτικά θα αναπτυχθούν τα εύρη κανονικότητας των μετρήσεων, οι παράμετροι 
αποστολής την δεδομένων στο cloud, οι περιορισμοί και οι προδιαγραφές 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ECU εντός του οχήματος εάν κριθεί απαραίτητο, 
ο μηχανισμός ειδοποιήσεων, on-the-air update κλπ. 

• H ανάπτυξη των αντίστοιχων διαγραμμάτων για την καλωδίωση και τους 
τερματισμούς, την διασύνδεση του εξοπλίσμου, τα ηλεκτρολογικά και οι παροχές 
ρεύματος ή διαμόρφωση και η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού,  

• H ανάπτυξη των πρωτοκόλλων αποστολής δεδομένων στο cloud στην περίπτωση 
που ο ανάδοχος επιθυμεί να εξατομικεύσει τις τυποποιημένες βιβλιοθηκών (comm 
libraries) (θα πρέπει να αιτιολογηθεί τεχνικά) που προσφέρουν οι κατασκευαστές 
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• η πρωτότυπη εγκατάσταση όλων των παραπάνω για να ελεγχθεί στην πράξη το 
«καλώς έχει» σε δείγμα από τον κάθε τύπο λεωφορείου (πχ 2 οχήματα ανά τύπο) 
τα οποία για κάποιο χρονικό διάστημα (πχ μία εβδομάδα θα αποστέλλουν δεδομένα 
κατά της διάρκεια της κίνησης τους). . Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν και 
κυκλικά ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το προσδοκώμενο  

• Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού για το τεχνικό προσωπικό 
• Η εκπαίδευση των τεχνικών στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 

εξοπλισμού των οχημάτων και να υπάρχει η βεβαιότητα ότι όλα βαίνουν καλώς. 
εκπαίδευση τόσο των διαχειριστών του Συστήματος του Φορέα Λειτουργίας, όσο και 
τους βασικούς χρήστες ων εφαρμογών Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν εκπαιδεύσεις για 
τα προγνωστικά μοντέλα και για τις εφαρμογές της Επισκευαστικής Αλυσίδας  
 

Φάση 7 : Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών Συστήματος 
Στο πλαίσιο της Φάσης 7, θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά οι εργασίες : 

• η διαμόρφωση και η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού,  

• η εκπαίδευση τόσο των διαχειριστών του Συστήματος του Φορέα Λειτουργίας, όσο 
και τους βασικούς χρήστες των εφαρμογών. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 
εκπαιδεύσεις για τα προγνωστικά μοντέλα και για τις εφαρμογές της Επισκευαστικής 
Αλυσίδας  

• Η εκπαίδευση των υπευθύνων σε συνεργατικές πλατφόρμες πχ wiki και 
Τηλεκπαίδευση  ώστε να αυξηθεί το επίπεδο συνεργατικότητας και ανταλλαγής 
γνώσεων των στελεχών του Φορέα.  

Με την ολοκλήρωση των συνεδριών εκπαίδευσης, θα διαμορφωθεί έκθεση αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη μετέπειτα 
εκπαίδευση και άλλων στελεχών. 

 
 

Φάση 8 : Δοκιμαστική-Πιλοτική Λειτουργία  
Η Φάση 8 περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

1. την επιτόπια υποστήριξη (on-the-job training) των χρηστών και διαχειριστών του 
Φορέα Λειτουργίας 

2. την επίλυση των παρακάτω αναφερόμενων προβλημάτων: 
o Προβλήματα κωδικοποίησης  
o Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις λογισμικού Συστήματος 
o Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις λογισμικού Υποσυστημάτων 
o Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων  
o Προβλήματα φυσικής ανταπόκρισης του συστήματος 
o Προβλήματα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων 
o Προβλήματα επίδοσης των Υποσυστημάτων  
3. την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης (development) συμπληρωματικών ή 

ανασχεδιασμένων λειτουργιών στα Υποσυστήματα, ύστερα από κλήση (ad hoc). 
4. τη διενέργεια τελικών δοκιμών ελέγχου λειτουργικότητας με στόχο την επιβεβαίωση 

της ορθής λειτουργίας του Συστήματος υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής 
λειτουργίας.  

5. Την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα οχήματα για την ορθή τοποθέτηση 
του εξοπλισμού , εάν υπάρχουν κραδασμοί η απώλειες διασύνδεσης κατα την 
διάρκεια της κίνησης κλπ 
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6. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της πιλοτικής λειτουργίας, θα διαμορφωθούν: 
o τα επικαιροποιημένα εγχειρίδια λειτουργικής και υποστηρικτικής τεκμηρίωσης 
o οι επικαιροποιημένες μελέτες αποτίμησης της επικινδυνότητας και της πολιτικής 

ασφάλειας του Συστήματος. 

 

Φάση 9 : Δοκιμαστική  Λειτουργία 
 
Στο πλαίσιο της Φάσης 9, το Σύστημα:   

• θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία με πραγματικά δεδομένα για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στις Φάσεις 2 & 3,  

Στο πλαίσιο της Φάσης 9 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ενέργειες:  
• ανάπτυξη, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση για την εξάπλωση του Συστήματος,  
• επιτόπια υποστήριξη (on-the-job training) των χρηστών και διαχειριστών του Φορέα 

Λειτουργίας 
• επίλυση των παρακάτω αναφερόμενων προβλημάτων: 
o Προβλήματα κωδικοποίησης  
o Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις λογισμικού Συστήματος 
o Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις λογισμικού Υποσυστημάτων 
o Παραμετροποιήσεις / Ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων  
o Προβλήματα φυσικής ανταπόκρισης του συστήματος 
o Προβλήματα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων 
o Προβλήματα επίδοσης των Υποσυστημάτων 
o Προβλήματα διασυνδεσιμότητας και επικοινωνίας των μονάδων συλλογής και 

μεταγωγής δεδομένων και των μονάδων ελέγχου 
• παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης (development) συμπληρωματικών ή 

ανασχεδιασμένων λειτουργιών στα Υποσυστήματα, ύστερα από κλήση (ad hoc). 
• διαμόρφωση αναλυτικών εγχειριδίων λειτουργικής και υποστηρικτής τεκμηρίωσης. 

 
Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 
Οι υπηρεσίες αυτής της φάσης αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται σε 
περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών και είναι αυτές που περιγράφονται , αλλά 
παρέχονται δωρεάν. 
• Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης 
• Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε  έτοιμο λογισμικό 

και εφαρμογές 
• Τεκμηρίωση σφαλμάτων 
• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών 
• Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών 
• Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 
 
Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 
Κατά την Περίοδο Συντήρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εξής υπηρεσίες: 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εφόσον έχει 
παραδοθεί στο πλαίσιο της παρούσας  
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1. Διασφάλιση καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού.  

2. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν 
τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την 
αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες 
παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι 
εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. 
1.6.1.9, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

3. Βελτιστοποιήσεις στη δομή της βάσης και του συστημικού λογισμικού, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του συστήματος.  

4. Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισμικού, μετά από 
έγκριση της ΕΠΠΕ.  

5. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των εξατομικεύσεων, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λπ., με τις βελτιωτικές εκδόσεις. 

6. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 
των εγχειριδίων λογισμικού. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

7. Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογής/ών.  

8. Αποκατάσταση αστοχιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. Κατόπιν 
έγγραφης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον 
αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η 
πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην τήρηση εγγυημένου 
επιπέδου υπηρεσιών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

9. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

10. Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από 
έγκριση της ΕΠΠΕ. 

11. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση βελτιωτικής έκδοσης των έτοιμων πακέτων 
λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις 
εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις 
αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας.  

12. Σε περίπτωση που η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών, 
απαιτεί την εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, τότε ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα 
Λειτουργίας. Στη περίπτωση αυτή η προμήθεια των νέων εκδόσεων έτοιμου 
λογισμικού δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.  

13. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λπ., με τις νεότερες εκδόσεις. 

14. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 
των εγχειριδίων εφαρμογής/ών. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
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1. Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος. 

2. Προσαρμογή της βάσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου σε 
νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από πιθανές τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις 
λειτουργίες του Φορέα Λειτουργίας και σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του 
παρόντος Έργου.  

3. Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος ή του 
συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων στα οποία βασίζεται το σύστημα. 

4. Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του 
συστήματος. 

 

 

1.2.2. Αρχιτεκτονική  

1.2.2.1. Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος 

Οι γενικές αρχές, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, που θα διέπουν το σύνολο του 
Συστήματος που θα αναπτυχθεί ή θα προσαρμοστεί είναι: 
1. Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 

μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική 
εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, βασισμένη πάνω σε 
καθιερωμένα πρότυπα. 

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 
μελλοντικές επεκτάσεις αλλαγές και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, ή αναβαθμίσεις ή 
αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού, ενώ παράλληλα να καθίσταται εφικτή  η 
εύκολη επέκταση επιμέρους δομικών στοιχείων της λύσης (scale up – scale out) για 
την άμεση αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών. Όπου είναι εφικτό, είναι ισχυρά 
επιθυμητό η αρχιτεκτονική να βασίζεται σε loosely coupled Containers για βέλτιστη 
αξιοποίηση του περιβάλλοντος εικονικοποίησης που θα φιλοξενήσει το πληροφοριακό 
σύστημα. 

3. Η λειτουργία του Συστήματος θα προσφερθεί, σε web-based περιβάλλον, το οποίο 
θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών.  

4. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω Διαδικτύου (Internet) κάνοντας 
χρήση των καθιερωμένων εφαρμογών πλοήγησης (Web Browsers) χωρίς να απαιτείται 
επιπλέον εγκατάσταση λογισμικού ή τρίτων συσκευών από τους τελικούς χρήστες.  

5. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για 
την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα 
δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη και την αυξημένη διαθεσιμότητα του 
συστήματος. 

6. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής 
που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο (Web, application και database servers). 

7. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική 
διαχείριση και χρήση των Υποσυστημάτων και την ευκολία εκμάθησής τους. Ειδικά για 
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την εφαρμογή Επισκευών (Shop Floor) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 
λειτουργικότητα, απλότητα και ευχρηστία του τελικού χρήστη.  

8. Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των 
χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. 

9. Διαβαθμισμένη πρόσβαση, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την ταυτότητα των 
χρηστών. 

10. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας 
των δεδομένων του Συστήματος κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους. 

11. Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος καθώς ο όγκος των δεδομένων 
είναι μεγάλος και σε μελλοντικό χρόνο θα επηρεάζει την επίδοση του συστήματος.  

12. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης 
δεδομένων και των Υποσυστημάτων. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του 
συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή 
εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των 
χρηστών (user manuals). 

13. Αξιοποίηση των τεχνολογιών server consolidation και virtualization και πιο 
συγκεκριμένα λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε 
περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines) για τη μείωση του κόστους μέσω 
της συγκέντρωσης, της μείωσης του κόστους προμήθειας και συντήρησης υλικού και 
της μειωμένης κατανάλωσης χώρου και ενέργειας. 

14. Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου ή μέρους των στοιχείων των Υποσυστημάτων από 
τη βάση δεδομένων σε ανοικτά πρότυπα (XML, JSON, CSV) και την εισαγωγή 
εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. 

15. Διαλειτουργικότητα με την χρήση ανοικτών προτύπων Web Services – SOA – API – 
Service Bus για την διασύνδεση εφαρμογών και ανταλλαγής δεδομένων με σύγχρονο 
είτε ασύγχρονο τρόπο. 

16. Χρήση resource files ή άλλου ανάλογου εύχρηστου μηχανισμού για καθορισμό 
χρωμάτων, ετικετών και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων των Υποσυστημάτων, έτσι 
ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι δυναμικές, άμεσα και εύκολα μετατρέψιμες.  

1.2.2.2. Λογική Αρχιτεκτονική  

Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι πλατφόρμα Web n-tier. 
Θα πρέπει να στηρίζεται σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (Ν-tier architecture), η οποία κατ’ 
ελάχιστον περιλαμβάνει: 
- Το επίπεδο χρηστών/παρουσίασης (client tier / presentation tier / User 

Interaction), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την 
παρουσίαση των δεδομένων. Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα 
είναι μέσω μιας ενιαίας, τεχνολογικά, πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στον χρήστη 
δυνατότητες ταυτοποίησης – προσωποποίησης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το 
συγκριμένο επίπεδο θα πρέπει να υλοποιηθεί με ενιαία ώριμη τεχνολογικά πλατφόρμα 
ώστε να είναι εύκολη η επέκτασή της με νέα λειτουργικότητα. 

- Το επίπεδο δια λειτουργικότητας (integration tier), που είναι υπεύθυνο για την 
παροχή όλων των απαραίτητων υποδομών και διεπαφών για τη διασύνδεση και 
επικοινωνία των λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστημάτων) του Πληροφοριακού 
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Συστήματος τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
φορέων.  

- Το επίπεδο εφαρμογών (application tier) – επιχειρησιακής λογικής (application / 
business logic tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic), 
δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules) που διέπουν τη 
λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Αφορά τα υποσυστήματα που καλύπτουν τη 
ζητούμενη λειτουργικότητα (διαδικασίες και υπηρεσίες) και τα οποία θα πρέπει να 
λειτουργούν σε ομοιόμορφες τεχνολογικά πλατφόρμες. Στο επίπεδο αυτό είναι 
απαραίτητο τα επιμέρους υποσυστήματα να είναι SOA-enabled, δηλαδή να είναι 
loosely-coupled με την χρήση ανοικτών προτύπων (όπως Web Services και API) και 
να παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε οριζόντιες διαδικασίες ενορχήστρωσης με 
χρήση τεχνολογιών web services. 

- Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 
δεδομένων. Αφορά τα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας είτε 
αυτή αφορά transactional data (συναλλαγές), master data (πελάτης), ή δεδομένα 
ανάλυσης (aggregate data) είτε προγνωστικά δεδομένα (prognostics data). Θα πρέπει 
τα υποσυστήματα του επίπεδου εφαρμογών να μπορούν να διαμοιράζονται τα κοινά 
μοντέλα βασικών δεδομένων (master data) και την κοινή υποδομή δεδομένων. 

Όλα τα ανωτέρω επίπεδα χτίζονται πάνω στο Επίπεδο υποδομών (Shared Infrastructure) 
το οποίο αφορά τη φυσική υποδομή του συστήματος, δηλαδή τα συστήματα υλικού και 
την αντίστοιχη αρχιτεκτονική αυτών όπως αυτή περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο 
της παρούσας. 
Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα: 

• Επίπεδο ασφαλείας (Enterprise Security): Αφορά την υποδομή ασφαλείας που 
θωρακίζει το Προ.Μη.Σ. η οποία πρέπει να είναι ενιαία για όλη την αρχιτεκτονική και 
να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης χρηστών, 
αυτοματοποιημένης απόδοσης/ αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, 
κρυπτογράφησης δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και εκτενούς 
λειτουργικότητας αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του 
συστήματος. 

• Επίπεδο διαχείρισης (Enterprise Management): Αφορά την παρεχόμενη 
λειτουργικότητα διαχείρισης η οποία θα επιτρέπει στον διαχειριστή να επιβλέπει τη 
λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής κατά το δυνατόν από ενιαίο 
γραφικό ή web-based περιβάλλον και να προβαίνει σε διαχειριστικές ενέργειες αλλά 
και εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό. 

• Επίπεδο ανάπτυξης (Enterprise Development): Αφορά τα εργαλεία αλλά και 
πλαίσια ανάπτυξης με τα οποία θα αναπτυχθούν τα παρεχόμενα υποσυστήματα 
αλλά και μέσω των οποίων η λειτουργικότητα των υποσυστημάτων θα επεκτείνεται 
επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδομή στα πλαίσια της SOA 
αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στη συμβατότητα των παρεχόμενων 
εργαλείων με τις ώριμες, ανοικτές και ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες π.χ. Web 
Services, XML, JSON, OASIS SCA, API, Service Bus, κ.ά.  

 

1.2.2.3. Αρχιτεκτονική Λύση  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Πρόσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να 
παρουσιάσει την προτεινόμενη αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις: 
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1. της προτεινόμενης λογικής αρχιτεκτονικής,  
), 

2. της διαθεσιμότητας και απόκρισης του Συστήματος.  
3. Της διασύνδεσης με την υφιστάμενη υποδομή του Φορέα και των θυγατρικών του 
 

1.2.2.4. Έτοιμο Λογισμικό 

Ως έτοιμο λογισμικό νοείται πρωτίστως το λογισμικό υποδομής (ή αλλιώς λογισμικό 
συστήματος) πάνω στο οποίο βασίζουν τη λειτουργία τους τα υποσυστήματα του 
Πληροφοριακού Συστήματος. Συνεπώς στο έτοιμο λογισμικό ανήκουν: 

• Λειτουργικά συστήματα (operating systems),  

• Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) 
• Πακέτα – τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) 
• Συστήματα οπτικοποίησης , αναφορών και επιχειρηματικής ευφυΐας (business 

analytics) 
• Λογισμικό Enterprise Application Platform που περιλαμβάνει  

o Διακομιστές διαδικτύου (web servers) 
o JVM & Java EE containers 
o Διαχείριση Επιχειρησιακών διαδικασιών (business process management) 
o  Εξυπηρέτηση υπηρεσιών (Service bus, Rest, API management)  

 

1.3. Λειτουργικές απαιτήσεις  

1.3.1. Υποσύστημα Προ.Μη.Σ. – Βασικά Πληροφοριακά Στοιχεία  

Το Υποσύστημα Βασικά Πληροφοριακά Στοιχεία αφορά τα βασικά πληροφοριακά 
στοιχεία του Φορέα και θα λειτουργεί σαν ο βασικός λειτουργικός κόμβος με υπηρεσίες 
(master data management). 

