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Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» 

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη µιας γεωγραφικής πύλης (Geoportal) για πρόσβαση 
µέσω διαδικτύου σε πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΟΑΕ, συσχέτιση αυτών µε άλλα 
πληροφοριακά συστήµατα εντός εταιρίας όπως και µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου αλλά και το 
ευρύ κοινό. Ως «Έργο» νοούνται οι υπηρεσίες/υλικά που θα παρέχει/ προσφέρει ο Ανάδοχος όπως 
προσδιορίζονται και περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
 
Τα κύρια σηµεία του Έργου «Γεωπύλη Εγνατία Οδός ΑΕ» είναι:  
1. Υπηρεσίες Μελέτης/Ανάλυσης, Ανάπτυξης & Εγκατάστασης της Γεωπύλης και των δύο WebGIS 
Υποσυστηµάτων που την αποτελούν, σε διαδικτυακό περιβάλλον για τη διάθεση των δεδοµένων 
και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους χρήστες. 
2. Η προµήθεια και απεικόνιση τρισδιάστατων/3D πανοραµικών εικόνων υψηλής ανάλυσης κατά 
µήκος της Εγνατίας Οδού στις δύο κατευθύνσεις. 
3. Η υλοποίηση γεωχωρικής Βάσης ∆εδοµένων των µητρώων του έργου (as built) µε τις διακριτές 
γεωγραφικές οντότητες των προδιαγραφών. 
4. H προµήθεια πληροφοριακού εξοπλισµού (Hardware/Software) για τη σωστή, ασφαλή και 
γρήγορη λειτουργία, χρήση και διαχείριση της Γεωπύλης από όλες τις οµάδες των χρηστών εντός 
και εκτός της ΕΟΑΕ.  
 5. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης για χρονική διάρκεια ενός έτους 
 
Το έργο της προτεινόµενης πράξης θα διευκολύνει την ταυτόχρονη πρόσβαση εξωτερικών και 
εσωτερικών χρηστών σε πλήθος πληροφοριών. Οι χρήστες αυτοί µπορεί να είναι:  
• Εµπλεκόµενοι κρατικοί φορείς (υπηρεσίες Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εγνατία Οδός Α.Ε κτλ.) 
• Συνεργάτες της «Εγνατία οδός ΑΕ» (Μελετητές, κατασκευαστές κτλ.) 
• Χρήστες Οδικού ∆ικτύου Βόρειας Ελλάδας & Εγνατίας Οδού (Έλληνες πολίτες, Τουρίστες 

κτλ.) 
 
Όλοι οι χρήστες της Γεωπύλη «Εγνατία Οδός» θα είναι σε θέση να βλέπουν, να αναζητούν, να 
βρίσκουν, να τυπώνουν κτλ. γεωγραφικές πληροφορίες, χάρτες και διαδροµές που σχετίζονται µε 
τη χρήση της ΕΟΑΕ και των Κάθετων Αξόνων. Οι χρήστες ατοµικών πλοηγών (iphone, android, 
κ.λ.π.) θα είναι σε θέση να συνδέονται και να ενηµερώνονται από τα δεδοµένα του συστήµατος. 
Το WeBGIS αυτό θα αποτελεί πύλη (Geoportal) συνεργασίας και οργάνωσης. 
 
Η Γεωπύλη θα αποτελείται από δύο WebGIS υποσυστήµατα. 
Το 1ο Υποσύστηµα θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και θα απεικονίζει γεωγραφικά την Εγνατία οδό 
και τους κάθετους άξονες ενταγµένους στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της Β.Ελλάδας µε κατάλληλα 
γεωµορφολογικά υπόβαθρα ανάλογα µε την κλίµακα απεικόνισης, µε δυνατότητες εύρεσης 
διαδροµών µέσω ενός χρηστικού και λειτουργικού περιβάλλοντος διεπαφής (Geographical User 
Interface-GUI). Στο υποσύστηµα αυτό θα εντάσσονται πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη 
του αυτοκινητοδρόµου όπως διόδια, ΣΕΑ, ΧΣΑ, θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κα. 
∆ιαδραστικές υπηρεσίες θα παρέχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών αλλά και γεωχωρικές 
αναζητήσεις και απεικονίσεις. 
 
To 2ο Υποσύστηµα είναι η επέκταση του 1ου Υποσυστήµατος και θα απεικονίζει τη ΓΒ∆ των 
µητρώων της Εγνατίας οδού πάνω σε τρισδιάστατες πανοραµικές εικόνες υψηλής ακρίβειας µε 
αναλυτικές περιγραφικές πληροφορίες και παρουσίαση των αναλυτικών σχεδίων. Οι χρήστες αυτή 
τη φορά θα είναι το τεχνικό προσωπικό της ΕΟΑΕ αλλά και το προσωπικό των τεχνικών 
υπηρεσιών των ∆ηµοσίων Φορέων όπως του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,  οι Περιφέρειες κα.  
 
Η αναγκαιότητα της Γεωπύλης «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε σχέση µε τους αποδέκτες είναι µεγάλη και 
σηµαντική καθώς δίνει άµεση πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες για το ευρύ κοινό αλλά και 
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τεχνικές πληροφορίες της Εγνατίας Οδού και των συναφών βάσεων δεδοµένων που συσχετίζονται 
µε το έργο και το γεωγραφικό χώρο που το περιβάλει. 
 
Συντοµογραφίες 

Β∆ Βάση ∆εδοµένων 

ΓΒ∆ Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων 

ΓΣΠ Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 

ΓΥΣ  Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού  

∆∆∆  ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

∆Ε∆  ∆/νση Εκµετάλλευσης ∆ικτύου 

∆ΜΕΟ ∆/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας 

∆Υ∆  ∆/νση Υποστήριξης ∆ικτύου 

ΕΓΣΑ’87 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 

EΟ  Εγνατία Οδός (αυτοκινητόδροµος) 

ΕΟΑΕ Εγνατία Οδός ΑΕ (εταιρία) 

ΕΟΤ  Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου  

ΕΣΠΑ  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΥΓΕΠ Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών  

ΕΥ∆  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  

ΕΥ∆ΕΠ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

ΚΑ Κάθετοι Άξονες  

ΚΟΣΕ  Κοµβικό Σηµείο Επαφής  

ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση  

ΛΕΣ Λειτουργία Εκµετάλλευση και Συντήρηση 

Ο∆Ε  Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου  

ΟΚΧΕ Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 

Π∆ΠΕ Πλάνο ∆ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου  

ΣΕΑ Σταθµός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

ΧΣΑ Χώροι Στάθµευσης Αυτοκινήτων 

ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση 
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CAD Computer Aided Design 

GIS  Geographic Information System 

GPS Global Positioning System 

GUI Graphical User Interface 

ISO  Ιnternational Organization for Standardization  

ITRF  International Terrestrial Reference System  

JSON  JavaScript Object Notation  

NAS  Network Attached Storage  

OGC  Open GIS Consortium  

PC  Personal Computer  

RMMS Routine Maintenance Management System 

SHP  Shapefile  

WAI/WCAG  Web Accessibility Initiative / Web Content Accessibility Guidelines  

WFS  Web Feature Service  

WGS84  World Geodetic System 1984  

WMS  Web Mapping Service  

WS  Web Services  

W3C  World Wide Web Consortium  

XML  Extensible Markup Language  
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Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου  

Φορέας Λειτουργίας και Υλοποίησης του έργου είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε. 
 
Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης 

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. είναι Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας του Έργου. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει την µορφή ανώνυµης εταιρίας µε 
µοναδικό µέτοχο το ελληνικό κράτος.  

Σκοπός της εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, είναι η µελέτη, διαχείριση, επίβλεψη, 
κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισµός και λειτουργία του άξονα της Εγνατίας Οδού από 
την Ηγουµενίτσα έως τους Κήπους. Εκτός από τον κύριο άξονα, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. είναι 
υπεύθυνη για τη µελέτη και κατασκευή του οδικού δικτύου που συνδέει ή εξυπηρετεί, άµεσα ή 
έµµεσα, τον κύριο αυτό άξονα, καθώς και άλλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. αποτελεί ένα δυναµικό οργανισµό, που διαθέτει µία αποδοτική οργανωτική 
δοµή, προηγµένη τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, µεγάλη εµπειρία, όσον αφορά στη 
συνεργασία µε ξένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις και ∆ιεθνείς Οργανισµούς σε ρόλο 
εµπειρογνωµόνων, καθώς και στελέχη εξειδικευµένα στη διαχείριση µεγάλων έργων. Τα 
πλεονεκτήµατα αυτά την καθιστούν έναν οργανισµό απολύτως ικανό να αναλάβει τη διαχείριση 
έργου και κατασκευής σε άλλα έργα υποδοµών που υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. 
 
Α1.1.2  Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Εκτός της ΕΟΑΕ, οι κύριοι φορείς µε τους οποίους θα υπάρχει άµεση συνεργασία είναι: 
 
Η εταιρία «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και έχει σκοπό τη 
µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Μοναδικός µέτοχος της εταιρίας είναι 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η εταιρία εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής.  
Η Κτηµατολόγιο Α.Ε. εµπλέκεται στο παρόν έργο µε τα διατιθέµενα έγκυρα και ακριβή προϊόντα 
της εταιρίας που αφορούν κυρίως τις διαδικτυακές υπηρεσίες που διαθέτει. Για τα γεωγραφικά 
υπόβαθρα των WebGIS υποσυστηµάτων της Γεωπύλης είναι αναγκαία η παροχή υπηρεσίας 
θέασης η οποία µπορεί να υλοποιείται τόσο µέσω των ανοιχτών πρωτοκόλλων WMS όσο και 
µέσω εξειδικευµένων λογισµικών θέασης (add-ons) που διαθέτει η Κτηµατολόγιο ΑΕ, σε 
γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς WGS’84 ή και ΕΓΣΑ’87. Επιπροσθέτως δύναται να αξιοποιηθούν 
και εξειδικευµένες προγραµµατιστικές διεπαφές (API, COM) που έχει αναπτύξει η Κτηµατολόγιο 
ΑΕ και έχει δεσµευθεί ότι θα παρέχει στα πλαίσια του παρόντος έργου. H EOAE µε την ένταξη του 
έργου έστειλε σχετική επιστολή για ενηµέρωση. 
 
Η ∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων , 
εµπλέκεται στο παρόν έργο µέσω της παροχής της γεωγραφικής βάσης δεδοµένων του Εθνικού 
(Πρωτεύον-∆ευτερεύον-Τριτεύον) και Επαρχιακού (Πρωτεύον-∆ευτερεύον) οδικού δικτύου της 
χώρας που διαθέτει. 
Η Βάση αυτή θα αποτελέσει το οδικό δίκτυο των WebGIS υποσυστηµάτων της Γεωπύλης µε την 
έγκυρη κατηγοριοποίηση και τεκµηρίωση της. Η πρόσβαση των χρηστών της Γεωπύλης στη 
γεωγραφική βάση δεδοµένων του οδικού δικτύου θα είναι ανάλογη της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν. Συγκεκριµένα το ευρύ κοινό θα έχει τη δυνατότητα θέασης αλλά και πληροφόρησης α) 
της κατηγορίας του οδικού δικτύου και β) των διαδροµών που µπορεί να επιλέξει, η δυνατότητα 
αυτή θα αποτελέσει διακριτή υπηρεσία του παρόντος έργου. Η ∆ΜΕΟ ανταποκρίθηκε στο αίτηµα 
της ΕΟΑΕ και απέστειλε ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα σε µορφή Geodatabase που 
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περιλαµβάνουν το χαρακτηρισµένο ως Εθνικό και Επαρχιακό οδικό ∆ίκτυο της Χώρας µε σχετική 
τεκµηρίωση. Τα δεδοµένα υπόκεινται στο καθεστώς κοινοχρησίας για τις ∆ηµόσιες αρχές του Ν. 
3882/2010 (ΦΕΚ166/Α’/22-09-2010) που επιβάλει την κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδοµένων 
µεταξύ των δηµόσιων αρχών και συνοδεύονται από σχετική άδεια χρήσης.  
 
Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) για το παρόν έργο 
και συγκεκριµένα για την προµήθεια των τρισδιάστατων πανοραµικών εικόνων αλλά και των 
υπηρεσιών της Γεωπύλης. Η ΕΟΑΕ ενηµέρωσε µε σχετική επιστολή τη ∆/νση Γεωπληροφορικής 
του ΟΚΧΕ, ώστε το παρόν έργο να είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του Ν.3882/10 και των 
προδιαγραφών της οδηγίας INSPIRE. 
 
Άλλος εµπλεκόµενος φορέας είναι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΥ∆ ΨΣ (http://www.digitalplan.gov.gr/), µέσω της οποίας 
χρηµατοδοτείται το έργο. 
 
Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) 

Οµάδα ∆ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου  
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΑΕ) έχει ορίσει αρµόδιο στέλεχός της, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του 
έργου και το συντονισµό των επιµέρους εµπλεκόµενων.  
Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το 
βασικό σηµείο επαφής µε τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήµατα του έργου. 
Το αρµόδιο αυτό στέλεχος µαζί µε το υπόλοιπο προσωπικό του Τµήµατος GIS θα έχει την ευθύνη 
υλοποίησης και λειτουργίας του Έργου, την υλοποίηση των επιχειρησιακών αρχών καθώς και τη 
συλλογή και παροχή δεδοµένων στον Ανάδοχο του Έργου και θα είναι αυτό που θα υποστηρίξει 
την λειτουργία της προτεινόµενης πράξης µετά το πέρας ολοκλήρωσης του Έργου από τον 
Ανάδοχο. Οργανωτικά ανήκει στη ∆ιεύθυνση Παρακολούθησης Έργων του Τοµέα 
Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης ΄Εργων & Χρηµατοδοτήσεων, ο οποίος µεταξύ άλλων 
υποστηρίζει τη ∆ιοίκηση, άλλους Τοµείς της Εταιρίας, Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κι άλλους φορείς σε θέµατα 
προγραµµατισµού και παρακολούθησης των έργων, µε τη χρήση προηγµένων πληροφοριακών 
συστηµάτων και ειδικών εφαρµογών. 
 
