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1.ΣΚΟΠΟΣ	

Οι τεχνικές  ̟ροδιαγραφές αφορούν την ̟ροµήθεια Ηλεκτρονικού Εξο̟λισµού

για την Πιλοτική Λειτουργία του Συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιων

Χώρων  Στάθµευσης  ε̟ί  της  οδού  Νικηφόρου  Φωκά.  Το  ̟ιλοτικό  σύστηµα

διαχείρισης δηµόσιων χώρων στάθµευσης ̟ροέκυψε α̟ό τη συνεργασία του ∆ήµου

Χανίων µε το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανε̟ιστήµιο Κύ̟ρου  στα

̟λαίσια  του  Προγράµµατος  ∆ιασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδας  Κύ̟ρου  2007-

2013 µε ακρωνύµιο Η-ΠΑΡΚ και ̟λήρη τίτλο:  «Αξιο̟οίηση Τεχνολογιών Αιχµής

στην ̟ληρωµή χρήση και διαχείριση δηµόσιων ̟αρκινγκ». 

Το  σύστηµα  Η-ΠΑΡΚ  αφορά  στην  εφαρµογή  ενός  ̟ρωτο̟οριακού

συστήµατος  ̟ου  αυτοµατο̟οιεί  και  α̟λουστεύει  τις  διαδικασίες  χρήσης  και

διαχείρισης  διαφόρων κατηγοριών χώρων στάθµευσης.  Το  σύστηµα χρησιµο̟οιεί

καινοτόµες  λύσεις  βασισµένες  σε  τεχνολογίες  ̟ληροφορικής  και  ε̟ικοινωνιών

(ΤΠΕ),  και  ειδικότερα  των  ασύρµατων  δικτύων  (Wireless  Networks),  και  των

δικτύων αισθητήρων (Sensor Networks). 

Ειδικότερα,  η  ̟ροµήθεια  ̟εριλαµβάνει  τον  α̟αραίτητο  ηλεκτρονικό

εξο̟λισµό  για  την  εφαρµογή του  συστήµατος  στην  είσοδο  του  ∆ηµόσιου  Χώρου

Στάθµευσης στην Οδό Νικηφόρου Φωκά στο κέντρο των Χανίων και ̟εριλαµβάνει

τα εξής: 

Πίνακας 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ι.1
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

UHF	RFID	(INTEGRATED)
TEM . 2

Ι.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ	RFID TEM . 200

Ι.3
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ	UHF	RFID

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
TEM . 1

Ι.4
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ

(2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)
ΤΕΜ 1

Ι.5
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ

(1ΣΕΙΡΑΣ Χ4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ)
ΤΕΜ 2

Ι.6 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ 1
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Ι.7

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
(ΠΛΑΚΕΤΑ)

ΤΕΜ 1

ΙΙ.1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ&
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠ 1

2.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	–	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προσφορά µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, ̟ου έχουν ως

αντικείµενο εργασιών την ̟ροµήθεια ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών ειδών, ειδών

ηλεκτρονικών  υ̟ολογιστών  και  συστηµάτων  τηλε̟ικοινωνιών,  καθώς  και  κάθε

ενδιαφερόµενες  µε  εµ̟ορική  δραστηριότητα  συναφή  µε  το  αντικείµενο  των

ζητούµενων ειδών της ̟ροµήθειας.  

Ο φάκελος της ̟ροσφοράς,  θα ̟εριέχει  σε δυο (2)  αντίτυ̟α τους κάτωθι δυο

υ̟οφάκελους:

α) ∆ικαιολογητικών -  Τεχνικής ̟ροσφοράς

β)  Οικονοµικής ̟ροσφοράς:  σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως

φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ό̟ως αυτή εµ̟εριέχεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του ̟αρόντος τεύχους και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτής.