Ενδεικτικά δομικά στοιχεία είναι τα παρακάτω: 

• Τα υποσυστήματα και οι Διευθύνσεις που εμπλέκονται στην δημιουργία και συλλογή 
της πληροφορίας που είναι απαραίτητά (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα 
παρακάτω): 

o Οργανόγραμμα Αμαξοστασίων και Επισκευών σε συγχρονισμό με τα 
αντίστοιχα επιχειρησιακά συστήματα ERP και Προσωπικού 

o Προσωπικό (Υπάλληλοι, Τεχνικές ειδικότητες, Οδηγοί) σε συγχρονισμό με τα 
αντίστοιχα επιχειρησιακά συστήματα ERP και Προσωπικού 

• Οχήματα (Βασικά Τεχνικά Στοιχεία, Στοιχεία κυκλοφορίας κα) 
• Βασικά Στοιχεία Κίνησης (Δρομολόγια, Διαδρομές, Επιβάτες κλπ. Κα) 

• Βασικά Στοιχεία Επισκευών (Διαγνώσεις, Βλάβες, Μηχανήματα, Πρότυποι Χρόνοι)  
• Διαγνωστικά Στοιχεία Οργάνων Επισκευής (Data Loggers κλπ.) 
• Ποιοτικά Στοιχεία Κυκλοφορίας  
• Διαμόρφωση Εξωγενών Βασικών Στοιχείων (Μετεωρολογικά, Στοιχεία Κυκλοφορίας 

από υπηρεσίες χαρτογράφησης κλπ.) 
• Βασική διαμόρφωση Αναφορών (Χρονικά διαστήματα, Επίπεδα Πρόσβασης, 

Ποσοστά και Στοιχεία Σύγκρισης (tolerance factor) 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνονται import είτε με τεχνικές data capture changes ώστε 
α υπάρχουν μόνο οι αλλαγές. Επιπλέον και λόγω του συστήματος προγνωστικής 
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συντήρησής με αναδρομές στο παρελθόν καλό θα είναι να υπάρχει ιστορικότητα στα 
βασικές οντότητες δεδομένων και τις συσχετίσεις τους. 

1.3.2. Υποσύστημα Προ.Μη.Σ.-Hub  

Το Προ.Μη.Σ. Hub περιλαμβάνει τρία βασικά λειτουργικά στοιχεία και βασίζεται στο 
λογισμικό Enterprise Application Platform: δια-συνδεσιμότητα των εφαρμογών μέσω SOA 
και API, διαχείριση χρηστών και ομάδων εργασίας κει ελεγχόμενης πρόσβασης έλεγχος 
πρόσβασης στις υπόλοιπες εφαρμογές και παραμετροποίηση των ροών εργασίας σε 
περίπτωση χρήσης workflow και μηχανής κανόνων (rules). 

Στην ουσία είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των συνεργαζόμενων εφαρμογών. Βασικό 
συνδετικό στοιχείο αποτελεί οι τεχνολογίες με βάση SOA, Java EE, API και Web Services. 
Δηλαδή οι υπόλοιπες εφαρμογές θα είναι στην λογική συνδεσιμότητας των υπηρεσιών 
όπου η κάθε εφαρμογή προσφέρει και αποδέχεται υπηρεσίες εξυπηρέτησης μέσω 
συγκεκριμένων τεχνολογικών προτύπων όπως SOA, Java EE, API, micro-services, Είναι 
επίσης αυτονόητο ότι υπάρχει κεντρική διαχείριση και παρακολούθησης  της εύρυθμης 
λειτουργίας πρόσβασης, ροών εργασίας , χρηστών κλπ.  

Δια συνδεσιμότητα Εφαρμογών 

Όλες οι εφαρμογές που θα συνδέονται με το hub θα ομαδοποιούνται σε μια η 
περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε υπηρεσίες δεδομένων 
(data), ροών εργασίας (workflow), σύγχρονη είτε ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων, 
διαχείριση λαθών, υπηρεσίες δομικών στοιχείων (πχ lookup περιγραφής με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια – τιμές) κα.   

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων αυτών των υπηρεσιών, o υποψήφιος Ανάδοχος 
θα πρέπει να λάβει υπόψιν τα παρακάτω: 

▪ Υποδομές  

o Οι απαιτήσεις να λαμβάνουν υπόψη θέματα προσβασιμότητας  

o Οι απαιτήσεις να λαμβάνουν υπόψη θέματα απόδοσης  

▪  Η πλατφόρμα για το σύστημα SOA  -Web Services 

o Αρχιτεκτονική 

o Μοντέλα Τομέων και Υπηρεσιών 

▪ Οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών  

o Διαδικασίες ολοκλήρωσης της πληροφοριακής δομής  

o Ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας 

o Πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων  

▪ Ανάπτυξη – Υλοποίηση 

o Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του έργου με βάση την 
αρχιτεκτονική 

o Εργαλεία ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου με βάση την αρχιτεκτονική 

o Διαχείριση λαθών, αστοχιών και εξαιρέσεων 

o  Θέματα ασφάλειας στην πρόσβαση των υπηρεσιών  
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Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθούν αφενός όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί 
επικοινωνίας και δια λειτουργικότητας (APIs, web services, κλπ.) με συγκεκριμένα 
υφιστάμενα συστήματα.    

Λόγω των, πιθανότατα, διαφορετικών υφιστάμενων υποδομών και δυνατοτήτων των 
Φορέων Διαλειτουργικότητας, το Υποσύστημα αυτό θα πρέπει να δίνει στα άλλα 
πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο ειδών 
διεπαφές (interfaces) ενδεικτικά, τις εξής: 

▪ Web Services. Η διεπαφή αυτή θα είναι κατάλληλη για τις περιπτώσεις δυνατότητα 
υλοποίησης και ενσωμάτωσης Web Service clients (δηλ. θα εκτελούν κλήσεις σε WEB 
Services από το Πληροφοριακό τους Σύστημα).  

▪ Web UI. Η διεπαφή θα αποτελείται από μία ή περισσότερες ιστοσελίδες και θα 
προορίζεται κυρίως για περιπτώσεις που δεν διαθέτουν σύστημα που να μπορεί να 
υποστηρίξει Web Service τεχνολογίες ή / και φορείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν το Πληροφοριακό τους Σύστημα, ώστε να εκτελούν κλήσεις σε WEB 
Services. Τα δεδομένα που θα καταχωρούνται στο Προ.Μη.Σ. Hub στην generic μορφή 
και με batch διαδικασία θα μεταφέρονται στο άλλο σύστημα. Κατά τον ίδιο τρόπο, 
δεδομένα που χρειάζονται να επικοινωνήσουνε από άλλο σύστημα, θα μορφοποιούνται 
στην generic μορφή και αντίστοιχα με batch διαδικασία θα καταχωρούνται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα. 

Μια ενδεικτική αρχιτεκτονική ενός HUB με τα βασικά δομικά στοιχεία ακολουθεί. Στο 
συγκεκριμένο διάγραμμα, οι βασικές λειτουργίες είναι τα προγράμματα και η 
Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων (ΠΕΔ) (Σημείωση: Ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα περιγράφει στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής την προσφερόμενη λύση με 
αντίστοιχο διάγραμμα). 

 

Τα προγράμματα συνδέονται με τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης και 
παρακολούθησης των υπηρεσιών σε τμήματα . Επιπλέον τα προγράμματα βοηθούν στην 
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οργάνωση και την επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών σε τομείς , την συνδρομή των 
ρόλων σε ενέργειες και την αντίστοιχη των προσφερόμενων υπηρεσιών σε τμήματα.  

Το ΒΑΜ προσφέρει μια γραφική απεικόνιση των πληροφοριών των δραστηριοτήτων σε 
πραγματικό χρόνο. Πρακτικά περιλαμβάνει προσαρμοστικές λειτουργίες (adapters) που 
χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα δεδομένα με την χρήση διαφόρων γλωσσών 
προγραμματισμού (java, .net, pl/sql, κα)  

 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες 

Η Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών υποστηρίζει και διαχειρίζεται ροές εργασίας που 
απαιτούνται για την επικοινωνία του χρήστη και των λειτουργιών-υπηρεσιών των 
συστημάτων  είτε σε ίδια είτε σε διαφορετικά υποσυστήματα ειδικά όσον αφορά των χώρο 
επισκευών και ERP .  

Βασικά προσφέρεται η δυνατότητα σε διαβαθμισμένους χρήστες να διαμορφώνουν 
δυναμικά τις διαδικασίες δημιουργώντας τις κατάλληλες ροές εργασίας, να δημιουργούν 
λίστες ελέγχου (checklists) καθώς και ενδεχόμενες μετρικές αποτίμησης της 
αποτελεσματικότητας μιας διαδικασίας.  

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλων των διαδικασιών είναι όσοι έχουν το ρόλο του 
Διαχειριστή Υποσυστήματος, ο οποίος θα έχει ενδεικτικά δυνατότητες δημιουργίας, 
τροποποίησης, διαγραφής, δοκιμής, εκκίνησης και τερματισμού των σχετικών διαδικασιών. 
Ενδεικτικά θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

▪ Οι διαδικασίες θα μπορούν να σχεδιαστούν με γραφικό τρόπο με χρήση του 
υποσυστήματος ή τρίτου λογισμικού που θα συνεργάζεται με το υποσύστημα και 
αποτελεί μέρος της προσφερόμενης λύσης. 

▪ Θα υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ της γραφικής απεικόνισης της ροής και 
της αντίστοιχης απεικόνισης σε κώδικα. 

▪ Θα υποστηρίζεται και σειριακή και παράλληλη εκτέλεση των διαδικασιών κατά 
περίπτωση. 

▪ Θα επιτρέπεται ο ορισμός διαφόρων τύπων εργασιών όπως εργασίες τύπου script, 
εργασίες που απαιτούν ενέργεια του χρήστη, εργασίες που απαιτούν εκτέλεση 
κώδικα κλπ. 

▪ Θα υπάρχει δυνατότητα ορισμού κανόνων και σύνδεσής τους με συγκεκριμένες 
διαδικασίες είτε εγγενώς είτε μέσω τρίτου λογισμικού το οποίο συνεργάζεται με το 
υποσύστημα και αποτελεί μέρος της προσφερόμενης λύσης. 

▪ Θα υποστηρίζεται ολοκλήρωση με τα κεντρικά συστήματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του Φορέα. Μηχανισμός ειδοποίησης χρηστών για ενέργειες που τους 
αφορούν. 

▪ Θα υποστηρίζεται η ύπαρξη μιας διαδικασίας με διαφορετικούς αριθμούς έκδοσης 
(versioning). 

▪ Επιθυμητή η υποστήριξη κανόνων με χρήση  Decision Modeling Notation  

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια λειτουργίας των Επιχειρησιακών Διαδικασιών δεν είναι 
απαραίτητη η λεπτομερής εξέταση της εκτέλεσης των διεργασιών με την έννοια της 
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μέτρησης του χρόνου εκτέλεσης, του εντοπισμού bottlenecks και της εν γένει δυνατότητας 
για συνεχή βελτίωσή τους 

 

Διαχείριση Χρηστών 

Το Υποσύστημα Διαχείρισης χρηστών και ρόλων θα αντιστοιχεί κάθε χρήστη του 
Πληροφοριακού Συστήματος σε έναν ή περισσότερους ρόλους με συγκεκριμένα 
δικαιώματα έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης στις 
λειτουργίες του συστήματος αλλά και στα δεδομένα και το περιεχόμενο που σχετίζονται με 
τις λειτουργίες αυτές. Το Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων είναι υπεύθυνο για 
τη διαχείριση της εισόδου των χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα και ακολούθως για 
τον διαχειριστή των δικαιωμάτων που έχουν πάνω στις διάφορες λειτουργίες και 
εφαρμογές του συστήματος και τα δεδομένα που αυτό περιέχει. Κάθε χρήστης αποκτά δικό 
του λογαριασμό και αντιστοιχείται σε έναν ή περισσότερους ρόλους. Ο ρόλος του χρήστη 
εμπεριέχει τη θέση του στο οργανόγραμμα μιας αρχής και του δίνει πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες λειτουργίες και συγκεκριμένα δεδομένα.  

Όσοι χρήστες έχουν ρόλο «Διαχειριστή» του Πληροφοριακού Συστήματος μπορούν να 
διαχειρίζονται ρόλους, να φτιάχνουν λογαριασμούς χρηστών και να τους συνδέουν με έναν 
ή περισσότερους ρόλους. Ο Διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να ορίζει, να τροποποιεί και 
να διαγράφει ρόλους, με λειτουργίες όπως : 

• Δημιουργία ρόλου: Ο Διαχειριστής θα μπορεί να ορίσει έναν νέο ρόλο στο σύστημα. 
Ο ρόλος προφανώς θα έχει κάποιο όνομα και θα συμπεριλαμβάνει μια σειρά από 
δικαιώματα σε λειτουργίες και δεδομένα. 

• Τροποποίηση ρόλου: Ο Διαχειριστής θα μπορεί να αλλάξει είτε το όνομα είτε τα 
δικαιώματα που αφορούν σε έναν ρόλο. Αυτόματα τροποποιούνται τα δικαιώματα 
όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν τον ρόλο. 

• Διαγραφή ρόλου: Ο Διαχειριστής θα μπορεί να διαγράψει οριστικά ένα ρόλο. Για να 
συμβεί αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν χρήστες συνδεδεμένοι με τον 
συγκεκριμένο ρόλο. 

• Εμφάνιση καταλόγου ρόλων: Ο Διαχειριστής κατά την είσοδο του στο Υποσύστημα 
θα μπορεί να βλέπει έναν κατάλογο με όλους τους ρόλους. Επιλέγοντας ένα ρόλο 
από τον κατάλογο θα μπορεί είτε να προβεί σε λειτουργίες διαχείρισης. Επίσης θα 
μπορεί να εμφανίσει έναν κατάλογο εκτελώντας αναζήτηση ρόλου με συγκεκριμένα 
κριτήρια. 

Αντίστοιχα γίνεται και για τους χρήστες με λειτουργίες όπως : 

• Δημιουργία χρήστη: Θα μπορεί να οριστεί ένας νέος χρήστης στο σύστημα. Ο 
χρήστης ορίζεται με βάση ένα σύνολο μετα-δεδομένων που θα καθοριστούν στην 
Μελέτη Εφαρμογής εάν δεν υπάρχει ένα ήδη κεντρικά εγκατεστημένο σύστημα 
χρηστών. Καταγράφονται τα στοιχεία όπως το όνομα χρήστη, συνθηματικό, κάποια 
προσωπικά στοιχεία, θέση στο οργανόγραμμα ενός Φορέα, κλπ. Ακολούθως ο 
χρήστης θα συνδέεται με έναν ή περισσότερους ρόλους στην κάθε εφαρμογή 
ξεχωριστά και έτσι θα ρυθμίζεται η πρόσβασή του σε λειτουργίες και δεδομένα. Στα 
πλαίσια της δημιουργίας ενός χρήστη θα πρέπει να καθορίζεται το πώς ο χρήστης 
ενημερώνεται από το σύστημα (π.χ. στην περίπτωση που υποβληθεί μια 
γνωστοποίηση ή μια αίτηση για έγκριση ή έχε προγραμματιστεί κάποιος έλεγχος). 
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Κατά την Μελέτη Εφαρμογής θα καθοριστεί κατά πόσον θα υλοποιηθούν όλες αυτές 
οι μέθοδοι στην περίπτωση που είναι αναγκαίες η λιγότερες.  

• Τροποποίηση χρήστη: Εφόσον παραστεί ανάγκη θα μπορούν να αλλάξουν κάποια 
από τα στοιχεία του λογαριασμού του χρήστη. Όπως θα αναφερθεί παρακάτω 
δυνατότητα αλλαγής κάποιων στοιχείων τους θα έχουν και οι ίδιοι οι χρήστες. 

• Διαγραφή χρήστη: Ο Διαχειριστής θα μπορεί να διαγράψει οριστικά ένα χρήστη. Για 
να συμβεί αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα προσβάσιμα μόνο από αυτόν 
το χρήστη γιατί σε μια τέτοια περίπτωση αυτά δεν φαίνονται ανατεθειμένα 
πουθενά. Επίσης ο χρήστες δεν θα έχει εκκρεμότητες  πχ ,εγκρίσεις, ολοκλήρωση 
ενεργειών. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η ενέργεια της διαγραφής ενός χρήστη 
δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ιστορικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί. 

• Εμφάνιση καταλόγου χρηστών: Ο Διαχειριστής κατά την είσοδο του στο 
Υποσύστημα θα μπορεί να βλέπει έναν κατάλογο με όλους τους χρήστες. Η μορφή 
του καταλόγου θα μπορεί να αλλάξει με εφαρμογή καταλλήλων φίλτρων (π.χ. 
εμφάνιση χρηστών με συγκεκριμένους ρόλους σε συγκεκριμένες εφαρμογές, 
εμφάνιση χρηστών που δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο). 
Επιλέγοντας ένα χρήστη από τον κατάλογο θα μπορεί να προβεί στις αντίστοιχες 
λειτουργίες διαχείρισης για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Κατάλογος χρηστών 
μπορεί να προκύψει και μετά από λειτουργία αναζήτησης με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια ή με εισαγωγή χρηστών σε batch μορφή  από υφιστάμενά πληροφοριακά 
συστήματα. 

 

1.3.3. Υποσύστημα Προ.Μη.Σ. Χώρος Εργασίας (Shop Floor)  

 
Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ο κύριος μοχλός πληροφόρησης και ανταλλαγής 
δεδομένων των επισκευαστικών κέντρων με τα υπόλοιπα συστήματα και χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο από το προσωπικό των αμαξοστασίων σε 24 Χ 7 ωράρια λειτουργίας 
 

  
Στην ουσία πρόκειται για την κύρια εφαρμογή βελτίωσης της επισκευαστικής αλυσίδας 
όπου εντοπίζονται ατέλειές λάθη και αστοχίες, βελτίωση της αποδοτικότητας και ποιότητας 
των επισκευών . μείωση των τυχόν πλεονασμάτων και μια πιο ορθολογική χρήση των 
ανταλλακτικών κατά το δυνατόν. 
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Σε κάθε αμαξοστάσιο υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθμός εργασίας συντονισμού (ΣΕΣ) που 
αποτελεί τον εποπτικό πληροφοριακό κόμβο και οι σταθμοί εντολών εργασίας (ΣΕΕ) που 
αποτελούν τους λειτουργικούς κόμβους πληροφόρησης 
Ο σταθμός εργασίας συντονισμού (ΣΕΣ) έχει διττό ρόλο. Ο βασικός ρόλος είναι να 
ενεργοποιήσει της εντολές εργασίας (ΕΕ) για την συγκεκριμένη βάρδια που έχουν προέλθει 
από το πλάνο εργασιών (ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή έκτακτο) και να διαχειριστεί τους 
συνολικούς πόρους (προσωπικό και υλικά) κατά την διάρκεια της βάρδιας. Για τις ΕΕ που 
είναι προγραμματισμένες είναι προφανές ότι υπάρχουν και επιπλέον στοιχεία όπως η 
δρομολόγηση ανάμεσα στα τμήματα του αμαξοστασίου, πρότυποι χρόνοι επισκευών καθώς 
και οι προτεινόμενες ποσότητες ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 
 
O ΣΕΣ «τρέχει»  εφαρμογή που θα προσφέρει ο ανάδοχος που μέσω έξυπνου και 
λειτουργικό Interface περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι 

• Εποπτική Εικόνα των Εντολών Εργασίας που είναι σε εξέλιξη (ανά τμήμα του 
αμαξοστασίου) και αντίστοιχα alerts με αντίστοιχη ανάθεση στα διάφορα τμήματα. 
Δηλαδή ο προϊστάμενος βάρδιας προγραμματίζει με βάση την δυναμικότητα του 
προσωπικού το πλάνο εργασιών της βάρδιας. 