Βασικοί Χρήστες (Key Users) – Οµάδες χρηστών 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει: 
Α) το υπόλοιπο προσωπικό της ΕΟΑΕ που θα παρέχει υποστήριξη στην Οµάδα ∆ιοίκησης και 
Συντονισµού του Έργου και συγκεκριµένα: 

 
- Η ∆/νση Παρακολούθησης Έργων του Τοµέα Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης 

΄Εργων & Χρηµατοδοτήσεων 
 
- Η ∆/νση Πληροφορικής του Τοµέα Παραχωρήσεων και Υποστήριξης της ΕΟΑΕ 
 
- Οι ∆ιαχειριστές των δεδοµένων των Πληροφοριακών Συστηµάτων µε τα οποία προβλέπεται 

η συνέργεια και η διαλειτουργικότητα στην Γεωπύλη οι οποίοι είναι κυρίως το προσωπικό 
της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου του Τοµέα Λειτουργίας 
Εκµετάλλευσης και Συντήρησης. 

 
Β) το προσωπικό της ΕΟΑΕ που ως απλοί χρήστες θα έχουν πρόσβαση στη Γεωπύλη 
 
Γ) η επιστηµονική και τεχνική κοινότητα εκτός ΕΟΑΕ κυρίως τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
 
∆) το ευρύ κοινό µόνο για το 1ο Υποσύστηµα. 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και τµηµατικών Παραλαβών Έργου (ΕΠΠΕ) 
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) που θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του 
Έργου την Οµάδα ∆ιοίκησης αλλά και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αρχής µε βασικό στόχο την 
προετοιµασία και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, τη λήψη αποφάσεων στα καίρια 
ζητήµατα του Έργου, το διοικητικό συντονισµό των επιµέρους εργασιών του και την τµηµατική 
παραλαβή του έργου. 
Στην ΕΠΠΕ θα οριστούν ως µέλη και 
- Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου 
- Υπεύθυνος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Έργου 
Τέλος αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου.  
Η ΕΠΠΕ θα ενηµερώνεται κάθε τέλος του µήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον 
Ανάδοχο και για ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν. 
 
Επιτροπή Στρατηγικής 
Η επιτροπή στρατηγικής θα οριστεί από την Αναθέτουσα αρχή και θα µεριµνά για τη διασφάλιση 
της ευθυγράµµισης του Έργου µε τους στόχους του φορέα, την παρακολούθηση της πορείας του 
Έργου µε υποχρεωτικές µηνιαίες συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο µε καταγραφή και επικοινωνία 
προς όλες τις σχετικές αποφάσεις που λαµβάνονται (π.χ. Γενικός Γραµµατέας, κ.ά.). 
 
 
Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) 

Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ), είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε µορφή Ανώνυµης 
Εταιρίας.  
Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ίδρυσης και το καταστατικό της, είναι η µελέτη, 
κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισµός, εκµετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και 
παρακολούθηση του έργου της Εγνατίας οδού (EO) από Ηγουµενίτσα έως Κήπους, καθώς και του 
οδικού δικτύου γενικά το οποίο άµεσα ή έµµεσα εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται µε αυτό.  
Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. αποτελεί ευέλικτο σχήµα µε ουσιαστική και καθοριστική συµβολή στην 
αποκέντρωση της διοίκησης των δηµόσιων έργων, τόσο σε τοµεακό όσο και σε γεωγραφικό 
επίπεδο.  
Αποτελεί επίσης την αιχµή στην προσπάθεια αναβάθµισης του τρόπου παραγωγής δηµοσίων 
έργων, η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο και στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και κόστους 
κατασκευής έργων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Στην αναβάθµιση αυτή, µεταξύ των 
άλλων, συµβάλλουν: 
• η επιδιωκόµενη υψηλή ποιότητα και πληρότητα των µελετών 
• η καλή προετοιµασία των συµβατικών τευχών κατασκευής έργων 
• η εφαρµογή δοµηµένου και πιστοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
• η χρήση σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης των έργων 
• η διαχειριστική επάρκεια «Εγνατία οδός Α.Ε.» 
• η πολυετής εµπειρία και τεχνογνωσία του δυναµικού της. 
 
Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 

H διαχείριση της ΕΟ επέβαλε τη δηµιουργία πολλών και σύνθετων πληροφοριακών συστηµάτων. 
Η διασύνδεση τους µέσω ενός γεωγραφικού συστήµατος θα διευκόλυνε την χρηστικότητα των 
πληροφοριών και θα δηµιουργούσε νέες δυνατότητες ανάλυσης και έρευνας.  
Αυτή η διασύνδεση επιχειρήθηκε µονοµερώς στις υπάρχουσες εφαρµογές WebGIS δίνοντας σε 
ορισµένους χρήστες την παραπάνω δυνατότητα.  
Η Γεωπύλη «Εγνατία Οδός» θα καλύψει συνολικά αυτή την απαίτηση για διασύνδεση των 
πληροφοριακών συστηµάτων µέσω ενός εύχρηστου περιβάλλοντος γεωγραφικής διεπαφής και 
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προβολή αυτών στους αρµόδιους χρήστες. Παράλληλα θα υποστηρίξει την ανάγκη πληροφόρησης 
του κοινού ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού πχ. των παρόδιων εγκαταστάσεων 
κατά µήκος του άξονα. 
Συγκεκριµένα η Γεωπύλη θα αφορά την προβολή και διάχυση πληροφοριών στους αρµόδιους 
χρήστες όπως: γεωλογικές, γεωτεχνικές, µητρώα οδού, γεφυρών, σηράγγων κλπ. και την συνολική 
γεωγραφική διασύνδεση τους σε υπόβαθρα υψηλής ακρίβειας. Η διασύνδεση δεν οδηγεί στην 
κατάργηση των Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων µε στόχο τη δηµιουργία µιας νέας αλλά στη 
διατήρηση της υπάρχουσας λειτουργικής δοµής µε δυνατότητες γεωχωρικής προβολής.  
Μέσω της Γεωπύλης διασφαλίζεται η αξιοπιστία και εγκυρότητα των δεδοµένων λόγω της 
πρωτογενούς διαχείρισης τους από τους αρµόδιους διαχειριστές. 
Επιπλέον οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ευρεία χρήση του διαδικτύου οδηγούν στη δηµιουργία 
γεωχωρικών ιστοτόπων Geoportal µε αυξηµένες λειτουργικές δυνατότητες χωρίς προµήθεια 
επιπλέον λογισµικού καθώς οι πληροφορίες είναι προσβάσιµες µέσω web browser. 
 
Α1.2.3 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

∆ίκτυο πληροφοριακών συστηµάτων και επικοινωνιών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 
 

 
 
- Πάνω από 450 Η/Υ συνδεδεµένοι σε δίκτυο (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Μέτσοβο, Γρεβενά, 
∆ερβένι, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων,  Αθήνα, Νάξος, Ρόδος). Τοπικά δίκτυα Η/Υ υπάρχουν επίσης στα 
γραφεία εξωτερικού (Τίρανα, Βουκουρέστι)  

- Πρόσβαση 250 χρηστών ΕΟΑΕ, εξωτερικών συνεργατών, αναδόχων  

- Τα περιφερειακά γραφεία της εταιρείας συνδέονται µε την κεντρική υπηρεσία µέσω δικτύου IP-
MPLS VPN ενώ οι εξωτερικοί χρήστες αποκτούν πρόσβαση από το Internet µέσω της εταιρικής 
σύνδεσης Metro Ethernet.  

- ∆ιαχείριση κεντρικού server room (πάνω από 40 servers, MS Windows based). Υπάρχουν 
εγκατεστηµένοι Linux και Unix servers για την υποστήριξη εφαρµογών διαχείρισης διοδίων. Στο 
χώρο του server room θα στεγαστεί ο εξοπλισµός που θα προµηθεύσει ο ανάδοχος για τις ανάγκες 
του έργου. 

- Οι βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν στην εταιρεία είναι κατά πλειοψηφία Οracle ενώ υπάρχουν 
και εγκαταστάσεις MS SQL Server, mysql, Informix και open source.  
 

∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν  
     ωωσσω

GREECE

FYROM

ALBANIA

BULGARIA

TURKEY

EGNATIA ODOS
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-Οι εξωτερικοί χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο Internet µέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
χωρητικότητας 8Mbps. 
 
Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήθος εφαρµογών λογισµικού για την κάλυψη των απαιτήσεων 
διαχείρισης των έργων κατασκευής, της λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης της οδού. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
Σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης, ανθρωπίνων πόρων, παγίων (ERP SingularLogic Solution), 
∆ιαχείριση Προϋπολογισµού (BUDGET EO), Σύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων (Project Information 
System), Σύστηµα εκτίµησης κόστους (CEDB), Φάκελοι Ασφαλείας & Υγείας, ∆ιαχείριση τεχνικών 
εγγράφων, DMS (διαχείριση εγγράφων), σύστηµα GIS (ArcGIS/ArcIMS), διαχείριση γεφυρών 
(BRIDGE), εφαρµογές Intranet (Αποδελτίωση, Πιστοποιήσεις Συµβούλων, Βιβλιοθήκη, 
Ηµερολόγιο, ∆ιαδικασίες ISO, Εξοδολόγια, Petty Cash, Προυπολογισµός, Αιτήσεις προµήθειας), 
Έκδοση αδειών διέλευσης οχηµάτων (VPMS), Σύστηµα Τακτικής Συντήρησης (RMMS), ∆ιαχείριση 
Ζηµιών (RCMS), Αποζηµιώσεις παραβάσεων (TollsVAdm), ∆ιαχείριση Φορητού Εξοπλισµού, 
Καταγραφή Οδικών Συµβάντων σε Σήραγγες, ∆ιαχείριση Τροχαίων Ατυχηµάτων, ∆ιαχείριση 
τιµολογίων ∆ΕΗ.  
 
Η τεχνική υποστήριξη των χρηστών παρέχεται από κεντρικό IT Helpdesk (στα Κεντρικά Γραφεία, 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, τα Κλιµάκια Επίβλεψης, τα ΚΕΚ/ΚΕΣ, τους σταθµούς διοδίων) σε 
θέµατα λειτουργίας Η/Υ, δικτύου, τηλεφωνίας. Το IT Helpdesk διαθέτει σύστηµα διαχείρισης 
κλήσεων, παρακολούθηση µετακινήσεων εξοπλισµού και λογισµικού, αποµακρυσµένη πρόσβαση 
και on-site υποστήριξη.  
 
Οι εγκαταστάσεις βάσεων δεδοµένων και εφαρµογών λογισµικού καθώς και η διαχείρισή τους 
γίνονται είτε από το προσωπικό του Τµήµατος Ανάπτυξης Συστηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Πληροφορικής είτε από εξωτερικούς συνεργάτες ή αναδόχους. 
 
Α1.2.4 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου 

Το GIS σύστηµα της ΕΟΑΕ αρχικά κάλυπτε τις επιχειρησιακές ανάγκες του προσωπικού της 
εταιρίας αλλά και των φορέων του ∆ηµοσίου µε την παραγωγή θεµατικών χαρτών. Η αύξηση των 
πληροφοριών του έργου και η οργάνωση τους σε συµβατικές Β∆ δηµιούργησαν την ανάγκη 
δυναµικής γεωγραφικής απεικόνισης, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την υλοποίηση WebGIS 
εφαρµογών που απεικονίζουν γεωγραφικά µέρος των Β∆ της εταιρίας. 

Οι WebGIS εφαρµογές που λειτουργούν στην εταιρική ιστοσελίδα στο Intranet , καλύπτουν 
επιχειρησιακές ανάγκες όπως α) την γενική γεωγραφική αποτύπωση της Εγνατίας οδού, των 
καθέτων αξόνων και των τεχνικών χαρακτηριστικών της µε σύνδεση των γεφυρών µε το σχετικό 
πληροφοριακό σύστηµα β) την αποτύπωση όλων των γεωλογικών µελετών και γεωτεχνικών 
ερευνών µε σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων των γεωτρήσεων γ) την αποτύπωση του υπό µελέτη 
άξονα της εξωτερικής περιφερειακής Θεσ/νίκης επίσης µε σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων των 
γεωτρήσεων. Στα τρία χρόνια λειτουργίας των WebGIS εφαρµογών καταγράφηκαν σχόλια-
παρατηρήσεις για βελτιστοποίηση του συστήµατος από όλους τους χρήστες όπως: 

- η ανάγκη περισσότερο εύχρηστου και ταχύτερου συστήµατος  
- η ανάγκη γεωγραφικής συσχέτισης των ΣΒ∆ που αφορούν τα µητρώα οδού κλπ. 

Τα συχνά αιτήµατα που καλύπτει το Τµήµα GIS σχετικά µε την παροχή χαρτών προς τους 
∆ηµόσιους Φορείς όπως οι ελεγκτικές αρχές του έργου της Εγνατίας οδού, οι τεχνικές υπηρεσίες 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αλλά και 
∆ήµων, Περιφερειών, του Στρατού και τα καθηµερινά αιτήµατα πολιτών κατέστησαν επιτακτική την 
ανάγκη σχεδιασµού ενός πιο ολοκληρωµένου WebGIS συστήµατος.  

Η εµπειρία που αποκτήθηκε από τη χρήση των υφιστάµενων WebGIS εφαρµογών κατά το χρονικό 
διάστηµα λειτουργίας τους, οδήγησε στην προδιαγραφή του συστήµατος της Γεωπύλης µε στόχο 
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να υπάρξει ευρεία διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων στο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας, στους 
συνεργαζόµενους µε αυτό φορείς, αλλά και στο ευρύ κοινό. Το σύστηµα αυτό θα αποτελεί πλέον 
τη Γεωπύλη/Geoportal της ΕΟΑΕ, για πρόσβαση σε γεωχωρικές πληροφορίες, διαµέσου 
γεωγραφικών υπηρεσιών εµφάνισης, ανάκτησης, και σύνθεσης.  

