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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GIS) ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Έκθεση τεχνικού αντικειμένου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου
χωρίζεται σε έξι ενότητες:
- Εισαγωγή

: Ιστορικό, γενικό πλαίσιο και σκοπός

- Αντικείμενο εργασιών

: Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου, των
πακέτων εργασίας και των παραδοτέων

- Πρόγραμμα εργασιών

: Καθορισμός σταδίων και διάρκειας σύμβασης,
Χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, τρόπος πληρωμής.

- Εκτέλεση του έργου

: Περιγραφή των ειδικών απαιτήσεων τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, τρόπος και κριτήρια
ανάθεσης

- Προϋπολογισμός

: Προεκτίμηση αμοιβής

1.1 Ιστορικό
Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε και λειτουργεί ως ένα σύγχρονο επιχειρησιακό
εργαλείο χωρικής ανάπτυξης και βιώσιμης κινητικότητας, υποστηρίζοντας
ταυτόχρονα την ολοκληρωμένη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού
και των καθέτων αξόνων. Το αντικείμενο εργασιών του Παρατηρητηρίου αφορά την
συστηματική παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των
καθέτων αξόνων και στην παροχή έγκυρων και επίκαιρων υπηρεσιών
πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων
αναπτυξιακού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όχι μόνο στην ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ), αλλά και σε Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές καθώς και σε
αναπτυξιακούς φορείς της ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού. Τα
αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου
διατίθενται στις αρχές, στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς κυρίως
μέσω του Ίντερνετ, μέσω e-mail και άλλων ψηφιακών μέσων, αλλά και μέσω
εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.
Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο παρακολουθεί και ενημερώνει, μέσω ενός συστήματος
50 περίπου δεικτών, για τις επιδράσεις του αυτοκινητόδρομου και των καθέτων
αξόνων στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην εδαφική συνοχή, στη χωροταξική
οργάνωση και στην οικιστική ανάπτυξη, στην προσπελασιμότητα και στη δικτύωση,
στο σύστημα μεταφορών και στις μετακινήσεις, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον.
Κεντρικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελεί η ανάπτυξη πληροφοριακού
συστήματος διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και παρακολούθησης των δεικτών
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με το οποίο δίνεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής, υπολογισμού και
παρακολούθησης διαφορών μεγεθών-δεικτών, καθώς και η χωροταξική/γεωγραφική
τους ανάλυση.
Η σκοπιμότητα και
εναρμονισμένα με
προγραμμάτων και
θεσμικό πλαίσιο
πολεοδομίας.

το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου είναι
τις πολιτικές καθώς και με τις απαιτήσεις των ανάλογων
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, καθώς και με το Ελληνικό
αναπτυξιακού σχεδιασμού, μεταφορών και χωροταξίας-

Το διαμορφωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2016-2023 του Παρατηρητηρίου εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (αποφ. υπ αριθμ. 90615/28.09.2016) και .σύμφωνα με απόφαση (με ΑΔΑ: 6Σ7Ο465ΧΙ8-228) της Ειδικής
Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, εγκρίθηκε η ένταξη ως Πράξη
με κωδικό ΟΠΣ 5007262 και η χρηματοδότηση με Κωδ. ΣΑ: Ε2711 της υλοποίησης
του Δράσεων του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για το διάστημα 20162023, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής", Υπηρεσίες συμβούλου για
την οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης
γεωχωρικών δεδομένων (GIS) του Παρατηρητηρίου» αποτελεί το 2ο Υποέργο της
ενταγμένης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξης.

1.2. Γενικό Πλαίσιο
Μία από τις βασικές προγραμματισμένες δράσεις του Παρατηρητηρίου για την
περίοδο 2016-2023 αφορά στην επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των
δραστηριοτήτων του από εξειδικευμένο σύμβουλο, ώστε να εξασφαλιστεί η
αναβαθμισμένη οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, στο επίκεντρο του οποίου
βρίσκεται το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS1), σύμφωνα με τις θεσμικές και
τεχνικές διατάξεις και προδιαγραφές που καθορίζονται από το Ν.3882/2010 και την
οδηγία INSPIRE της Ε.Ε. (2007/2/ΕΚ) για την υποδομή και τις υπηρεσίες
γεωπληροφορικής.
Ο Νόμος 3882 (ΦΕΚ166/Α’/22-09-2010) εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ «για τη δημιουργία υποδομής χωρικών
πληροφοριών
στην
Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
(INSPIRE)»,
και
θεσπίζει
συμπληρωματικές διατάξεις για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)2. Η ΕΥΓΕΠ αφορά στην θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων,
μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την
συντονισμένη οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας
γεωχωρικών δεδομένων/μεταδεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των Δημοσίων
Αρχών. Σύμφωνα με το Ν.3882/2010:

1
2

Geographic Information System
http://www.inspire.okxe.gr/
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Ως γεωχωρικά δεδομένα ορίζονται οποιαδήποτε δεδομένα, σε ψηφιακή ή
αναλογική μορφή, αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική
τοποθεσία ή/και μπορούν να έχουν γεωγραφική απεικόνιση, να έχουν δηλαδή
γεωγραφική-χωρική αναφορά.



Ως μεταδεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που συνοδεύουν υποχρεωτικά
και περιγράφουν τα ίδια τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, για παράδειγμα
την ημερομηνία παραγωγής/ενημέρωσής τους, τα στοιχεία επαφής της
δημόσιας αρχής, την κλίμακα, την πρωτογενή πηγή κτλ.



