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Δελτίο Τύπου 
 

 

Η Cosmos Business Systems  

κατέθεσε προσφορά στο Διαγωνισμό του  

Δήμου Λαρισαίων 
 

Αθήνα, 09/10/2017 
 
 

Η Cosmos Business Systems AEBE κατέθεσε προσφορά στον ανοιχτό διαγωνισμό που προκήρυξε o 

Δήμος Λαρισαίων με τίτλο: “Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Ελέγχου Κυκλοφορίας Πεζόδρομων”.  

 

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Πρόσβασης 
Οχημάτων σε δύο πεζοδρομημένες ζώνες του κέντρου της πόλης της Λάρισας. 
Ο ανάδοχος της προμήθειας θα υλοποίησει σύστημα ελέγχου για (38) τριάντα οκτώ θέσεις εισόδου ελέγχου 
πεζοδρόμων ( με δυνατότητα άσκησης προαίρεσης για άλλες πέντε (5) θέσεις εισόδου ελέγχου). 
Στις πεζοδρομημένες ζώνες θα πρέπει να ολοκληρώσει σύστημα που θα: 
• Απαγορεύει τη γενική κυκλοφορία εντός των ελεγχόμενων ζωνών πεζοδρόμησης. 
• Δίνει δικαίωμα πρόσβασης σε χρήστες που θα διαθέτουν ειδική άδεια (κάρτα ή ότιδήποτε άλλο σχετικό) 
διέλευσης διαρκείας ή περιορισμένης διάρκειας, αλλά και διέλευσης και στάθμευσης 
• Επιτρέπει ελεύθερη και χωρίς καθυστερήσεις πρόσβαση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης 
• Επιτρέπει τροφοδοσία των καταστημάτων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή ημέρες 
• Επιτρέπει πρόσβαση οχημάτων σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ταξί, φορτηγό για μετακόμιση, τροφοδοσία 
πετρελαίου, κλπ) 
• Επιτρέπει την μεμονομένη διαχείριση πρόσβασης καθώς και τον ορισμό κανόνων πρόσβασης 
Το σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης Οχημάτων σε Πεζόδρομους θα πρέπει να αποτελείται από: 
• Βυθιζόμενα κολωνάκια (εξοπλισμός πρόσβασης) που θα πρέπει να ανοίγουν αυτόματα κατά τις ώρες 
τροφοδοσίας των καταστημάτων ή τις ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων ή σε περίπτωση βλάβης του 
συστήματος ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
• Υποδομή μέσων αναγνώρισης της πινακίδας κυκλοφορίας (ειδικές κάμερες) των οχημάτων των χρηστών που 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους πεζοδρόμους 
• Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει Κέντρο Ελέγχου που θα μπορεί να 
συντονίζει το σύνολο των λειτουργιών του Δήμου και να δίνει εντολές ανοίγματος του συνόλου ή υποσυνόλου 
του εξοπλισμού πρόσβασης. Θα λειτουργεί 24ώρες το εικοσιτετράωρο και θα μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι 
αναγκαίο. 
• Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πρέπει να παρασχεθεί ανοικτή, cloud based, έτοιμη πλατφόρμα που θα επιτρέπει 
την διασύνδεση των μεμονωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνης πόλης που έχουν παραδοθεί ή που θα 
παραδοθούν στο μέλλον, προκειμένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Δήμου, η παραγωγικότητα, 
η μείωση κόστους διαχείρισης των λύσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
• Τέλος, στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργήσει την εγκατάσταση του 

συστήματος ελέγχου στη λογική  

 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 921.087,50 (συμπεριλαμβανομένου της προαίρεσης και 

πλέον του Φ.Π.Α.) 

 

 Η Cosmos Business Systems συμμετείχε με την Ένωση Εταιρειών υπό τον τίτλο «COSMOS COMPUTERS 

A.E.B.E.– AMCO A.B.E.E. – DOTSOFT Α.Ε.» 

 

http://www.cbs.gr/
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Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 
 
 Ο κύκλος εργασιών της το 2016 ανήλθε στα 24 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα 

και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  
 
Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2017, 29 χρόνια λειτουργίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Μαίρη Ανδρέου, τηλ.: 210 

6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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