Όλοι οι χρήστες του GEOPortal Εγνατία Οδός, θα είναι σε θέση να βλέπουν, να αναζητούν, να 
βρίσκουν, να εκτυπώνουν κτλ. γεωγραφικές πληροφορίες, χάρτες, διαδροµές κτλ. που σχετίζονται 
µε τη χρήση της ΕΟ και των Κάθετων Αξόνων. Το αρµόδιο προσωπικό της ΕΟΑΕ θα µπορεί να 
επικαιροποιεί τα δεδοµένα που χειρίζεται µέσω της Γεωπύλης. Το WeBGIS αυτό θα αποτελεί πύλη 
(Geoportal) συνεργασίας και οργάνωσης. 
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Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α1.1 Αντικείµενο του Έργου 

Αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης είναι η ανάπτυξη µιας γεωγραφικής πύλης «Γεωπύλη – 
Εγνατία Οδός ΑΕ» σε διαδικτυακό περιβάλλον, η οποία θα περιέχει δύο αυτόνοµα και αλληλένδετα 
υποσυστήµατα. Το πρώτο θα αποτελέσει τον κορµό του συστήµατος και το δεύτερο τη 
συµπλήρωση και ολοκλήρωσή του. 
Αντικείµενο του 1ου Υποσύστηµατος, είναι η ανάπτυξη WebGIS εφαρµογής του οδικού δικτύου της 
Βόρειας Ελλάδας βάση συγκεκριµένων τοπολογικών κανόνων δικτύου. Η γραµµική αυτή 
απεικόνιση θα συνδυαστεί µε κατάλληλα γεωµορφολογικά υπόβαθρα ανάλογα µε την κλίµακα 
απεικόνισης, όπου σε µεγάλες κλίµακες θα είναι οι ορθοφωτοχάρτες της Κτηµατολόγιο Α.Ε. (LSO, 
VLSO) που αποτελούν σήµερα το πλέον ενηµερωµένο και ενιαίο γεωγραφικό υπόβαθρο της 
χώρας. 
Αντικείµενο του 2ου Υποσυστήµατος, είναι η επέκταση του 1ου, µε σκοπό να συµπεριλάβει τις 
γεωχωρικές και άλλες πληροφορίες των µητρώων της Εγνατίας Οδού (Μητρώα Οδοποιίας, 
Γεφυρών, Σηράγγων, Γεωλογικών/Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντικών κτλ.). 
Τα δύο υποσυστήµατα θα εντάσσονται στη συνολική λειτουργικότητα του ιστοτόπου της 
Γεωπύλης. Η ιδιαιτερότητα τους στηρίζεται στο γεγονός της γεωγραφικής συσχέτισης των 
διαφόρων οµάδων δεδοµένων, όπως γεωλογικών µε στατικά (π.χ. περιπτώσεις κατολισθήσεων) 
ώστε να προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τους αρµόδιους µηχανικούς. Επιπλέον η 
ακριβής απεικόνιση των πληροφοριών του έργου µε αρχεία φωτογραφιών και video κατά µήκος 
των 670 χλµ. (ανα κατεύθυνση) του αυτοκινητοδρόµου προσελκύει όλους τους δυνητικούς χρήστες 
της οδού και τους πληροφορεί για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της, όπως σταθµούς 
στάθµευσης, εξυπηρέτησης, αναψυχής κτλ. 
 
 
Α1.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 

Η υλοποίηση του Έργου «Γεωπύλη – Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα βοηθήσει στην παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών, µέσω της διάθεσης γεωχωρικών και άλλων δεδοµένων προς εξυπηρέτηση των 
συνεργατών (µελετητών, κατασκευαστών, των Υπηρεσιών και ∆ηµόσιων Φορέων κτλ.) και των 
πολιτών που χρησιµοποιούν το δρόµο. Το γεγονός αυτό µπορεί να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της χώρας για µετακινήσεις – επενδύσεις- µεταφορές κτλ. 
Ενδεικτικά το 1ο υποσύστηµα θα συγκεντρώνει λειτουργικές πληροφορίες για την Εγνατία οδό 
και το λοιπό οδικό δίκτυο όπως:  
• ∆ιόδια, Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, Χώροι Στάθµευσης,  
• ∆ιαδροµές µε βάση τα κριτήρια ασφάλειας, κόστους και απόστασης,  

• Κυκλοφοριακές πληροφορίες για την Εγνατία οδό ειδικότερα (α) εκτροπές κυκλοφορίας (β) 
εµπλεκόµενοι φορείς για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (γ) άδειες διέλευσης 
οχηµάτων (δ) κυκλοφοριακές µετρήσεις (ε) οδική ασφάλεια- κλήση έκτακτης ανάγκης (στ) 
όρια ταχύτητας κλπ. 

• Τουριστικές πληροφορίες όπως τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στις Περιφέρειες που 
διασχίζει η Εγνατία Οδός που είναι προσπελάσιµοι µέσω κάποιου κόµβου του 
αυτοκινητόδροµου, και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) τη χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο 
κόµβο της Εγνατίας οδού, γ) τα αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς και λιµάνια που 
βρίσκονται στις Περιφέρειες που διασχίζει η Εγνατία Οδός και ειδικότερα: (α) τη θέση, (β) την 
επίσηµη κατάταξη ανάλογα µε τη σηµασία τους, (γ) την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση 
και (δ) την απόσταση και χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας οδού.  

• Τα υπόβαθρά στα οποία θα οµοιογενοποιηθεί όλο το οδικό δίκτυο θα είναι οι 
ορθοφωτοχάρτες της Κτηµατολόγιο ΑΕ.  

 
Ενδεικτικά το 2ο υποσύστηµα θα συγκεντρώνει τεχνικές πληροφορίες, των µητρώων οδοποιίας, 
γεφυρών, σηράγγων και γεωλογικών-γεωτεχνικών πληροφοριών. Τα υπόβαθρά του θα είναι εκτός 
των ορθοφωτοχαρτών της Κτηµατολόγιο ΑΕ, οι τρισδιάστατες πανοραµικές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελέσει πρότυπο σωστής και ολοκληρωµένης 
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διαχείρισης και άλλων µητρώων έργων οδοποιίας, ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση τους στην 
τεχνική κοινότητα και κυρίως στις σχετικές υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα, µετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής.  
Η έλλειψη ενός ενιαίου τεχνικού µητρώου των δηµόσιων έργων οδοποιίας, είναι η επανάληψη 
µελετών µε συνέπεια τη σπατάλη δηµόσιου χρήµατος και καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. H 
Εγνατία Οδός ΑΕ έχοντας εµπειρία στη διαχείριση πολλών και ανόµοιων µητρώων έργων από 
διάφορους αναδόχους θέσπισε προδιαγραφές υποβολής τους.  
Το δεύτερο υποσύστηµα θα αποτελέσει πύλη πληροφόρησης αλλά και παράδειγµα διαχείρισης και 
διάθεσης κι άλλων µητρώων οδοποιίας.  
 
 
Α1.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Κύριος στόχος της Γεωπύλης είναι η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης γεωγραφικής πύλης 
(Geoportal) για τη σύγχρονη πρόσβαση µέσω διαδικτύου (internet) σε πλήθος γεωχωρικών 
πληροφοριών της Εγνατίας Οδού, η οποία θα επιτρέπει τη συσχέτιση των γεωχωρικών 
πληροφοριών του έργου µε συναφή πληροφοριακά συστήµατα. 
 
Οι βασικοί άµεσοι στόχοι του έργου: 
1. Ολοκλήρωση Μελέτης Εφαρµογής 
2. Προµήθεια επίγειων τρισδιάστατων πανοραµικών εικόνων  
3. Προµήθεια πληροφοριακού εξοπλισµού  
4. Κωδικοποίηση και γεωµετρική διόρθωση των γεωχωρικών δεδοµένων και µεταδεδοµένων 

και διαδικασιών τεκµηρίωσης και ενηµέρωσης τους. Η Τεκµηρίωση των πρωτογενών 
πληροφοριών που προέρχονται είτε από Πληροφοριακά Συστήµατα είτε από διάφορα αρχεία 
είναι σηµαντική για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της ακρίβειας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 

5. Ολοκλήρωση της Γεωχωρικής Βάσης ∆εδοµένων (ΓΒ∆) του 1ου υποσυστήµατος 
6. Ολοκλήρωση ΓΒ∆ του 2ου υποσυστήµατος µε ψηφιοποίηση σε τρισδιάστατες πανοραµικές 

εικόνες υψηλής ακρίβειας, οµογενοποίηση και διαδικασίες ενηµέρωσης των στοιχείων του 
µητρώου της ΕΟ (Μητρώο Οδοποιίας,Γεφυρών, Σηράγγων και Γεωλογικό/ Γεωτεχνικό κλπ.) 
συσχέτιση µε ΣΒ∆ και διάχυση των δεδοµένων στο διαδίκτυο µέσω ελεγχόµενης πρόσβασης.  

7. Ολοκλήρωση των συστηµάτων και των Υπηρεσιών (π.χ. µηχανισµοί αναζήτησης, χωρικής 
ανάλυσης διάθεσης και εκτύπωσης ποικίλων πληροφοριών του έργου. 

8. ∆ιάθεση των πληροφοριών (δεδοµένων και µεταδεδοµένων) του έργου σε όλους τους 
δυνητικούς χρήστες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α’ 166/22-09-2010) 
«Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρµόνιση µε την Οδηγία INSPIRE 
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και 
άλλες διατάξεις, κατά τις οποίες κάθε φορέας του δηµοσίου που είναι κάτοχος γεωχωρικών 
δεδοµένων θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει τα δεδοµένα του σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Οδηγίας. 

9. ∆υνατότητα συνεργασίας των συνεργαζόµενων φορέων µέσω της Γεωπύλης. 
10. Σταδιακή ενθάρρυνση των υπαλλήλων άλλων Φορέων (Περιφέρεια, ∆ήµοι κλπ) να 

χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες µε διάχυση της πληροφορίας µέσω του διαδικτύου σε 
όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.  

 

Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου µειώνονται οι λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης των 
διαφόρων γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων, από τις οποίες αντλούν πληροφορίες τα δύο 
WebGIS Υποσυστήµατα, διότι ενοποιούνται γεωγραφικά µέσω εποπτικού WebGIS συστήµατος.  
Επιπλέον µέσω των υπηρεσιών πληροφόρησης, αναζήτησης, διάθεσης δεδοµένων κτλ. µειώνεται 
η λειτουργική δαπάνη διαχείρισης και διάθεσης των εξαγοµένων των WebGIS Υποσυστηµάτων µε 
συνέπεια την µείωση α) του χρόνου απασχόλησης του αντίστοιχου προσωπικού για την 
δηµιουργία χαρτών, β)των αναλώσιµων εκτύπωσης θεµατικών χαρτών και την κάλυψη των 
αιτηµάτων. 
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Μετρήσιµος Στόχος Τιµή 
Ποσοστό % του πληθυσµού των Περιφερειών που διασχίζει η ΕΟ και θα χρησιµοποιούν 
τις υπηρεσίες για τον πολίτη. >25 

Αριθµός τεκµηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιµα διαδικτυακά. >100000 
Αριθµός διασύνδεσης άλλων Β∆ µε τα δεδοµένα της διαδικτυακής Γεωπύλης της ΕΟΑΕ >4 
Μείωση προµήθειας desktop GIS λογισµικού από το προσωπικό της ΕΟΑΕ και χρήστες 
των συµβατικών πληροφοριακών συστηµάτων  >8 

Μείωση λειτουργικών δαπανών εκτύπωσης δεδοµένων και χαρτών  >50% 
Απεικόνιση τρισδιάστατων/3D πανοραµικών εικόνων του άξονα της ΕΟ και διαδικτυακή 
διασύνδεση αυτών µε άλλα γεωγραφικά δεδοµένα.  1300χλµ. 

∆ιάθεση WebGIS services (WMS) σε ∆ηµόσιους Φορείς >2 
Πίνακας 1: Μετρήσιµοι Στόχοι του Έργου 

 
Α1.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Η επιτυχία του έργου που προδιαγράφεται στο παρόν τεχνικό αντικείµενο έγκειται στην 
τεχνολογική και επιχειρησιακή αρτιότητα του πληροφοριακού συστήµατος µε διαδικασίες 
αυτοµατοποιηµένης ενσωµάτωσης του µεγαλύτερου συνόλου των δεδοµένων, προσαρµοσµένες 
οθόνες διεπαφής και ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανά κατηγορία χρηστών όπως: 
• Εµπλεκόµενοι φορείς (υπηρεσίες Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Εγνατία Οδός Α.Ε κτλ.) 
• Συνεργάτες της «Εγνατία οδός ΑΕ» (Μελετητές, κατασκευαστές κτλ.) 
• Χρήστες Οδικού ∆ικτύου Βόρειας Ελλάδας & Εγνατίας Οδού (Έλληνες πολίτες, Τουρίστες κτλ.) 
Ως κρίσιµο σηµείο θεωρείται η έγκαιρη και άρτια ανάπτυξη των δύο WebGIS υποσυστηµάτων 
από τον Ανάδοχο του παρόντος Έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και η επιλογή του 
κατάλληλου πληροφοριακού εξοπλισµού (Hardware/Software) ώστε ο χρήστης της Γεωπύλης να 
έχει τα προσδοκώµενα λειτουργικά οφέλη.  
Επιπλέον κρίσιµος παράγοντας θεωρείται η διάθεση α) λειτουργικού και ολοκληρωµένου οδικού 
δικτύου από τη ∆ΜΕΟ και β)της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της WMS της Κτηµατολόγιο ΑΕ. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισµένους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας του έργου: 
 

Κρίσιµος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιµετώπισης 

Η εµπεριστατωµένη µελέτη εφαρµογής Τ 
Τήρηση όλων των προδιαγραφών των πινάκων 
συµµόρφωσης-Καλή επικοινωνία 
εµπλεκόµενων. 

Το επίπεδο ποιότητας των πανοραµικών 3D 
εικόνων οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
ψηφιοποίηση µεγάλου όγκου εργασιών 
σχετικά µε τα µητρώα έργου της ΕΟΑΕ. 

Τ Τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών των 
πινάκων συµµόρφωσης  (Α6.11, Α6.12) 

Η αποδοτικότητα της Γεωπύλης όπως η 
ταχύτητα φόρτωσης και λειτουργίας και η 
ποιότητα διάθεσης των πληροφοριών και 
υπηρεσιών 

Τ Τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών των 
πινάκων συµµόρφωσης Α6.18. 

∆ιασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και η 
αµφίδροµη ροή πληροφοριών µεταξύ του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής 

∆ 

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 
Η ΕΠΠΕ θα ενηµερώνεται κάθε τέλος του µήνα 
για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον 
Ανάδοχο και για ενδεχόµενα προβλήµατα που 
µπορεί να προκύψουν. 

Η έγκαιρη και άρτια προµήθεια του 
υπολογιστικού εξοπλισµού και η εγκατάσταση 
σε αυτόν του απαιτούµενου λογισµικού 

Τ Τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών των 
πινάκων συµµόρφωσης. 

Πίνακας 2: Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 
                                                
1  Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, ∆ = ∆ιοικητικός, Κ = Κανονιστικός 
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Α3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

Ακολουθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 1ου WebGIS υποσυστήµατος: 

Περιγραφή Υπηρεσίας 
Απαιτούµενα 
στοιχεία 

(δεδοµένα εισόδου) 

Στοιχεία 
αποτελέσµατος 

(δεδοµένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις 
(π.χ. επίπεδο 

«ηλεκτρονικοπ
οίησης», 
επίπεδο 

Υπηρεσίας 
κλπ.) 