Ως Δημόσιες Αρχές ορίζονται τα κυβερνητικά όργανα, όλες οι δημόσιες
υπηρεσίες αλλά και οι εποπτευόμενοι φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε., η οποία συμμετέχει στο Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) των
ΓΓΔΕ/ΓΓΣΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Το τεχνικό αντικείμενο, τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα, καθώς και οι ειδικές
απαιτήσεις για την παροχή των υπηρεσιών συμβούλου διαμορφώνονται με βάση τις
προδιαγραφές και τις ανάγκες υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος
γεωχωρικών δεδομένων, και με σκοπό την ολοκληρωμένη υλοποίηση του
Προγράμματος Δράσης 2016-2023 του Παρατηρητηρίου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η «παροχή υπηρεσιών συμβούλου» αφορά γενικά στην αναδιοργάνωση και την
αναβαθμισμένη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Γεωχωρικών
Δεδομένων (GIS) του Παρατηρητηρίου. Ειδικότερα, το αντικείμενο εργασιών της
σύμβασης περιλαμβάνει τρεις (3) Άξονες Εργασιών:
Ι. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με
βάση τη βέλτιστη επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και κωδικοποίηση σε
επίπεδα καταλόγων, φακέλων και αρχείων, και την ανάπτυξη
ομογενοποιημένης και διαλειτουργικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων/
μεταδεδομένων για όλους τους δείκτες και τα θέματα που παρακολουθεί το
Παρατηρητήριο. Τα παραδοτέα των εργασιών θα πρέπει είναι σε πλήρη
εναρμόνιση με τις θεσμικές και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται
από το Ν.3882/2010 και την οδηγία INSPIRE της Ε.Ε. (2007/2/ΕΚ) για την
υποδομή και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων.
ΙΙ. Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών διαδικασιών για δείκτες
Ο άξονας εργασιών αφορά, πρώτον, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των
απαραίτητων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών σε περιβάλλον GIS για την
συστηματική παρακολούθηση οκτώ (8) δεικτών και, δεύτερον, στην
υποστήριξη των υπολογιστικών διαδικασιών για άλλους δείκτες χωρικών
επιδράσεων που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο.
ΙΙΙ. Σύνταξη προδιαγραφών για τον νέο ιστότοπο του Παρατηρητηρίου
Αφορά στην σύνταξη αναλυτικών προδιαγραφών και τεχνικού αντικειμένου
εργασιών για την διενέργεια διαγωνισμού προκειμένου να σχεδιαστεί και
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αναπτυχθεί ο νέος ιστότοπος του Παρατηρητηρίου (ειδικά σε σχέση με την
αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών) καθώς και στην υποστήριξη της
επίβλεψης/παραλαβής της σχετικής σύμβασης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το αντικείμενο εργασιών του συμβούλου περιλαμβάνει την
πιστοποιημένη εφαρμογή της Οδηγίας Inspire, την παραγωγή τεκμηρίωσης και την
παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό του Παρατηρητηρίου πάνω στην χρήση των
παραγόμενων συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης των προγραμματισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων του
Παρατηρητηρίου, όπως η επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων για τον υπολογισμό
δεικτών και για την παραγωγή θεματικών εκθέσεων, με βάση τις ανάγκες του
Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων
της Εγνατία Οδού και των κάθετων αξόνων.
Για όλες τις παραπάνω εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες
ενότητες του Αντικειμένου Εργασιών, και δεδομένου ότι το πληροφοριακό σύστημα
GIS του Παρατηρητηρίου επικοινωνεί με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα και
βάσεις δεδομένων της ΕΟΑΕ, τα αρχεία των οποίων δεν μπορούν να μεταφερθούν
εκτός ΕΟΑΕ, ο Σύμβουλος θα εργασθεί κατά βάση στις εγκαταστάσεις του
Παρατηρητηρίου στα Κεντρικά γραφεία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στη Θεσσαλονίκη,
(6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης, ΤΚ 57001 Θέρμη), σύμφωνα με το καθημερινό
ωράριο της εταιρείας και τις εντολές της Επίβλεψης και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στην
υπάρχουσα υποδομή βάσεων δεδομένων και αρχείων καθώς και η κατανόηση του
τρόπου εσωτερικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου στην ΕΟΑΕ, η συνεργασία με
τα αρμόδια στελέχη της ΕΟΑΕ και τους χρήστες των συστημάτων και η διενέργεια
των ελέγχων των αναπτυσσόμενων συστημάτων στο περιβάλλον τους. Ο Σύμβουλος
είναι υποχρεωμένος, μετά από πρόσκληση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” να συμμετέχει σε
συσκέψεις, να δίνει πληροφορίες ή συμβουλές στις αρμόδιες Υπηρεσίες της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” και να παρέχει κάθε υποστήριξη που είναι χρήσιμη στην “Εγνατία Οδός
Α.Ε.” για το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλες τις εφαρμογές, εργαλεία, πηγαίο
κώδικα (source code), καθώς και όλα τα παραδοτέα χαρτών, εκθέσεων, αρχείων
κ.λπ. στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., στην οποία και θα ανήκουν αποκλειστικά τα
πνευματικά δικαιώματα για τα παραπάνω παραδοτέα, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται
να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτών χωρίς προηγούμενη έγγραφη
εξουσιοδότηση από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
Αναλυτική παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος (γεωχωρικά δεδομένα,
software, hardware, τεχνικά δελτία και αποτελέσματα δεικτών κλπ) του
Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. παρέχεται στο φάκελο έργου που τα
περιεχόμενά του παρατίθενται στο Παράρτημα Α του παρόντος.
Το αναλυτικό αντικείμενο εργασιών και τα Πακέτα Εργασίας ανά Άξονα Εργασιών
περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.
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2.1. Aνάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης
δεδομένων, πληροφοριών και εργασιών που αφορούν στην παρακολούθηση των
δεικτών χωρικών επιδράσεων. Η ανάπτυξη του περιλαμβάνει εργασίες για: (α) την
βέλτιστη επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδα
εξοπλισμού (hardware & software), καταλόγων, φακέλων, αρχείων και δεδομένων,
και (β) την ανάπτυξη, και ένταξη στο πληροφοριακό σύστημα ομογενοποιημένης και
διαλειτουργικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων/ μεταδεδομένων.
Αναλυτικότερα:
Πρώτον, το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό (hardware &
software), όλους τους καταλόγους και όλα τα είδη ψηφιακών αρχείων και δεδομένων
που βρίσκονται ήδη ή/και θα ενταχθούν σε αυτό την επόμενη περίοδο και μέχρι το
πέρας της σύμβασης, προκειμένου να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών για την
παρακολούθηση όλων των δεικτών χωρικών επιδράσεων. Το αντικείμενο εργασιών
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την οργάνωση όλων των απαραίτητων χωρικών και
επιχειρησιακών επιπέδων, φακέλων και διαδρομών που ομαδοποιούν τα αρχεία,
αλλά και των συμπληρωματικών πληροφοριακών πινάκων, διαγραμμάτων,
εγχειριδίων και οδηγιών χρήσης, σύμφωνα με τις τεχνολογικές και δικτυακές
προδιαγραφές και δυνατότητες αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων του
Παρατηρητηρίου και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (ArcGIS – Geodatabases – SDEArcGIS Server/Oracle).
Επιπλέον, η οργάνωση του πληροφοριακού συστήματος που θα προκύψει, θα
πρέπει να προβλέπει και να δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της δομής, των
λειτουργιών και των περιεχομένων του για την ενσωμάτωση νέων δεδομένων και
δεικτών. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης της
πρόσβασης και η διαμόρφωση συστημάτων ασφάλειας. Η αναδιοργάνωση και η
κωδικοποίηση του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να
είναι σύμμορφη με τις προδιαγραφές που τίθενται από την κοινοτική Οδηγία Inspire
και το Ν.3882/2010.
Δεύτερον, ο άξονας εργασιών περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση
ομογενοποιημένης και διαλειτουργικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων. Η βάση θα
πρέπει να εξασφαλίζει με ομοιογενή τρόπο τη διαλειτουργικότητα όλων των συνόλων
γεωχωρικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας Inspire, και με τρόπο
ώστε να μπορεί να διασυνδέεται και να επικοινωνεί (εισροή-εκροή δεδομένων), με
άλλα συστήματα εντός ή εκτός της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., τα οποία παρέχουν τα
πρωτογενή στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση όλων των δεικτών
και των θεμάτων χωρικών επιδράσεων. Τα γεωχωρικά δεδομένα που ήδη υπάρχουν,
αλλά και αυτά που θα ενταχθούν ως αποτέλεσμα των προγραμματισμένων
προμηθειών, εργασιών, μετρήσεων και ερευνών-μελετών του Παρατηρητηρίου κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, θα πρέπει:


να καταγραφούν, να ενοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν κατάλληλα,



να συμμορφωθούν ομοιογενώς με τις προδιαγραφές που τίθενται στο πλαίσιο
της Οδηγίας Inspire, και
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να ενταχθούν, μετά από έλεγχο, ενημέρωση και αξιολόγηση, στη βάση με τη
δημιουργία σύμμορφων καταλόγων και μεταδεδομένων.