• Dashboard σε πραγματικό χρόνο με εκκρεμείς εντολές εργασίας, alerts, ανά τμήμα 
κλπ. 

• Διαχείριση των Εντολών Εργασίας (νέες, σε διακοπή λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία, απορρίψεις κλπ.) 

• Προγραμματισμός και μεταφορά προσωπικού για την διαχείριση των κινητών 
συνεργείων με τις βλάβες των λεωφορείων στο πεδίο 

• Ανάθεση την εντολών εργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες (πχ ΚΤΕΟ η 
εξειδικευμένα συνεργεία που δεν διαθέτει ο φορέας) 

• Κατανομή του προσωπικού στα τμήματα του αμαξοστασίου κατά την διάρκεια της 
βάρδιας 

• Προγραμματισμός υλικών και προετοιμασία ανταλλακτικών για την επόμενη βάρδια  
• Αλλαγή του status του οχήματος. Ο υπεύθυνος αμαξοστασίου αποφασίζει κατά 

πόσον το λεωφορείο είναι διαθέσιμο για δρομολόγιο  (ακόμα και εάν έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η αντίστοιχη εντολή εργασίας. Σε περιπτώσεις που ένα 
λεωφορείο δεν είναι διαθέσιμο, θα ενημερώνεται αντίστοιχα το γραφείο κίνησης 
μέσω web services ηλεκτρονικά για τον αριθμό οχήματος που παραμένει σε βλάβη 
και αυτό που το αντικαθιστά 

• Χρήση ενσωματωμένων chat λειτουργιών στην εφαρμογή για την προώθηση της 
συν εργατικότητάς (collaboration) σε συγκεκριμένα τμήματα του ΟΑΣΑ και του ΟΣΥ  

 
Ο σταθμός εργασίας ΣΕΕ αφορά το κάθε τμήμα του αμαξοστασίου ξεχωριστά. Το κάθε 
τμήμα «βλέπει» μόνο τις εκκρεμείς εντολές εργασίες που το αφορούν και αυτόματα με την 
ολοκλήρωση τους, η εκκρεμής εντολή μεταφέρεται στο επόμενο τμήμα (πχ. Από το 
καθαριστήριο στο ηλεκτρολογείο) με βάση την δρομολόγηση. Ο σκοπός του ΣΕΕ είναι να 
καταγράψει τα βασικά στοιχεία για την επισκευή με την ελάχιστη ανάμειξη του χρήστη που 
στην ουσία είναι ο τεχνικός.  Ο τεχνικός απλά θα καταχωρήσει στο σύστημα τα λίαν 
απαραίτητα στοιχεία για την επισκευή (Σημείωση: Η πλοήγηση και ο σχεδιασμός της 
εφαρμογής πρέπει να είναι εξαιρετικά λειτουργικός πχ η εφαρμογή με ένα συνδυαστικό 
πλήκτρο (πχ CTRL+E θα καταχωρεί την έναρξη της εργασίας στο συγκεκριμένο τμήμα, η 
ώρα λήξης θα καταχωρείται αυτόματα με το που ο χειριστής θα ολοκληρώνει την εντολή 
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εργασίας από το συγκεκριμένο τμήμα). Ο ΣΕΕ συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής λειτουργικά 
στοιχεία: 

• Ιστορικά στοιχεία επισκευών του συγκεκριμένου οχήματος με τα κρίσιμα 
ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο τμήμα 

• Αναλυτικά στοιχεία των τριών τελευταίων επισκευών (ημερομηνίες, χιλιόμετρα κλπ.) 
με τις βλάβες και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν 

• Το τρέχον δελτίο επισκευής  με τα σχόλια του οδηγού 
• Τα πρόσφατα τεχνικά στοιχεία του οχήματος με βάση την συλλογή δεδομένων των 

μετρήσεων 
• Καταγραφή της ώρας έναρξης και λήξης της εργασίας από το συγκεκριμένο τμήμα. 
• Εντολές διακίνησης προς το ERP για τα κρίσιμα υλικά (σε πραγματικό χρόνο). 

• Ολοκλήρωση της εντολής εργασίας από το συγκεκριμένο τμήμα  
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να δώσει μεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασμό UI και στην 
πλοήγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψιν την χρηστικότητα , την 
απλότητα χρήσης και την ανάδραση του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. 
 
Λειτουργίες Πληροφόρησης Μεγάλης Κλίμακας (Information Boards) 
Το σύστημα έχει την δυνατότητα να προσφέρει λογισμικό πληροφόρησης στον χώρο 
επισκευών που να φαίνονται σε πραγματικό χρόνο η πρόοδος των τεχνικών ενεργειών  σε 
επίπεδο βάρδιας σε οθόνες μεγάλων διαστάσεων. Πρακτικά είναι οθόνη πληροφόρησης 
(Information Kanban board) για το προσωπικό όπου φαίνονται  εντολές ολοκληρωμένες, 
εντολές σε εκκρεμότητα , πλήθος υλικών που αναμένονται από την αποθήκη , alerts κλπ. 
Η οθόνη μεγάλης κλίμακος μπορεί να είναι διαχειρίσιμη από τον σταθμό ΣΕΣ 
 
Δρομολόγηση Εργασιών εντός Αμαξοστασίου 
Το κάθε αμαξοστάσιο έχει δικούς τους χώρους επισκευής οι οποίοι αναπαρίστανται στους  
κόμβους δρομολόγησης. Κάθε κόμβος αναπαριστά ένα τμήμα του αμαξοστασίου ή ένα 
εξωτερικό χώρο τρίτου με τον οποίον έχει σύμβαση συντήρησης ο φορέας. Ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα προσφέρει την δυνατότητα το κάθε αμαξοστάσιο να σχεδιάσει τους δικούς 
του αυτόνομους γράφους δρομολόγησης που δρομολογούν την εντολή εργασίας είτε 
αυτόματα είτε χειροκίνητα (manual)  

• Με τον αυτόματο τρόπο πχ εάν υπήρχε μια προγραμματισμένη συντήρηση από το 
τμήμα A (Καθαριστήριο για 10 λεπτά) στο τμήμα B (ηλεκτρολογείο για 14 λεπτά) 
και ακολούθως στο τμήμα C (πχ λιπαντήριο για 22 λεπτά). .Στον αυτόματο τρόπο 
με το που ολοκληρώνεται η εντολή στο τμήμα A, αυτόματα η εντολή φαίνεται σαν 
εκκρεμότητα στο τμήμα B (ο χρήστης δηλαδή δεν έχει επιλογή για το επόμενο 
τμήμα δρομολόγησης). 

• Στο manual mode, ο χρήστης δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εντολή εάν δεν 
δηλώσει επιπλέον και το τμήμα στο οποίο μεταφέρεται (πχ με την ολοκλήρωση της 
εντολής στο τμήμα Β, ο χρήστης επιλέγει (προφανώς μετά από συνεννόηση με τον 
προϊστάμενο το τμήμα C κοκ).  

Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε αμαξοστάσιο η δρομολόγηση εργασιών (network routing) 
είναι διαφορετική. Υπάρχουν και εντολές εργασίας όπου έχουν ένα μόνο κόμβο σαν 
δρομολόγηση (πχ. Οι εντολές εργασίας της προληπτικής αφορούν μόνο το τμήμα της 
προληπτικής). Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προσφέρει ευελιξία και παραμετροποίηση 
δρομολόγησης στα πλαίσια της προγραμματισμένης εφαρμογής 
 
Διακίνηση Υλικών – Ανταλλακτικών 
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Από άποψη οργάνωσης, το ERP έχει την κεντρική ευθύνη διαχείρισης και διακίνησης 
ανταλλακτικών αλλά στο παρόν εδάφιο μεγαλύτερη σημασία έχει η επιχειρησιακή ροή των 
διαδικασιών. Σαν γενική αρχή ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να θεωρήσει ότι η διακίνηση 
υλικών και ανταλλακτικών θα γίνεται απολογιστικά, ενώ εναλλακτικά εάν το ΕRP του 
Φορέα παρέχει Web Services και SOA υπηρεσίες (αυτό αποτελεί και προϋπόθεση), τότε η 
διακίνηση των υλικών μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο. Διακρίνονται οι ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• Αναλώσιμα: Τα υλικά θα παρακολουθούνται μόνο στο ERP και θα χρεώνονται 
απολογιστικά  είτε στο τέλος της ημέρας είτε με την ολοκλήρωση της εντολής 
εργασίας 

• Κρίσιμα Υλικά: Είναι εκείνα τα υλικά που είναι είτε δυσεύρετα είτε ακριβά είτε έχουν 
μεγάλο χρόνο παράδοσης από τον προμηθευτή και επηρεάζουν την αποδοτικότητα 
της συντήρησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της εντολής εργασίας εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου  

• Υλικά υπό Δανεισμό:  Αποτελούν υπό-κατηγορία των κρίσιμων υλικών  και 
σχετίζεται με τις αναδραστικές εντολές παραγγελιών (ERP back orders) στους 
προμηθευτές. Πιο συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της επισκευής και σε περίπτωση 
έλλειψης κρίσιμου υλικού, οι τεχνικοί μπορούν να «δανειστούν» προσωρινά το 
εξάρτημα από ένα συγκεκριμένο όχημα (Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση, στον 
σταθμό ΣΕΕ θα πρέπει να καταγράφεται άμεσα ο κωδικός υλικού και ο αριθμός 
οχήματος ). Στο τέλος της βάρδιας αποστέλλονται αντίστοιχα ηλεκτρονικά 
μηνύματα μέσω web services για όλα τα υλικά από δανεισμό στο ERP μέσω του 
ΣΕΕ. Έτσι σε επίπεδο βάρδιας και αμαξοστασίου το ERP θα έχει συνολική εικόνα 
των εκκρεμοτήτων, Είναι αυτονόητο ότι με την άφιξη των υλικών μέσω των 
διαδικασιών προμηθειών, τα υλικά (μέσω νέων εντολών εργασίας που θα 
δημιουργηθούν) θα πρέπει να εγκατασταθούν ξανά στα συγκεκριμένα οχήματα και 
έτσι τα οχήματα θα είναι ξανά λειτουργικά και έτοιμα για κίνηση. 

 
 
Κοστολόγηση Εργασιών  
Η κοστολόγηση δεν υποκαθιστά ένα σύστημα αναλυτικής Λογιστικής αλλά ο υποψήφιας 
ανάδοχος  θα προσφέρει στην εφαρμογή βασική λειτουργικότητα όσον αφορά την 
κοστολόγηση των εργασιών. Σαν γενική αρχή διακρίνεται κόστος υλικών και αναλωσίμων 
καθώς και το κόστος εργασίας άμεσο και έμμεσο.  Επιζητείται δηλαδή ένα βασικό κόστος 
συντήρησης όπου συμμετέχουν χρόνος (ήτοι προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα (τεχνικοί 
που επισκευάζουν την βλάβη και προληπτικές) αλλά και έμμεσα (οδηγοί ελιγμών για την 
διακίνηση των οχημάτων εντός των αμαξοστασίων). Έμμεσο και άμεσο κόστος) και υλικά. 
Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τα υλικά: 

• Αναλώσιμα: Τα αναλώσιμα υλικά συμμετέχουν στο κόστος εργασίας κατ’ εκτίμηση 
με βάση τις οδηγίες για τις βλάβες και τις προληπτικές εργασίες (πχ. Στην 
προληπτική έχουν ήδη καταμετρηθεί κατά μέσον όρο ότι απαιτούνται 2 κιλά νερό, 3 
λίτρα λάδι για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος κλπ.). Τέτοιου τύπου εργασίες 
έχουν ένα κόστος απολογιστικό, δηλαδή με την ολοκλήρωση της βάρδιας έχουν 
υπολογιστεί οι καταναλώσεις των αναλωσίμων υλικών. Αυτό στην συνέχεια μπορεί 
να συσχετιστεί με τις κινήσεις των αποθηκών (μέσω του ERP) ώστε να προκύψουν 
συγκρίσιμα στοιχεία για ελλείψεις, υπερβάσεις κλπ. 

• Κρίσιμα Υλικά: Τα υλικά αυτά θα δηλώνονται μέσω της αίτησης διακίνησης στο ERP 
και εντάσσονται στην εντολή εργασίας με την άφιξη τους στον χώρο επισκευής, 
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δηλαδή η εντολή εργασίας αρχικοποιεί και την αίτηση διακίνησης . Σημειώνεται ότι 
βλάβες και επισκευές είναι κωδικοποιημένες  και έτσι ο κάθε τύπους συνοδεύεται με 
μια λίστα υλικών επισκευής (Bill of Material) που μπορεί να περιλαμβάνει είτε κύρια 
είτε εναλλακτικά υλικά. Δηλαδή ο τεχνικός κατά βάση εντοπίζοντας την βλάβη, 
βλέπει και την αντίστοιχη λίστα υλικών επισκευής. (συνήθως τα κρίσιμα υλικά). Με 
την άφιξη στο χώρο επισκευής, η λίστα υλικών συμπληρώνεται με τις δηλωθείσες 
ποσότητες από τους τεχνικούς.. Έτσι λοιπόν  τέτοιου τύπου εργασίες έχουν ένα 
κόστος απολογιστικό, δηλαδή με την ολοκλήρωση της βάρδιας έχουν υπολογιστεί οι 
καταναλώσεις των κρίσιμων υλικών. Αυτό στην συνέχεια μπορεί να συσχετιστεί με 
τις κινήσεις των αποθηκών (μέσω του ERP) ώστε να προκύψουν συγκρίσιμα 
στοιχεία. Σημειώνεται ότι υλικά που διακινούνται σε επίπεδο παρτίδας (lot based) , 
αναμένεται να έχουν ποσοτικές διαφορές και πιθανόν ο υποψήφιος ανάδοχος να 
προτείνει μια διαφοροποιημένη παραμετροποίηση. 

 
Επαναληπτικοί Χρόνοι Εργασίας 
Στο σύστημα επισκευών υπάρχουν δύο ειδών εργασίες, επαναληπτικές (repetitive) και 
διακριτές (discrete).  
Οι επαναληπτικές είναι τυποποιημένες πχ αλλαγή τεσσάρων ελαστικών ή προληπτική 
συντήρηση όπου συμμετέχουν τρεις τεχνικοί (Τ1, Τ2 και Τ3) ταυτόχρονα με συνολικό 
χρόνο γύρω στα 10 λεπτά με συγκεκριμένες ποσότητες αναλωσίμων. Σε αυτήν την 
εργασία χρονικά προστίθεται και ο χρόνος του οδηγού ελιγμών Ο1 που γίνεται παράλληλα. 
Δηλαδή ενώ οι τεχνικοί Τ1. Τ2 και Τ3 επιθεωρούν το όχημα 1, ο οδηγός Ο1 ταυτόχρονα 
μεταφέρει το όχημα 2 στην θέση για έλεγχο 
 
Διακριτοί Χρόνοι Εργασίας  
Οι διακριτές εργασίες δεν είναι τυποποιημένες και κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική. Η 
διακριτή εργασία είναι επιδιόρθωση βλάβης όπου ο τεχνικός καλείται να ερευνήσει, να 
εντοπίσει την βλάβη και ακολούθως να αντικαταστήσει το εξάρτημα με νέο και αφού 
ελεγχθεί το όχημα, να τεθεί εκ νέου διαθέσιμο στην κυκλοφορία. Στην περίπτωση που το 
εξάρτημα δεν είναι διαθέσιμο , το όχημα παραμένει σε εκκρεμότητα και μη διαθέσιμο για 
χρήση μέχρι να έρθει το ανταλλακτικό 
 Στις διακριτές εντολές εργασίας το κύριο πληροφοριακό στοιχείο είναι η διάγνωση,  η 
ανάλυση και ο εντοπισμός της βλάβης και η επισκευή του. Οι διαγνώσεις και τα σφάλματα 
είναι κωδικοποιημένα μέσα στο σύστημα, καθώς επίσης και οι επισκευές με συγκεκριμένες 
οδηγίες επισκευής και χρήση ανταλλακτικών. . Πιο συγκεκριμένα: 

• H κάθε εντολή εργασίας περιέχει τα σχόλια του οδηγού που στην ουσία οδηγούν 
στην διάγνωση. Με το που η εντολή εργασίας καταχωρείται στο σύστημα (προτού 
ξεκινήσει η επισκευή) , ο υπεύθυνος βάρδιας με βάση την εμπειρία του και την 
γνώση του αναθέτει την εντολή εργασίας σε κάποιο τμήμα (πχ ηλεκτρολογείο). Το 
αντίστοιχο τμήμα θα κάνει την διάγνωση καταχωρώντας πιθανόν και επιπλέον 
σχόλια και τον κωδικό της βλάβης (μια η περισσότερες). 

• Το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να επισκευάσει την συγκεκριμένη βλάβη 
ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες και με την χρήση των 
αντίστοιχων ανταλλακτικών . Εάν τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα , τότε η βλάβη 
επισκευάζεται και το τμήμα προωθεί την βλάβη είτε σε άλλο τμήμα (που έχει άλλη 
βλάβη) ή ξανά στον υπεύθυνο βάρδιας που θα αποφασίσει σε πιο τμήμα θα 
συνεχίσει επισκευή το συγκεκριμένο όχημα. Εάν τα ανταλλακτικά δεν είναι 
διαθέσιμα , τότε η επισκευή παραμένει σε εκκρεμότητα, το λεωφορείο επιστρέφει 
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σε αντίστοιχο χώρο στάθμευσης. Η συγκεκριμένη εντολή δηλαδή θα παραμένει σε 
εκκρεμότητα μέχρι να έρθει το ανταλλακτικό. 

• Μπορεί επίσης το συγκεκριμένο όχημα να έχει διαγνωστεί και με άλλες βλάβες για 
τις οποίες να υπάρχουν ανταλλακτικά στην αποθήκη οπότε μπορεί να γίνουν οι 
άλλες επισκευές μέχρι να έρθει το ανταλλακτικό για την πρώτη βλάβη. 