1. Υπηρεσία εγγραφής και 
πιστοποίησης 

Όνοµα, Επώνυµο, τηλ, 
email 

Username, 
password µέσω 
email 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

2. Υπηρεσία θέασης πλοήγησης 
γεωχωρικών δεδοµένων µέσω: 
α)Web browser, β)Mobile web 
client browser 

a)Firefox, Chrome, IE, 
b) IE, Firefox, Opera 

a) Interface 1ου WebGIS 

υποσυστήµατος , b) 
Interface 1ου WebGIS 

υποσυστήµατος 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

3. Υπηρεσία αναζήτησης µε 
τυποποιηµένα χωρικά ερωτήµατα 
στις περιγραφικές πληροφορίες 
(attributes) των ΓΠ (πχ παρόδιες 
κλπ.) 

Attribute 

Επιλεγµένη 
Οντότητα µε 

λειτουργικότητα, 
zoom to, flash, 
identify κλπ. 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

4. Υπηρεσία αναζήτησης 
γεωγραφικής (χ,ψ) και 
χιλιοµετρικής θέσης (χ.θ.) επί της 
ΕΟ: α) Αναζήτηση µε κριτήρια 
εγγύτητας ως προς συγκεκριµένα 
σηµεία ενδιαφέροντος (π.χ. τηλ. 
SOS, πόλεις κλπ.), β) Αναζήτηση 
διαδροµής µε κριτήρια 
χρονοαπόστασης, χιλ.απόστασης, 
κατανάλωσης, εγγύτητας σηµείων 
ενδιαφέροντος κλπ.. 

α)χ,ψ ή χ.θ. και Σηµείο 
Ενδιαφέροντος και 

Απόσταση  
β)χ,ψ ή χ.θ. και 
Χρονοαπόσταση ή 
Απόσταση ή 
Κατανάλωση 

α) Επιλεγµένη 
Οντότητα µε 

λειτουργικότητα, 
zoom to, flash, 
identify κλπ. 
β) Επιλεγµένη 
Οντότητα µε 

λειτουργικότητα, 
zoom to, flash, 
identify κλπ. 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

5. Υπηρεσία on line help-βοήθειας 
και ενηµέρωσης του χρήστη. - Web pages µε 

βοήθεια 
Αµφίδροµη 

αλληλεπίδραση 

6. Υπηρεσία διαµόρφωσης 
χαρτοσύνθεσης µε ενεργοποίηση 
θεµατικών επιπέδων και επιλογής 
υποβάθρων κατάλληλης κλίµακας 

∆υνατότητα: α) on/off 
σε σχεδιαστικά 

επίπεδα ( layers) στη 
λίστα περιεχοµένων, 

β)επιλογής 
γεωγραφικού 

υποβάθρου, γ)επιλογή 
κλίµακας 

α)Εµφάνιση ή 
εξαφάνιση layers, β) 

επιλογή 
γεωγραφικού 
υποβάθρου, 

γ)επιλογή κλίµακας, 
δ) δηµιουργία 
υποµνήµατος 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

7. Υπηρεσία εκτύπωσης ∆υνατότητα 
εκτύπωσης χάρτη 

Εκτύπωση 
περιεχοµένου 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

8. Υπηρεσία εξαγωγής 
χαρτοσύνθεσης σε αρχείο εικόνας 
 

∆υνατότητα εξαγωγής 
αρχείου εικόνας, export 
σε JPG ή TIFF ή PNG 

ή PDF 

Εξαγόµενο αρχείο 
JPG ή TIFF ή PNG 

ή PDF 
  

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 
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Περιγραφή Υπηρεσίας 
Απαιτούµενα 
στοιχεία 

(δεδοµένα εισόδου) 

Στοιχεία 
αποτελέσµατος 

(δεδοµένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις 
(π.χ. επίπεδο 

«ηλεκτρονικοπ
οίησης», 
επίπεδο 

Υπηρεσίας 
κλπ.) 

 

9. Υπηρεσίες ΑΜΕΑ 
Επιλογή 

λειτουργικότητας 
ΑΜΕΑ 

Μεταβολή του GUI 
για ΑΜΕΑ µε 
α)απλή 

εργαλειοµπάρα µε 
µεγάλα ευκρινή 

πλήκτρα, β)υψηλής 
αντίθεσης 

χρωµατισµοί µικρού 
βάθους 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

10. Υπηρεσία αναφορών βλαβών 
επί ΕΟ 

Επιλογή 
προεπιλεγµένης 
αναφοράς 

Εµφάνιση 
αναφοράς 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

Πίνακας 3: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου 1ου Υποσυστήµατος 
 
 
Ακολουθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 2ου WebGIS υποσυστήµατος οι οποίες περιλαµβάνουν 
όλες τις υπηρεσίες του πρώτου υποσυστήµατος και επιπλέον τις ακόλουθες του πίνακα, γι’αυτό και 
η αρίθµηση τους ξεκινά από τον α/α 11: 
 

Περιγραφή Υπηρεσίας 
Απαιτούµενα 
στοιχεία 

(δεδοµένα εισόδου) 

Στοιχεία 
αποτελέσµατος 

(δεδοµένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις 
(π.χ. επίπεδο 

«ηλεκτρονικοποί
ησης», επίπεδο 
Υπηρεσίας κλπ.) 

11.Υπηρεσία Μηχανής αναζήτησης 
(Query Εngine)  

∆υνατότητα επιλογής 
όλων των 
πληροφοριών 
(γεωγραφικών και 
περιγραφικών) µέσω 
εύχρηστης µηχανής 
αναζήτησης για 
περαιτέρω ανάλυση 

Αποτελέσµατα 
αναζήτησης µε 
γεωγραφική 
απεικόνιση και 
σχετική αναφορά 
του αποτελέσµατος 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

12. Υπηρεσία διάθεσης σύµφωνα 
µε το Ν.3882/10 

Για τα δεδοµένα του 
φορέα της ΕΟΑΕ Geodatabase Αµφίδροµη 

αλληλεπίδραση 

13. Υπηρεσία ενηµέρωσης και 
αλλαγής της γεωχωρικής βάσης 
δεδοµένων της Γεωπύλης µέσω 
κατάλληλης πρόσβασης 

∆υνατότητα 
ενηµέρωσης των 
πληροφοριών 1ου και 
2ου υποσυστήµατος 
µέσω κατάλληλης 
πρόσβασης 

Ενηµέρωση και 
διαδικασία ελέγχων 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

14. Υπηρεσία διάθεσης ψηφιακών 
µητρώων µέσω κατάλληλης 
πρόσβασης. 
 

Οργάνωση ψηφιακών 
σχεδίων 
 

Με οργανωµένο 
τρόπο διάθεση 
ψηφιακών σχεδίων 
 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 
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Περιγραφή Υπηρεσίας 
Απαιτούµενα 
στοιχεία 

(δεδοµένα εισόδου) 

Στοιχεία 
αποτελέσµατος 

(δεδοµένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις 
(π.χ. επίπεδο 

«ηλεκτρονικοποί
ησης», επίπεδο 
Υπηρεσίας κλπ.) 

15. Υπηρεσία Θέασης των 3D 
εικόνων και αναζήτησης των 
γεωγραφικών οντοτήτων 

∆υνατότητα επιλογής 
αλλαγής του 
γεωγραφικού 
υποβάθρου και 
επιλογής των 3D 
εικόνων 

Επιλογή 
γεωγραφικού 
υποβάθρου των 3D 
εικόνων 

Αµφίδροµη 
αλληλεπίδραση 

Πίνακας 4: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου 1ου Υποσυστήµατος 
 
 
Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος 

Η υποδοµή της Γεωπύλης για την παροχή των web based υπηρεσιών της, τόσο προς τους 
πολίτες και επιχειρήσεις όσο και προς το προσωπικό της ΕΟΑΕ και των ∆ηµόσιων Αρχών 
(Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση κλπ) στηρίζεται σε αρχιτεκτονική 3-tier. Προτείνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων 
δοµικών στοιχείων που προσφέρονται σήµερα (εξυπηρετητές βάσεων δεδοµένων, 
εξυπηρετητές εφαρµογών, κλπ) και των δυνατοτήτων που µπορούν να προσφέρουν τα στοιχεία 
αυτά. Το επίπεδο της διεπαφής µε τους χρήστες θα παρέχει υποχρεωτικά γραφικό περιβάλλον 
εργασίας (Graphical User Interface), Επιπλέον προτείνεται η  αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική 
του ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, 
αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού. 

 
Ειδικότερα: 
- web layer : είναι το front end όπου παρέχεται πληροφοριακό υλικό, η κατηγοριοποίηση και η 

σύνδεση για την πρόσβαση προς τα υποσυστήµατα. Η πρόσβαση στο web layer 
επιτυγχάνεται µέσω web browser. 

- application layer : η πρόσβαση προς το application layer είναι εφικτή µόνο µέσω του web 
layer. Η πρόσβαση ολοκληρώνεται κατόπιν χρήσης των απαραίτητων credentials (username 
& password).  

- Data base layer : H πρόσβαση των τελικών χρηστών στα δεδοµένα επιτυγχάνεται µόνο µέσω 
των application servers. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ∆ικτυακής Υποδοµής είναι: 
∆ιαφορετικές ζώνες µεταξύ του ακραίου δίκτυου και του εσωτερικού δικτύου έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση στα δεδοµένα των εξυπηρετητών υποδοµής, η ύπαρξη ζωνών 
ασφάλειας για διαφορετικές κατηγορίες προσφερόµενων υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια του συστήµατος σε πολλαπλά επίπεδα. Οι ζώνες αυτές σχηµατίζονται από την ύπαρξη 
firewall. O φόρτος των εφαρµογών κατανέµεται στους servers µέσω Load balancers. Για την 
πρόσβαση στις εφαρµογές γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου https και ψηφιακών πιστοποιητικών 
που εκδίδονται από αξιόπιστη εξωτερική «Αρχή Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Ρίζας 
(Trusted Root Certification Authority)», ο τερµατισµός αυτού γίνεται στους load balancers. 
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Ακολουθεί ενδεικτικό διάγραµµα του συστήµατος της Γεωπύλης που εισάγει την αρχιτεκτονική 3-
tier:  

 

 
Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ελάχιστες και επιθυµητές γενικές τεχνικές/τεχνολογικές 
προδιαγραφές µε τις οποίες θα πρέπει να συµµορφώνονται οι προσφερόµενες λύσεις: 

• Τεχνολογία πολλαπλών επιπέδων (n-tier): προτείνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων 
δοµικών στοιχείων που προσφέρονται σήµερα (εξυπηρετητές βάσεων δεδοµένων, 
εξυπηρετητές εφαρµογών, κλπ) και των δυνατοτήτων που µπορούν να προσφέρουν τα 
στοιχεία αυτά. Το επίπεδο της διεπαφής µε τους χρήστες θα παρέχει υποχρεωτικά γραφικό 
περιβάλλον εργασίας (Graphical User Interface). 

• Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων: Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει χρήση ανοιχτών 
προτύπων, να µορφοποιεί τα µεταδεδοµένα σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE 
και να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα τεχνικά µέτρα προκειµένου τα σχετικά γεωχωρικά 
δεδοµένα κυριότητας της ΕΟΑΕ να διατίθενται µέσω της ευρωπαϊκής πύλης INSPIRE. Η 
χρήση ανοικτών προτύπων συνεισφέρει στη µείωση του κόστους και εξυπηρετεί τη 
διαλειτουργικότητα µεταξύ ετερογενών πληροφοριακών συστηµάτων, εξασφαλίζοντας 
συγχρόνως ανεξαρτησία από συγκεκριµένους προµηθευτές. Επιπλέον, εξυπηρετεί τη 
φορητότητα των εφαρµογών και τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση υφιστάµενων πόρων, 
διασφαλίζοντας µεγαλύτερο κύκλο ζωής για τις εφαρµογές και τα δεδοµένα.  

• Ύπαρξη εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού: δεδοµένης της έκτασης του έργου, η 
προσφερόµενη λύση θα πρέπει να διαθέτει λογισµικά µε κατάλληλα προγραµµατιστικά 
εργαλεία, τα οποία θα προσφέρουν δυνατότητες παραµετροποίησης των υποσυστηµάτων, 
ανάπτυξης εξειδικευµένων λειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλισθεί η απαίτηση για 
την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών που θα προκύψουν στο στάδιο της ανάλυσης 
απαιτήσεων καθώς και της ανάγκης εξέλιξης/βελτίωσης του πληροφοριακού συστήµατος, 
µετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες συµµόρφωσης ως προς τα προσφερόµενα 
λογισµικά και να παραδώσει τον πηγαίο κώδικα και τα εκτελέσιµα αρχεία µε τεκµηρίωση της 
δοµής του, οδηγίες για τη διαδικασία εγκατάστασης όλων των προαπαιτούµενων 
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προγραµµάτων, τη διαδικασία µεταγλώττισης καθώς και πιθανώς απαιτούµενες ρυθµίσεις 
και παραµετροποιήσεις.  