Ο κατάλογος με τα υπάρχοντα κύρια γεωχωρικά δεδομένα παρέχεται στον φάκελο
έργου που παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.
Η ομογενοποιημένη και διαλειτουργική βάση γεωχωρικών δεδομένων θα αναπτυχθεί
εντασσόμενη στην υποδομή πληροφοριακών συστημάτων του Παρατηρητηρίου και
της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (ArcGIS – Geodatabases – SDE-ArcGIS Server/Oracle).
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστεί με οποιοδήποτε
σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS). Η δομή της βάσης γεωχωρικών
δεδομένων που θα προκύψει θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα επέκτασης, για την
ενσωμάτωση νέων δεδομένων και δεικτών ή την βελτίωση των υπαρχόντων. Η
αρχιτεκτονική της βάσης θα πρέπει να είναι ανοικτή και τέτοια ώστε να εντάσσονται
απαραίτητα αρχεία από άλλες εφαρμογές (π.χ. import αρχείων GIS, excel, .mdb, csv,
.htm, ENVI, SPSS, CAD, εικόνων κλπ) και ταυτόχρονα άλλες εφαρμογές να μπορούν
εύκολα να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες της (π.χ. extract αρχείων σε μορφή
κατάλληλη για χρήση από άλλα software). Ο σύμβουλος, επίσης, θα εντάξει στη
βάση τις εφαρμογές υπολογισμού δεικτών, που θα αναπτύξει σε συνεργασία με τα
στελέχη του Παρατηρητηρίου, στο πλαίσιο του Άξονα Εργασιών ΙΙ «Ανάπτυξη και
εφαρμογή υπολογιστικών διαδικασιών για δείκτες» (παρ. 2.2).
Σκοπός είναι η συγκέντρωση όλων των αρχείων σε μια διαλειτουργική βάση
ομογενοποιημένων γεωχωρικών δεδομένων ώστε να είναι δυνατή μια δομημένη και
διαβαθμισμένη οργάνωση, επεξεργασία και παρουσίασή τους, που θα καθιστά, μέσω
απλών στο χειρισμό διεπαφών, αξιόπιστη και εύκολη (ενδεικτικά, κατ’ ελάχιστο και
όχι περιοριστικά):


τη διαχείριση και μελλοντική επέκταση,



την καταχώρηση, την πρόσβαση, την επεξεργασία και διόρθωση, την ευέλικτη
αναζήτηση, προβολή και άντληση,



την παραμετροποίηση στο σύστημα διεπαφής και τον εμπλουτισμό με σημεία
ενδιάμεσων ελέγχων,



την διαχείριση περιπτώσεων ενημέρωσης του ίδιου συνόλου γεωχωρικών
δεδομένων από δύο ή περισσότερους χρήστες.



την ανάπτυξη χρονοσειρών, την προσαρμογή και τροποποίηση γεωχωρικών
δεδομένων, και τη διατήρηση ιστορικότητας,



την παράλληλη εκτέλεση διεργασιών και ερωτημάτων,



την αναζήτηση αρχείων και στοιχείων στα περιεχόμενα δεδομένα, τις
κατηγορίες τους, καθώς και στα μεταδεδομένα



την υποστήριξη εντολών όπως import, export, create table κλπ., σε μορφή
excel worksheet/workbook, .html, spreadsheet, .xml κλπ),



τη δυνατότητα ευελιξίας στις SQL ερωτήσεις, όπως η επιλογή συγκεκριμένων
επιθυμητών συνόλων (aggregates),

K:\Promithies\2018_Σύμβουλος GIS -5623\Tefhi\03_SoW_5623.doc
8

-8-

0000/5623/Β02



τη δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων και ορισμού των κριτηρίων επιλογής
δεδομένων,



τη δυνατότητα χρήσης ερωτημάτων που έχει επιτυχώς διατυπώσει ένας
χρήστης, από άλλους χρήστες,



τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης και χρήσης των αρχείων από
πολλαπλούς χρήστες,



τη διαχείριση των χρηστών με δυνατότητα ορισμού διαφόρων επιπέδων
χρήσης (π.χ. read-only, read-write, διαχειριστές ομάδας εργασίας,
διαχειριστές εφαρμογής, διαχειριστές συστήματος κλπ.),



τη χρήση διαδοχικών βοηθητικών οδηγών (wizards), ώστε το εργαλείο
διαχείρισης ερωτημάτων να προσφέρει ευκολία εκμετάλλευσης και απόδοσης
των αναλυτικών χαρακτηριστικών της βάσης δεδομένων, τελικούς χρήστες
όπως εκείνοι επιθυμούν και ανάλογα με τις ανάγκες τους,



τη δυνατότητα ενσωμάτωσης έτοιμων συναρτήσεων στα ερωτήματα,



τη δυνατότητα χρήσης έτοιμων προτύπων για την εξαγωγή και εκτύπωση
πινάκων και διαγραμμάτων (templates όπως matrix, tabular) και επέμβασης
στην τελική μορφή (επικεφαλίδες, format κλπ) τόσο για τα δεδομένα όσο και
για μεταδεδομένα,



την ανάλυση μέσα από πολλαπλές διαστάσεις και ιεραρχίες (π.χ. τεχνικές
‘drill down’, ‘roll up’ και εναλλαγή διαστάσεων – αξόνων, δηλαδή τη
δημιουργία pivot table), τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων, και τη
δυναμική σύνδεση με τα περιεχόμενα της βάσης,



τη δυνατότητα ανάκλησης και επανάληψης ενεργειών (Undo/Redo) σε
«βάθος» άνω των 50 ενεργειών και με ύπαρξη προειδοποίησης όταν
εξαντλείται η δυνατότητα ανάκλησης ενέργειας,



την υποστήριξη πεδίων τύπου Date και Time,



τη δυνατότητα ένταξης, διασύνδεσης και πρόσβασης σε περιγραφικές
πληροφορίες και συνοδευτικά αρχεία (π.χ. εικόνες και κείμενα, αρχεία
.dxf/dwg και ,mxd, spreadsheets, αρχεία MS Office, αρχεία multimedia κλπ)
των δεδομένων και των δεικτών,



την δυνατότητα ελέγχου και ομογενοποίησης του συστήματος αναφοράς και
του προβολικού συστήματος των γεωγραφικών δεδομένων και αρχείων,



την δυνατότητα πρόσβασης με βάση χωρική επιλογή (γεωκωδικοποίηση) ή
χρονική επιλογή του χρήστη,



τη δυνατότητα πρόσβασης και ανάκτησης των δεδομένων, όπως και των
μεταδεδομένων τους μέσω του GIS (είτε μέσω σημείου, είτε μέσω
πολύγωνου, είτε μέσω γραμμής), με σωστή διαχείριση χαρτογραφικών
υποβάθρων και διαφορετικών γεωαναφορών,



την υποστήριξη της στατιστικής-χωρικής ανάλυσης και της χαρτογραφικής
παρουσίασης μέσα από ροές ελέγχου και εργασίας,
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την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείου συσχέτισης δεικτών (π.χ. τύπου
Balanced Scorecard),



την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με την χρήση διαγραμμάτων και
συγκριτικών (χωρικά και χρονικά) πινάκων,



τη δυνατότητα εισαγωγής σχολίων και block ή προκαθορισμένων σχημάτων
με τις αντίστοιχες προδιαγραφές,