Ο προγραμματισμός δηλαδή των διακριτών εντολών εργασίας κατά την διάρκεια της 
βάρδιας είναι δυναμικός (Dynamic scheduling) και συνεργατικός (collaborative). Ο χρήστης 
του τμήματος καταγράφει και ολοκληρώνει την εντολή εργασίας για το τμήμα του και 
ακολούθως έχει δύο δυνατότητες:  

• «επιστρέφει» την εντολή εργασίας στον υπεύθυνο βάρδιας που στην συνέχεια θα 
την αναθέσει στο επόμενο τμήμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπεύθυνος βάρδιας 
έχει τον ρόλο του συντονιστή (gate keeper).  

• Αναθέτει την εντολή εργασίας στο επόμενη τμήμα (εάν βέβαια εκ των προτέρων 
έχει συνεννοηθεί με τον αντίστοιχο τμηματάρχη χωρίς την παρέμβαση του 
συντονιστή) 

Στο background, το σύστημα καταγράφει τον χρόνο ολοκλήρωσης εντολής στο 
συγκεκριμένο τμήμα (timestamp),μεταφοράς στο άλλο τμήμα κοκ .  
Υπάρχουν ένα κριτήριο που επιτυχίας για την βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας  και της 
πληροφορίας για τις διακριτές εντολές εργασίας. Κατά πρώτον η σωστή κωδικοποίηση των 
διαγνώσεων και βλαβών σε μία σχέση (many to many). (Σημείωση: Στην αρχή του έργου, 
ο ανάδοχος και ο φορέας θα έχουν μια ομάδα εργασίας (task force) όπου θα καταλήξουν 
σε κωδικοποίηση των βλαβών και των διαγνώσεων, στην συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και 
την συσχέτιση με τα με κρίσιμα υλικά. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο και προϋπόθεση που 
επηρεάζει την επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης εφαρμογής 
 
Κόστος Καθυστέρησης 
Το σύστημα θα μπορεί να προσφέρει λειτουργίες και υπηρεσίες σχετικά με τα ενδεικτικά 
κόστη καθυστέρησης σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα . Εδώ αναφέρονται 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με αυτό το κόστος καθυστέρησης (cost of 
delay).  
Ανάλογα δηλαδή με το επείγον του θέματος (urgency), διαφοροποιείται και η αξία της 
υπηρεσίας η του οχήματος. (Σημείωση: H αξία μπορεί να είναι σε μορφή μείωσης εξόδων, 
σε μορφή απώλειας εσόδων κλπ. Πχ ένα όχημα 12 μέτρων που μεταφέρει κατά μ.ό. 100 
επιβάτες παραμένει σε ακινησία για τρεις ημέρες μέχρι να έρθει το ανταλλακτικό του και 
δεν υπάρχει άλλο για αντικατάσταση του, τότε ο φορέας επιβαρύνεται με απώλεια εσόδων 
100 Χ 3 Χ 1.40 = 420 EURO και μειώνεται η ικανοποίηση του επιβατικού κοινού λόγω 
μείωσης των ενεργών δρομολογίων. 
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1.3.4. Προ.Μη.Σ.-Προγραμματισμός Επισκευών (MRO Forecasting)  

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους βάρδιας και τα 
αμαξοστάσια να προγραμματίσουν καλύτερα το πλάνο επισκευών ελέγχοντας την 
διαθεσιμότητα των κρίσιμων υλικών και του προσωπικού επισκευών. Στην ουσία πρόκειται 
για ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων με τα ακόλουθα στοιχεία εισόδου που εκτείνεται σε 
βάθος χρόνου (πχ. Μηναίο, εβδομαδιαίο, ημερήσιο). Έχει να κάνει με τον διαθεσιμότητα 
των κρίσιμων υλικών και την δυνατότητα επισκευών με βάση το προσωπικό συντήρησης. 
Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή θα εκτελεί what-if scenario λαμβάνοντας υπόψιν τα 
παρακάτω: 

• Ιστορικά στοιχεία επισκευών  με αναλώσεις κρίσιμων υλικών και συνολικών χρόνων 
επισκευής  

• Μέγιστο πλήθος επισκευών (είτε ανά αμαξοστάσιο είτε συνολικά) με βάση 
συγκεκριμένες ποσότητες κρίσιμων υλικών  

• Μέγιστο πλήθος επισκευών (είτε ανά αμαξοστάσιο είτε συνολικά) με βάση 
συγκεκριμένο πλήθος τεχνικών συγκεκριμένης ειδικότητας ποσότητες κρίσιμων 
υλικών 

• Μέγιστο πλήθος επισκευών με βάση ποσοστό διατήρησης οχημάτων (πχ. 85% των 
οχημάτων να είναι σε κυκλοφορία) 

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει ένα ολιστικό μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης 
αποθεμάτων ανταλλακτικών που υλοποιείται μέσω των ακόλουθων ποσοτικών εργαλείων: 

1. Πολυκριτηριακής ABC ανάλυσης που ταξινομεί τα ανταλλακτικά σε 

κατηγορίες σημαντικότητας ως προς το κόστος τους και την επίπτωση τους στην 

δυνατότητα χρήσης του οχήματος εάν αποτύχουν (πχ. Σε Α1-Τype θεωρούνται 

τα πολύ ακριβά ανταλλακτικά με διακριτή ζήτηση, που αν αποτύχουν το όχημα 

θα βρεθεί σε ακινησία και Α2-Τype, τα λιγότερα ακριβά σε σχέση με τα Α1, που 
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εμφανίζουν συνεχή ζήτηση και που αν αποτύχουν το όχημα θα βρεθεί πάλι σε 

ακινησία). 

2. Εκτίμησης της κατανομής της ζήτησης: Καθώς η ζήτηση των ανταλλακτικών 
είναι σποραδική,  ένα σύστημα πρόβλεψης με βάση ιστορικά στοιχεία ζήτησης 
δεν μπορεί να εκτιμήσει την χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθεί μια αύξηση 
της ζήτησης. Προτείνεται συνεπώς ένα σύστημα πρόβλεψης που βασίζεται στην 
εκτίμηση της κατανομής, με τις αντίστοιχές παραμέτρους της, των στοχαστικών  
αστοχιών των ανταλλακτικών. Έτσι και με βάση την τιμή των παραμέτρων της 
κατανομής θα ορίζεται κατά μέση τιμή η χρονική στιγμή της αποτυχίας 
ενεργοποιώντας έτσι και τη ζήτηση για το ανταλλακτικό. 

3. Διαχείρισης αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη σαν στοιχείο εισόδου την 
κατανομή των αστοχιών των ανταλλακτικών όπως αυτή προσδιορίστηκε στο 
Βήμα 2. Πιο συγκεκριμένα και 

a. για τα A1 type ανταλλακτικά που αφορούν σε ανταλλακτικά υψηλής αξίας 
με χαμηλή διακριτή ζήτηση, προτείνεται ένα σύστημα διαχείρισης 
αποθεμάτων που εξασφαλίζει την διατήρηση χαμηλού επίπεδου 
αποθεμάτων. Το σύστημα αυτό επιθεωρεί συνεχώς το απόθεμα και όταν 
αυτό πέσει κάτω από την στάθμη s-1, πραγματοποιείται η παραγγελία 
ενός ανταλλακτικού που ανεβάζει τo απόθεμα στο s. 

b. για τα Α2 και Β type ανταλλακτικά που είναι χαμηλότερου κόστους, και 
εμφανίζουν συνεχή ζήτηση, υπάρχει η δυνατότητα και ανάγκη 
διατήρησης υψηλότερών αποθεμάτων. Προτείνεται συνεπώς ένα σύστημα 
διαχείρισης αποθεμάτων συνεχούς επιθεώρησης (R, Q), όπου το απόθεμα 
παρακολουθείτε συνεχώς, και όταν φτάσει την στάθμη αναπαραγγελίας R,  
τίθεται ποσότητα παραγγελίας Q. 

c. Τέλος και για τα C type ανταλλακτικά  που χαρακτηρίζονται από 
ανταλλακτικά με χαμηλή έως πολύ χαμηλή αξία και των οποίων η αστοχία 
επηρεάζει ελάχιστα την δυνατότητα μετακίνησης των οχημάτων,  το 
κόστος εφαρμογής ενός πολύπλοκου συστήματος διαχείρισης 
αποθεμάτων δεν θα μπορούσε δυνητικά να καλυφθεί από τις βελτιώσεις 
που θα επιτύχει στα οριακά κόστη της διαχείρισης των αποθεμάτων 
αυτών. Προτείνεται συνεπώς για τους κωδικούς αυτούς ένα σύστημα 
χαμηλού κόστους διατήρησης αποθεμάτων οικονομικής ποσότητας 
παραγγελίας  (EOQ). 

Το τελικό παραγόμενο θα είναι προτάσεις για παραγγελίες ελάχιστων ποσοτήτων 
ανταλλακτικών. Θα υπάρχει διεπαφή με το ERP. 
 

1.3.5. Υποσύστημα Προ.Μη.Σ. Προγνωστικής Συντήρησης (PdM)  

Το υποσύστημα Προγνωστικής Συντήρησης θα βασίζεται είτε σε εφαρμογή είτε σε πακέτο 
– προϊόν κατασκευαστή λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αναπτυχθεί – 
υλοποιηθεί και εξατομικευθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο. Η εμπειρία και τα στελέχη του 
υποψηφίου Αναδόχου τόσο σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης όσο και η πρακτική 
εφαρμογή τους με άμεσα επιχειρησιακά αποτελέσματα προς όφελος της Αναθέτουσας 
Αρχής στον χώρο της Επισκευαστικής Αλυσίδας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την 
Αναθέτουσα Αρχή. Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία  
στην διάγνωση οχημάτων και ειδικότερα της διαγνωστικής λειτουργίας των μηχανολογικών 
και ηλεκτρολογικών  υποσυστημάτων αυτών.  
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Ενδεικτικά η εφαρμογή ή το προϊόν θα πρέπει να υποστηρίζει συγκεκριμένες λειτουργίες 
όπως ενδεικτικά αναπτύσσεται παρακάτω:  

Λ1. Σε περιβάλλον παραγωγής που σχετίζεται με την επιστήμη δεδομένων, υπάρχουν 
πολλαπλές ροές εργασίας: ορισμένες εσωτερικές ροές αντιστοιχούν στην παραγωγή ενώ 
ορισμένες εξωτερικές ή πρότυπες ροές σχετίζονται με συγκεκριμένα περιβάλλοντα (πχ 
τεστ, συνεργασία με εξωτερικά συστήματα κλπ.). Επιπλέον, τα έργα επιστήμης δεδομένων 
αποτελούνται όχι μόνο από πηγαίο κώδικα, αλλά και από δεδομένα: Κωδικός για 
μετασχηματισμό δεδομένων. Διαμόρφωση και σχήμα για δεδομένα, Δημόσια δεδομένα 
αναφοράς, όπως ταχυδρομικοί κώδικες. Εσωτερικά δεδομένα αναφοράς, όπως περιγραφές 
κατηγοριών προϊόντων.  

Λ2. Αποτελεσματικές πρακτικές για την εκ νέου εκμάθηση, την επικύρωση και την 
ανάπτυξη των προγνωστικών μοντέλων. Η διαδικασία πρέπει να ακολουθεί έναν εσωτερικό 
βρόχο μιας ροής εργασίας για το τμήμα που ασχολείται με τα προγνωστικά μοντέλα, να 
επικυρώνεται και στη συνέχεια να μεταφέρεται στο σύστημα παραγωγής 
Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας ο Ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει αφενός 
διασύνδεση με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών όσον αφορά κλιματολογικά στοιχεία και 
αφετέρου εφαρμογή υπολογισμού κυκλοφοριακής κίνησης για τις διαδρομές 
ενδιαφέροντος που θα βασίζεται σε στοιχεία GPS και κίνησης των λεωφορείων με στόχο να 
χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου για τα προγνωστικά μοντέλα.  

 

Λ3. Η παρακολούθηση λειτουργιών χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της εύρυθμης (η μη) 
εικόνας της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας των προγνωστικών μοντέλων. Το είδος 
των πληροφόρησης, η συχνότητα , οι βασικές μεταβλητές και τα παραγόμενα 
αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με την περίσταση και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
βιομηχανία και την περίπτωση χρήσης πχ πλήθος οχημάτων που παρουσιάζουν την ίδια 
συνεχόμενη βλάβη ανά χρονική περίοδο, πρόβλεψη βλάβης τροχών ανά Χ χιλιόμετρα, 
πρόβλεψη αλλαγής ελαστικών ανά Ζ χιλιόμετρα ταξινομημένα ανά δρομολόγια κοκ.  

Λ4. Η προετοιμασία για το χειρότερο αποτέλεσμα είναι μέρος της έξυπνης αντιμετώπισης 
στον κόσμο των προγνωστικών αναλύσεων, αυτό σημαίνει ο ανάδοχος και η τεχνολογία να 
έχει προνοήσει σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο. Οι εφαρμογές επιστήμης 
δεδομένων πρέπει να βασίζονται σε διαδικασίες ανακατεύθυνσης (failover) και επικύρωσης 
(validation), και επεκτασιμότητας (scalability) προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα 
στο παραγωγικό περιβάλλον. Στην περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι εφικτά . τότε το 
σύστημα πρέπει να ενσωματώνει τεχνικές ειδοποιήσεων με αναλυτικές πληροφορίες με όλα 
τα συμβάντα στο σύστημα παραγωγής για τους διαχειριστές και προσωπικό υποστήριξης 

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω: 

• Συνεργασία και ολοκλήρωση με λειτουργίες Master Data Management 
• Δυνατότητα ενορχήστρωσης (orchestration) ροών εργασίας με αντίστοιχους 

μετασχηματισμούς (inbound to outbound data sets)  
• Υποστήριξη ιχνηλάτησης των δεδομένων και μεταδεδομένων (lineage) για την 

ανεύρεση και τον τρόπο συσχετισμού τους σε βάθος χρόνου 
• Υποστήριξη λειτουργιών extraction – transformation – load με την χρήση 

διαφορετικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης (data connectors) για σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων (πχ Oracle, MS SQL), αρχείων, CSV κλπ. 
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• Οι εφαρμογές η οι αλγόριθμοι να εκτελούνται είτε στο πραγματικό περιβάλλον είτε 
σε sandbox (που συνήθως είναι το περιβάλλον δοκιμών – ανάπτυξης) 

• Οι πηγές εισόδου μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω 
streaming είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (πχ batch) 

• Δυνατότητα σύνδεσης με API, web Services και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες 
ολοκλήρωσης με εξωτερικά συστήματα. 

 

1.3.6. Προ.Μη.Σ.-Υποσύστημα Επιχειρησιακής Ανάλυσης 

Το Υποσύστημα Επιχειρησιακής Ανάλυσης (Business Analytics) υποστηρίζει τη 
δημιουργία οπτικοποίηση, και εκτύπωση αναφορών είτε σε εξαγώγιμη ψηφιακή μορφή είτε 
σε εκτύπωση για οποιοδήποτε στάδιο της λειτουργίας των υποσυστημάτων.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει μια εφαρμογή ή ένα εξατομικευμένο προϊόν 
επώνυμου κατασκευαστή επιχειρησιακής ανάλυσης που θα διασυνδέεται με τα υπόλοιπα 
υποσυστήματα με τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) 
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Λειτουργικά Χαρακτηριστικά: 

• Βασική Εκτέλεση Αναφορών: Οι αναφορές βασίζονται σε πρόσφατα δεδομένα που 
έχουν ακριβή και λεπτομερή στοιχεία. Επιπλέον οι αναφορές λαμβάνουν υπόψιν 
τους τις θέσεις ευθύνης και τοποθεσίας των χρηστών.  

• Εξαγωγή Δεδομένων: Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να εξάγει δεδομένα για 
περαιτέρω επεξεργασία (πχ doc, xls, pdf) καθώς και την δυνατότητα να συνδυάσει 
διαφορετικούς βαθμούς λεπτομέρειας , πρόσθετα υπολογιστικά πεδία .  

• Format: H εφαρμογή θα έχει δυνατότητες ακριβούς μορφοποίησης σε διαφορετικές 
διαστάσεις output (landscape, A3, κλπ.) καθώς και να δημιουργεί επικεφαλίδες με 
βάση τα στοιχεία του Φορέα 

• Εξαιρέσεις: H εφαρμογή να έχει την δυνατότητα αναφορών για εξαιρέσεις μα 
αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία από διάφορα set δεδομένων  (πχ. Πρόσκαιρη 
Ανάλυση (Ad Hoc): Να έχει την δυνατότητα μέσω γραφικού περιβάλλοντος κλπ.) 

• Αναφορές Προόδου: H δυνατότητα να συγκρίνονται αναφορές με βάση διαφορετικά 
σετ δεδομένων σε χρονική βάση (πχ α τρίμηνο σε σχέση με β τρίμηνο κοκ) 

• Χρονικός Δρομολογητής: Να παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι αναφορές 
σε αδρανή χρόνο των πληροφοριακών συστημάτων που θα προγραμματίζεται από 
τον χρήστη (πχ νύχτα, κάθε Πέμπτη 2200, κάθε τέλος μήνα). Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του job, τα αντίστοιχα outputs αποθηκεύονται σε κοινό χώρο και ο 
χρήστης λαμβάνει αντίστοιχο email για την πρόσβαση. 

• Dashboard (Σύνοψη): Ο χρήστης έχει προσωποποιημένο συνοπτικό περιβάλλον 
διεπαφής όπου έχει την τελευταία εικόνα των αναφορών και των δεικτών που τον 
ενδιαφέρουν 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Διασύνδεση με RDBMS: Διαφορετικές ΒΔ και εξελιγμένες τεχνικές για data feeds και 
επικαιροποίηση (refresh) των στοιχείων, χρήση cubes, data-marts κλπ  

• Δημιουργία των επιχειρηματικών οντοτήτων (business entities) και στην συνέχεια 
αντιστοίχιση με τις αντίστοιχες φυσικές δομές ακόμα και από διαφορετικές βάσεις  

• Εκμετάλλευση Πολλαπλής Επεξεργαστικής Ισχύος στην εκτέλεση queries και 
δημιουργία αναφορών.  