• Αξιοποίηση υφιστάµενης υποδοµής: Το Τµήµα GIS της ΕΟΑΕ, µε την πάροδο των ετών, έχει 
αποκτήσει σηµαντικές υποδοµές κυρίως σε επίπεδο εξοπλισµού λογισµικών. Η 
προτεινόµενη λύση θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί κατά το δυνατόν την 
παρακάτω υφιστάµενη υποδοµή. Ακολουθούν σχετικοί πίνακες υποδοµής σε λογισµικό και 
υπολογιστικό εξοπλισµό: 

 
Λογισµικό (GIS software)  
 

Πίνακας 5 υφιστάµενου λογισµικού 
 
Ο Ανάδοχος της Γεωπύλης δεν είναι υποχρεωµένος να αναβαθµίσει τα λογισµικά GIS που 
χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ και αναφέρονται στον πίνακα 5, ενώ είναι υποχρεωµένος στα πλαίσια 
του παρόντος έργου να προµηθεύσει τα λογισµικά GIS (WebGIS, GeoPortal και 3D) που 
προδιαγράφονται στο παράρτηµα Α –Πίνακες συµµόρφωσης Α6.9, Α6.10, Α6.11 

 
Υλικό (GIS hardware)  

 

α/α Περιγραφή Ποσότητα 
1 Database server 

HP Proliant  
1 

2 WebGis server  
HP Blade Server 

1 

3 GIS Workstations (ArcGIS Desktop) 3 
 

Πίνακας 6 υφιστάµενου εξοπλισµού (Hardware)  
 
Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογικές πλατφόρµες στις οποίες θα βασιστεί η υλοποίηση του 
συστήµατος, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρωση βασικών τεχνικών απαιτήσεων, όπως: 
• Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δηµοσίευση 

εσφαλµένων δεδοµένων, παρουσίαση δεδοµένων ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης του 

α/α Περιγραφή Άδειες 

1 ArcInfo 10 floating (περιλαµβάνει ArcPress και ArcPad) 1 
2 ArcEditor floating  5 
3 ArcView floating  1 
4 ArcGIS Spatial Analyst extension floating  1 
5 ArcGIS 3D Analyst extension floating  1 
6 Maplex floating  1 
7 ArcGIS server enterprise standard 1 
8 Oracle Database - SDE connection (Oracle 10.2.0.3) 1 
9 MS Windows server 2003 SP2 (3.0GB) 

 
1 

10 Oracle Database 10.2.0.3 (2 active,1 inactive instances) 
 

1 

11 ESRI License Server 
 

1 

12 ArcSDE server 1 
13 MS Windows server 2003 x64 SP2 (8.0GB) 

 
1 

14 Oracle client 10.2 (x64) 1 
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εκάστοτε χρήστη. 
• Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόµενων υπηρεσιών. 
• Επεκτασιµότητα (Scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων 

χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. 
• Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση 

ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. 
• Υποστήριξη ανοικτών προτύπων (Openess): εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της 

µελλοντικής επέκτασης του συστήµατος, µέσα από τη χρήση ανοικτών προτύπων. 
Είναι απαραίτητο η ΕΟΑΕ να έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνει και να διαχειρίζεται πλήρως τη 
Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της Γεωπύλης και µετά την παράδοση 
του συστήµατος που αναπτύσσεται µε το παρόν έργο. Κατά συνέπεια απαιτείται η ανάπτυξη 
κατάλληλης λειτουργίας διασύνδεσης της Βάσης µε τα υφιστάµενα συστήµατα της ΕΟΑΕ ώστε η 
µεταφορά των δεδοµένων από τα συστήµατα αυτά να γίνεται µε τρόπο αυτοµατοποιηµένο. 
 
Το τελικό λειτουργικό σύστηµα του έργου θα πρέπει να επιτρέπει στην ΕΟΑΕ την προσθήκη και 
επέκταση δεδοµένων στη Βάση. Συνεπώς ο Ανάδοχος θα πρέπει να προδιαγράψει αναλυτικά τη 
διαδικασία της εισαγωγής νέων στοιχείων και της συσχέτισής τους. 
 
 
Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών)  

Το πρώτο υποσύστηµα θα πληροφορεί τον πολίτη-οδηγό για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
ΕΟ µε στόχο να ενηµερώνεται πλήρως για το ταξίδι του και να αξιοποιεί σωστά την υφιστάµενη 
υποδοµή. Η εφαρµογή θα είναι διαθέσιµη τόσο από το διαδίκτυο όσο και από κινητά τηλέφωνα 
(smart phones) και είναι απαραίτητο η πρόσβαση στην εφαρµογή και στις υπηρεσίες του έργου να 
παρέχεται µε τρόπο εύκολο για το µέσο χρήστη.  
 Τα βασικά χαρακτηριστικά του πρώτου υποσυστήµατος (1η Λειτουργική ενότητα) θα είναι: 
• Υπηρεσία εγγραφής και πιστοποίησης 
• Υπηρεσία θέασης πλοήγησης γεωχωρικών δεδοµένων µέσω:  

α)Web browser,  
β)Mobile web client browser  

• Υπηρεσία Επιλογής γλώσσας 
• Υπηρεσία αναζήτησης µε τυποποιηµένα χωρικά ερωτήµάτα στα περιγραφικά πεδία 

(attributes) των ΓΠ (πχ παρόδιες εγκαταστάσεις κλπ.) 
• Υπηρεσία αναζήτησης βάση γεωγραφικής (χ,ψ) και χιλιοµετρικής θέσης (χ.θ.) επί της ΕΟ: α) 

Αναζήτηση βάση θέσης µε κριτήρια εγγύτητας ως προς συγκεκριµένα σηµεία ενδιαφέροντος 
(π.χ. τηλ. SOS, πόλεις κλπ.), β) Αναζήτηση διαδροµής µε κριτήρια όπως χρονοαπόσταση, 
χιλ. απόσταση, κατανάλωση, εγγύτητας σηµείων ενδιαφέροντος. 

• Υπηρεσία on line help, βοήθειας και ενηµέρωσης του χρήστη. 
• Υπηρεσία δηµιουργίας χαρτοσύνθεσης µε ενεργοποίηση θεµατικών επιπέδων και επιλογής 

υποβάθρων κατάλληλης κλίµακας- Θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία πλοήγησης 
στο χάρτη 

• Υπηρεσία εκτύπωσης 
• Υπηρεσία εξαγωγής χαρτοσύνθεσης σε αρχείο εικόνας 
• Υπηρεσίες ΑΜΕΑ για την πρόσβαση και ευχρηστία του περιεχοµένου της εφαρµογής από 

άτοµα µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Με δεδοµένο τον ισχυρά διαδραστικό χαρακτήρα της 
εφαρµογής, καθώς και το γεγονός πως το πρότυπο προσβασιµότητας Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) δεν έχει άµεση εφαρµογή καθώς ο χαρακτήρας της δεν 
είναι αµιγώς διαδικτυακός, ο Ανάδοχος θα πρέπει να βρει τρόπους µε τους οποίους θα 
εξασφαλίσει την προσβασιµότητα βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιµότητας 
και ευχρηστίας εφαρµογών πληροφορικής.  

• Υπηρεσία αναφορών βλαβών επί ΕΟ- Ο χρήστης θα µπορεί να εντοπίσει το σηµείο της 
βλάβης επιλέγοντάς το από το χάρτη- η εφαρµογή θα στέλνει email στον χρήστη που 
καταχώρησε το πρόβληµα καθώς και στον αρµόδιο υπάλληλο. Για την καταχώρηση βλάβης 
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/ καταγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από το σύστηµα 
 
Τα χαρακτηριστικά του πρώτου υποσυστήµατος για τα κινητά τηλέφωνα: 
• θα είναι σε µορφή mobile web page 
• θα µπορεί να δοθεί και σε native application για android market και app store  
• θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να συµπληρώσει τα στοιχεία της βλάβης και να τα 

αποστείλει. 
 
Το δεύτερο υποσύστηµα θα πληροφορεί τον αρµόδιο µηχανικό για τις τεχνικές και λειτουργικές 
πληροφορίες των µητρώων της ΕΟ µε τη γεωγραφική απεικόνιση όλων των στοιχείων της οδού τη 
συσχέτιση τους µε τις συµβατικές Βάσεις ∆εδοµένων της ΕΟΑΕ και τη συνέργεια όλων των 
πληροφοριών µαζί για περαιτέρω ανάλυση.  
Τα βασικά χαρακτηριστικά του δεύτερου υποσυστήµατος που αποτελεί τη 2η Λειτουργική 
ενότητα του έργου είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της 1ης Λειτουργικής ενότητας κι επιπλέον: 
• Υπηρεσία Μηχανής αναζήτησης (Query Εngine) µε κατάλληλες εύχρηστες και λειτουργικές 

οθόνες διεπαφής όπου θα συµµετέχουν οι γεωγραφικές και περιγραφικές γεωχωρικές 
πληροφορίες. 

• Υπηρεσία διάθεσης δεδοµένων και µεταδεδοµένων σύµφωνα µε το Ν.3882/10 µε κατάλληλη 
άδεια χρήσης. 

• Υπηρεσία ενηµέρωσης και αλλαγής της γεωχωρικής βάσης δεδοµένων της Γεωπύλης µέσω 
κατάλληλης πρόσβασης, από προσωπικό της ΕΟΑΕ που θα εκπαιδεύσει ο Ανάδοχος. 

• Υπηρεσία θέασης των τρισδιάστατων 3D εικόνων και δυνατότητα ταυτόχρονης 
αντιπαραβολής µε τις πληροφορίες της ΓΒ∆ και των ορθοφωτοχαρτών της Κτηµατολόγιο ΑΕ.  

 
Η Εγνατία Οδός ΑΕ διαχειρίζεται τρία συστήµατα χιλιοµέτρησης: 
Α) Βάση των γεωγραφικών τµηµάτων των µητρώων των έργων 
Β) Βάση των τµηµάτων µεταξύ Α/Κ  
Γ) Βάση ενιαίας χιλιοµέτρησης µε αφετηρία το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. 
 
Ο Ανάδοχος θα λάβει από την ΕΟΑΕ τα σχετικά γεωχωρικά δεδοµένα για τον ορισµό του κάθε 
συστήµατος και στη συνέχεια θα συσχετίσει τις γεωχωρικές οντότητες της Β∆ και ως προς τα τρία 
συστήµατα χιλιοµέτρησης. 
 
Ακολουθεί λεπτοµερής περιγραφή των γεωχωρικών πληροφοριών της πρώτης και δεύτερης 
λειτουργικής ενότητας (1ο και 2ο WebGIS υποσύστηµα). 
 

Α3.4.1  1η Λειτουργική Ενότητα «1Ο WEBGIS ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ»  

Το 1ο WebGIS υποσύστηµα θα απεικονίζει γεωγραφικά σε δύο διαστάσεις τον άξονα της ΕΟ και 
των καθέτων αξόνων, ενταγµένους στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της Β.Ελλάδας µέσω ενός 
χρηστικού και λειτουργικού περιβάλλοντος διεπαφής (Geographical User Interface-GUI) όπου ο 
χρήστης – οδηγός θα µπορεί να αντλήσει χρήσιµες πληροφορίες για τα διόδια, ΣΕΑ, ΧΣΑ, τις 
θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά µήκος της οδού κλπ. 

Το περιβάλλον διεπαφής (GUI) θα επιτρέπει τη δυναµική εναλλαγή του γεωγραφικού υποβάθρου 
ανάλογα µε τη κλίµακα απεικόνισης. 
 
Οι γεωχωρικές πληροφορίες του υποσυστήµατος, χωρίζονται σε δύο Οµάδες: 
H Οµάδα Α1 περιέχει πληροφορίες που είναι διαχειρίσιµες από ΓΒ∆ ενώ η Οµάδα Β1 περιέχει 
πληροφορίες που είναι διαχειρίσιµες από συµβατικές Β∆ ή βρίσκονται σε µορφή πινάκων (excel, 
word κλπ.). Ο Ανάδοχος καλείται να συσχετίσει κατάλληλα τις οµάδες Α και Β και να παρέχει τις 
προδιαγεγραµµένες υπηρεσίες.  
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ορισµένες από τις γεωχωρικές πληροφορίες του Γενικού 
GIS της EOAE που θα ενσωµατωθούν στη ΓΒ∆ του 1ου WebGIS υποσυστήµατος. Οι πληροφορίες 
αυτές είναι αποθηκευµένες σε Geodatabase (ArcSDE Oracle) σε κατάλληλα datasets. Το σύστηµα 
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λειτουργεί από το Τµήµα GIS σε desktop αλλά και σε WebGIS περιβάλλον στο intranet της ΕΟΑΕ 
(http://webgis.egnatia.gr/maingis/).  
 

Α/Α Τίτλος 
πόρου 

Μοναδικό 
αναγνωριστι
κό πόρου 

Σύνοψη πόρου Τύπος 
πόρου 

Καταγωγή 
δεδοµένων (*) 

1 Εγνατία 
Οδός και 
κάθετοι 
άξονες 

GIS.AL Το σύνολο περιλαµβάνει τη 
χάραξη για τον οδικό άξονα της 
Εγνατίας Οδού (Ηγουµενίτσα-
Κήποι), καθώς και τις χαράξεις 
για τους κάθετους οδικούς 
άξονες (α) Σιάτιστα-
Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή, (β) 
Φλώρινα - Νίκη, (γ) 
Θεσσαλονίκη-Σέρρες-
Προµαχώνας, (δ) Ξάνθη-
Εχίνος, (ε) Κοµοτηνή Νυµφαία. 
Επίσης περιλαµβάνει γέφυρες, 
άνω και κάτω διαβάσεις, 
σήραγγες, ανισόπεδους 
κόµβους, ηµικόµβους. 

dataset Τµήµα GIS, 
EΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Πρωτογενή δεδοµένα 
της χάραξης και των 
τεχνικών αντλούνται 
από τις µελέτες 
εφαρµογής και τα 
µητρώα των έργων 
της EΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε., από µετρήσεις 
GPS. 

2 Παρόδιες  GIS.ΟΕΜ Το σύνολο περιλαµβάνει τις 
παρόδιες εγκαταστάσεις 
(τωρινές και µελλοντικές) κατά 
µήκος της Εγνατίας οδού: ΣΕΑ, 
ΧΣΑ, Κ∆Α, ΠΚ∆Α, ∆ιόδια. 

dataset Τοµέας ΛΕΣ, 
EΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Πρωτογενή δεδοµένα 
αντλούνται από τις 
χιλ. Θέσεις επί της 
Εγνατίας οδού. 

3 Ψηφιακό 
Μοντέλο 
Εδάφους  

DTM Το σύνολο περιλαµβάνει το 
ψηφιακό µοντέλο εδάφους 

Raster 
dataset 

Ψηφιοποίηση 
Ισουψών 
ισοδιάστασης 20µ. 
Από χάρτες της ΓΥΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Οµάδας Α.1 

 

Ο επόµενος πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει άλλες γεωχωρικές πληροφορίες αποθηκευµένες 
σε ΓΒ∆ - Geodatabase εκτός ΕΟΑΕ και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωµατώσει στη ΓΒ∆ του 
1ου WebGIS υποσυστήµατος. 
 

Α/Α Τίτλος 
πόρου 

Μοναδικό 
αναγνωριστικ

ό πόρου 
Σύνοψη πόρου Τύπος 

πόρου 
Καταγωγή 

δεδοµένων (*) 

1 Ορθοφωτ
οχάρτες  

http://gis.ktima
net.gr/wms/ktb
asemap/defaul
t.aspx 

Οι ορθοφωτογραφίες 
προέκυψαν από 
φωτοληψίες περιόδου 2007 
έως 2009 και 
περιλαµβάνουν το σύνολο 
της Ελληνικής Επικράτειας 
µε εξαίρεση ορισµένες 
παραµεθόριες περιοχές 
καθώς και ορισµένες 
διαβαθµισµένες 
εγκαταστάσεις, για τις 
οποίες ισχύουν περιορισµοί 
και απαγορεύσεις από τις 

WMS 
service 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε. 
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αρµόδιες Αρχές και 
Υπηρεσίες της χώρας σε ότι 
αφορά στις διαδικασίες των 
αεροφωτογραφήσεων. 