την υποστήριξη πολλαπλών versions πινάκων με δυνατότητες merge, conflict
detection & resolution, discard κλπ. και με διασφάλιση του transaction
consistency,



τη δυνατότητα ορισμού readonly περιοχών της βάσης δεδομένων, με
δυνατότητα μετατροπής σε read-write και το αντίστροφο,



την εφαρμογή ικανών τεχνικών μπλοκαρίσματος
διασφαλίζετε η αξιοπιστία των αρχείων,



τη διατήρηση διαφορετικών εκδόσεων,



την παραγωγή μεταδεδομένων, που εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει τα
τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε συνόλου, καθώς και τις μεθόδους μέτρησης και
επεξεργασίας τους,



τον έλεγχο και την ασφάλεια, με μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας
(backup/restore, incremental backup, parallel backup/restore, point-in-time
recovery, block-level recovery, trial recovery, automated disk-based backups,
automatic recovery),



την υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων από ανθρώπινα λάθη με τη
δυνατότητα διατήρησης των παλαιών τιμών των πεδίων της βάσης
δεδομένων και υποβολής ερωτημάτων (queries) για το περιεχόμενο της
κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν,



την υποστήριξη κλειδώματος σε επίπεδο γραμμής πίνακα (row level locking),
χωρίς περιορισμό στον αριθμό των χρηστών ή/και των transactions και με
ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνέπειας (consistency) και της ακεραιότητας
(integrity) των δεδομένων, χωρίς αυτόματο lock escalation, από το επίπεδο
της γραμμής στο επίπεδο σελίδας (page) ή πίνακα,



το κεντρικό έλεγχο, την παρακολούθηση και την διαχείριση των
περιεχομένων, των χρηστών, των στατιστικών στοιχείων χρήσης και
επίδοσης της βάσης,



τη επαναφορά διαγραμμένων αρχείων από το διαχειριστή,



τον ορισμό και διαχείριση ροών εργασίας και επιχειρησιακών διαδικασιών,



την υποστήριξη Unicode v3 character sets (συμπεριλαμβανομένων των
ελληνικών) και των UTF-8 και UTF-16 encodings,



τη δυνατότητα μετατροπής των διεπαφών και των λοιπών λειτουργιών,
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τη διατήρηση από τους χρήστες αντιγράφων των αρχείων της βάσης τοπικά
στον υπολογιστή τους με δυνατότητα χρήσης εργαλείου για τον συγχρονισμό
των αρχείων,



τη δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλες βάσεις γεωχωρικών δεδοµένων της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει την περιγραφή της αρχιτεκτονικής, των
μεθόδων οργάνωσης των δεδομένων και της λειτουργίας με τη σύνταξη
υποστηρικτικών γραφημάτων, εγχειριδίων και οδηγιών χρήσης της βάσης καθώς και
ειδικού λεξικού όρων της βάσης γεωχωρικών δεδομένων (data dictionary).
Η βάση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα έκδοσης (export) μεταδεδομένων
(metadata) για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων που εμπεριέχεται σε αυτή,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE, σε κατάλληλη μορφή αρχείων
στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Η έκδοση των μεταδεδομένων θα
συνοδεύεται από τη δημιουργία και ενημέρωση ενός συγκεντρωτικού αρχείου
καταλόγου δεδομένων/μεταδεδομένων για όλα τα σύνολα, που θα επεξηγεί
αναλυτικά τα περιεχόμενα και τη δομή κάθε επιμέρους συνόλου και επιπέδου
πληροφορίας. Παράδειγμα συγκεντρωτικού καταλόγου παρέχεται στο φάκελο έργου
που σύμφωνα με το παράρτημα Α του παρόντος (π.χ. το αρχείο
Observe_Analytic_GeoCatalog_201407_symvGIS.xls).
Οι χρήστες του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, και ειδικότερα της
βάσης γεωχωρικών δεδομένων, θα είναι κυρίως τα στελέχη και οι συνεργάτες του
Παρατηρητηρίου, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η δυνατότητα κατάλληλα
διαβαθμισμένης παροχής πρόσβασης και σε άλλα στελέχη της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
(συνολικά αριθμός χρηστών > 7). Αναλόγως, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
κατάλληλα διαβαθμισμένης πρόσβασης στους χρήστες (ή «ομάδες χρηστών»),
λαμβάνοντας
υπόψη
και
τις
προδιαγραφές
λειτουργίας,
διαχείρισηςπαρακολούθησης και ασφάλειας των εφαρμογών.
Επισημαίνεται, ακόμη, πως ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία
και το κώδικά των εφαρμογών, μέσα από τη χρήση ανοικτών προτύπων ώστε οι
διαχειριστές του συστήματος να μπορούν στο μέλλον να τις αναπροσαρμόσουν ή να
τις εντάξουν σε ένα άλλο σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Οι ελληνικοί
χαρακτήρες, που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μορφές των δεδομένων, θα
ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 928 και η κωδικοποίηση (code page) θα είναι
σεISO8859-7.
Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει την εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήματος, την ένταξη αναβαθμισμένων εκδόσεων λειτουργικών
προγραμμάτων και εργαλείων, τη διαμόρφωση προτάσεων αναβάθμισης και
προδιαγραφών για σχετικές υπηρεσίες, καθώς την σχετική εκπαίδευση και
συμβουλευτική υποστήριξη του ειδικού στελέχους (Διαχειριστής Συστημάτων) του
Παρατηρητηρίου. Το αντικείμενο εργασιών-υπηρεσιών περιλαμβάνει επίσης την
παρακολούθηση/πιστοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξη στις υποχρεώσεις του
Παρατηρητηρίου της ΕΟΑΕ έναντι του Ν.3882/2010 και της κοινοτικής οδηγίας
INSPIRE για τα γεωχωρικά δεδομένα, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Κεφαλαίου Α’ του Ν. 4305/2014 σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα».
Κατά τη διάρκεια της αναδιοργάνωσης των αρχείων, καταλόγων και βάσεων
δεδομένων, οι τρέχουσες λειτουργίες του Παρατηρητηρίου θα πρέπει να
επηρεαστούν κατά το ελάχιστο δυνατόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό,
θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη χρόνου για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο
νέο σύστημα χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στις καθημερινή λειτουργία του
Παρατηρητηρίου (με σταδιακή εφαρμογή της αναδιοργάνωσης, τακτική τήρηση
αντιγράφων ασφαλείας, παροχή επαρκούς χρόνου επανασύστασης των GIS
projects, κ.λπ.).
Ο άξονας εργασιών περιλαμβάνει εργασίες υποστήριξης του Παρατηρητηρίου σε
σχέση με τις προδιαγραφές και τα παραδοτέα μελετών-ερευνών, με ενέργειες
προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων, την ικανοποίηση έκτακτων αιτημάτων
από άλλες Διευθύνσεις της ΕΟΑΕ ή τρίτους κλπ.
Τα παραδοτέα αφορούν στην σταδιακή εκτέλεση των απαραίτητων για τα παραπάνω
εργασιών και συνοψίζονται σε τέσσερις (4) τρίμηνες «εκθέσεις πεπραγμένων GIS»,
στις οποίες θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των εκτελεσμένων ενεργειών, των
αποτελεσμάτων και των παραγόμενων εφαρμογών. Οι τρίμηνες εκθέσεις
αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας:








ΠΕ-1: «1η Έκθεση Πεπραγμένων GIS» (3 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης)
ΠΕ-2: «2η Έκθεση Πεπραγμένων GIS» (6 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης)
ΠΕ-3: «3η Έκθεση Πεπραγμένων GIS» (9 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης)
ΠΕ-4: «4η και Τελική Έκθεση Πεπραγμένων GIS» (12 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης)

Το τελευταίο Πακέτο Εργασίας (ΠΕ-4), δηλαδή η ««4η και Τελική Έκθεση
Πεπραγμένων GIS», θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και συνοψίζει το σύνολο των
εκτελεσμένων ενεργειών, των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων εφαρμογών
της σύμβασης.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο ανάδοχος εγγυάται περίοδο καλής λειτουργίας για
περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης
προσφέροντας, εφόσον απαιτηθεί, δωρεάν τεχνική υποστήριξη-συντήρηση για τα
παραγόμενα των παραπάνω εργασιών.