Ο  Υ̟οφάκελος  ∆ικαιολογητικών  Συµµετοχής-  Τεχνικής  Προσφοράς  θα

̟εριλαµβάνει όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ̟ερί α̟οδοχής των όρων της, η

ο̟οία ν’ αναφέρει ότι: 

-  έλαβαν  γνώση  και  α̟οδέχονται  τους  όρους  ̟ου  εµ̟εριέχονται  στην
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ»
για  την  ̟ροµήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ(Η-ΠΑΡΚ)» 

2. Υ̟εύθυνη δήλωση ̟ου θα αναφέρει ότι τα ̟ροσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης

̟οιότητας  και  ότι  σε  ̟ερί̟τωση  ̟ου  υ̟άρξει  ο̟οιοδή̟οτε  ̟ρόβληµα  στη

χρησιµο̟οίηση τους α̟ό τον ∆ήµο Χανίων, ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται στην

αντικατάσταση τους µε άλλο αντίστοιχης (ή καλύτερης) ̟οιότητας . 

3. Λε̟τοµερή  Περιγραφή  του  ̟ροσφερόµενου  εξο̟λισµού,  συνοδευόµενη  α̟ό

ε̟ίσηµα  prospectus  ή  καταλόγους  ̟ου  θα  ε̟αληθεύουν  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά του. 
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4.  Υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροµηθευτή για ύ̟αρξη και ̟αροχή ανταλλακτικών για

µία  ̟ενταετία  καθώς  και  δήλωση  µε  την  ο̟οία  θα  εγγυάται  για  δύο  (2)

τουλάχιστον έτη α̟ό την οριστική ̟αραλαβή την καλή λειτουργία των ̟ρος

̟ροµήθεια ειδών ̟ου αναφέρονται και την δωρεάν α̟οκατάσταση βλαβών ̟ου

δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση τους. 

Ο  Υ̟οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς  θα ̟εριλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως
της ̟ροσφοράς τα  ακόλουθα: 

Συµ̟ληρωµένο  το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ̟αραρτήµατος

Α  σε δυο (2) αντίτυ̟α. Η ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να  ̟εριλαµβάνει όλες τις  κρατήσεις

καθώς και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση για την ̟αράδοση των ειδών στον τό̟ο και µε τον

τρό̟ο  ̟ου  ̟ροβλέ̟εται  στην  ̟αρούσα  ανακοίνωση  και  τα  λοι̟ά  τεύχη  ̟ου  τη

συνοδεύουν.  Στην τιµή ̟ροσφοράς του ̟ροµηθευτή συµ̟εριλαµβάνεται το κόστος

µεταφοράς των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών και ̟αράδοσης τους σε χώρο εντός του ∆ήµου

Χανίων,  ο  ο̟οίος  θα  υ̟οδειχτεί  α̟ό  τον  ̟ροϊστάµενο  του  Τµήµατος

Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας του ∆ήµου Χανίων. 

Οι ̟ροσφορές θα αφορούν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού,  την ̟ροµήθεια ΟΛΩΝ των
ειδών µε τους κωδικούς Ι.1 – ΙΙ.1 . ∆εν θα λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία
θα δίδεται για µέρος των ̟οσοτήτων ή µέρος των ειδών του κάθε κωδικού.

Οι ̟ροσφορές µ̟ορούν να κατατεθούν ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου Χανίων (Κυδωνίας

29,Τ.Κ. 73135, Χανιά Κρήτης) εντός της ̟ροθεσµίας, έως την ηµέρα ̟ου αναφέρεται

στη σχετική ανακοίνωση, µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ό̟ου έξω α̟΄

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο ̟λήρης τίτλος του ∆ήµου ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια δηλ. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

γ)  Ο  τίτλος  της  ̟ροµήθειας:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΏΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  (Η-ΠΑΡΚ)».

δ)  Τα στοιχεία του α̟οστολέα.

Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται ανοικτές δε γίνονται δεκτές.
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3.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι.1	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ	-	UHF	RFID	INTEGRATED	(με	
ενσωματωμένη	κεραία)	

 

Ο αναγνώστης ̟ρόκειται να το̟οθετηθεί στην είσοδο και έξοδο των ελεγχόµενων

χώρων  στάθµευσης  ̟ροκειµένου  να  ε̟ιτευχθεί  η  αναγνώριση  των  διερχόµενων

οχηµάτων  (τα  ο̟οία  θα  έχουν  σε  ευδιάκριτο  σηµείο  τις  RFID  ετικέτες  ̟ου

̟εριγράφονται ̟αρακάτω). Ο αναγνώστης ολοκληρωµένου τύ̟ου ̟ροορίζεται για

τις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου λόγω α̟όστασης α̟ό τον σταθερό αναγνώστη δεν είναι εύκολη

η χρήση εξωτερικής κεραίας.  Ο αναγνώστης ολοκληρωµένου τύ̟ου θα ̟ρέ̟ει να

είναι συµβατός µε τις ̟αθητικές ετικέτες RFID ̟ου ̟εριγράφονται ̟αρακάτω. 

Τα  ελάχιστα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  ολοκληρωµένου  αναγνώστη  (µε

ενσωµατωµένη κεραία) ̟αρουσιάζονται στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί: 

Πίνακας 2 UHF RFID INTEGRATED – Ολοκληρωμένοι Αναγνώστες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ολοκληρωμένος UHF RFID Αναγνώστης με 
ενσωματωμένη κεραία Απαιτούμενη Ποσότητα Προμήθειας = 1 τεμάχιο
Να κατάλληλη έξοδο δεδοµένων 
ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή 
του µε το υ̟όλοι̟ο σύστηµα και το 
̟ρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας θα ̟ρέ̟ει να 
είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του 
ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να 
ε̟ιτρέ̟εται η σύνδεση του µε το υ̟όλοι̟ο 
σύστηµα Απαιτούμενο

Τύπος Ολοκληρωμένος

Υποστηριζόμενο Πρωτόκολλο ISO 18000-6C, EPCglobal UHF Class 1 Gen2

Συχνότητα Περιλαμβάνει το εύρος 865-868 MHz

Κεραία Ενσωματωμένη (circular polarization)

Θύρες εισόδου/εξόδου γενικής χρήσης (GPIO)
2 εισόδου (ή περισσότερες) & 2 εξόδου (ή περισσότερες)
Το απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης να περιλαμβάνεται

Τροφοδοσία μέσω δικτύου (PoE 802.3af) Απαιτούμενο

Συμμόρφωση με πρότυπα CE και ETSI

Συνδεσιμότητα δικτύου Ethernet με δυνατότητα Dynamic / Static IP address
Απαιτούμενες διεπαφές για σκοπούς 
διαχείρισης

Telnet (μέσω δικτύου και απευθείας σύνδεσης) και web 
user interface (μέσω δικτύου)

Μέγιστη εμβέλεια ανάγνωσης Τουλάχιστον 8 μέτρα

Θερμοκρασία λειτουργίας -15ο C έως +55ο C (ή ευρύτερο)

Διαστάσεις Μέχρι 30cm x 30cm x 9cm

Βάρος ≤ 2,2 kg

Περιβαλλοντική αξιολόγηση IP65 ή καλύτερο
Προγραμματιζόμενος Ανοιχτό λογισμικό. Το SDK για επικοινωνία με τον 
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αναγνώστη να είναι διαθέσιμο χωρίς επιπρόσθετη χρέωση
Πηγή τροφοδοσίας και καλώδιο (power supply 
and power cord) Απαιτούμενο

Τα υλικά θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται µε όλα α̟αραίτητα καλώδια και εξο̟λισµό για

τη λειτουργία των συσκευών και την τροφοδοσία τους, µέσω δικτύου καθώς και την

κύρια ̟ηγή τροφοδοσίας

Ι.2	ΕΤΙΚΕΤΕΣ	RFID

Οι  ετικέτες  να  είναι  ̟αθητικές  µια  και  θα  λειτουργούν  ως  αναγνωριστικές  των