• Δυνατότητα Επεξεργασίας Μεγάλου Όγκου Δεδομένων  
• Δυνατότητα Σχεδιασμού Αναφορών (Pixel based) ώστε να υπάρχει εύκολη 

προσαρμογή σε διαφορετικές διαστάσεις οθονών 

 

Τα πρότυπα των αναφορών θα μπορούν να σχεδιαστούν δυναμικά και η σχεδίαση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συνήθη συστατικά μιας φόρμας (π.χ. ετικέτες, πεδία 
κειμένου, λίστες κλπ.). Επιπλέον κατά την σχεδίαση θα πρέπει να μπορούν να 
ενσωματωθούν: 

▪ Γραφικές παραστάσεις 
▪ Πίνακες 
▪ Χάρτες 
▪ Εικόνες 
▪ Υπο-αναφορές  
▪ Key Performance Indicators (KPIs) 
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Προφανώς τα πρότυπα αναφορών μπορούν να τροποποιηθούν, να διαγραφούν και να 
εκτελεστούν (ώστε να παραχθούν οι αναφορές) από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. Το Υποσύστημα δίνει την δυνατότητα σε τέτοιους χρήστες να πλοηγηθούν στο 
σύνολο των αναφορών ώστε να επιλέξουν την αναφορά που επιθυμούν να τροποποιήσουν 
/ διαγράψουν / εκτελέσουν κατά περίπτωση. Η σχεδίαση των προτύπων αναφορών θα 
γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή 

Οι αναφορές που παράγονται από την εκτέλεση των προτύπων θα είναι προσβάσιμες από 
web browser και θα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή PDF, HTML, CSV και προαιρετικά 
Excel. 

1.4. Οριζόντιες Απαιτήσεις Πληροφοριακού Συστήματος 

1.4.1. Διαλειτουργικότητα  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα αφενός μεταξύ των 
λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστημάτων) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου και αφετέρου μεταξύ συστημάτων τρίτων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
προδιαγράψει στην προσφορά του τον τρόπο και τις τεχνολογίες με τις οποίες θα 
υλοποιήσει την διαλειτουργικότητα.  

Τεχνολογικά, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του πληροφοριακού 
συστήματος για μεταφορά και χρήση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται 
και διακινεί – με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά: 

• Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα 

δόμησης της πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / δεδομένων) 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την: 

o ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με 
τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο 
προηγούμενο σημείο)\ 

o πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια/ έλεγχος 
πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία 
των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας) 

o αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες 
μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την 
αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των δια λειτουργικών υπηρεσιών) 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα κάτωθι: 

1. Η εναρμόνιση με τις αρχές σχεδίασης και τα τεχνολογικά πρότυπα του Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) 
(http://www.e-gif.gov.gr). 

2. Θα πρέπει να υλοποιηθεί πλάνο διαλειτουργικότητας, το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για την επικοινωνία, ασφαλή διασύνδεση (μέσω διαδικτύου), συνεργασία 
και ανταλλαγή δεδομένων μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, αξιοποιώντας διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα. Θα πρέπει να προβλεφθεί δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς 
των δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές ή άλλες πλατφόρμες αποθήκευσης (migration), 
μέσω ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για την ανταλλαγή 
δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Θα χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι 
τεχνολογίες ανοικτών προτύπων (ή άλλες ισοδύναμες κατόπιν σχετικής 
τεκμηρίωσης)  
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Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε SOAP: 

• XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers, για τη 
δόμηση/μορφοποίηση ανταλλασσόμενων δεδομένων 

• SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο 
(βασισμένο σε XML) για την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ 
εφαρμογών μέσω web-services 

• WSDL (Web Services Description Languages) για την περιγραφή των 
μηνυμάτων, λειτουργιών και τις αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-services. 

Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε REST: 

• JSON over HTTP 

3. Ο Ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και τον εκάστοτε Φορέα 
Διαλειτουργικότητας, θα καθορίσουν τα δεδομένα που απαιτούνται για ανταλλαγή, 
καθώς και την μορφή αυτών. 

4. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει και θα δοκιμάζει τα σχετικά APIs που θα παραδίδει και 
θα εκπαιδεύει στην χρήση τους τα στελέχη του Φορέα, π.χ. για την παροχή 
πληροφοριών σε τρίτους, και επίσης θα εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας και 
πρόσβασης. 

5. Εάν άλλα πληροφοριακά συστήματα του ίδιου φορέα έχουν δημιουργήσει 
σύγχρονες υποδομές διαλειτουργικότητας, που περιλαμβάνουν τα δεδομένα που 
απαιτούνται για την λειτουργία του Συστήματος (APIs, WS κλπ.), ο Ανάδοχος θα τις 
προσαρμόσει και θα τις ενσωματώσει στις διαδικασίες του Προ.Μη.Σ.. 

6. Εάν άλλα πληροφοριακά συστήματα  του ίδιου φορέα δεν έχουν έτοιμες υποδομές 
διαλειτουργικότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον 
φορέα κα τους αναδόχους των άλλων έργων εναλλακτικούς τρόπους ανταλλαγής 
δεδομένων.   

Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθούν οι κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα 
APIs – Application Programming Interface) τα οποία θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ 
διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (public API) ή/και άλλα Υποσυστήματα (intranet API) και 
τα οποία θα υλοποιηθούν με web services (SOAP, REST, χωρίς να αποκλείονται άλλα 
πρωτόκολλα, εάν χρειαστεί). 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα κληθεί:  

• να υλοποιήσει τη διαλειτουργικότητα σχετικά με:  

o τη διάθεση πληροφοριών του Προ.Μη.Σ. προς εξωτερικά συστήματα  

o την υποδοχή πληροφοριών από τα εξωτερικά συστήματα και εισαγωγή στο 
Προ.Μη.Σ. 

• να παρέχει, όποτε χρειασθεί, συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους αναδόχους των 
άλλων πληροφοριακών συστημάτων του Φορέα, σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για 
την επίτευξη διαλειτουργικότητας. 

 

1.4.2. Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία Ιδιωτικότητας 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: 

20DIAB000009627 2020-05-05



Σύστημα Προγνωστικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας με Μηχανική Μάθηση και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συντήρησης του 

Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου ΟΑΣΑ 

 Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η  Π ρ ο . Μ η . Σ .    Σ ε λ ί δ α  32 | 60 
 

• την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος (έτοιμου λογισμικού, εφαρμογών, 
μέσων και υποδομών στις οποίες  θα λειτουργεί το Σύστημα). Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος προσφέρει λύση με servers στο τοπικό δίκτυο τότε θα πρέπει να 
συμπεριλάβει λύσεις Antivirus, Content Filtering, Role based access control των 
χρηστών καθώς και Disaster Recovery Plan. 

• την διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των υποκείμενων 
πληροφοριών, 

• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, 
αναζητώντας, εντοπίζοντας και εφαρμόζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις 
οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα προκύψουν από την Μελέτη που θα 
καταρτιστεί κατά τη Φάση 1 του Έργου. 

• Την υψηλή ασφάλεια μετάδοσης δεδομένων και πιστοποίηση αυθεντικότητας 
μεταξύ των εγκατεστημένων  συσκευών στα οχήματα και   Προ.Μη.Σ. μέσω 
υλοποίησης λύσης ασφάλειας  βάσει υλικού ( hardware based security ). 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο 
Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με: 

• το συναφές θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει (πχ. Για το απόρρητο των 
επικοινωνιών – Ν. 4411/2016, Ν. 4070/2012, Ν. 3917/2011, Ν. 3674/2008, κλπ., 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ GDPR 2016, κλπ.) καθώς και την οδηγία της ΕΕ NIS 
2016/1148. 

• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 

• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 27001) 

 

1.4.3. Απόδοση Συστήματος 

Με στόχο την διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος (σε επίπεδο υλικού 
και λογισμικού) βασική απαίτηση αποτελεί η πλήρωση της παρακάτω απαίτησης: 

• Απόκριση: Οι λειτουργίες του συστήματος πρέπει να έχουν χρόνο απόκρισης εντός 
ολίγων δευτερολέπτων, όπως αυτή εξειδικεύεται στη συνέχεια, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται κατάλληλα (στο χρόνο 
απόκρισης δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος καθυστέρησης που οφείλεται στο 
δίκτυο). 

Αναφορικά με τις απαιτήσεις για την απόδοση των εφαρμογών του Προ.Μη.Σ. (Σημείωση: 
εξαιρούνται οι εφαρμογές της προγνωστικής συντήρησης όσον αφορά τον χρόνο 
απόκρισης των προγνωστικών αλγορίθμων) συστήματος θεωρείται ότι οι μέγιστοι 
αποδεκτοί χρόνοι απόκρισης περιλαμβάνουν τον χρόνο που απαιτείται από τη στιγμή της 
αποστολής του αιτήματος προς εξυπηρέτηση μέχρι την τελική παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων στον υπολογιστή ενός χρήστη κι αφορούν συναλλαγές σε επίπεδο 
εφαρμογής των ακόλουθων τύπων (για επικοινωνία σε περιβάλλον τοπικού δικτύου): 

• Απλές ερωτήσεις (που εμπλέκουν το πολύ δύο σχεσιακούς πίνακες) 

• Σύνθετες ερωτήσεις (που εμπλέκουν περισσότερους από δύο σχεσιακούς πίνακες) 
• Δημιουργία αναφορών έτοιμων προς εκτύπωση  
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• Κινήσεις ανταλλαγής αρχείων τυπικού μεγέθους (μικρότερου των 3 Μβytes – η 
ακριβής τιμή θα προδιαγραφεί κατά την πορεία υλοποίησης του Έργου με τη 
συνδρομή του Φορέα) και προς τις δύο κατευθύνσεις (από και προς το σύστημα) 

Η διεξαγωγή μετρήσεων απόδοσης αναφορικά με το χρόνο απόκρισης, αφορά κάθε 
Υποσύστημα ή/και Ψηφιακή Υπηρεσία ξεχωριστά. Για τη διαδικασία γέννησης αιτημάτων 
προς εξυπηρέτηση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το προφίλ των ενεργών χρηστών της 
εκάστοτε εφαρμογής του Προ.Μη.Σ., πράγμα που διαφοροποιεί τόσο τη συχνότητα 
γέννησης αιτημάτων όσο και τον όγκο των ανταλλασσόμενων δεδομένων. Οι μετρήσεις για 
τους αποδεκτούς χρόνους απόκρισης θα πρέπει να εκτελεστούν σε συνθήκες «βασικού» 
και «αυξημένου» φορτίου του συστήματος που ορίζονται ως εξής: 
Βασικό φορτίο: Θεωρείται η κατάσταση όπου πραγματοποιείται η ταυτόχρονη 
εξυπηρέτηση του υποστηριζόμενου πλήθους ενεργών χρηστών που περιλαμβάνεται στην 
περιγραφή κάθε Υποσυστήματος. Σε αυτή την κατάσταση η επίδοση του συστήματος δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τον μέγιστο χρόνο απόκρισης όπως περιγράφεται στη συνέχεια για 
τα διάφορα είδη συναλλαγών. 
Αυξημένο φορτίο: Απαιτείται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση αριθμού ενεργών χρηστών 
τουλάχιστο ίσου με αυτόν που προδιαγράφεται για την κατάσταση βασικού φορτίου 
αυξημένου κατά 30%. Σε αυτή την κατάσταση το σύστημα επιτρέπεται να εμφανίζει 
μείωση της επίδοσής του αναφορικά με το χρόνο απόκρισής του κατά 15% το μέγιστο, σε 
σχέση με το χρόνο απόκρισης που προδιαγράφεται για την κατάσταση βασικού φορτίου. 
Σε κάθε περίπτωση, η απόκριση του συστήματος σε οποιοδήποτε επίπεδο φόρτου θα 
πρέπει να παραμένει ικανοποιητική, ώστε να μην επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη. 
 

1.4.4. Προσβασιμότητα – Ευχρηστία 

Προσβασιμότητα 
Το Προ.Μη.Σ. και οι εφαρμογές αυτού, που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου θα 
πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις 
και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς 
αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των 
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο, η υλοποίηση 
του Προ.Μη.Σ. και οι αντίστοιχες διαδικτυακές intranet υπηρεσίες, θα πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 
Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).  
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
υπηρεσιών του Προ.Μη.Σ., είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο 
της εξασφάλισης της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών 
προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής.  
Ευχρηστία 
Το σχεδιαζόμενο σύστημα (όλων των υποσυστημάτων) θα πρέπει να διακρίνεται από 
υψηλό επίπεδο χρηστικότητας – ευχρηστίας στην οργάνωση και παρουσίαση των 
ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχει. 
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες 
χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης 
λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο 
σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 
εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο, ειδικά στις εφαρμογές 
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του χώρου επισκευών. Η λογική/ λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί 
από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να 
συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα 
εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με 
ευκολία. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του, τη σχεδιαστική προσέγγιση 
καθώς και το πλάνο δοκιμασιών ευχρηστίας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα 
ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο ευχρηστίας.  
Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της ευχρηστίας περιλαμβάνουν: 
• Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία 

πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του. 
• Μοναδική σύνδεση (Single Sign-on): Η σύνδεση στο Σύστημα θα γίνεται μέσω μιας 

κεντρικής σελίδας πρόσβασης, όπου ο χρήστης θα εισάγει το όνομα και τον κωδικό 
πρόσβασης ή θα δημιουργεί ένα νέο λογαριασμό σε περίπτωση νέου χρήστη. Με την 
πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στο 
σύνολο των εφαρμογών (single sign-on) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του 
χρήστη για κάθε εφαρμογή χωριστά. 

• Συμβατότητα: Οι web-εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμες 
με τρεις (3) τουλάχιστον, από τους πιο διαδεδομένους φυλλομετρητές (web browsers), 
καθώς και μέσω διαφόρων τερματικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και των 
φορητών (tablets, smartphones), επομένως η διεπαφή με το χρήστη θα πρέπει να 
δημιουργηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε μέγεθος ή τύπο / 
Λειτουργικό Σύστημα συσκευής (responsive design techniques). 

• Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση (κατά το δυνατόν) 
και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Αντίστοιχη 
συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις και οι 
τοποθετήσεις αντικειμένων. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών 
λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν 
σε ανάλογα αποτελέσματα. 

• Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις δια μέσου της εμφάνισης 
και συμπεριφοράς του συστήματος ότι: 

i. οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται με ασφάλεια, 
ii. οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και επαρκείς 

(ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου 
ελέγχου), 

iii. οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες, 

iv. η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη, 
v. τα όρια των συναλλαγών του με το σύστημα πρέπει να είναι σαφώς διακριτά 

π.χ. ο χρήστης δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το εάν η συναλλαγή του 
έχει ολοκληρωθεί ή χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτό 
επιτυγχάνεται με υψηλά επίπεδα πληροφόρησης (on-line και off-line). 

• Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στην εσωτερική ή εξωτερική 
δικτυακή Πύλη ή στις web εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του 
εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν πού βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, 
κατηγορία, λειτουργία, κλπ.), πού μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. 
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• Ελαχιστοποίηση λαθών: Θα πρέπει να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, τα πεδία 
ελεύθερου κειμένου εφόσον η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει με χρήση checkboxes, 
radio buttons, drop-down lists κλπ. 

• Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης 
και βοήθειας στους χρήστες οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και 
όταν απαιτούνται. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται: 

i. Παροχή βοήθειας βάσει περιεχομένου (Context Sensitive On-Line Help), έτσι 
ώστε να παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία ανάλογα με τις 
λειτουργίες και το ρόλο του εκάστοτε χρήστη. 

ii. Παροχή βοήθειας με tutorials και user guides όπου κριθεί απαραίτητο (ειδικά 
για την εφαρμογή της Προγνωστικής Συντήρησης)  

iii. Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: 
δια μέσου πινάκων περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), με άμεση 
υποβολή ερωτήσεων με τη μορφή λέξεων κλειδιών, δια μέσου αλφαβητικού 
ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων σχετικών θεμάτων κλπ. 

iv. Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, μηνύματα, κλπ.) και 
τα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική 
γλώσσα. 

v. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει όμοιο περιβάλλον σε όλα τα 
υποσυστήματα του, όπως: Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες 
(Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών (keyboard shortcuts).Εξαίρεση μπορεί να 
αποτελέσει η εφαρμογή στον Χώρο Επισκευών, όπου στην πρώτη φάση της 
Μελέτης σε συνεργασία με τον φορέα θα αποφασιστεί από κοινού η βέλτιστη 
λύση ευχρηστίας και εξοικείωσης. 

• Διαφάνεια: Ο χρήστης θα πρέπει να ¨συναλλάσσεται¨ με το Σύστημα χωρίς να 
αντιλαμβάνεται τεχνικές λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των 
συναλλαγών. 

• Πελατοκεντρική Αντίληψη: Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να είναι 
προσανατολισμένες στις ανάγκες του χρήστη και όχι στην εσωτερική οργάνωση του 
Φορέα (εξωστρεφής αρχιτεκτονική πληροφοριών). 

• Έλεγχος Χρηστικότητας: Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρηστικότητας 
(usability test) κατά την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα να 
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει αναλυτικά τη 
μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη/αναβάθμιση 
Υποσυστημάτων και εφαρμογών, τεκμηριώνοντας έτσι τη συστηματική του προσέγγιση για 
διασφάλιση των παραπάνω γενικών σχεδιαστικών αρχών ως προς το τελικό προϊόν. Οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν κατά τις φάσεις 
παράδοσης/αποδοχής των Υποσυστημάτων του Έργου μέσω της διενέργειας των 
απαραίτητων ελέγχων/δοκιμών αποδοχής (acceptance tests). 
 

1.4.5. Ανοικτά Πρότυπα και Δεδομένα 

Η γενική φιλοσοφία της υλοποίησης των συστημάτων (υλικού και λογισμικού) του 
παρόντος έργου πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ανοικτή αρχιτεκτονική 
(open architecture) και ανοικτά συστήματα (open systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει 
κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση 
προτύπων (standards), τα οποία διασφαλίζουν: 

20DIAB000009627 2020-05-05



Σύστημα Προγνωστικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας με Μηχανική Μάθηση και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συντήρησης του 

Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου ΟΑΣΑ 

 Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η  Π ρ ο . Μ η . Σ .    Σ ε λ ί δ α  36 | 60 
 

• την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών 
εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών 

• τη διαδικτυακή ή άλλη συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά 
υπολογιστικά συστήματα 

• την φορητότητα (portability) των εφαρμογών 

• την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς 
αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία 

• την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και όσον αφορά την ανάπτυξη όλων των εφαρμογών 

(τυποποιημένων και μη) του παρόντος Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει: 

• Αρθρωτή ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων λογισμικού, 

• Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων διαλειτουργικότητας, όπως για 
παράδειγμα οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την τυποποιημένη επικοινωνία 
μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων 

• Για τα υποσυστήματα εξωστρεφών υπηρεσιών, υλοποίηση βασισμένη σε αρχιτεκτονική 
τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το 
επίπεδο των παρουσίασης, το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής και το επίπεδο των 
δεδομένων. 