2.1.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος
Το αναπτυσσόμενο Σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική δύο επιπέδων:
1. Επίπεδο Βάσης (η Βάσεων) Δεδομένων – Database tier: περιλαμβάνει
υπάρχουσες, βελτιωμένες υπάρχουσες και νέες βάσεις δεδομένων.
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2. Επίπεδο Υπηρεσιών (Service tier): Περιλαμβάνονται οι εφαρμογές που θα
χρησιμοποιηθούν και αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της
υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (υπολογιστικές διαδικασίες για δείκτες
χωρικών επιδράσεων, δημιουργία εφαρμογών πρόσβασης/χρήσης βάσεων
δεδομένων, άλλες εφαρμογές για υπολογισμό δεικτών και παρουσίαση και
διάχυση αποτελεσμάτων κλπ.).

2.1.1.1 Επίπεδο Βάσης Δεδομένων (Database tier)

Το επίπεδο αυτό θα περιλαμβάνει καταρχάς το υπάρχον σύστημα διαχείρισης
γεωχωρικών δεδομένων του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το οποίο
βασίζεται στην Oracle RDBMS, και στο λογισμικό ArcGIS-SDE-ArcGIS
Server/Oracle, για τη σύνδεση και αποθήκευση στην Oracle RDBMS των δεδομένων
GIS, καθώς και σε συγκεκριμένο αριθμό τοπικών γεωβάσεων (Geodatabases), για
αποθήκευση δεδομένων GIS σε επίπεδο δεικτών και GIS-projects.
Περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία νέας διαλειτουργικής βάσης γεωχωρικών
δεδομένων (Oracle), στην οποία αυτό θα πρέπει να αποθηκευτούν και να
οργανωθούν κατάλληλα όλα τα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα και τα
μεταδεδομένα τους, που δεν είναι ήδη ενταγμένα στην υπάρχουσα βάση
ArcSDE/Oracle, όπως και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το
σύνολο των λειτουργιών του Παρατηρητηρίου.
Τα μη δομημένα δεδομένα (εικόνες, αρχεία .pdf κ.λπ.), μπορούν να αποθηκευτούν
στο επίπεδο της Βάσης Δεδομένων μέσω των μεταδεδομένων τους (αποθηκευμένα
σε κατάλληλο σχήμα της βάσης), χωρίς τα ίδια να βρίσκονται κατ’ανάγκη
αποθηκευμένα στη Βάση, ώστε να είναι εφικτή η χρήση των λειτουργιών και
εργαλείων της Βάσης για αναζήτηση, εξεύρεση, κατηγοριοποίηση, εφαρμογή
ερωτημάτων και μεταποθήκευση δεδομένων.
Στο ίδιο επίπεδο μπορούν να αποθηκευτούν και επιπλέον υποστηρικτικές εφαρμογές
που αλληλεπιδρούν άμεσα ή έμμεσα με τη βάση (π.χ. εφαρμογές δημιουργίας
μεταδεδομένων).
Συνιστάται η διεπαφή (interface) με τη βάση δεδομένων να πραγματοποιείται χωρίς
τη μεσολάβηση ενδιάμεσου επιπέδου (σύνδεση natively στη βάση). Η διεπαφή αυτή
θα πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη, άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση με τη βάση (ή τις
βάσεις) δεδομένων, από όλους τους χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα (και
σύμφωνα με το σχεδιασμό διαχείρισης πρόσβασης και ασφαλείας του συστήματος).
Η οργάνωση και η διασύνδεση των δεδομένων στη βάση γεωχωρικών δεδομένων θα
πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος δικτυακής διαχείρισης
γεωχωρικών δεδομένων, και να εξασφαλίζει τη μέγιστη διαλειτουργικότητα για
απρόσκοπτη επικοινωνία (εισροή-εκροή) με άλλα συστήματα έξω από το
Παρατηρητήριο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., με στόχο την εισαγωγή πρόσθετων αλλά
και επικαιροποιημένων δεδομένων, από συνεργαζόμενους φορείς ή οργανισμούς.
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2.1.1.2 Επίπεδο Υπηρεσιών (Service tier)

Το επίπεδο αυτό θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα λογισμικά και ιδιοποιημένες
(custom) εφαρμογές, που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου αυτού.
Περιλαμβάνονται:


Βασικές υπολογιστικές διαδικασίες σε περιβάλλον GIS, αυτοματοποιημένου
υπολογισμού δεικτών χωρικών επιδράσεων.



Εφαρμογές διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων και ενιαίας διαχείρισης
γεωχωρικών δεδομένων.



Εφαρμογές που θα αφορούν στη δημιουργία και ενημέρωση μεταδομένων.

Τα λογισμικά και οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν, θα
πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμβατότητα/συνεργασία με τα υπάρχοντα λογισμικά
και υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., καθώς και με τις
προδιαγραφές και πρακτικές της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.

2.1.2 Σχεδιασμός-υλοποίηση του έργου
Ο σχεδιασμός του έργου για την «Αναδιοργάνωση και αναβαθμισμένη λειτουργία του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS) του
Παρατηρητηρίου» θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Καταγραφή υπάρχουσας πληροφοριακής και δικτυακής υποδομής.
2. Καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών εργασίας του Παρατηρητηρίου, των
εισερχόμενων δεδομένων και παραγόμενων Πληροφορικών Προϊόντων
(Information Products), καθώς και των απαιτήσεων των χρηστών.
3. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE.
4. Δημιουργία μεταδεδομένων.
5. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης (βάσεων) δεδομένων, ένταξη δεδομένων
και μεταδεδομένων σε αυτήν, καθορισμός προδιαγραφών χρήσης και
ασφαλείας. Για τα μη δομημένα δεδομένα, αναμόρφωση των καταλόγων τους,
και εισαγωγή μεταδεδομένων τους στη βάση.
6. Ενσωμάτωση στη βάση δεδομένων βασικών υπολογιστικών διαδικασιών
αυτοματοποιημένου υπολογισμού δεικτών χωρικών επιδράσεων.
Σε όλα τα παραπάνω στάδια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τυχόν αλλαγές στην
πληροφοριακή υποδομή της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., που έχουν προγραμματιστεί και
θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος Έργου (π.χ. αναβάθμιση
διακομιστών, αύξηση/μείωση διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου, αλλαγή version
Oracle, αλλαγή version ArcGIS, κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό συνιστάται να εφαρμοστεί η
αναδραστική μέθοδος ανάπτυξης (Iterative Development Methodology), με τακτική
επανεξέταση των προηγούμενων σταδίων υλοποίησης του έργου, ώστε να
συμπεριλαμβάνονται και τυχόν αλλαγές, προσθήκες και/ή βελτιώσεις. Τυχόν
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επιβαρύνσεις κόστους εξαιτίας παρόμοιων αλλαγών θα επιβαρύνουν αποκλειστικά
τον Ανάδοχο του Έργου.