οχηµάτων στα ο̟οία θα είναι το̟οθετηµένες. Για το σκο̟ό αυτό θα ̟ρέ̟ει να έχουν

τη  δυνατότητα  ε̟ικόλλησής  τους  µόνιµα  στην  ε̟ιφάνεια  του  ̟αρµ̟ρίζ  των

αυτοκινήτων (windscreen tags).  Ταυτόχρονα,  στην εξωτερική τους  µεριά (δηλαδή

στη µεριά ε̟ικόλλησης στο τζάµι) θα ̟ρέ̟ει να φέρουν αναγνωριστικό γραµµωτού

κώδικα (barcode). Ο γραµµωτός κώδικας να είναι αναγνώσιµος α̟ό αντίστοιχους

σαρωτές (barcode readers) εκτός οχήµατος.

Ε̟ίσης να διευκρινιστεί αν είναι εφικτή η εκτύ̟ωση του λογοτύ̟ου του ∆ήµου δί̟λα

α̟ό τον γραµµωτό κώδικα (για σκο̟ούς ασφάλειας) χωρίς ε̟ι̟ρόσθετο κόστος.

Τα χαρακτηριστικά της windshield RFID ετικέτας έχουν ως εξής:

Πίνακας 3 Ετικέτες RFID – Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τύπος Windshield tag - για επικόλληση σε παμπρίζ οχήματος
Ποσότητα 200 τεμάχια
Κατηγορία Passive, Contactless Read/Write

RF Protocol
ISO/IEC 18000-6C
EPC Class 1 Gen 2

RoHs 2002/95/EC Compliant
Συχνότητα λειτουργίας Να περιλαμβάνει το εύρος 865-868 MHz
Χωρητικότητα 96 bit EPC ID (τουλάχιστον)
Δοκιμασμένη ακτίνα λειτουργίας 3m write, 5m read (τουλάχιστον)
Πολλαπλή αναγνώριση Ναι
Eνδεικτικό Μέγεθος  110 mm x 30 mm

Ι.3	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ	UHF	RFID	ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
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Ο  ε̟ιτρα̟έζιος  (desktop)  UHF RFID  αναγνώστης  θα  είναι  συνδεδεμένος  με

υπολογιστή στις εγκαταστάσεις του Δήμου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης

και  προγραμματισμού  των  ετικετών  RFID. Ο  αναγνώστης  να  συνοδεύεται  από  το

κατάλληλο  SDK που  να  επιτρέπει  την  επικοινωνία  με  τη  συσκευή.  Οι  ελάχιστες

α̟αιτήσεις του ε̟ιτρα̟έζιου αναγνώστη είναι οι ακόλουθες:

Πίνακας 4 Επιτραπέζιος Αναγνώστης 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Επιτραπέζιος (desktop) UHF RFID 
αναγνώστης Απαιτούμενη Ποσότητα Προμήθειας =  1 Τεμάχιο  
SDK για την ανεξάρτητη δημιουργία 
εφαρμογών Απαιτούμενο

Υποστηριζόμενο Πρωτόκολλο ISO 18000-6C, EPCglobal UHF Class 1 Gen2

Συχνότητα Περιλαμβάνει το εύρος 865-868 MHz 

Κεραία Εσωτερική

Ισχύς μετάδοσης Μεταβαλλόμενο

Συνδεσιμότητα USB (έκδοση 1.1 ή νεότερη)

Συμμόρφωση με πρότυπα CE και ETSI

Ι.4	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ	LED	ΠΕΛΑΤΩΝ	(2Χ16	ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)

Η οθόνη  LED εξωτερικού  χώρου θα  είναι  2  γραµµών ̟λήρους  α̟εικόνισης  (full

matrix)  µε  ελάχιστο ̟λάτος τους  16  χαρακτήρες  ανά γραµµή.  Θα ̟ρέ̟ει  να έχει

συνδεσιµότητα µέσω RS485 (το ̟ρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς

ε̟ι̟ρόσθετο  κόστος),  µε  γρήγορο  χρόνο  α̟όκρισης.  Η  α̟όσταση  ανάγνωσης  θα

είναι µεγαλύτερη των 20 µέτρων.  Η οθόνη θα ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλη ώστε  να