Επιπροσθέτως, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την τεχνική δυνατότητα εξαγωγής σε 
μηχαναγνώσιμη μορφή επιλεγμένων δεδομένων του – ακολουθώντας ανοικτά πρότυπα – 
για αξιοποίησή τους από συστήματα συνεργαζόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
(ανοικτά δεδομένα).  
Το είδος των δεδομένων που θα εξάγονται καθώς και των προτύπων που θα εφαρμοσθούν 
θα εξειδικευτεί περαιτέρω και θα οριστικοποιηθεί στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4305/2014 κ.α.).  
 

1.4.6. Πολυκαναλική Προσέγγιση 

Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου θα παρέχονται ηλεκτρονικές πολυκαναλικές 
υπηρεσίες τόσο προς τους εσωτερικούς χρήστες του έργου και στους συνεργαζόμενους 
φορείς. Ως εκ τούτου υπάρχουν απαιτήσεις πρόσβασης για όλα τα κανάλια επικοινωνίας 
που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου.  
Ειδικότερα το σύστημα θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες μέσα από διαφορετικά κανάλια, 
όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

• Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: το σύστημα θα μπορεί να αποστέλλει 
ειδοποιήσεις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εγγεγραμμένους χρήστες, σε 
σημαντικά ορόσημα (milestones). 

• Πρόσβαση από διαφορετικές πλατφόρμες: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα web πρόσβασης (web access) στο επιλεγμένα υποσυστήματα 
Προ.Μη.Σ. από κινητές πλατφόρμες tablets (π.χ. tablet devices, Ios και Android 
smart phones κλπ.).  
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1.4.7. Άδειες Λογισμικού 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ενσωματώσει στην προσφορά του το πλήθος και 
τα χαρακτηριστικά των αδειών που αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική λύση που προτείνει 
για το Σύστημα. Οι άδειες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την συνολική διάρκεια του 
έργου και να καλύπτουν τον αριθμό χρηστών που προδιαγράφονται. Επιπλέον οι άδειες θα 
πρέπει να μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς πρόσθετη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση ή 
πρόσθετους όρους σε οποιονδήποτε Φορέα του Δημοσίου ο οποίος δυνητικά θα αναλάβει 
στο μέλλον την λειτουργία του συστήματος στην θέση του υφιστάμενου Φορέα 
Λειτουργίας. 

Όλες οι άδειες θα πρέπει να αφορούν λογισμικό το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει σε 
περιβάλλον virtualization συμβατό με Cloud. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη 
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις που θα καθιστούν το λογισμικό συμβατό με το cloud.  

 

1.4.8. Δυνατότητα Παραμετροποίησης 

Σε διάφορα σημεία της παρούσας έχουν επισημανθεί απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να 
ικανοποιούνται χωρίς να πρέπει να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας του Συστήματος. Η 
φιλοσοφία με την οποία θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί το Σύστημα θα πρέπει να είναι 
data-driven στο μέτρο του τεχνικά δυνατού. 
Αναφορικά με τους τρόπους ενημέρωσης των χρηστών, οι βέλτιστοι τρόποι θα 
οριστικοποιηθούν με την μελέτη εφαρμογής και θα περιλαμβάνουν κάποιες ή και όλες από 
τις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

▪ Ενημέρωση μέσω email. 
▪ Ενημέρωση μέσω pop-up κατά την είσοδο στο σύστημα. 
▪ Ενημέρωση αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει σχετική επιλογή από τα μενού 

του Συστήματος. 
▪ Ενημέρωση (της μορφής push notification) μέσω του Web browser. 

 

1.4.9. Καταγραφή Ενεργειών 

Θα πρέπει να καταγράφονται (logging) οι βασικές ενέργειες που πραγματοποιούνται σε 
σχέση με τις διαδικασίες άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων. Ο βαθμός λεπτομέρειας 
της καταγραφής θα καθοριστεί στη Μελέτη Εφαρμογής. Για παράδειγμα για κάθε 
διαδικασία (γνωστοποίησης / έγκρισης / ελέγχου) θα πρέπει να φαίνεται ποιος έκανε μια 
ενέργεια, ποια ενέργεια ήταν αυτή και πότε έγινε. Με άλλα λόγια ποιος και πότε υπέβαλλε, 
τροποποίησε, ενέκρινε, ακύρωσε κλπ. 
 

1.4.10. Διαχείριση Γεωγραφικής Πληροφορίας 

Το Προ.Μη.Σ. πιθανόν να περιλαμβάνει εκμετάλλευση της γεωγραφικής πληροφορίας που 
προκύπτει από το την μονάδα συλλογής και μεταγωγής δεδομένων. Για παράδειγμα οι 
προγνωστικοί αλγόριθμοι πρόβλεψης βλαβών πιθανόν να επηρεάζονται από κινήσεις 
οχημάτων σε παραλιακά δρομολόγια παρά σε δρομολόγια στο  βόρειο μέρος της Αθήνας, 
Επιπλέον πιθανόν το σύστημα οπτικοποίησης  και αναφορών να χρησιμοποιεί charts με 
γεωγραφικό περιεχόμενο για καλύτερη απεικόνιση της πληροφορίας. Θα υπάρχουν δηλαδή 
φόρμες και αλγόριθμοι όπου πιθανόν να υποστηρίζονται οι λειτουργίες της 
γεωκωδικοποίησης και της αντίστροφης γεωκωδικοποίησης.  
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Οπουδήποτε λοιπόν απαιτούνται λειτουργίες της γεωκωδικοποίησης, αυτές δύναται να 
μπορούν να παρέχονται από τρίτα συστήματα όπως:  

▪ Τα ανοικτά δεδομένα του Ε.Κ.Χ.Α ή 
▪ Διαδικτυακή υπηρεσία που να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για περιοχές και 

τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, όπως π.χ. Google Maps (σε αυτή την περίπτωση το 
κόστος χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας θα βαρύνει τον Φορέα Λειτουργίας) 

Η επιλογή της υπηρεσίας που θα διαχειρίζεται την γεωγραφική πληροφορία θα γίνει στην 
Μελέτη Εφαρμογής. 
 

1.4.11. Λύση συλλογής και μεταγωγής  δεδομένων οχημάτων 

Το Προ.Μη.Σ. περιλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των μονάδων 
συλλογής και μεταγωγής δεδομένων (gateways) καθώς και τυχόν αισθητήρων ,εάν και 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την τεχνική πρόταση του αναδόχου, των  οχημάτων. 
Ανάλογα με την τεχνική πρόταση του αναδόχου, οι μονάδες συλλογής και μεταγωγής 
δεδομένων θα αποστέλλουν δεδομένα είτε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο είτε ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα στο cloud. Αυτά τα δεδομένα με την κατάλληλη μορφοποίηση και 
μετασχηματισμό αποτελούν το βασικό στοιχείο εισόδου για τους αλγόριθμους 
προγνωστικής συντήρησης που θα προβλέπουν (μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης) 
τις πιθανές βλάβες και αστοχίες των οχημάτων.  

 
Σε επίπεδο οχήματος η μονάδα συλλογής και μεταγωγής δεδομένων (gateway) θα 

πρέπει να συλλέγει δεδομένα από πολλαπλά ECU’s (πχ. Μετάδοση, φρένα, ανάρτηση, 
κλιματισμός, πόρτες κτλ) μέσω του CAN bus ή από πρόσθετους αισθητήρες εάν κριθεί 
απαραίτητο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει την εγκατάσταση αισθητήρων στα 
οχήματα αυτοί δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι συνδεδεμένοι στο CAN bus του 
οχήματος.H μονάδα μεταγωγής δεδομένων (gateway) και οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) 
θα πρέπει να έχουν ελάχιστη εγγύηση 2 ετών από τον κατασκευαστή. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να φροντίσει ώστε οι μετρήσεις που θα συλλέξει να είναι ικανές να τροφοδοτήσουν 
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τους  αλγόριθμους προγνωστικής συντήρησης , εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια πρόβλεψης συντήρησης καθώς και αποδοτικής λειτουργίας του οχήματος.  

 
 (Σημείωση: η παρακάτω εικόνα είναι ενδεικτική για να βοηθήσει τον αναγνώστη στην 
καλύτερη κατανόηση) 

 

 
Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων, ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην 
προσφορά του πύλη μεταγωγής δεδομένων εγκατεστημένη στο όχημα που να έχει και 
προηγμένα χαρακτηριστικά συμπίεσης δεδομένων για ελάχιστον χρόνο  μεταφοράς μέσω 
3G-4G δικτύων & μέσω WiFi σύνδεσης στα αμαξοστάσια. Όλα τα κόστη εξοπλισμού, 
σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων βαρύνουν τον ανάδοχο καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην «χάνονται» δεδομένα των μετρήσεων κατά 
την διάρκεια των ενδιάμεσων κύκλων αποστολής, στην περίπτωση που η πύλη μεταγωγής 
δεν τα αποστέλλει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.  
 

1.5. Υπηρεσίες  

1.5.1. Μελέτη Εφαρμογής 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου, η οποία θα 
αποτελέσει τον βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου.  
Η μελέτη Υλοποίησης – Ανάλυσης Απαιτήσεων κρίνεται απαραίτητο να επικαιροποιείται από 
τον Ανάδοχο αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης του έργου ή/και όποτε κρίνεται 
από την ΕΠΠΕ αναγκαίο, ώστε ανά πάσα στιγμή έως και την ολοκλήρωση να υπάρχει η 
ορθή και αναλυτική τεκμηρίωση όλου του έργου.  
Κατά τη διάρκεια κατάρτισης της Ανάλυσης Απαιτήσεων θα προσδιοριστούν από τον 
Ανάδοχο επακριβώς οι προτεραιότητες της υλοποίησης (ιεραρχημένοι και διακριτοί 
χρονισμοί και διάρθρωσή τους) λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των 
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εμπλεκόμενων στο έργο Υπηρεσιών ώστε οι Υπηρεσίες να προσαρμοστούν, 
απορροφήσουν, υποστηρίξουν και αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον.  
Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί 

που θα περιγράφονται αναλυτικά στο ΣΔΠΕ θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και 
ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι 
οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα 
παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις 
ακόλουθες περιοχές, των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφεται 
αναλυτικά στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου: 

1. Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου 

2. Επικαιροποιημένη Ομάδα Έργου 

3. Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου 

4. Διαχείριση Θεμάτων  

5. Εκτίμηση / Διάγνωση & Διαχείριση Κινδύνων 

6. Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 

7. Διαχείριση Αλλαγών  

8. Διοικητική Πληροφόρηση. 

• Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης του Φορέα Λειτουργίας. 

• Μοντελοποίηση διαδικασίας υλοποίησης / Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. 
Απαιτείται αναφορά στη σχετική μεθοδολογία (π.χ. Rational Unified Process, Agile, 
κλπ.) με την οποία θα είναι συμβατή η διαδικασία υλοποίησης των Υποσυστημάτων του 
Έργου. 

• Οριστικοποίηση και ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών 
απαιτήσεων του Έργου, αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της σύμβασης, της 
διακήρυξης και της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

• Οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με 
τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση – προτεινόμενο σχεδιασμό. 

• Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής. 

• Μεθοδολογία υλοποίησης διαλειτουργικότητας με τα άλλα συστήματα του Φορέα. 

• Οριστικοποίηση και αποσαφήνιση όλων των ζητημάτων σχετικά με το σχεδιασμό του 
Πληροφοριακού Συστήματος , όπως: 

o Η τελική αρχιτεκτονική του 
o Η ανάλυση απαιτήσεων όλων των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού 

Συστήματος.  
o Οι απαιτήσεις χρηστών. Η συλλογή των απαιτήσεων χρηστών θα πραγματοποιηθεί 

από τα στελέχη του Αναδόχου ακολουθώντας διαδικασία συνεντεύξεων με χρήστες 
όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι οποίοι θα υποδειχτούν από τα αρμόδια 
στελέχη του Φορέα Λειτουργίας και θα βασιστεί στις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης. 

o Προσδιορισμός κατηγοριών χρηστών και αναλυτική καταγραφή των ρόλων και 
αρμοδιοτήτων για κάθε Υποσύστημα ξεχωριστά. 

o Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός των υποσυστημάτων του έργου, όπως 
διαγράμματα οντοτήτων – ροών (entity relationship diagrams), ρόλοι χρηστών, 
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προβλήματα διασυνδέσεων εφαρμογών, χρήση πρωτοκόλλων ανταλλαγής 
δεδομένων πύλης μεταγωγής – cloud., κλπ. 

o Προσδιορισμός δεδομένων μετρήσεων (τύποι τιμών, κανονικά εύρη τιμών, περίοδος 
καταμέτρησης), . 

Καθορισμός με ακριβή στοιχεία του αριθμού των χρηστών και της επίδοσης του 
συστήματος σε διάφορες περιπτώσεις φόρτου. 
• Οδηγό εκπαίδευσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογική προσέγγιση, την 

οργάνωση και προετοιμασία εκπαίδευσης. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάσει το επίπεδο 
των βασικών χρηστών και να προσαρμόσει ανάλογα τη μεθοδολογία, τους όρους, το 
πρόγραμμα (πλάνο) κατάρτισης και το υλικό της βασικής εκπαίδευσης των βασικών 
χρηστών, καθώς και θα προτείνει αναλυτική μεθοδολογία μεταφοράς τεχνογνωσίας στα 
αρμόδια στελέχη του Φορέα Λειτουργίας  

• Περιγραφή της Τεκμηρίωσης και των Εγχειριδίων Χρήσης για τον καθορισμό των 
προτύπων που θα ακολουθηθούν. 

• Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας deployment του έργου (π.χ. σταδιακή, big 
bang), και των διαδικασιών παράλληλης λειτουργίας και μεταβατικού σταδίου , 
διαδικασίες εξοπλισμού οχημάτων, ορθής λειτουργίας και συλλογής των δεδομένων 
τους κλπ.  

Στο πλαίσιο της Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου, συγκεκριμένα θέματα, εκτός των 
ανωτέρω θα εξειδικευτούν περαιτέρω σε ανεξάρτητα παραδοτέα, των οποίων το 
περιεχόμενο περιγράφεται στη συνέχεια. Τα παραδοτέα αυτά είναι τα εξής: 

• Σενάρια Ελέγχου 

• Μελέτη Διαλειτουργικότητας 

• Εκτίμηση / Διάγνωση & Διαχείριση Κινδύνων 

1.5.2. Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση έτοιμου Λογισμικού 

Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες για την εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση του προσφερόμενου έτοιμου λογισμικού. 

1.5.2.1. Σενάρια Ελέγχου 

Τα σενάρια ελέγχου που θα προετοιμάσει ο Ανάδοχος θα συνοψίζουν τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες, ανά διαδικασία και Υποσύστημα, θα πρέπει να αντιστοιχίζονται με τις 
απαιτήσεις (requirements) της Ανάλυσης Απαιτήσεων και θα πρέπει να συνοδεύονται από 
τα αντίστοιχα δοκιμαστικά δεδομένα (test data).  
Η εφαρμογή των σεναρίων θα γίνεται με την εκτέλεση των Περιπτώσεων Ελέγχου (Test 
Cases), που αποτελούν επιμέρους λειτουργικές οντότητες των σεναρίων και η κάθε μία 
ελέγχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της λειτουργικότητας του κάθε Υποσυστήματος.  
Οι Περιπτώσεις Ελέγχου (Test Cases) θα καλύπτουν τους παρακάτω τύπους ελέγχων:  

1. Συμμόρφωσης με τις λειτουργικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως 
αυτές θα εξειδικευτούν στην ανάλυση απαιτήσεων των συστημάτων στο πλαίσιο 
της Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου.  

2. Επίδοσης, όπου ελέγχονται οι χρόνοι απόκρισης του συστήματος.  
3. Ασφάλειας, όπου ελέγχεται κατά πόσο η πρόσβαση και οι διάφορες ενέργειες στο 

σύστημα γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
4. Έλεγχοι διαθεσιμότητας των Υποσυστημάτων για τις περιπτώσεις αστοχιών 

λογισμικού συστήματος. Για την εκτέλεση των συγκεκριμένων ελέγχων θα πρέπει 
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να γίνονται εσκεμμένες παρεμβάσεις με κλείσιμο, για παράδειγμα, επιμέρους 
στοιχείων λογισμικού.  

5. Κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει μέσω των σεναρίων ελέγχου να δίνεται η δυνατότητα για 
εκτέλεση: 

• αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests) 
• δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests)  
• δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests)  
• δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests). 

Ο τρόπος παρουσίασης των Περιπτώσεων Ελέγχου (Test Cases), που αποτελούν επιμέρους 
λειτουργικές οντότητες των σεναρίων και η κάθε μία ελέγχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της 
λειτουργικότητας του κάθε Υποσυστήματος, θα είναι δομημένος και συστηματικός και θα 
ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλα τα Υποσυστήματα.  
Το πρότυπο αυτό αποτελείται από μία σειρά επεξηγηματικών πεδίων σε έναν πίνακα που 
είναι κοινός για όλες τις Περιπτώσεις Ελέγχου. Ο πίνακας και οι επεξηγήσεις των πεδίων 
απεικονίζονται παρακάτω: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κωδικός Test Case «Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για κάθε test case» 
 

Περιγραφή Test Case «Κείμενο που περιγράφει τη λειτουργία που εκτελεί το test Case» 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Απαιτήσεις συστήματος 
πριν την εκτέλεση του test 

case 

«Ενέργειες που απαιτούνται στο σύστημα για την εκτέλεση του Σεναρίου 
που περιγράφεται. 
(π.χ. άνοιγμα αρχείου, εισαγωγή αρχείου)» 
 

Δεδομένα εισόδου «Τιμές δεδομένων εισόδου που εκτελούν το test case και 
επαληθεύουν το επιτυχές αποτέλεσμα εξόδου.» 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ενέργειες εκτέλεσης Βήμα-βήμα (οδηγός χρήστη test case) 
1. Ανοίγω… 
2. Πληκτρολογώ στο πεδίο Χ τον Αριθμό 2800 
3. Πατάω το πλήκτρο εκτέλεση 
N. κτλ. 
 