2.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών διαδικασιών για δείκτες
Ο άξονας εργασιών αφορά, πρώτον, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων
υπολογιστικών διαδικασιών σε περιβάλλον GIS για την συστηματική παρακολούθηση
της πορείας των δεικτών που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, μέσω της
εξαγωγής πινάκων αποτελεσμάτων και χαρτών των δεικτών.
ENV03

Συνοχή – Αποκοπή Οικισμών

ENV06

Αποκοπή Επικοινωνίας Φυσικών Περιοχών

ENV08

Εγγύτητα σε Προστατευόμενες Περιοχές

ENV09

Διασταυρώσεις με Επιφανειακά Νερά

TRA05

Χρονοαπόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

SET01

Ωφελούμενος Πληθυσμός

SET12

Πυκνότητα Πληθυσμού

TRA10

Πυκνότητα Οδικού δικτύου

Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει τη περιγραφή της μεθοδολογίας και τη
σύνταξη οδηγιών για την εκτέλεση των υπολογισμών και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων για κάθε δείκτη. Η επεξεργασία και χαρτογράφηση των δεικτών
αφορά και στην αντίστοιχη αναμόρφωση/επικαιροποίηση των τεχνικών δελτίων τους,
στα οποία προδιαγράφονται τα επιστημονικά και μεθοδολογικά/τεχνικά
χαρακτηριστικά τους.3
Για τον δείκτη TRA05 ειδικότερα προβλέπεται η ευρεία επεξεργασία του όσον αφορά
αποστάσεις και χρονοαποστάσεις, επί του οδικού δικτύου, μεταξύ σημείων ειδικού
ενδιαφέροντος, πόλεων, σταθμών μεταφοράς και κόμβων.
Ο άξονας εργασιών αφορά, δεύτερον, στην υποστήριξη της επεξεργασίας
γεωχωρικών δεδομένων και την παραγωγή αποτελεσμάτων για όλους τους
υπόλοιπους δείκτες, καθώς και για άλλους σύνθετους δείκτες που παρακολουθεί
περιοδικά το Παρατηρητήριο (π.χ. προσπελασιμότητα, εδαφική συνοχή,
πολυκεντρικότητα, δικτύωση-μετακινήσεις μεταξύ πόλεων κα). Οι δείκτες αυτοί
απαιτούν ιδιαίτερη μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά στον
υπολογισμό και τη γεωγραφική τους ανάλυση, με τη χρήση, για παράδειγμα,
σύνθετων συναρτήσεων και ειδικών κανόνων και εργαλείων του ArcGIS (π.χ. χρήση
χωρικής ανάλυσης και τοπολογίας δικτύων για τον υπολογισμό διαδρομών,
αποστάσεων, χρονοαποστάσεων, προσβάσιμου πληθυσμού, πυκνότητας δικτύων,
μετακινήσεων κλπ). Οι σχετικές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα συνοδεύονται
από γραπτή περιγραφή των κανόνων, των ρουτίνων εργασίων και της μεθοδολογίας
ελέγχου τήρησης τους που απαιτούνται για την διευκόλυνση της άμεσης
3

Ενημερωτικά αναφέρεται πως οι μέχρι σήμερα υπολογισμοί γινόταν με χρήση VisualBasic και
βιβλιοθηκών ESRI.
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επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων και τον υπολογισμό δεικτών, σε περιβάλλον
ArcGIS και MS Excel/Access ή SPSS.
Για τις παραπάνω εργασίες ο σύμβουλος θα καταγράψει, αξιολογήσει και αξιοποιήσει
κατάλληλα την υπάρχουσα υποδομή, την μεθοδολογία και την οργάνωση
δεδομένων, αρχείων, αυτοματοποιημένων διαδικασιών, υπολογιστικών πράξεων και
εργαλείων που διαθέτει το Παρατηρητήριο.
Πληροφορία και υλικό για τους δείκτες του Παρατηρητηρίου παρέχονται στον φάκελο
έργου όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.
Τα παραδοτέα αφορούν στην σταδιακή εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και την
παράδοση των σχετικών εφαρμογών και αποτελεσμάτων, και συνοψίζονται σε δύο
(2) «εκθέσεις ανάλυσης δεικτών», στις οποίες θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των
εκτελεσμένων ενεργειών, των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων εφαρμογών. Οι
εκθέσεις αυτές αντιστοιχούν σε δύο (2) Πακέτα Εργασίας:




ΠΕ-5: «1η Έκθεση ανάλυσης δεικτών» (5 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης).
ΠΕ-6: «2η και Τελική Έκθεση ανάλυσης δεικτών» (10 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).

2.3. Σύνταξη προδιαγραφών για τον νέο ιστότοπο του Παρατηρητηρίου
Ο άξονας εργασιών αφορά στην σύνταξη έκθεσης με τις αναλυτικές προδιαγραφές
και εργασίες που θα απαιτηθούν για την προγραμματιζόμενη δημιουργία νέου
ιστότοπου του Παρατηρητηρίου. Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τον
προσδιορισμό των απαραίτητων λειτουργιών/υπηρεσιών προκειμένου να παρέχονται
πληροφορίες και δεδομένα με εύκολο και ευέλικτο τρόπο, χρησιμοποιώντας
θεματικές, χρονικές, τεχνικές και γεωγραφικές παραμέτρους επιλογής από την
πλευρά των χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ιστότοπου του Παρατηρητηρίου σε σχέση με την
παροχή υπηρεσιών διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και αποτελεσμάτων δεικτών, η
σύνταξη των προδιαγραφών θα πρέπει να λάβει υπόψη, επίσης, την τεχνολογία και
τις δυνατότητες αξιοποίησης της Γεωπύλης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (πληροφορίες
παρέχονται στον φάκελο έργου – Παράρτημα Α), ειδικά όσον αφορά την
χαρτογραφική παρουσίαση και διάθεση των αποτελεσμάτων των δεικτών, αλλά και
την διάθεση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων.
Ενδεικτικά παραδείγματα ιστότοπων:
http://www.espon.eu
http://rimap.espon.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/
www.observatory.gr
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database
http://www.geoclip.fr/
Το παραδοτέο αφορά την παράδοση έκθεσης (σε 3 έντυπα και 3 ψηφιακά “.doc”
αντίτυπα) με τις αναλυτικές προδιαγραφές και το τεχνικό αντικείμενο εργασιών βάσει
των οποίων θα μπορεί να δημιουργηθεί ο νέος ιστότοπος του Παρατηρητηρίου. Η
έκθεση θα συμπεριλαμβάνει περιγραφή των τυχόν ειδικών απαιτήσεων, αναλυτική
προεκτίμηση κόστους, με τα στάδια και την εκτιμώμενη διάρκεια ενός τέτοιου έργου.
Το τεύχος αντιστοιχεί σε ένα (1) Πακέτο Εργασίας:


ΠΕ-7: «Προδιαγραφές για τον νέο ιστότοπο του Παρατηρητηρίου» (2 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προεκτιμόμενη αμοιβή της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (75.000 €), χωρίς ΦΠΑ.
Στη συμβατική αμοιβή του Συμβούλου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές, δαπάνες, το
κέρδος του, και ειδικότερα τα έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κ.λπ. που
θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της Σύμβασης, άνευ ουδεμίας επιβάρυνσης της
Αναθέτουσας Αρχής έστω και για επιγενόμενη αιτία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί
για την εκτέλεση της Σύμβασης μετάβαση του Συμβούλου εκτός της έδρας του, οι
δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον ίδιο.