2 Οδικό 
∆ίκτυο 

DMEO_ROAD
NET.mdb 

Το σύνολο περιλαµβάνει 
γεωγραφική Βάση 
∆εδοµένων του Εθνικού 
(Πρωτεύον-∆ευτερεύον-
Τριτεύον) και Επαρχιακού 
(Πρωτεύον-∆ευτερεύον) 
Οδικού ∆ικτύου της χώρας. 

Geodat
abase 

Υπουργείο 
Υποδοµών 
Μεταφορών 
&∆ικτύων/ΓΓ∆Ε/∆
ιεύθυνση 
Μελετών Έργων 
Οδοποίας 
(∆ΜΕΟ) 

3 ∆ηµόσια 
Ανοιχτά 
∆εδοµένα  

geodata.gov.gr Το σύνολο περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων δεδοµένα 
υποβάθρου τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν από τον 
ανάδοχο για τη δηµιουργία 
ενός ενιαίου γεωγραφικού 
υποβάθρου. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Οικισµοί, 
 ∆ιοικητική διαίρεση 
«Καλλικράτης» 

 Λίµνες 
 Ποταµοί 
 Υδρογραφικό δίκτυο 
 Σιδηροδροµικό 
δίκτυο 

 ∆ίκτυο NATURA 
 CORINE 2000 
 Ακτογραµµή 
 Θέσεις Αρχαίων 
Μνηµείων κλπ. 
 

Shape 
files 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΕΥΓΕΠ, ∆ηµόσια, 
Ανοικτά ∆εδοµένα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Οµάδας Α.2 
 
Σχετικά µε το οδικό δίκτυο της ∆ΜΕΟ ο Ανάδοχος θα αξιοποιήσει κατάλληλα όλες τις πληροφορίες 
σύµφωνα µε τη σχετική άδεια χρήσης που το συνοδεύει ώστε να δηµιουργήσει τις λειτουργικές 
συνθήκες για την ανάπτυξη των προδιαγεγραµµένων υπηρεσιών όπως αναζήτηση βέλτιστων 
διαδροµών.  
 
Οι γεωχωρικές πληροφορίες που ακολουθούν ανήκουν στην οµάδα Β1, που είναι διαχειρίσιµες 
από συµβατικές Β∆ ή βρίσκονται σε µορφή πινάκων (excel, word κλπ.) και ο Ανάδοχος καλείται να 
τις συσχετίσει δυναµικά µε τη ΓΒ∆ του πρώτου υποσυστήµατος. Αρµόδιος φορέας διάθεσης είναι 
οι ∆/νσεις ∆ιαχείρισης ∆ικτύου και Υποστήριξης ∆ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ της ΕΟΑΕ.  
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 26 

 
Β 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
- Κυκλοφοριακός φόρτος (ανά οδικό τµήµα*), 
- Σύνθεση της κυκλοφορίας (ανά οδικό τµήµα*),  
- Αριθµός µετακινούµενων προσώπων (ανά οδικό τµήµα*),  
- Χρόνος διαδροµής (ανά οδικό τµήµα*), 
- ∆ιανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα (ανά περιφέρεια) 
- Επίπεδο εξυπηρέτησης (ανά οδικό τµήµα*) 
 
* δηλαδή από Ανισόπεδο Κόµβο έως τον επόµενο Α/Κ 
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Αρχεία excel 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης: 
 (ΛΕΣ / ∆Υ∆/ Τµήµα κυκλοφορίας) 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Ετήσια 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Κοινό  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Οµάδας Β1.1 
 
 
Β 1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  

- Ιστοσελίδα «Αναφοράς Βλάβης» στο www.egnatia.eu  
 
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 

- Ιστοσελίδα «Αναφοράς Βλάβης»: βάση δεδοµένων 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου/Τµήµα Εποπτείας ∆ικτύου 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 

- Ιστοσελίδα «Αναφοράς Βλάβης»: βάσει καταχώρησης από εξωτερικούς χρήστες 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο 
κοινό): 

- Ιστοσελίδα «Αναφοράς Βλάβης»: στο κοινό 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Οµάδας Β1.2 

 
 
Β 1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Γεωγραφική κάλυψη αριθµού έκτακτης ανάγκης 1077 Εγνατίας οδού 
 
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
ΝΑΙ (σε χάρτη/εικόνα) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆/νση Υποστήριξης ∆ικτύου 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Χαµηλή 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο 
κοινό): 
Υπουργείο - ∆ηµόσιους Φορείς - Κοινό 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Οµάδας Β1.3 
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Β 1.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Μετεωρολογικοί σταθµοί Εγνατίας οδού  
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
ΝΑΙ (σε MS-Excel, σε χάρτη/εικόνα) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆/νση Υποστήριξης ∆ικτύου 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Μέση-Υψηλή (ως προς τα συλλεγόµενα δεδοµένα) 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
ΟΧΙ 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο 
κοινό): 
Υπουργείο - ∆ηµόσιους Φορείς - Κοινό 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Οµάδας Β1.4 
 
 
Β 1.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Γ. Γενικά περιβαλλοντικά δεδοµένα 
Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας (ΦΥΣΗ 2000, RAMSAR, κλπ)  
 
Από τις διαθέσιµες πληροφορίες, θα µπορούν να προκύπτουν σχετικοί χάρτες. 
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
• Σε Geodatabase 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
Τµήµα GIS 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Τα δεδοµένα ενηµερώνονται ανάλογα µε την περίπτωση σε τριµηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια βάση. 
∆υνατότητα Θέασης (εντός - εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο 
κοινό): 
• στο κοινό  

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Οµάδας Β1.5 
 

Α3.4.2 2η Λειτουργική Ενότητα «2ο WEBGIS ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ»  

Οι χρήστες του δεύτερου WebGIS υποσυστήµατος θα είναι, το τεχνικό προσωπικό της ΕΟΑΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων των τεσσάρων Περιφερειακών Υπηρεσιών µε έδρα α)Ιωάννινα, 
β)Γρεβενά, γ)∆ερβένι του Ν. Θεσσαλονίκης και δ)Κοµοτηνή αλλά και συνεργαζόµενοι φορείς όπως: 
α)τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, β)τεχνικές υπηρεσίες Περιφερειών που διασχίζει η ΕΟ, γ)συνεργάτες, ανάδοχοι 
µελετητές, κατασκευαστές της ΕΟΑΕ, δ)Ελεγκτικές Αρχές. Ο αριθµός των χρηστών θα 
προσδιοριστεί µε ακρίβεια στη µελέτη εφαρµογής. 
Το 2ο WebGIS υποσύστηµα θα απεικονίζει τη ΓΒ∆ του ενιαίου µητρώου της ΕΟ την οποία θα 
δηµιουργήσει ο Ανάδοχος µε ψηφιοποίηση συγκεκριµένων στοιχείων µε ενσωµάτωση έτοιµων ΓΒ∆ 
όπως του Τεχνικού και του Γεωλογικού GIS που προέκυψαν από τις εγκεκριµένες υποβολές των 
µητρώων αλλά και µε συσχέτιση των στοιχείων των ΣΒ∆ των πινάκων Β2.Χ. 
Στο περιβάλλον διεπαφής του χρήστη θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής αλλά και 
συνδυασµού όλων των γεωγραφικών υποβάθρων όπως (τρισδιάστατες πανοραµικές εικόνες, 
ορθοφωτοχάρτες της Κτηµατολόγιο ΑΕ, vector γεωγραφικά υπόβαθρα).  
Οι γεωχωρικές πληροφορίες του δεύτερου υποσυστήµατος, χωρίζονται σε δύο Οµάδες:  
η Οµάδα Α2 περιέχει πληροφορίες που θα είναι διαχειρίσιµες από ΓΒ∆ ενώ η Οµάδα Β2 περιέχει 
πληροφορίες που είναι διαχειρίσιµες από συµβατικές Β∆.  
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Το ενιαίο µητρώο της ΕΟ θα συµπεριλάβει το Τεχνικό GIS που περιέχει τα σχέδια των υποβολών 
των αναδόχων. Το ενιαίο µητρώο της οδού θα αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες: 
 
 
α/α Κατηγορίες Μητρώων Οµάδες Πληροφοριών 
1 Οδοποιίας Α2.1, Β2.1 
2 Τεχνικών Α2.2, Β2.2 
3 Γεωλογικό-Γεωτεχνικό Α2.3, Β2.3 
4 Σηράγγων Β2.4 
5 Περιβαλλοντικό Β2.5 
6 Αρχαιολογικό Α2.6 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14- Κατηγορίες Μητρώου 
 
Μητρώα Οδοποιίας 
Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα αναπτυχθεί η Γεωχωρική Βάση ∆εδοµένων (ΓΒ∆) των 
Μητρώων Οδοποιίας µε ψηφιοποίηση των στοιχείων του πίνακα που ακολουθεί κατόπιν 
αναγνώρισης τους στις τρισδιάστατες 3D πανοραµικές εικόνες, οι προδιαγραφές των οποίων 
παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες συµµόρφωσης (Α6.11, Α6.12). Η επιλογή του 
γεωµετρικού τύπου (σηµείο, πολύγωνο, γραµµή) των στοιχείων που θα ψηφιοποιηθούν θα οριστεί 
στη µελέτη εφαρµογής µε κριτήριο την ευχρηστία στη διαχείριση και εµφάνιση τους, η κλίµακα 
ψηφιοποίησης, η προέλευση καθώς και όλες οι περιγραφικές πληροφορίες των στοιχείων θα 
αναφέρονται στα αντίστοιχα µεταδεδοµένα σύµφωνα µε την σχετική οδηγία INSPIRE.  
Η κλίµακα ψηφιοποίησης θα καθοριστεί επίσης στη µελέτη εφαρµογής µε κριτήριο την ευκρίνεια 
τους στην κλίµακα αναφοράς των τρισδιάστατων εικόνων.  
Ακολουθεί ο πίνακας Α2.1 των κύριων στοιχείων που θα ψηφιοποιήσει ο Ανάδοχος για να 
δηµιουργηθεί η κεντρική ΓΒ∆ του Μητρώου Οδοποιίας µε ενδεικτική τιµή του πλήθους. 
 

Κατηγορία Στοιχείων 
Μητρώου Οδού α/α 

Στοιχεία Μητρώου Οδού-
Γεωγραφικές Οντότητες ∆εύτερου 

Υποσυστήµατος 

Πλήθος 
περίπου 

κω
δ. 

1 Έρεισµα 12000 ER Οδοστρώµατα  
Ερείσµατα 2 Οδόστρωµα 7000 OD 

3 ∆ιαχωριστική Νησίδα 1500 DN 
4 Κατευθυντήρια Νησίδα 1200 KN 

Νησίδες  
Πεζοδρόµια 

5 Πεζοδρόµιο 1100 PZ 
6 Έξοδος αγωγού αποχέτευσης 1000 EA 
7 Φρεάτιο 40000 FR 
9 Οχετός 1500 OH 
10 Ρείθρο 2500 RI 
12 Τάφρος 1500 TF 

Αποχέτευση 

13 Βαθµιδωτό ρείθρο 6000 VR 
Επίχωµα – Όρυγµα 14 Επίχωµα – Όρυγµα 17000 EO 

17 Στηθαίο ασφαλείας 7000 SA 
18 Αντιθαµβωτικό πέτασµα 2.00 AN 
19 Ηχοπέτασµα 7.00 IH 
20 Περίφραξη 1500 PE 
21 ∆ίκτυ συγκράτησης καταπτώσεων 400 DK 

 

22 Τοίχος συγκράτησης 600 TS 
  23 Τοίχος αντιστήριξης 600 TA 

24 Eγκάρσιες και ειδικές διαγραµµίσεις 3000 DE 
25 Λοξές διαγραµµίσεις 2000 DL 
26 Κατά µήκος διαγραµµίσεις 3000 DM 

Οριζόντια  
Κατακόρυφη Σήµανση 

27 Χιλιοµετρικός δείκτης συντήρησης 4000 DS 
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Κατηγορία Στοιχείων 
Μητρώου Οδού α/α 

Στοιχεία Μητρώου Οδού-
Γεωγραφικές Οντότητες ∆εύτερου 

Υποσυστήµατος 

Πλήθος 
περίπου 

κω
δ. 