να δίνει ̟ληροφορίες για τη διαθεσιµότητα του ̟αρακείµενου χώρου στάθµευσης,

καθώς  και  µηνύµατα  κατά  την  είσοδο  ή/και  έξοδο  των  οδηγών  α̟ό  το  χώρο

στάθµευσης.   Σύµφωνα  µε  τις  ̟αρα̟άνω  ανάγκες  θα  ̟ρέ̟ει  να  καλύ̟τουν  τις

κάτωθι ελάχιστες α̟αιτήσεις:

Πίνακας 5 Επιγραφή LED (2Χ16 Χαρακτήρων) - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οθόνη LED 2 Γραµµών και 16 
Χαρακτήρων Ανά γραµµή 
εξωτερικού χώρου

Προµήθεια Ποσότητας  =1 Τεµάχιο

Προστασία Πλαισίου IP65 ή καλύτερο

Γωνία Θέασης έως 70ο

Φωτεινότητα Οθόνης > 10.000cd/m2

Χρόνος Ζωής LED > 100.000 ώρες λειτουργίας
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LEDs/Pixel:  1

∆ιε̟αφές Ε̟ικοινωνίας RS485 (τουλάχιστον)
Το ̟ρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο 
χωρίς ε̟ι̟ρόσθετο κόστος

Τροφοδοσία 230VAC / 50 Hz

Μέγιστη Κατανάλωση: 700W

Θερµοκρασία Λειτουργίας -20ο Cέως +60ο C (ή ευρύτερο)   

Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95%

Ο̟τικά Χαρακτηριστικά Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx ̟εριβάλλον 
φωτισµού). Ορατή σε ̟λήρη ηλιοφάνεια

Ι.5.	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ	LED	ΘΕΣΕΩΝ	(4	ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)

Η  οθόνη  LED θα  είναι  µονόχρωµη  εξωτερικού  χώρου  και  ̟ροορίζεται  για  την

αναγραφή  του  αριθµού  ελεύθερων  θέσεων  σε  κάθε  χώρο  στάθµευσης.  Θα

̟ροβλέ̟εται  ε̟ίσης  χώρος  στο ̟λαίσιο της ̟ινακίδας  για την µόνιµη αναγραφή

̟ροκαθορισµένου  τίτλου.  Θα  ̟ρέ̟ει  να  έχει  συνδεσιµότητα  µέσω  RS485  (το

̟ρωτόκολλο  ε̟ικοινωνίας  να  είναι  διαθέσιµο  χωρίς  ε̟ι̟ρόσθετο  κόστος).  Η

α̟όσταση  ανάγνωσης  θα  είναι  µεγαλύτερη  των  20  µέτρων.  Όλες  οι  οθόνες  LED

σύµφωνα µε τις ̟αρα̟άνω ανάγκες θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τουν τις κάτωθι ελάχιστες

α̟αιτήσεις:

Πίνακας 6 Επιγραφή LED (1Χ4Χαρακτήρων) – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οθόνη LED 4 Χαρακτήρων 
εξωτερικού χώρου µε ̟λαίσιο 
µόνιµης αναγραφής 
̟ροκαθορισµένου τίτλου 

Ποσότητα Προµήθειας = 2 Τεµάχια

Προστασία Πλαισίου IP65

Γωνία Θέασης  έως 70ο

Φωτεινότητα Οθόνης > 10.000cd/m2

Χρόνος Ζωής LED > 100.000 ώρες λειτουργίας

LEDs/Pixel:  1

∆ιε̟αφές Ε̟ικοινωνίας RS485 (τουλάχιστον)
Το ̟ρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο 
χωρίς ε̟ι̟ρόσθετο κόστος

Τροφοδοσία 230VAC / 50 Hz

Μέγιστη Κατανάλωση: 700W

Θερµοκρασία Λειτουργίας -15ο Cέως +55ο C (ή ευρύτερο)   

Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95%
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Ο̟τικά Χαρακτηριστικά Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx ̟εριβάλλον 
φωτισµού). Ορατή σε ̟λήρη ηλιοφάνεια

Ι.6	ΜΙΚΡΟ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	(MICRO	–	PC)

Ο  µικρο-υ̟ολογιστής  ̟ροορίζεται  για  τη  σύνδεση  µε  το  υ̟όλοι̟ο  σύστηµα  και

συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους ελεγκτές ̟ροκειµένου να ε̟ιτρέ̟ει τόσο την

διαχείριση  του  συστήµατος  σε  το̟ικό  ε̟ί̟εδο  όσο  και  την  α̟οστολή  των

α̟αραίτητων δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό εξυ̟ηρετητή του συστήµατος.