3.1. Χρηματοδότηση
Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με κωδικό ΟΠΣ
5007262 και Κωδ. ΣΑ: Ε2711.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Πρόγραμμα των εργασιών θα υποβληθεί από τον ανάδοχο ένα (1) μήνα μετά την
υπογραφή της σύμβασης με την Έκθεση Εκτίμησης Έργου, η οποία θα
συμπεριλαμβάνει και θα βασίζεται στην καταγραφή από τον ανάδοχο της
υπάρχουσας υποδομής και των διαδικασιών εισαγωγής-επεξεργασίας δεδομένων και
παραγωγής αποτελεσμάτων (Information Products), καθώς και των απαιτήσεων των
χρηστών, προκειμένου να εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.
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4.1. Διάρκεια σύμβασης
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το
Τεχνικό Αντικείμενο και το Πρόγραμμα Εργασιών.

4.2. Στάδια εργασιών
Το πρόγραμμα εργασιών κατανέμεται σε πέντε (5) Στάδια ως εξής:


Στάδιο 1: Έκθεση Εκτίμησης Έργου



Στάδιο 2: Παραδοτέα Πακέτων Εργασίας ΠΕ-7 και ΠΕ-1



Στάδιο 3: Παραδοτέα Πακέτων Εργασίας ΠΕ-5 και ΠΕ-2



Στάδιο 4: Παραδοτέα Πακέτου Εργασίας ΠΕ-3



Στάδιο 5: Παραδοτέα Πακέτων Εργασίας ΠΕ-6 και ΠΕ-4

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα αναγκαίων εσωτερικών προσαρμογών
(π.χ. αλλαγές στη χρονική σειρά των παραδοτέων, μετατροπές/εξειδικεύσεις στα
θέματα των παραδοτέων που περιγράφονται στο Τεχνικό Αντικείμενο) ή/και μείωσης
του Συμβατικού Αντικειμένου, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

4.3. Χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, τρόπος πληρωμής
Ο συνολικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται σε 12 μήνες επιμερισμένος
ανά Στάδιο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα
αντίστοιχα ποσοστά των τμηματικών πληρωμών που θα γίνονται μετά από την
έγκριση των αντίστοιχων παραδοτέων.
ΣΤΑΔΙΟ

Στάδιο
1

ΠΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Έκθεση Εκτίμησης Έργου

ΕΕΕ

ΠΕ - 7
Στάδιο
2
ΠΕ - 1

(συμπεριλαμβανομένης της
καταγραφής υποδομήςδιαδικασιών)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ

1 μήνας
από την υπογραφή
της σύμβασης

10 %
του
συμβατικού
ποσού, με την
έγκριση

Προδιαγραφές για τον νέο
ιστότοπο του
Παρατηρητηρίου

2 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

1η Έκθεση Πεπραγμένων
GIS

3 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

25 %
του
συμβατικού
ποσού, με την
έγκριση
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ΠΕ - 5

1η Έκθεση ανάλυσης
δεικτών

Στάδιο
3

Στάδιο
4

5 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ - 2

2η Έκθεση Πεπραγμένων
GIS

6 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ - 3

3η Έκθεση Πεπραγμένων
GIS

9 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ - 6

2η και Τελική Έκθεση
ανάλυσης δεικτών

10 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

4η και Τελική Έκθεση
Πεπραγμένων GIS

12 μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

Στάδιο
5
ΠΕ - 4

25 %
του
συμβατικού
ποσού, με την
έγκριση
15% του
συμβατικού
ποσού, με την
έγκριση

25%
του
συμβατικού
ποσού, με την
έγκριση

4.4 Συσκέψεις
Με την υπογραφή της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη (έναρξη του
προγράμματος εργασιών) μεταξύ του Παρατηρητηρίου και του Αναδόχου στα
γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα
διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά
των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση μέσα σε 3
εργάσιμες ημέρες από την κάθε σύσκεψη. Στην Έκθεση Εκτίμησης Έργου θα
προτείνεται πρόγραμμα συσκέψεων από τον Ανάδοχο.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (χωρίς
ιδιαίτερη νομική μορφή) ή κοινοπραξίες αυτών, που είναι εγκατεστημένα στην
Ελλάδα, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες
χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του ΠΟΕ, υπό τον όρο ότι κάθε μια θα συμμετέχει στην Ένωση ή
Κοινοπραξία με ελάχιστο ποσοστό 30%.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο
διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε
αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη
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σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε
μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας θα αφορούν στο σύνολο της σύμβασης.

5.1. Προϋποθέσεις Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας
Κάθε Διαγωνιζόμενος, για να μην αποκλειστεί από τη Διαδικασία, οφείλει να διαθέτει
την παρακάτω ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:


Κατά την περίοδο 2005-2017 να έχει αναλάβει και εκπονήσει
επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση έργου με αντικείμενο την
ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Γεωχωρικών Δεδομένων
(GIS) για δείκτες παρακολούθησης μεταφορικών-συγκοινωνιακών
υποδομών ή κοινωνικο-οικονομικών, ή χωροταξικών-πολεοδομικών,
ή περιβαλλοντικών, μεταβολών.



Να διαθέτει το παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, προσωπικό στην ομάδα
παροχής υπηρεσιών:
o

Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας, με
γνώσεις GIS και αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην ανάπτυξη
βάσεων (ORACLE ή SQL) και υπηρεσιών διάθεσης
γεωχωρικών δεδομένων, με εφαρμογή της Οδηγίας Inspire
ή/και του Ν. 3882/2010, που να αποδεικνύεται με την σχετική
εργασιακή/επαγγελματική εμπειρία στο πλαίσιο τουλάχιστον
ενός (1) έργου κατά την περίοδο 2010-2017.

6. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
Όλα τα παραδοτέα των εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων, οδηγιών,
λειτουργικών διαγραμμάτων, αποτελεσμάτων, εικόνων, χαρτών κλπ) υποβάλλονται
σε τρία (3) έντυπα αντίτυπα και σε 3 CD/DVD-ROM που θα περιέχουν όλα τα σχετικά
ψηφιακά αρχεία (π.χ. .doc, .pdf, .xls, .mdb, mxd, .jpeg κοκ)

6.1. Παραδοτέα γεωχωρικά δεδομένα και μεταδεδομένα
Το σύνολο των παραδοτέων γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων,
υπηρεσιών και λογισμικού (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου 3882/2010), που
θα παραχθούν από τον ανάδοχο στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος αντικειμένου
εργασιών θα πρέπει να διατίθενται με ανοικτά πρότυπα και να ακολουθούν τους
κανόνες διαλειτουργικότητας και κοινοχρησίας που ορίζονται από:
(α) την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 3882/2010,
(β) το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, καθώς και
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(γ) το σύνολο της νομοθεσίας για τα δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση.
Σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας των γεωχωρικών
δεδομένων, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σε
εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
άρθρων 22 και 32 του Ν.3882/2010.
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1089/2010 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2010 για
εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδομένων και
υπηρεσιών4 αφορά στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στο
Παράρτημα Ι. Ο Κανονισμός 1089/2010 συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ)
102/2011 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 20115, ο οποίος πρέπει να
εφαρμόζεται συμπληρωματικά για τα ίδια σύνολα δεδομένων. Tα σχέδια των
προδιαγραφών για τις θεματικές κατηγορίες των Παραρτημάτων ΙΙ & ΙΙΙ6 θα
αποτελέσουν νομική πράξη που θα συμπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα Κανονισμό
1089/2010.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες άδειες ή να
μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα στην αναθέτουσα. Ταυτόχρονα, ο ανάδοχος ρητά
και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει κανένα
από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων
δεδομένων/μεταδεδομένων ή άλλου αντικειμένου που προστατεύεται από
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από
τα παραπάνω δικαιώματα που αποκτά η αναθέτουσα.
Τα πνευματικά δικαιώματα /διανοητική ιδιοκτησία / άδειες διανοητικής ιδιοκτησίας
(παρ.18 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 / ΦΕΚ 271 Α΄) των παραδοτέων
γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του
Ν. 3882/2010, θα ανήκουν στην ΕΟΑΕ (ως αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου),
ούτως ώστε να επιτρέπεται (α) η κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισμούς μεταξύ
δημοσίων αρχών και οργάνων της ΕΕ, έτσι όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 27
του Ν.3882/2010 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 268/2010, και (β) η δωρεάν διάθεσή
τους προς τους πολίτες, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από
το νόμο στα αρ. 27 και 28 του ίδιου Νόμου, καθώς και (γ) σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3979/2011 για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».
Για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, ο
Ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει κατάλληλα αρχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με
το πρότυπο του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών (ΕΠΔΓΥ) και το πρότυπο INSPIRE. Μέχρι την έκδοση και έγκριση του
ΕΠΔΓΥ, δημιουργούνται αρχεία μεταδεδομένων μόνο σύμφωνα με το πρότυπο
INSPIRE.
Για τα σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ7 και
πιο συγκεκριμένα για εκείνα που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις 34
4
5
6
7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0013:0034:EL:PDF
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/201/consultation/45851
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0008:0009:EL:PDF
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θεματικές κατηγορίες8 των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, τα μεταδεδομένα θα ακολουθούν
τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής της 3ης
Δεκεμβρίου 2008 για εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα 9. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να συμβουλευτεί το κείμενο ΙNSPIRE Metadata Implementing Rules:
Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2,
16.06.201010), το οποίο εκδόθηκε ως τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του σχετικού
Κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί από τον Ανάδοχο η συντακτική ορθότητα
των αρχείων μεταδεδομένων που θα παραχθούν ως προς το πρότυπο
μεταδεδομένων κατά INSPIRE (INSPIRE xml schema validation).
Για τα σύνολα δεδομένων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ
θα δημιουργούνται αρχεία μεταδεδομένων βασισμένα στο πρότυπο INSPIRE,
παραλείποντας εκείνα τα στοιχεία μεταδεδομένων τα οποία δεν έχουν εφαρμογή,
όπως είναι το στοιχείο μεταδεδομένων «Λέξη κλειδί» που απαιτεί την υποχρεωτική
επιλογή μιας τουλάχιστον από τις 34 θεματικές κατηγορίες των τριών Παραρτημάτων
της Οδηγίας. Αυτά τα αρχεία μεταδεδομένων, εξ ορισμού, δε θα ικανοποιούν τον
έλεγχο συντακτικής ορθότητα κατά INSPIRE (INSPIRE xml schema validation).
Η δημιουργία των αρχείων μεταδεδομένων κατά το πρότυπο INSPIRE μπορεί να
γίνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως είναι η
εφαρμογή INSPIRE Metadata Editor (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor)
που παρέχεται από το INSPIRE Geoportal (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu).
Από την ίδια ιστοσελίδα παρέχεται και η εφαρμογή ελέγχου της συντακτικής
ορθότητας των αρχείων μεταδεδομένων (INSPIRE Metadata Validator: http://inspiregeoportal.ec.europa.eu/validator).

8

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:EL:PDF
10
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Metadata/INSPIRE_MD_IR_and_ISO_v1_2_20100616.pdf
9
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Β. Φούρκας
Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων

Δημ. Ντούφας
Διαχειριστής Συστημάτων
Παρατηρητηρίου

Θάλεια Βαλκούμα
Υποδιευθύντρια Υποστήριξης
Στρατηγικού Σχεδιασμού

Λάμπρος Σακελλαρίου
Τμήμα Ανάλυσης/Ανάπτυξης Συστημάτων
και Διοδίων

Αθανάσιος Ιατρόπουλος
Διευθυντής Ανάπτυξης
Συστημάτων και Τεχνολογιών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την υπ’ αριθμ. 943/2/23.03.18
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

_________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου
1.

Τεχνικό αντικείμενο.

2.

Κατάλογος βασικών γεωχωρικών δεδομένων, υποδομών και υπηρεσιών της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στην ΕΥΓΕΠ
- αρχείο:
http://observatory.egnatia.gr/downloads/gis/EYGEP_GeoCatalog_v2.1.0RC3_ΕΟΑΕ_2
01407_symvGIS.xls

3.

Αναλυτικός κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων και υποβάθρων του
Παρατηρητηρίου
- αρχείο:
http://observatory.egnatia.gr/downloads/gis/Observe_Analytic_GeoCatalog_201407_sy
mvGIS.xls

4.

Πληροφορίες για την ΓΕΩΠΥΛΗ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
- URL: http://geoportal.egnatia.gr/index.php/el/

5.

Πληροφορίες για τα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
- αρχεία:
http://www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=803

6.

Ιστότοπος με αναλυτικές πληροφορίες και υλικό για το αντικείμενο, την
οργάνωση και την υποδομή, τις δραστηριότητες και τις εργασίες, τα
αποτελέσματα και τα προϊόντα του Παρατηρητηρίου
http://observatory.egnatia.gr

7.

Τεχνικά Δελτία δεικτών του Παρατηρητηρίου
http://observatory.egnatia.gr/texnika_deltia/indicators_techn_bulletin.pdf

8.

Πληροφορίες και αποτελέσματα των δεικτών του Παρατηρητηρίου
http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_1_indicators.htm

9.

Ζώνες επιρροής Εγνατίας Οδού
http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_5_impact_zones.htm

10.

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) Παρατηρητηρίου
http://observatory.egnatia.gr/03_tools/3_2_GIS.htm

11.

Έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου
http://observatory.egnatia.gr/observatory/brochure_obs_201503_GR.pdf

12.

Διευθύνσεις και δεσμοί για την πρόσβαση σε αρχεία και προδιαγραφές του
Ν.3882/2010 και της Οδηγίας INSPIRE (σχετικά με τα αναφερόμενα στην
ενότητα 6.1 του τεχν, αντικ.)


http://www.inspire.okxe.gr/



http://inspire.jrc.ec.europa.eu/



http://geodata.gov.gr/geodata/



http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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