28 Οριοδείκτης 6500 OS 
29 Πινακίδες σήµανσης 7000 PI 
30 Ερµάριο διανοµής σήραγγας 400 ED 
31 Επαγωγικός βρόχος 400 EP 
32 Ερµάριο ανάγκης σήραγγας 1000 ES 
33 Φωτεινός σηµατοδότης 400 FA 
34 Ιστός οδοφωτισµού 16000 IO 
35 Πίνακας ηλεκτρικής διανοµής οδού 700 PO 
36 ∆ιάταξη τηλεµατικής 1500 TD 
37 Ανεµιστήρας αερισµού σήραγγας 500 AV 

Ηλεκτροµηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις 

38 Φωτιστικό σώµα σήραγγας 35000 FS 
39 Κτίριο εξυπηρέτησης σήραγγας 100 KS 

Κτίρια 
40 Σταθµός Αποχιονισµού/Ανεφοδιασµού 30 SH 

Συµβατικές Πληροφορίες 41 Τµήµατα κατασκευής 48.00 TK 
Πίνακας 15 - Οµάδα Α2.1 ΓΒ∆ του δεύτερου υποσυστήµατος 

 
Οι οντότητες του Πίνακα Α2.1 βρίσκονται σε αντιστοιχία και θα συσχετιστούν µε τη ΣΒ∆ RMMS, 
που αποτελεί την οµάδα Β2.1: 
 
Β2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ο∆ΟΥ  
Περιγραφή Πληροφορίας:  
∆εδοµένα (RMMS) τεχνικής αστυνόµευσης (επιθεωρήσεις και βλάβες) και αποκαταστάσεων 
καθώς και µητρώου οδού (κάλυψη σε όλο το δίκτυο της ΕΟ) 
AD Άνω διάβαση 
AE Απορροφητής ενέργειας 
AN Αντιθαµβωτικό πέτασµα 
AV Ανεµιστήρας αερισµού σήραγγας 
DE Eγκάρσιες και ειδικές διαγραµµίσεις 
DK ∆ίκτυ συγκράτησης καταπτώσεων 
DL Λοξές διαγραµµίσεις 
DM Κατά µήκος διαγραµµίσεις 
DN ∆ιαχωριστική Νησίδα 
DS Χιλιοµετρικός δείκτης συντήρησης 
EA Έξοδος αγωγού αποχέτευσης 
ED Ερµάριο διανοµής σήραγγας 
EO Επίχωµα - Όρυγµα 
EP Επαγωγικός βρόχος 
ER Έρεισµα 
ES Ερµάριο ανάγκης σήραγγας 
FA Φωτεινός σηµατοδότης 
FR Φρεάτιο 
FS Φωτιστικό σώµα σήραγγας 
GE Γέφυρα 
GS Στραγγιστήρι υπό γωνία στην οδό 
IH Ηχοπέτασµα 
IO Ιστός οδοφωτισµού 
KD Κάτω διάβαση 
KN Κατευθυντήρια Νησίδα 
KS Κτίριο εξυπηρέτησης σήραγγας 
OD Οδόστρωµα 
OH Οχετός 
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OS Οριοδείκτης 
PE Περίφραξη 
PI Πινακίδες σήµανσης 
PO Πίνακας ηλεκτρικής διανοµής οδού 
PZ Πεζοδρόµιο 
RI Ρείθρο 
SA Στηθαίο ασφαλείας 
SH Σταθµός Αποχιονισµού/Ανεφοδιασµού 
SI Σήραγγα 
ST Στραγγιστήρι 
TA Τοίχος αντιστήριξης 
TD ∆ιάταξη τηλεµατικής 
TF Τάφρος 
TK Τµήµατα κατασκευής 
TS Τοίχος συγκράτησης 
VR Βαθµιδωτό ρείθρο  
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
RMMS: βάση δεδοµένων (το µητρώο οδού και σε video) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου/Τµήµα Εποπτείας ∆ικτύου 
 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
∆εδοµένα (RMMS) τεχνικής αστυνόµευσης: καθηµερινά µέσω Περιφερειακών Υπηρεσιών 
∆εδοµένα (RMMS) µητρώο οδού: στατικό, εφαρµογή λειτουργικής διαδικασίας ΕΟΑΕ Λ∆-250 
για επικαιροποίηση 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο 
κοινό): 
∆εδοµένα (RMMS): εντός εταιρίας 
 

Πίνακας 16 - Οµάδα Β2.1 
 
Η σύνδεση µε τη Βάση αυτή αλλά και µε κάθε άλλη ΣΒ∆ που θα ακολουθήσει, θα γίνει µε 
συσχέτιση και όχι µε µετάπτωση των πληροφοριών της στον αποθηκευτικό χώρο της Γεωπύλης, 
ώστε να διατηρηθεί η αυτονοµία στη λειτουργία τους. Ο τρόπος συσχέτισης θα αποφασιστεί στα 
πλαίσια της µελέτης εφαρµογής του έργου. 
 
Μητρώα Τεχνικών  
Ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει τα τεχνικά (γέφυρες, άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις) 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα υπόβαθρα ώστε κάθε τεχνικό όπως ο αριστερός κλάδος µιας 
γέφυρας να εµφανίζεται γεωγραφικά µε µορφή πολυγώνου σε όλα τα υπόβαθρα και να 
συσχετίζεται τόσο µε τη ΓΒ∆ του Tεχνικού GIS που έχει µεταξύ άλλων τα σχέδια των µητρώων, 
όσο και µε τη Β∆ του πίνακα Β2.2 που ακολουθεί. Οι παράµετροι συσχέτισης θα προκύψουν στη 
µελέτη εφαρµογής:  
 
Β2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΒ∆ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Θέση, γεωµετρία, δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, αποτελέσµατα επιθεώρησης, 
βαθµολογίες αξιολόγησης, υλοποιηθέντα και προτεινόµενα έργα συντήρησης, κόστη των γεφυρών 
και τεχνικών (µήκους >6.0µ) της Εγνατίας Οδού και των οδικών αξόνων που διαχειρίζεται η ΕΟΑΕ 
(Ελληνικές επαρχιακές και εθνικές οδοί, Ρουµανία, Αλβανία κ.α.). Σε άµεση συσχέτιση µε τα 
προηγούµενα: Φωτογραφίες (κατασκευής & επιθεώρησης), αναφορές επιθεώρησης, 
σκαναρισµένα σχέδια γεφυρών 
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∆ιαθεσιµότητα/Format  (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Έχει αναπτυχθεί και ενηµερωθεί πλήρως Βάση ∆εδοµένων Γεφυρών της Εγνατίας Οδού σε 
περιβάλλον ORACLE. Στη Βάση αυτή έχουν καταχωρηθεί τα δεδοµένα as designed/as built και as 
inspected για τις 654 γέφυρες και τεχνικά της Εγνατίας Οδού µε ενηµέρωση πάνω από 250 
πεδίων. Στην Βάση υπάρχουν αυτοµατισµοί σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της επάρκειας των 
γεφυρών. Η Βάση έχει δυναµική διασύνδεση µε το Τεχνικό GIS της ΕΟ. 
Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο φωτογραφιών όλων των επιθεωρηµένων γεφυρών και τεχνικών της 
Ε.Ο. και άλλων επιθεωρηµένων οδικών αξόνων (.jpg, .avi) 
Τηρούνται excel αρχεία µε την εξέλιξη των φθορών και των επεµβάσεων συντήρησης αρµών και 
εφεδράνων της Ε.Ο. (excel) 
Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο µε όλες τις αναφορές που συντάσσονται µετά την επιθεώρηση και 
αξιολόγηση των γεφυρών και τεχνικών (Word) 
Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο µε όλα τα αποτελέσµατα µη καταστροφικών ελέγχων (excel) 
Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο µε όλα τα αποτελέσµατα ενόργανης παρακολούθησης γεφυρών (.evt, 
.mat, .txt, .excel) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης: Προϊστάµενος Συντήρησης Τεχνικών  
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Η ενηµέρωση µέρους των πεδίων της Βάσης (αυτά που αφορούν τις επιθεωρήσεις και 
βαθµολογίες) ενηµερώνονται σε ετήσια βάση ενώ η ενηµέρωση πεδίων σχετικών µε τις 
υλοποιηθείσες εργασίες συντήρησης ενηµερώνονται σε τριµηνιαία βάση. 
Η ενηµέρωση του αρχείου φωτογραφιών γίνεται σε µηνιαία βάση, αναλόγως και του ρυθµού 
επιθεωρήσεων τεχνικών. 
Η ενηµέρωση του αρχείου φθορών και των επεµβάσεων συντήρησης αρµών και εφεδράνων της 
Ε.Ο. γίνεται σε τριµηνιαία βάση 
Η ενηµέρωση του αρχείου των αναφορών που συντάσσονται µετά την επιθεώρηση και αξιολόγηση 
των γεφυρών και τεχνικών γίνεται σε µηνιαία βάση αναλόγως και του ρυθµού επιθεωρήσεων 
τεχνικών. 
Η ενηµέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου των αποτελεσµάτων µη καταστροφικών ελέγχων γίνεται 
σε τριµηνιαία βάση. 
Η ενηµέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου µε τα αποτελέσµατα ενόργανης παρακολούθησης 
γεφυρών (.evt, .mat, .txt, .excel) γίνεται σε τριµηνιαία βάση 
Η βάση στοιχείων σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας/τρωτότητας που υπάρχει στο 
software της ΕQE  
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
Ήδη στις προηγούµενες παραγράφους περιγράφηκαν περισσότερες της µίας βάσεις και αρχεία 
πληροφοριών σχετικών µε τη επιθεώρηση και συντήρηση των γεφυρών που πρέπει να 
συνδυάζονται και να διαχειρίζονται ταυτόχρονα 
Μέρος των δεδοµένων του VPMS είναι χρήσιµα για τη διαχείριση της ασφάλειας των γεφυρών σε 
κυκλοφορία (για οχήµατα > 80τόνων). Το Τµήµα συµµετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης και 
δικαιούται την πληροφορία που είναι σηµαντική για τους ελέγχους γεφυρών. 
Τα υδρολογικά και τα βροχοµετρικά δεδοµένα κατά µήκος του άξονα είναι απαραίτητα για την 
αξιολόγηση και ασφαλή διαχείριση των γεφυρών και πρέπει να είναι διαθέσιµα. 
Τα γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδοµένα καθώς και τα αποτελέσµατα του geomonitoring (δεύτερης 
συνιστώσας του Τµήµατος) είναι απαραίτητα και για τις γέφυρες (όσα αφορούν γέφυρες) 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο 
κοινό): 
Εντός εταιρείας: 
Τµήµα Συντήρησης τεχνικών & Περιβάλλοντος 
∆ιευθυντής Υποστήριξης ∆ικτύου 
∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
Τοµεάρχης Λ.Ε.Σ. 
Τµήµα Μελετών ∆ιεθνών Έργων 
Τµήµα ∆οµοστατικών ∆ιεύθυνσης Μελετών 
Τµήµα Μελετών/Συντήρησης Τοµέα Παραχωρήσεων 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 32 

Περιφερειακά Γραφεία 
Γραφεία Εξωτερικού 
Εκτός Εταιρείας: 
Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειών  
ΥΠΟΜΕ∆Ι (Αρµόδια Υπηρεσία Συντήρησης) 
Τ.Ε..Ε. 
Σύνδεσµος Μελετητών  

Πίνακας 17- Οµάδα Β2.2 
 
Μητρώα Γεωλογικών-Γεωτεχνικών Πληροφοριών  
Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει στη ΓΒ∆ του 2ου υποσυστήµατος το Γεωλογικό GIS µε τις 
εγκεκριµένες οριστικές γεωλογικές µελέτες και γεωτεχνικές έρευνες της ΕΟ και των ΚΑ µαζί µε τη 
σύνδεση της µε τη ΣΒ∆ των γεωτρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι αποθηκευµένες σε 
Geodatabase (ArcSDE Oracle) σε κατάλληλα datasets. Το σύστηµα λειτουργεί από το Τµήµα GIS 
σε desktop αλλά και σε WebGIS περιβάλλον στο intranet της ΕΟΑΕ 
(http://webgis.egnatia.gr/geogis/).  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές γεωγραφικές οντότητες της ΓΒ∆ του 
Γεωλογικού GIS που ήδη έχει αναπτυχθεί και περιέχει τις κάτωθι γεωγραφικές οντότητες:  
 

Α/Α Περιγραφή γεωγραφικής οντότητας 
1 Γεώτρηση 
2 Ερευνητικό Φρεάτιο 
3 Γεωλογική Οριζοντιογραφία 
4 Γεωλογικός Σχηµατισµός 
5 Γεωλογική Μηκοτοµή 
6 Γεωλογική ∆ιατοµή 
7 Κατολίσθηση-Όριο και επιφάνεια 
8 Ρήγµα 
9 Επώθηση-Εφίππευση 
10 Στρώση Γεωλογικού Σχηµατισµού 
11 Σχιστότητα Γεωλογικού Σχηµατισµού 
12 ∆ιάκλαση Γεωλογικού Σχηµατισµού 
13 Πηγή 
14 Γεωλογική Πτυχή 
15 Γεωτεκτονική Ζώνη 
16 Τεκτονικό ∆ιάγραµµα 
17 Φωτογραφική Λήψη 
18 Εδαφική Υγρασία 

19 Σεισµική Ζώνη 
20 Άξονας Πτυχής 

Πίνακας 18-Οµάδα Α2.3-ΓΒ∆ Γεωλογικού-Γεωτεχνικού 
 
Ο Ανάδοχος θα ενσωµατώσει κατάλληλα το Γεωλογικό GIS στη συνολική ΓΒ∆ του 2ου 
υποσυστήµατος και θα το συσχετίσει µε τις γεωτεχνικές πληροφορίες της σχετικής ΣΒ∆ που 
παρουσιάζεται στο πίνακας Β2.4 που ακολουθεί µε στόχο την επέκταση του Γεωλογικού Μητρώου 
σε Γεωλογικό-Γεωτεχνικό Μητρώο.  
Η ανάλυση των ΣΒ∆ και οι παράµετροι συσχέτισης θα γίνουν  στη µελέτη εφαρµογής. 
Ακολουθεί η περιγραφή της ΣΒ∆ των Γεωτεχνικών πληροφοριών: 
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Β2.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Περιοχές κατολισθήσεων- Γεωτεχνικών έργων 
Θέση: Περίγραµµα, χιλιοµετρικές θέσεις επιρροής της Εγνατίας Οδού 
Χαρακτηριστικά κατολίσθησης: γεωµετρία, τύπος, µηχανισµός, ρυθµός εξέλιξης 
Κατασκευαστικά στοιχεία: Σηµαντικά µέτρα, µελέτη, σχέδια (+link), αποτελέσµατα 
Ιστορικό:  
Φωτογραφίες έργου 
Αντιστοίχιση συστήµατος monitoring 
Σύστηµα Ενόργανης Παρακολούθησης – Monitoring 
Στοιχεία οργάνων παρακολούθησης: όνοµα, θέση, τύπος 
Αποτελέσµατα µετρήσεων: πίνακες, γραφήµατα, συνοπτικά report 
Θέσεις γεωτεχνικών αστοχιών (έργα συντήρησης)  
Θέση, χαρακτηριστικά, ηµεροµηνίες, έργα και κόστος αποκατάστασης, ιστορικό, φωτογραφίες, 
report οπτικών επιθεωρήσεων. 
∆ιαθεσιµότητα/Format  (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
- Σύστηµα διαχείρισης Monitoring: Όλα τα απαραίτητα στοιχεία βρίσκονται σε ψηφιακή µορφή 
(αρχεία excel, word, pdf, txt, mdb) 
 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης: Προϊστάµενος Συντήρησης Τεχνικών 
 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
- Monitoring: Τα δεδοµένα ανανεώνονται συνεχώς. Ολοκληρωµένα report παράγονται σε µηνιαία 
βάση 
  
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
- Βροχοµετρικά δεδοµένα: Υπάρχει συσχέτιση µε τα αποτελέσµατα της ενόργανης 
παρακολούθησης (ταχύτητα κινήσεων, πιεζοµετρικές στάθµες, παροχή αποστραγγιστικών 
σηράγγων) 
- Γεωλογικά δεδοµένα: Οι γεωλογικοί χάρτες- τοµές πρέπει να συσχετίζονται µε τις θέσεις των 
γεωτεχνικών έργων, τα µητρώα γεωτρήσεων µε τις θέσεις εγκατάστασης οργάνων στις αντίστοιχες 
γεωτρήσεις) 
- ∆εδοµένα µελετών 
 