Ειδικότερα, οι ̟ροδιαγραφές του µικρο-υ̟ολογιστή θα είναι οι εξής: 

Πίνακας 7 Μικρο Υπολογιστής (Micro PC) -  Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο μικρο-υπολογιστής προορίζεται για 
τη σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα 
και συγκεκριμένα τους αναγνώστες 
και τους ελεγκτές προκειμένου να 
επιτρέπει τόσο την κεντρική 
διαχείριση των υποσυστημάτων στο 
χώρο στάθμευσης όσο και την 
αποστολή των απαραίτητων 
δεδομένων μέσω δικτύου στον 
κεντρικό εξυπηρετητή του 
συστήματος

Ποσότητα Προμήθειας =1 Τεμάχιο

Συχνότητα επεξεργαστή Ελάχιστο 1GHz

Μνήμη RAM Ελάχιστο 1GB

Σκληρός δίσκος 1x2.5" HDD ή SSD με ελάχιστη χωρητικότητα τα 60 GB

Κατανάλωση Μέγιστο 40w

Συνδεσιμότητα οθόνης 1xVGA ή 1X HDMI

Συνδεσιμότητα συσκευών 2x USB 2.0

Συνδεσιμότητα δικτύου 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbit ή 10/100/1000 Mbit)

Επιπλέον θύρα 1xRS485 (ή 1xRS232 με προσαρμογέα σε RS485)

Διαστάσεις Μέγιστες 260mmx200mmx80mm

Λειτουργικό σύστημα Συμβατό Windows XP ή Windows 7 ή παραπλήσιου τύπου

Ι.7	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	ΚΥΚΛΩΜΑ	ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΤΕΣΣΑΡΩΝ	ΘΕΣΕΩΝ	
(ΠΛΑΚΕΤΑ)

Το  ολοκληρωµένο  κύκλωµα  ανίχνευσης  τεσσάρων  θέσεων  (̟λακέτα)  θα

χρησιµο̟οιηθεί ̟ροκειµένου για την συλλογή δεδοµένων κατά την  ανίχνευση των

οχηµάτων  όταν  αυτά  εισέρχονται  και  εξέρχονται  στο  χώρο  στάθµευσης.  Θα

διασυνδεθεί  µε  µαγνητικούς  βρόγχους  (Magnetic  loops)  οι  ο̟οίοι  θα  είναι

το̟οθετηµένοι ε̟ίγεια στην είσοδο & έξοδο του χώρου στάθµευσης. Ειδικότερα, οι

̟ροδιαγραφές του κυκλώµατος των τεσσάρων θέσεων είναι οι εξής: 

Πίνακας 8: Ολοκληρωμένο Κύκλωμα ανίχνευσης τεσσάρων θέσεων (Πλακέτα)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Τεσσάρων Θέσεων (Πλακέτα)
Απαιτούμενη Ποσότητα 
Προμήθειας = 1 τεμάχιο

Να είναι κατάλληλο για την ανίχνευση  του μεγέθους του 
οχήματος, της ταχύτητας εισόδου/εξόδου και να έχει 
δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα διπλού μαγνητικού 
βρόγχου ανά κατεύθυνση Απαιτούμενο

Να είναι τοποθετημένο σε  πλαίσιο προστασίας ("κουτί") 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον Απαιτούμενο