Σε αυτό το σημείο θα παρατίθεται και σχετική εικόνα (print screen) από την 
εφαρμογή με ενδεικτικό βελάκι που να σημειώνει το σημείο της οθόνης στο οποίο 
παρεμβαίνει ο χρήστης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα 

«Τιμές (αποτελέσματα πράξεων) 
Έγγραφα (Αποτελέσματα ενεργειών)» 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εκτέλεσης των Περιπτώσεων Ελέγχου κρίνεται 
απαραίτητη η χρήση του εντύπου «Ημερολόγιο Ελέγχων», το οποίο παρατίθεται 
παρακάτω. Με τη χρήση του Ημερολογίου Ελέγχων καθίσταται εφικτή η τεκμηρίωση και 
ορθή διαχείριση των αποκλίσεων κατά τη φάση της εκτέλεσης των Σεναρίων Ελέγχου των 
συστημάτων. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(TEST CASE EXECUTION) 
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Χρήστης:  

Σύστημα:  

Ημερομηνία:  

Κωδικός Σεναρίου:  

 

Κωδικός 
Test Case 

Επιτυχία/ 

Αποτυχία 

 

Παρατηρήσεις 

   

   

   

   

Στο Ημερολόγιο Ελέγχων καταγράφονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των 
περιπτώσεων ελέγχων. Κάθε περίπτωση ελέγχου χαρακτηρίζεται ως επιτυχής ή όχι. Για να 
θεωρηθεί μία περίπτωση ελέγχου αποτυχημένη θα πρέπει να έχει καταγραφεί γι’ αυτή ένα 
τουλάχιστον σφάλμα.  
Στο πεδίο παρατηρήσεις καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν σφάλματα, καταγράφεται περιληπτική περιγραφή τους στο πεδίο παρατηρήσεις, 
δίνεται αύξων αριθμός σφάλματος και διορθώνεται από τον ανάδοχο. Το σενάριο ελέγχου 
γίνεται αποδεκτό όταν δεν υπάρχουν σφάλματα.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει στο τεύχος «Σενάρια Ελέγχου», το σύνολο των 
σεναρίων ελέγχου και συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά 
την εκτέλεσή τους. Το τεύχος αυτό θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο πριν από την 
προβλεπόμενη, στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, έναρξη διενέργειας των ελέγχων 
αποδοχής των Υποσυστημάτων. Ο χρόνος παράδοσης του τεύχους αυτού θα πρέπει να 
εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα. 
Οι έλεγχοι, που θα περιγράφονται στο τεύχος «Σενάρια Ελέγχου», δεν θα είναι 
δεσμευτικοί. Θα μπορούν να επεκταθούν, με την προσθήκη νέων, οι οποίοι όμως θα είναι 
σύμφωνοι με τις αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις που θα έχουν καταγραφεί στην 
Ανάλυση Απαιτήσεων του Έργου. 

1.5.2.2. Πλάνο Διαλειτουργικότητας 

Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και να προβεί 
στα παρακάτω: 

• να διερευνήσει τις απαιτήσεις διεπαφής με το σύνολο των  τρίτων συστημάτων για 
τα οποία στη συνέχεια θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο οι απαραίτητες διεπαφές 
διαλειτουργικότητας.  

• να προσδιορίσει λεπτομερώς τις προδιαγραφές της διαλειτουργικότητας, τόσο 
επιχειρησιακά, όσο και τεχνολογικά. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει σαφώς, 
κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία:  

o τους αποδέκτες των υπηρεσιών και το εύρος των στοιχείων που θα 
λαμβάνουν  

o τον τρόπο χρήσης και τη συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών 
o το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής 
o τον τρόπο για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες και στα 

δεδομένα  
o τον τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων 
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o την τεχνολογία αποστολής/ λήψης των πληροφοριών (τεχνολογία web 
services, πρωτόκολλα επικοινωνιών, μορφή μεταδεδομένων, κλπ.) 

o τη μορφή των πληροφοριών (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας/ 
δεδομένων και της μετα-πληροφορίας/ δεδομένων). 

1.5.3. Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης στον Φορέα 
Λειτουργίας,  στην Φάση Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Έργου. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
έχουν είτε προκαθορισμένη διάρκεια (που θα καθοριστεί κατά τη Φάση 1: Μελέτη 
Εφαρμογής του έργου), είτε θα δίνονται σε ad-hoc βάση (ύστερα από αίτημα). 
 
Οι υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης από στελέχη του Αναδόχου, αφορούν τις παρακάτω 
εργασίες: 
1. Τεκμηρίωση και αλλαγή επιχειρησιακών διαδικασιών και ανασχεδιασμό – προσθήκη 

λειτουργιών στα Υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν/παραδοθούν στο πλαίσιο του 
Έργου, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

2. Τεκμηρίωση και αλλαγή ζητημάτων που σχετίζονται με νέες προδιαγραμμένες ή νέες 
απαιτήσεις (απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν μετά την παραλαβή της 
Ανάλυσης Απαιτήσεων ή / και την προσωρινή παραλαβή του Πληροφοριακού 
Συστήματος, π.χ. λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου).  

3. Επίλυση «τετριμμένων» τεχνικών θεμάτων, ή τυχόν νέα παραμετροποίηση και 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του έτοιμου Λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο του Έργου ή / και των Υποσυστημάτων του Πληροφορικού Συστήματος που 
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου. 

4. Υποστήριξη, με επιτόπια παρουσία, στον Φορέα Λειτουργίας που θα χρησιμοποιήσει το 
Σύστημα, στη χρήση των Υποσυστημάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
Έργου, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

 
Διευκρινίζονται τα εξής: 
• Οι παραπάνω υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης που θα παρασχεθούν από 

στελέχη του Αναδόχου θα είναι «Υποστηρικτικές» και: 
o θα είναι πέραν των δεδομένων υποχρεώσεων του Αναδόχου για άρτια 

σχεδιασμένο και υλοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα και ΔΕΝ 
αφορούν στην ανταπόκριση του Αναδόχου σε προβλήματα που 
οφείλονται σε λάθη στην υλοποίηση / παραμετροποίηση του Αναδόχου 
ή σε δυσλειτουργία των Υποσυστημάτων του Συστήματος. 

o συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να κοστολογηθούν μία μόνο φορά από τους 
υποψηφίους Αναδόχους. 

1.5.4. Υπηρεσίες  εξοπλισμού οχημάτων 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εγκατάστασης και διασύνδεσης των μονάδων 
συλλογής και μεταγωγής δεδομένων, τυχόν αισθητήρων και των μονάδων ελέγχου στα 
οχήματα της ακόλουθης λίστας όπως επίσης και να αναπτύξει το λογισμικό και όλες τις 
υποστηρικτικές εφαρμογές ώστε να υποστηρίζονται τα καινούργια Λεωφορεία νέας γενιάς 
που πρόκειται να προμηθευτεί ο ΟΑΣΑ, καθώς και να παραμετροποιεί το λογισμικό του 
ώστε να συλλέγει και να επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα λειτουργίας από τα CAN BUS για 
να καλύψει το αντικείμενο του έργου.    Ακολουθεί η λίστα των υφιστάμενων οχημάτων: 
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ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

1 SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)  2009  

2 IRISBUS AGORA S (12m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)  2004  

3 IRISBUS AGORA S CNG (12m ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)  2005  

4 IRISBUS CITELIS CNG (12m ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 2010  

5 SOLARIS URBINO 18 (18m ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)  2009  

6 ΤΡΟΛΕΙ NEOPLAN - KIEPE N6216 (12m) σειρά 8000   

7 ΤΡΟΛΕΙ NEOPLAN - KIEPE N6221 (18m) σειρά 
9000  

 

  

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Προτού την εγκατάσταση ο Ανάδοχος οφείλει για κάθε τύπο οχήματος να παραδώσει 
τεχνικά εγχειρίδιά εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ελέγχου και συντήρησης σύμφωνα 
με αναγνωρισμένο πρότυπο. Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν ηλεκτρικά και καλωδιακά 
διαγράμματα του εγκατεστημένου εξοπλισμού και να δηλώσει την ανθρωποπροσπάθεια 
καλωδίωσης και εγκατάστασης των συσκευών. Τα διαγράμματα θα αποτελέσουν και 
βασικό στοιχείο εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας των τεχνικών του Φορέα 

ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει  τα παρακάτω:  

• Εγχειρίδια Χρήσης του εξοπλισμού  

• Εγχειρίδιο καλωδίωσης εξοπλισμού με διαγράμματα για κάθε τύπο οχήματος 

• Εγχειρίδιο ηλεκτρικών παροχών με διαγράμματα για κάθε τύπο οχήματος 

• Εγχειρίδιο αντιμετώπισης βλαβών (troubleshooting guide) (Σημείωση: To εγχειρίδιο 
αυτό μπορεί να δοθεί με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας) 

• Εγχειρίδιο μοντέλου δεδομένων (data structure)  

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να περιγράψει τον τρόπο και την μέθοδο αντικατάστασης 
των αισθητήρων κατά την διάρκεια της εγγύησης και τον τρόπο εντοπισμού αισθητήρων 
με λανθασμένη συλλογή δεδομένων (ποσοστό συστηματικού λάθους του αισθητήρα)  

Ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει κατ’ ελάχιστο μετρήσεις που αφορούν τα ακόλουθα 
μέρη του οχήματος: κινητήρα, μετάδοση, πέδηση, ανάρτηση, ελαστικά, πόρτες και 
κλιματισμό χώρου επιβατών, την αντίστοιχη καλωδίωση, modules διασύνδεσης 
(ενσύρματα η ασύρματα) καθώς και την πύλη αποστολής δεδομένων 3G η 4G προς το 
cloud. . Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τους προγνωστικούς 
αλγορίθμους ούτως ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια πρόβλεψης. 
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H τεχνική εκπαίδευση, που θα παρασχεθεί, θα είναι δομημένη σε ολιγοήμερα σεμινάρια με 
on the job training για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού. Εκτιμάται 
ότι σε σύνολο αμαξοστασίων , η συνολική εκπαίδευση θα είναι σε 30 περίπου άτομα.  

Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για 
τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται 
αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά του. 

 
 

1.5.5. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης – μεταφοράς τεχνογνωσίας στα 
στελέχη, χρήστες και διαχειριστές του Συστήματος με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του 
Έργου . 

H εκπαίδευση, που θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου της παρούσας διακήρυξης, θα 
είναι δομημένη σε ολιγοήμερα σεμινάρια των έξι (6) ωρών ανά ημέρα. Παράλληλα, θα 
πραγματοποιηθεί και εκπαίδευση των Φορέων με διαδικασία τηλεδιάσκεψης. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Οδηγό εκπαίδευσης σεμιναρίου, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

• Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή) με βάση τις ανάγκες και τον προσδοκώμενο ρόλο στην 
επιχειρησιακή αξιοποίηση του Συστήματος. Στο υλικό αυτό θα περιλαμβάνεται και αυτό 
που θα χρησιμοποιηθεί και για την εκπαίδευση των Φορέων με τη διαδικασία της 
τηλεδιάσκεψης. 

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα., 
τεχνικοί όροι στα Αγγλικά 

• Διενέργεια εκπαίδευσης των χρηστών με βάση τον ρόλο τους στο Έργο 

• Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και εισηγητικά μέτρα 
για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του Συστήματος 

 

Οι κατηγορίες των εκπαιδευομένων που ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει στο 
πλαίσιο του Έργου, είναι οι εξής: 

1. Διαχειριστές Πληροφοριακού Συστήματος  

2. Χρήστες 

Εκτιμάται ότι το σύνολο των ως άνω εκπαιδευόμενων (για την επιτόπια εκπαίδευση), 
ανέρχεται στα 20 στελέχη περίπου.  

Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για 
τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται 
αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά του. 

 

1.5.6. Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες Εγγύησης και συντήρησης στο πλαίσιο των 
Φάσεων 9 και 10 του Έργου.  
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1.5.7. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο πλαίσιο του Έργου να παράσχει υπηρεσίες Πιλοτικής 
Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος σε μια ομάδα κρίσιμων χρηστών - στελεχών 
του Φορέα Λειτουργίας, υπό εικονικές συνθήκες λειτουργίας του, με πραγματικά δεδομένα. 
Στόχος είναι να αναδειχθούν τυχόν ελλείψεις στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων ή 
άλλα προβλήματα στον σχεδιασμό πριν λειτουργήσουν τα Υποσυστήματα στο κρίσιμο 
πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Οι υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας, που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά την 
«Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.», περιλαμβάνουν: 

• Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα σενάρια 
ελέγχου, του Συστήματος. 

• Τις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, επίδοσης και διαθεσιμότητας, 
προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα 
εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού 
Συστήματος, τόσο μεταξύ τους, όσο και εξωτερικά, υπό συνθήκες πλήρους 
παραγωγικής λειτουργίας. 

• Την πραγματοποίηση δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) με χρήση κατάλληλου 
εργαλείου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του το 
εργαλείο stress tests που θα χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του Έργου. 

• Την επιτόπια υποστήριξη κατά την εργασία (on the job training) για τη λειτουργία / 
έλεγχο των Υποσυστημάτων του Φορέα Λειτουργίας με την επιτόπια παρουσία του 
Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Φορέα Λειτουργίας με τουλάχιστον δύο (2) 
στελεχών του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε.,  

• για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την υποστήριξη χρηστών στο χειρισμό και 
λειτουργία των Υποσυστημάτων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Συστήματος. Ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης των στελεχών του 
Αναδόχου θα είναι οκτώ (8) ώρες, κατά τις ώρες λειτουργίας των αρμόδιων Δ/νσεων 
του Φορέα Λειτουργίας και των Πιλοτικών Φορέων. 

• Η συνολική ανθρωποπροσπάθεια για επιτόπια υποστήριξη, η οποία θα παρασχεθεί από 
τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Πιλοτικής Λειτουργίας, αποτελεί υποσύνολο 
των Υπηρεσιών Επιτόπιας Υποστήριξης. 

• Τις βελτιώσεις των Υποσυστημάτων και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και 
διόρθωση / διαχείριση λαθών. 

• Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων των Υποσυστημάτων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία 
του. 

• Ύστερα από κλήση (ad hoc) υπηρεσίες ανάπτυξης (development) συμπληρωματικών 
λειτουργιών στα Υποσυστήματα. 

• Την επικαιροποίηση των σεναρίων ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής 
(εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα που επηρεάζουν 
τα υφιστάμενα σενάρια ελέγχου) 

• Την επικαιροποίηση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης των Υποσυστημάτων 
(εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα). 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη στη μετάβαση σε 
πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του Συστήματος από το σύνολο των χρηστών του. Οι 
υπηρεσίες αυτές, που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά την Φάση 9-Δοκιμαστική 
Λειτουργία, περιλαμβάνουν: 

• Την υποστήριξη από πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου 
Υπηρεσιών της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας του Συστήματος  (λειτουργία με 
πραγματικά δεδομένα από το σύνολο των προβλεπόμενων χρηστών) 

• Τη συντήρηση του έτοιμου λογισμικού και των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού 
Συστήματος.  

• Την επιτόπια υποστήριξη κατά την εργασία (on the job training) για την πλήρη 
επιχειρησιακή λειτουργία των Υποσυστημάτων του Φορέα Λειτουργίας με την επιτόπια 
παρουσία του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Φορέα Λειτουργίας με τουλάχιστον 
δύο (2) στελέχη του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης 7, για την υποστήριξη των 
χρηστών στο χειρισμό και λειτουργία των Υποσυστημάτων και τη διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Η συνολική 
ανθρωποπροσπάθεια για επιτόπια υποστήριξη, η οποία θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο 
στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Δοκιμαστικής Λειτουργίας, αποτελεί υποσύνολο των 
Υπηρεσιών Επιτόπιας Υποστήριξης. 

• Ύστερα από κλήση (ad hoc) υπηρεσίες ανάπτυξης (development) 
συμπληρωματικών λειτουργιών στα Υποσυστήματα. 

• Τις βελτιώσεις των Υποσυστημάτων και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και 
διόρθωση / διαχείριση λαθών 

• Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων των Υποσυστημάτων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία 
τους 

• Την επικαιροποίηση των σεναρίων ελέγχου (εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / 
προσθήκες στα Υποσυστήματα που επηρεάζουν τα υφιστάμενα σενάρια ελέγχου) 

• Την επικαιροποίηση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης των Υποσυστημάτων 
(εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα). 

 

Για την έναρξη παροχής υπηρεσιών Δοκιμαστικής Λειτουργίας απαιτείται να έχουν 
διασφαλιστεί / ολοκληρωθεί τα παρακάτω: 

1. Να έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων, στοιχεία ικανά για να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν πλήρως τα Υποσυστήματα του Συστήματος.  

2. Να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση μέρους ή του συνόλου των χρηστών. 

3. Να έχουν οριστεί στο σύστημα χρήστες και δικαιώματα πρόσβασης για μέρος ή το 
σύνολο των χρηστών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

1. Λογική Αρχιτεκτονική  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Εφαρμογή Ν επιπέδων 

Τουλάχιστον 4 
επίπεδα (User / 
Integration, 
Application / 
Database) 

  

2.  

Διεπαφή με τον χρήστη μέσω 
browser χωρίς να απαιτείται 
επιπλέον εγκατάσταση 
λογισμικού ή τρίτων συσκευών 
από τους τελικούς χρήστες 

NAI   

3.  
Υποσύστημα Διαχείρισης 
Βασικών Οντοτήτων (Master 
Data Management) 

NAI   

4.  
Υποσύστημα Προγνωστικής 
Συντήρησης (Predictive 
Maintenance) 

NAI   

5.  
Υποσύστημα Κόμβου 
Διασύνδεσης Εφαρμογών (Hub) 

NAI   

6.  
Υποσύστημα Χώρου Επισκευών 
(Shops Floor) 

NAI   

7.  
Υποσύστημα Προγνώσεων 
Επισκευών (MRO Forecasting) 

NAI   

8.  
Υποσύστημα Επιχειρηματικών 
Αναφορών (Business Analytics) 

NAI   

9.  Να περιγραφούν οι τεχνολογίες ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

με βάση τις οποίες τα διάφορα 
υποσυστήματα επικοινωνούν 
μεταξύ τους 

 
 

2. Αρχιτεκτονική Λύση  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Να περιγραφεί λεπτομερώς η 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση  

ΝΑΙ   

2.  Πλήθος virtual διακομιστών Web >= 2   

3.  
Πlήθος virtual διακομιστών 
Application (εφόσον είναι διακριτοί 
από τους Web)  

>=2   

4.  