Κανάλια διασύνδεσης με loop

2 ανά loop/ 4 διάθεσιμα κανάλια 
(για διασύνδεση με 2 loops: 
εισόδου/εξόδου

Κατάλληλο για διασύνδεση με loop με τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά:  Εύρος Χρόνου Ανταπόκρισης: 25-1200 mH, 
Απόσταση Τοποθέτησης πλακέτας από το loop   ≥  300 μέτρα, 
Αντίσταση:  ≥ 25Ω, Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας: 30-140 
Κhz Απαιτούμενο
Περιβαλλοντική αξιολόγηση IP30 ή ανώτερο

Ανοχή σε Υγρασία ≥ 95%
Ενέργεια τροφοδοσίας (σε Volt) 12-24 VDC ± 20%
Πηγή τροφοδοσίας με τροφοδοτικό και καλώδιο Απαιτούμενο
Κατανάλωση Ενέργειας ≥  1600 mW
Θερμοκρασία Λειτουργίας (Από/Έως) Από -20°C έως 70 °C
Θερμοκρασία Λειτουργίας Εντός Πλαισίου Προστασίας 
(Από/Εώς) Από -40°C έως 85 °C
Βάρος ≤ 180 gr

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα:  

RS485/ RS 485 Interface: TLS 
2400 ή ανώτερο/ RS485 A-, 
RS485B+
CAN/CAN Interface: CiA DS 301,  
≤  125 kBits/s / CAN Low/CAN 
High

Συνδεσιμότητα

4-pin Plug in καλώδιο/είσοδο (να 
περιλαμβάνεται) διατομής: 0,2-2,5 
mm2

Συνδεσιμότητα από πρόσοψη
10-pin IDC Cable (να 
περιλαμβάνεται)

Συντονισμός (sychronization) με loops Απαιτούμενος

Λοιπά Πρότυπα/Πιστοποιήσεις Προϊόντος

CE:DIN EN 61000 ή παραπλήσιου
TLS2002 ή παραπλήσιου
πιστοποιημένο κατά WEEE 
2002/96/EG / RoHS: 2002/95/EG ή
παραπλήσιου

ΙΙ.1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ&	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι εργασίες ̟αραµετρο̟οίησης & διασύνδεσης εξο̟λισµού συµ̟εριλαµβάνουν όλες

τις  α̟αιτούµενες  ενέργειες  ̟ροκειµένου  για  τη  διασύνδεση  των  υ̟οσυστηµάτων

ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος Η-ΠΑΡΚ. 

Ειδικότερα η εργασία ̟εριλαµβάνει τις ̟αρακάτω ενέργειες υ̟οστήριξης:  
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• Διασύνδεση των υποσυστημάτων 
• Εγκατάσταση & παραμετροποίηση του λογισμικού διαχείρισης του 

πιλοτικού συστήματος Η-ΠΑΡΚ
• Έλεγχος λειτουργίας και προσαρμογή (Demo)
• Υποστήριξη για την εφαρμογή του συστήματος από το Δήμο Χανίων
• Προσαρμογή του Interface του έργου από τον τελικό χρήστη του 

συστήματος στις εγκαταστάσεις στο Δήμο Χανίων
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4.ΓΕΝΙΚΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να ̟ληροί τις ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις: 

1. Να είναι καινούριος και αµεταχείριστος
2. Θα ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνος µε τα ̟ρότυ̟α της Ευρω̟αϊκής Ένωσης να

φέρει το σήµα CE ό̟ου α̟αιτείται α̟ό τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές καθώς και

να διαθέτει το αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE.