Σύστημα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων σε διάταξη mirrored και 
failover – Να αναφερθεί το πλήθος 
των προσφερόμενων κόμβων 

NAI   

5.  
Πλήθος load balancers στο Web 
επίπεδο 

>=2   

6.  
Πλήθος load balancers στο 
Application επίπεδο (εφόσον είναι 
διακριτοί από τους Web) 

>=2   

7.  
Πλήθος virtual διακομιστών για 
authentication / authorization σε 
διάταξη high availability 

>=2   

8.  
Να περιγραφεί η διασύνδεση του 
φορέα (on premises)  με το 
περιβάλλον Cloud 

ΝΑΙ   

9.  
Να αναφερθεί κατά πόσον η 
αρχιτεκτονική λύση περιλαμβάνει 
virtual application firewalls (WAF) 

ΝΑΙ    

 
 

3. Έτοιμο Λογισμικό  

1.1. Λειτουργικό Σύστημα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Να αναφερθούν το Όνομα – Έκδοση 
– Κατασκευαστής – Τύπος - 
Χρονολογία διάθεσης του 
προσφερόμενου λογισμικού 
(εμπορικό προϊόν ή ανοικτού κώδικα) 

ΝΑΙ    

2.  

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα 
πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
της παρούσας, αλλά και την 
προσφερόμενη λύση. 

ΝΑΙ    

3.  

Το σύνολο του λογισμικού  θα πρέπει 
να παραδοθεί σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας, εγκατεστημένο στο 
Cloud και κατάλληλα διαμορφωμένο 
για τις ανάγκες του Φορέα 
Λειτουργίας. 

ΝΑΙ    

4.  

Θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα 
τα αναγκαία media εγκατάστασης 
καθώς και από πλήρη εγχειρίδια 
διαχειριστών (administration ή 
reference manuals) σε ψηφιακή 
μορφή και προαιρετικά σε έντυπη 
μορφή. 

ΝΑΙ    

 

1.2. Λογισμικό Enterprise Application Platform 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Να αναφερθούν το όνομα και η 
έκδοση του προσφερόμενου 
λογισμικού και η χρονολογία διάθεσης 
της προσφερόμενης έκδοσης 

ΝΑΙ   

2.  

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα 
πρέπει να καλύπτουν την ανάπτυξη 
και απεριόριστη χρήση του 
συστήματος λαμβάνοντας υπόψη την 
προσφερόμενη λύση. 

ΝΑΙ   

3.  

Συμβατότητα του προσφερόμενου 
λογισμικού σε σχέση με το 
λειτουργικό σύστημα του αντίστοιχου 
εξυπηρετητή 

ΝΑΙ   

4.  
Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTP & 
HTTPS 

ΝΑΙ   

5.  
Δυνατότητες ολοκλήρωσης με 
λογισμικά αυθεντικοποίησης & 
εξουσιοδότησης χρηστών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.  

Υποστήριξη Web Services: Πλήρης 
υποστήριξη των ακολούθων 
προτύπων: 
SOAP 1.2 ή νεότερου 
WSDL 1.1 ή νεότερου 

ΝΑΙ   

7.  
Υποστήριξη του πρωτοκόλλου HTTP 
1.1 και 2.0 

ΝΑΙ   

8.  Υποστήριξη SAML v.2  ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη BPEL     

10.  Υποστήριξη Java Messaging ΝΑΙ   

11.  Υποστήριξη τουλάχιστον Java EE v7  ΝΑΙ   

12.  
Υποστήριξη Java web-based 
framework (Να αναφερθούν)  

ΝΑΙ   

13.  
Υποστήριξη Management Console 
μέσω CLI  

ΝΑΙ   

14.  Υποστήριξη Managed Domains  ΝΑΙ   

15.  
Υποστήριξη Web & Rest Services (Να 
αναφερθούν) 

ΝΑΙ   

16.  Υποστήριξη Web Sockets  ΝΑΙ   

17.  Δυνατότητα EJB Container  ΝΑΙ   

18.  

Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία 
(ή να τροποποιηθούν) οι εφαρμογές 
ή/και να ανανεωθεί το στατικό 
περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται 
επανεκκίνηση του web application 
server (hot deployment) 

ΝΑΙ   

19.  
Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και 
δυναμικού περιεχομένου 

ΝΑΙ   

20.  

Λειτουργία load balancing για την 
περίπτωση που δεν μπορεί να 
αξιοποιηθεί το load balancing που 
προσφέρεται από το CLOUD. Να 
περιγραφεί ο τρόπος που θα επιλέξει 
ο υποψήφιος Ανάδοχος για την 
υλοποίηση. 

ΝΑΙ   

21.  

Λειτουργία fail-over του επιπέδου 
διαδικτύου λαμβάνοντας υπόψη την 
προσφερόμενη αρχιτεκτονική. Να 
περιγραφεί ο τρόπος που θα επιλέξει 
ο υποψήφιος Ανάδοχος για την 
υλοποίηση. 

ΝΑΙ   

22.  
Να δοθεί περιγραφή των 
δυνατοτήτων caching του 
προσφερόμενου λογισμικού  

ΝΑΙ   

23.  Υποστήριξη virtual hosts NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

24.  
Δυνατότητες authentication μέσω 
LDAP server. Να αναφερθούν 

   

25.  
Υποστήριξη PKI. Να αναφερθούν τα 
υποστηριζόμενα πρότυπα (π.χ. Χ.509, 
PKCS# κλπ.) 

NAI   

26.  
 Δυνατότητες auditing. Να 
αναφερθούν 

   

27.  
Υποστήριξη session tracking. Να 
αναφερθούν οι υποστηριζόμενες 
στρατηγικές. 

NAI   

28.  
Υποστήριξη λειτουργιών proxying 
(εγγενώς ή μέσω επέκτασης) 

ΝΑΙ   

29.  
Υποστήριξη τεχνικών 
επαναχρησιμοποίησης πόρων 
(resource pooling) 

ΝΑΙ   

30.  

Αυτόματη ανάκαμψη (automatic 
recovery) μετά από παύση 
λειτουργίας των υπηρεσιών του 
εξυπηρετητή εφαρμογών χωρίς την 
μεσολάβηση του διαχειριστή.  

NAI   

31.  
Να αναφερθούν άλλα σημαντικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 
λογισμικού. 

   

 

1.3. Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων 
(RDBMS) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  
Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση 
και η χρονολογία διάθεσης του 
προσφερόμενου λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  

Να περιγραφεί η συμβατότητα  
του προσφερόμενου λογισμικού 
με το προσφερόμενο λειτουργικό 
σύστημα του εξυπηρετητή βάσης 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

3.  

Πλήρης υποστήριξη Unicode 
character sets  
(συμπεριλαμβανομένων των 
ελληνικών). Να αναφερθούν οι 
υποστηριζόμενες κωδικοποιήσεις  

 
ΝΑΙ 

  

4.  
Δυνατότητα κατάτμησης σε 
επίπεδο πινάκων για την αύξηση 
της απόδοσης του συστήματος 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.  
Γραφικό περιβάλλον κεντρικού 
ελέγχου και διαχείρισης 

 
ΝΑΙ 

  

6.  

Να περιγραφεί ο τρόπος 
υλοποίησης των δυνατοτήτων 
περιορισμού χρήσης των πόρων: 
CPU time 
μέγιστος αριθμός sessions 
μέγιστο query execution time 
άλλοι πόροι 

ΝΑΙ   

 Χαρακτηριστικά Ασφάλειας    

7.  

Να αναφερθούν οι δυνατότητες 
auditing για επιτυχείς και 
ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο 
πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων  

ΝΑΙ    

8.  

Το προσφερόμενο σύστημα 
διαχείρισης ΒΔ θα πρέπει να 
υποστηρίζει τον ορισμό ρόλων και 
δικαιωμάτων χρηστών και να 
περιορίζει την πρόσβαση στα 
δεδομένα σύμφωνα με τους 
ρόλους και τα δικαιώματα 

ΝΑΙ   

 Δυνατότητες Προγραμματισμού και Πρόσβασης 

9.  
Υποστήριξη declarative referential 
integrity controls 

ΝΑΙ   

10.  Υποστήριξη stored procedures ΝΑΙ   

11.  Υποστήριξη database triggers  ΝΑΙ   

 
Χαρακτηριστικά Υψηλής 
Διαθεσιμότητας και Απόδοσης 

   

12.  

Να περιγραφεί ο μηχανισμός 
τήρησης αντιγράφων ασφαλείας 
της Β.Δ. (backup) – να 
περιγραφούν οι δυνατότητες του 
προσφερόμενου λογισμικού 

ΝΑΙ   

13.  

Να περιγραφεί ο μηχανισμός 
αυτόματης ανάκαμψης (automatic 
recovery) της ΒΔ από αποτυχίες 
διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα 
και ακεραιότητα των δεδομένων 
της βάσης 

ΝΑΙ   

14.  

Δυνατότητα λειτουργίας μίας ή 
περισσότερων βάσεων δεδομένων 
του συστήματος διαχείρισης ΒΔ 
σε διαφορετικούς κόμβους 
(nodes) ενός cluster των 
εξυπηρετητών ΒΔ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

15.  

Να παρέχεται δυνατότητα 
διαφανούς εξυπηρέτησης των 
εφαρμογών που βασίζονται στον 
cluster των κόμβων ώστε σε 
περίπτωση παύσης λειτουργίας 
του ενός κόμβου να γίνεται 
αυτόματα (και όχι με ανθρώπινη 
παρέμβαση) failover στον άλλον 
κόμβο 

ΝΑΙ   

16.  Δυνατότητα mirroring NAI   

 

1.4. Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  

Να αναφερθεί το όνομα, η 
έκδοση και η χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  

Να περιγραφεί η συμβατότητα  
του προσφερόμενου λογισμικού 
με το προσφερόμενο λειτουργικό 
σύστημα του εξυπηρετητή βάσης 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

3.  

Πλήρης υποστήριξη Unicode 
character sets  
(συμπεριλαμβανομένων των 
ελληνικών). Να αναφερθούν οι 
υποστηριζόμενες κωδικοποιήσεις  

 
ΝΑΙ 

  

4.  
Γραφικό περιβάλλον κεντρικού 
ελέγχου και διαχείρισης 

 
ΝΑΙ 

  

 Χαρακτηριστικά Ασφάλειας    

5.  

Να αναφερθούν οι δυνατότητες 
auditing για επιτυχείς και 
ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο 
πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων  

ΝΑΙ    

6.  

Το προσφερόμενο σύστημα 
διαχείρισης ΒΔ θα πρέπει να 
υποστηρίζει τον ορισμό ρόλων και 
δικαιωμάτων χρηστών και να 
περιορίζει την πρόσβαση στα 
δεδομένα σύμφωνα με τους 
ρόλους και τα δικαιώματα 

ΝΑΙ   

 Βασικοί Επιχειρησιακοί Χρήστες  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.  
Δυνατότητα να επιτελούν βασικές 
εργασίες προετοιμασίας 
δεδομένων με απλό τρόπο 

ΝΑΙ   

8.  
Να αναφερθεί ενδεικτικός χρόνος 
εκμάθησης του περιβάλλοντος 

   

9.  
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα 
templates  

ΝΑΙ   

 Άλλα Χαρακτηριστικά    

10.  
Δυνατότητα πολύπλοκων 
μετασχηματισμών δεδομένων με 
την χρήση SQL  

ΝΑΙ   

11.  
Δυνατότητα επισκόπησης με 
visual τρόπο κατά την διάρκεια 
προετοιμασίας των δεδομένων 

ΝΑΙ   

12.  
Δυνατότητα εμπλουτισμού 
δεδομένων από τρίτες πηγές 

ΝΑΙ   

13.  
Δυνατότητα κανονικοποίησης των 
τιμών των δεδομένων (parsing, 
fill missing κλπ.)  

ΝΑΙ   

14.  
Δυνατότητα συγκέντρωσης 
δεδομένων (aggregation)  

NAI   

15.  Υποστήριξη ΧρονοΣειρών NAI   

16.  
Υποστήριξη λειτουργίας 
επανεκμάθησης με χρήση 
ιστορικότητας ? 

ΝΑΙ   

17.  

Υποστήριξη βελτίωσης του 
μοντέλου στο περιβάλλον 
παραγωγής με  την προσθήκη 
νέων δεδομένων μετά από κάποιο 
χρονικά διάστημα? 

ΝΑΙ   

 

1.5. Λογισμικό Αναφορών  - Οπτικοποίησης (Business Analytics) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  

Να αναφερθεί το όνομα, η 
έκδοση και η χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  

Να περιγραφεί η συμβατότητα  
του προσφερόμενου λογισμικού 
με το προσφερόμενο λειτουργικό 
σύστημα του εξυπηρετητή βάσης 
δεδομένων 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.  

Πλήρης υποστήριξη Unicode 
character sets  
(συμπεριλαμβανομένων των 
ελληνικών). Να αναφερθούν οι 
υποστηριζόμενες κωδικοποιήσεις  

 
ΝΑΙ 

  

 Χαρακτηριστικά Ασφάλειας    

4.  

Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να υποστηρίζει την 
ολοκλήρωση με κεντρικά 
σύστημα διαχείρισης χρηστών  

ΝΑΙ   

5.  

Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό 
ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών 
και να περιορίζει την πρόσβαση 
στα δεδομένα σύμφωνα με τους 
ρόλους και τα δικαιώματα 

ΝΑΙ   

 Δυνατότητες Προγραμματισμού και Πρόσβασης 

6.  
Υποστήριξη ΅Web Services 
(SOAP. Rest, API)  

ΝΑΙ   

7.  
Υποστήριξη επεξεργαστή για 
φόρμουλες, υπολογισμούς, 
μεταβλητές κλπ.  

ΝΑΙ   

 Άλλα Χαρακτηριστικά    

8.  
Δυνατότητα εκτέλεσης αναφορών 
σε προκαθορισμένο χρόνο 
(Scheduler) 

ΝΑΙ   

9.  

Δυνατότητα αποθήκευσης του 
output σε web link και 
ειδοποίησης του χρήστη μέσω 
email 

ΝΑΙ   

10.  
Να προσφερθεί λίστα με 
οπτικοποιήσεις (charts) 

NAI   

11.  
Δυνατότητα διασύνδεσης με 
διαφορετικά relational data 
sources  

NAI   

12.  
Δυνατότητα διασύνδεσης με 
διαφορετικά streaming data 
sources  

ΝΑΙ   

13.  
Δυνατότητα διασύνδεσης με 
διαφορετικά με big data sources  

NAI   

14.  Δυνατότητα Publish on Web NAI   

15.  
Να αναφερθούν οι δυνατότητες 
απόδοσης και επεκτασιμότητας 
των αναζητήσεων (queries)  

NAI   
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1.6. Εξοπλισμός Οχημάτων  

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  
Να αναφερθούν οι μετρήσεις 
δεδομένων ανά τύπο οχήματος 

ΝΑΙ   

2.  
Να περιγραφεί ο εξοπλισμός με τα 
αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά 
για τον κάθε τύπο οχήματος 

ΝΑΙ   

3.  
Να περιγραφούν οι δυνατότητες 
δικτυακής διασύνδεσης στο cloud 
μέσω 3G-4G & WiFi δικτύων 

ΝΑΙ   

4.  

Δυνατότητα απομακρυσμένης  
ενημέρωσης λογισμικού του 
gateway μέσω 3G/4G κατά την 
διάρκεια λειτουργίας του οχήματος 

ΝΑΙ   

5.  

Να προσφέρονται τα αντίστοιχα 
δικτυακά και ηλεκτρικά 
διαγράμματα εγκατάστασης και 
διασύνδεσης του εξοπλισμού για 
κάθε τύπο οχήματος 

ΝΑΙ   

6.  

Προσφέρεται ελάχιστη εγγύηση 2 
ετών από τον κατασκευαστή για 
την μονάδα συλλογής και 
μεταγωγής δεδομένων. 

 
ΝΑΙ 

  

     

 

4. Υποσυστήματα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.3.1 «Προ.Μη.Σ.-Βασικά 
Πληροφοριακά Στοιχεία» 

ΝΑΙ   

2.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.3.2 «Προ.Μη.Σ.-Hub» 

ΝΑΙ   

3.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.3.3 «Προ.Μη.Σ. Χώρος Επισκευών» 

ΝΑΙ 
  

4.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της  
1.3.4«Προ.Μη.Σ. Προγραμματισμός 
Επισκευών» 

ΝΑΙ 
  

5.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.3.5«Προ.Μη.Σ. Προγνωστικής 
Συντήρησης» 

ΝΑΙ 
  

6.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.3.6«Προ.Μη.Σ. Επιχειρησιακής 
Ανάλυσης» 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.  

Η σχεδίαση των ροών εργασίας θα 
γίνει με βάση μια γενική διαδικασία 
που θα περιέχει τα στάδια που είναι 
κοινά για όλα τα υποσυστήματα 

ΝΑΙ   

 

5. Οριζόντιες απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.4.1 
«Διαλειτουργικότητα»    

ΝΑΙ   

2.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.4.2 
«Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία 
Ιδιωτικότητας»   

ΝΑΙ   

3.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της  
1.4.3 «Απόδοση Συστήματος»   

ΝΑΙ   

4.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.4.4 
«Προσβασιμότητα – Ευχρηστία»    

ΝΑΙ   

5.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.4.5 
«Ανοικτά Πρότυπα και Δεδομένα»   

ΝΑΙ   

6.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.4.6 
«Πολυκαναλική Προσέγγιση»   

ΝΑΙ   

7.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.4.7 
«Άδειες Λογισμικού»   

ΝΑΙ   

8.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.4.8 
«Δυνατότητα Παραμετροποίησης»    

ΝΑΙ   

9.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.4.9«Καταγραφή Ενεργειών»   

ΝΑΙ   

10.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.4.10«Διαχείριση Γεωγραφικής 
Πληροφορίας»    

ΝΑΙ   

11.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.4.12 «Λύση συλλογής και μεταγωγής  
δεδομένων οχημάτων»    

ΝΑΙ   

 

6. Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.5.1 
«Μελέτη Εφαρμογής» 

ΝΑΙ   

2.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.5.2 
«Εγκατάσταση Παραμετροποίηση 
Έτοιμου Λογισμικού» 

ΝΑΙ   

3.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
1.5.3«Υπηρεσίες Επιτόπιας 
Υποστήριξης» 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.5.4 
«Υπηρεσίες εξοπλισμού οχημάτων» 

NAI   

5.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.5.5 
«Υπηρεσίες Εκπαίδευσης»  

ΝΑΙ   

6.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.5.6 
«Υπηρεσίες Εγγύησης και 
Συντήρησης» 

ΝΑΙ   

7.  
Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 1.5.7 
«Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας» 

ΝΑΙ   
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