5.ΧΡΟΝΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	–	ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο συνολικός χρόνος ̟αράδοσης των ειδών ορίζεται κατά µέγιστο σε ενενήντα  (90)

ηµερολογιακές µέρες, οι ο̟οίες υ̟ολογίζονται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της

σύµβασης και διακρίνεται σε δυο φάσεις  σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 

Είδη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ι1-Ι.7 Εξο̟λισµός   Πιλοτικής  Λειτουργίας

Συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης

Παρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ) στην Είσοδο Ε̟ί

της  Οδού Νικηφόρου Φωκά 

Εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό

την ηµεροµηνία υ̟ογραφής σύµβασης

ΙΙ.1 Εργασίες  Παραµετρο̟οίησης  &

∆ιασύνδεσης Εξο̟λισµού 

Τριάντα  (30)  ηµερολογιακές  ηµέρες

α̟ό την ̟αραλαβή του εξο̟λισµού 

Η οριστική ̟αραλαβή  του εξο̟λισµού και ο έλεγχος των ειδών θα γίνει α̟ό την
αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Χανίων, εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό
την ισχύουσα νοµοθεσία, βάσει των ̟αρακάτω στοιχείων: 
• τη σύµβαση,

• την  τεχνική ̟ροσφορά του αναδόχου  ((τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών της
̟ροµήθειας ̟ου ανατέθηκε για τα είδη Ι.1- Ι.7)),

• την οικονοµική ̟ροσφορά του αναδόχου.

6.ΤΡΟΠΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η συµβατική αξία των ειδών θα ̟ληρωθεί  στον ̟ροµηθευτή  µετά την οριστική

̟αραλαβή, την υ̟οβολή ισό̟οσου εξοφλητικού τιµολογίου και όλων των α̟ό το

νόµο α̟αιτούµενων δικαιολογητικών, εφόσον δεν θα υ̟άρχουν νοµικά κωλύµατα
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και αφού γίνει ο ̟ρολη̟τικός έλεγχος α̟ό τον Ε̟ίτρο̟ο του ελεγκτικού συνεδρίου,

σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003, µέσα σε χρόνο 20 εργασίµων ηµερών.

Η  ευθύνη  της  ̟ροσκόµισης  των  α̟αιτούµενων  δικαιολογητικών  ̟ληρωµής  στον

φορέα θα γίνει α̟ό τον ̟ροµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα. 

Ο Ανάδοχος ε̟ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ̟έρ

νοµικών ̟ροσώ̟ων ή άλλων Οργανισµών η ο̟οία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Α̟αιτήσεις του Αναδόχου για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ

της  εκ  µέρους  του  καταθέσεως  των  αντίστοιχων  ̟αραστατικών  στοιχείων  και

εγγράφων (τιµολόγια, α̟οδείξεις, ̟ιστο̟οιητικά κλ̟.) ̟ου αφορούν στην εξόφληση

των  φόρων,  ασφαλιστικών  εισφορών  και  λοι̟ών  δα̟ανών  ̟ου  τον  βαρύνουν,

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τρα̟εζικά

τέλη  ή  κρατήσεις  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο.  Ε̟ίσης,  τα  έξοδα  δηµοσίευσης  της

̟αρούσης διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η  δα̟άνη  της  ̟ροµήθειας  θα  χρηµατοδοτηθεί  α̟ό  ιδίους  ̟όρους  του  ∆ήµου

Χανίων.  Η σχετική δα̟άνη ̟ροβλέ̟εται στον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου  Χανίων,

µε Κ.Α.Ε 10-7134.038, του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του οικονοµικού  έτους 2016 του

∆ήµου Χανίων.
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7.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ

Ι.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ (INTEGRATED)

UHF RFID (µε ενσωµατωµένη
κεραία) 

TEM. 2

       8.480,00 €

Ι.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ	RFID TEM. 200
Ι.3 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ TEM. 1

Ι.4
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ

(2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)
ΤΕΜ 1

Ι.5
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ

(1ΣΕΙΡΑΣ Χ4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ)
ΤΕΜ 2

Ι.6 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ 1

Ι.7
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  4 ΘΕΣΕΩΝ
(ΠΛΑΚΕΤΑ)

ΤΕΜ 1

ΙΙ.1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ&
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠ 1
       2.338,15 
€ 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
   10.818,15 
€ 

 
ΦΠΑ 24%      2.596,36 

€ 

 
Σύνολο µε ΦΠΑ    13.414,50 

€ 

Ημερ. …………………….

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων & Κυκλοφορίας

Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνολογιών

Πληροφορικής & Νέων
Τεχνολογιών
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