Πίνακας 19 -Οµάδα Β2.3 
 
 
Μητρώα Σηράγγων 
 Ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει τις σήραγγες συµπεριλαµβανοµένων και των cut & cover 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα υπόβαθρα ώστε κάθε σήραγγα ανά κλάδο θα εµφανίζεται 
γεωγραφικά µε µορφή πολυγώνου σε όλα τα υπόβαθρα και θα συσχετίζεται τόσο µε τη ΓΒ∆ του 
Tεχνικού GIS που έχει µεταξύ άλλων τα σχέδια των µητρώων των σηράγγων, όσο και µε τη Β∆ 
TIAS του πίνακα Β2.4 που ακολουθεί. Οι παράµετροι συσχέτισης θα προκύψουν στη µελέτη 
εφαρµογής:  
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Β2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ- 
TUNNEL INFORMATION ANALYSIS SYSTEM (TIAS) 
Περιγραφή Πληροφορίας ανά σήραγγα:  
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
Γεωλογία-Γεωτρήσεις 
Εργαστηριακά αποτελέσµατα 
Γεωτεχνικές ταξινοµήσεις 
Παράµετροι Σχεδιασµού 
Γεωτεχνική συµπεριφορά 
Τελική επένδυση 
Ποσότητες 
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Oracle 10g 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆/νση Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
Όχι 

Πίνακας 20 - Οµάδα Β2.4 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 35 

Περιβαλλοντικό Μητρώο  
Ο Ανάδοχος θα αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες της ΣΒ∆ Eφαρµογής των Περιβαλλοντικών 
Όρων και των επιπρόσθετων στοιχείων όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα Β2.5 και θα 
ψηφιοποιήσει τις πληροφορίες που θα προκύψουν από την ανάλυση της ΣΒ∆ στη µελέτη 
εφαρµογής. 
Β2.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
A. Εφαρµογή Περιβαλλοντικών Όρων  
∆εδοµένα µετρήσεων Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου 
∆εδοµένα µετρήσεων επιπέδων αέριων ρύπων στην ανοικτή οδοποιία και εντός των σηράγγων  
∆εδοµένα µετρήσεων επιπέδων υδάτινων ρύπων 
∆εδοµένα διαχείρισης απορριµµάτων που συλλέγονται από την οδό (καταγραφές συλλεγόµενων 
υλικών, ποσοστά ανακυκλώσιµων υλικών, ΧΥΤΑ διάθεσης, κλπ.) 
∆εδοµένα καταγραφών νεκρών ζώων στην οδό και αποµάκρυνσης ζωντανών ζώων από την οδό 
Καταγραφή των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου, του τρόπου 
διαχείρισης/διάθεσης των παραγόµενων αποβλήτων από αυτές και της διαδικασίας συντήρησής 
τους 
(* για το σύνολο των παραπάνω υπάρχει και διαθέσιµο φωτογραφικό υλικό) 
Καταγραφή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(* υπάρχουν και σκαναρισµένες) 
Β. Περιβαλλοντικά µεγέθη 
Έκθεση πληθυσµού σε θόρυβο 
Επιβάρυνση ατµόσφαιρας σε ρύπους 
Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων 
Εγγύτητα σε προστατευόµενες περιοχές 
∆ιασταυρώσεις µε επιφανειακά νερά 
Επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων σε ρύπους (προτεινόµενος νέος δείκτης) 
∆ιαχείριση απορριµµάτων που προέρχονται από τον αυτοκινητόδροµο (προτεινόµενος νέος 
δείκτης) 
Γ. Γενικά περιβαλλοντικά δεδοµένα 
Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας (ΦΥΣΗ 2000, RAMSAR, κλπ)  
Εκτός από το σύνολο των προαναφερόµενων στοιχείων που θα είναι διαθέσιµα, θα µπορούν να 
προκύπτουν και σχετικοί χάρτες µε πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών, στατιστικά 
επεξεργασµένα στοιχεία µε πίνακες/γραφήµατα και συνοπτικές τεχνικές εκθέσεις, συγκρίσεις µε τα 
ισχύοντα εθνικά και κοινοτικά όρια των επιπέδων των ρύπων, κλπ. 
∆ιαθεσιµότητα/Format ( ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Βάση ∆εδοµένων Εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων σε περιβάλλον Oracle (ENV. COM.) 
Στοιχεία επιπρόσθετα σε ψηφιακή µορφή (αρχεία excel, word, pdf, jpg) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου, Τοµέα ΛΕΣ. 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Τα δεδοµένα ενηµερώνονται ανάλογα µε την περίπτωση σε τριµηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια βάση. 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
Μετεωρολογικά, υδρολογικά και βροχοµετρικά δεδοµένα κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου 
∆ελτία αποτελεσµάτων δεικτών Παρατηρητηρίου (στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία των 
περιβαλλοντικών δεικτών) 
∆εδοµένα τµήµατος GIS σχετικά µε µήκη, ονοµασίες τµηµάτων, τεχνικά, κόµβοι (Α/Κ & Ι/Κ), 
οικισµοί, υδρογραφικό δίκτυο. 
∆εδοµένα RMMS τεχνικής αστυνόµευσης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
∆υνατότητα Θέασης (εντός - εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο 
κοινό): 
∆εδοµένα Εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων εντός της εταιρείας 
Γενικά περιβαλλοντικά δεδοµένα εντός εταιρείας και στο κοινό  

Πίνακας 21 - Οµάδα Β2.5 
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Αρχαιολογικό Μητρώο  

Η επόµενη ενσωµάτωση στη ΓΒ∆ του συνολικού Μητρώου της Οδού αφορά το Αρχαιολογικό 
Μητρώο που περιλαµβάνει τις αρχαιολογικές ανασκαφές (Οµάδα Α2.6). Η Εγνατία Οδός έχει 
χαραχθεί σχεδόν παράλληλα µε την Ιστορική Αρχαία Εγνατία οδό και κατά µήκος της, σε ζώνη 
πλάτους 1000 µέτρων, έχουν εντοπιστεί 270 περίπου χώροι ιστορικής σηµασίας. 
Η Εταιρεία ως υπεύθυνος φορέας για τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του έργου, 
έχει προβεί σε δράσεις που έχουν σκοπό αφενός µεν να προστατεύουν και να διαφυλάξουν την 
πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδας, αφετέρου δε να την αναδεικνύουν, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε 
αρκετές περιπτώσεις µάλιστα, πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές ή βελτιώσεις της χάραξης, µεγάλου 
κόστους. 
Η ΕΟΑΕ έχει χρηµατοδοτήσει ήδη πάνω από 45 αρχαιολογικές ανασκαφές κατά µήκος του άξονα, 
που το κόστος τους έως σήµερα ανέρχεται στα 13,5 εκ. ευρώ. Τα ευρήµατα που ήρθαν στην 
επιφάνεια είναι σηµαντικά καθώς ανήκουν σε διάφορες ιστορικές περιόδους και καταγράφηκαν 
εγκαίρως στο Τεχνικό GIS µε σχετικές πληροφορίες των ανασκαφών. Η συσχέτιση και 
ενσωµάτωση του Αρχαιολογικού Μητρώου στο ενιαίο µητρώο της οδού θα προδιαγραφεί 
αναλυτικά στη µελέτη εφαρµογής. 
 
Ακολουθούν επιπλέον περιγραφικές πληροφορίες που θα συσχετιστούν κατάλληλα στη ΓΒ∆ του 
ενιαίου µητρώο οδού κατόπιν σχετικής ανάλυσης που θα λάβει µέρος στη µελέτης εφαρµογής. 
 
 
Β2.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PIS – PROJECT INFORMATION SYSTEM  
Περιγραφή Πληροφορίας:  
∆ιαγωνισµοί Έργων/µελετών κλπ. 
Στοιχεία Συµβάσεων Έργων/µελετών κλπ 
Χρηµατοδοτήσεις 
Τεχνικά Στοιχεία Γεωτρήσεων 
Αρχαιολογικές Ανασκαφές 
ΟΚΩ 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Oracle  
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆/νση Παρακολούθησης Έργων, ∆/νση Μελετών, ∆/νση Συµβάσεων, ∆/νση Κοινοτικών 
Προγραµµάτων (Ανάλυση) 
∆/νση Πληροφοριακών Συστηµάτων (τεχνική παροχή) 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
καθηµερινή 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
Στοιχεία του Τεχνικού GIS 
Γεωλογικά ∆εδοµένα του Γεωλογικού GIS 
∆υνατότητα Θέασης (εντός - εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Εντός εταιρίας (Τοµέας Προγραµµατισµού & Παρακολούθησης Έργων και Χρηµατοδοτήσεων, 
∆/νση Παρακολούθησης Έργων, Τοµέας Εκτέλεσης Έργων, ∆/νση Μελετών, ∆/νση Κοινοτικών 
Προγραµµάτων, , ∆/νση Συµβάσεων) 
Εκτός εταιρείας επιλεκτικά στοιχεία κάποιες Υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕ∆Ι 
 

Πίνακας 22 -Οµάδα Β2.6 
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Β2.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Ψηφιακά και έντυπα στοιχεία µητρώων και Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας κατασκευασµένων 
έργων Εγνατίας Οδού και Καθέτων αξόνων.  
 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
PRINS-FAY: Βάση ∆εδοµένων µητρώων & ΦΑΥ κατασκευής έργων  
 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου/Τµήµα Εποπτείας ∆ικτύου/καθήκοντα µητρώου & Φακέλου Α&Υ 
 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Τακτικές αναφορές από Περιφερειακές Υπηρεσίες σε εφαρµογή της Λειτουργικής ∆ιαδικασίας : Λ∆-
ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-700 
 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
Βάση δεδοµένων PIS : Με τις βεβαιώσεις παραλαβής συµβάσεων κατασκευής ενηµερώνεται η Β∆-
prins fay και προστίθενται οι αντίστοιχες συµβάσεις προς αναζήτηση των µητρώων και ΦΑΥ τους. 
 
∆υνατότητα Θέασης (εντός - εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Εντός εταιρίας :  
Τµήµατα αρµοδιότητας οργάνωσης & διεξαγωγής Συντήρησης  
∆/νση Κατασκευών  
 

Πίνακας 23- Οµάδα Β2.7 
 
 
Β2.8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Κτιριακές παρόδιες εγκαταστάσεις Εγνατίας Οδού (ΚΕΣ, ΚΕΚ, Κ∆Α, κλπ) 
 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
ΝΑΙ (σε MS-Excel, σε χάρτη/εικόνα) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆/νση Υποστήριξης ∆ικτύου 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Χαµηλή (ετήσια) 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
RMMS – Network Inventory 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Εντός εταιρείας 

Πίνακας 24- Οµάδα Β2.8 
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Β2.9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Ενεργειακές καταναλώσεις ηλεκτροφωτισµού Εγνατίας οδού 
 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
ΝΑΙ (σε MS-Excel) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆/νση Υποστήριξης ∆ικτύου 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Χαµηλή (ετήσια) 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Εντός εταιρείας - Υπουργείο 

Πίνακας 25- Οµάδα Β2.9 
 
 
Β2.10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας: 
  
Στοιχεία οδικών τµηµάτων που χρησιµοποιούνται στο VPMS ( λογισµικό ελέγχου και έκδοσης 
αδειών διέλευσης υπέρβαρων / υπερµεγέθων οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων) και αδειών 
διέλευσης, όπως : 
 I)Άδειες διέλευσης που έχουν εκδοθεί (ανά οδικό τµήµα*) 
* δηλαδή από Ανισόπεδο Κόµβο έως τον επόµενο Α/Κ 
 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
 
Από τη βάση δεδοµένων του VPMS σε συνεννόηση µε το IT 
 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
 (ΛΕΣ / ∆Υ∆/ Τµήµα κυκλοφορίας) 
 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Καθηµερινά (στοιχεία κατηγορίας iv)  
 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
-ενδιαφέρει κυρίως εντός εταιρείας και τα τµήµατα Τροχαίας  
 

Πίνακας 26-Οµάδα Β2.10 
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Β2.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
 
Γεωκωδικοποίηση στοιχείων Οδικής Ασφάλειας µε την αξιοποίηση:  
της βάσης δεδοµένων των Κυκλοφοριακών Συµβάντων (Road Incidents Management System) της 
ΕΟΑΕ 
της βάσης δεδοµένων των Ασφαλιστικών ∆ιεκδικήσεων για Φθορές στην Εγνατία Οδό εξ’ αιτίας 
ατυχήµατος (Road Claims Management System) της ΕΟΑΕ 
των στοιχείων Οδικών Τροχαίων Ατυχηµάτων που παρέχονται από τη Στατιστική Αρχή 
λοιπές πληροφορίες οδικών συµβάντων 
 
Οι παραγόµενοι χάρτες µπορούν να περιλαµβάνουν πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών. 
Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής δυνατότητες: 
Ατυχήµατα ανά κατεύθυνση (τα σηµεία κάθε ατυχήµατος µε διαφορετικό χρωµατισµό για κάθε 
κλάδο κυκλοφορίας) 
∆είκτης ατυχηµάτων ανά εκατοµµύριο οχηµατοχιλιόµετρα (γραµµικός αξονικός χρωµατισµός για 
κάθε επιµέρους τµήµα µεταξύ διαδοχικών Α/Κ) 
Μελανά Σηµεία (µε βάση τους συντελεστές βαρύτητας των ατυχηµάτων) 
Πυκνότητα Ατυχηµάτων (σύνολο ατυχηµάτων χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η βαρύτητα) 
 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Αρχεία excel 
Βάσεις δεδοµένων Oracle 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης: 
 (ΛΕΣ / ∆Υ∆/ Τµήµα Οδικής Ασφάλειας) 
 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
∆υναµικά από τις βάσεις δεδοµένων που ενηµερώνονται καθηµερινά 
Ανά µήνα για τα στοιχεία από Excel 
 
∆υνατότητα Θέασης (εντός -εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Οι αναλυτικοί χάρτες και στοιχεία παρέχονται σε επιλεγµένους χρήστες εντός και εκτός της 
Εταιρίας 
 

Πίνακας 27-Οµάδα Β2.11 
 
 
Β2.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
∆εδοµένα κίνησης µηχανηµάτων αποχιονισµού µέσω της εφαρµογής fleet management (µη 
ενεργή προς το παρόν) 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Fleet management: βάση δεδοµένων  
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου/Τµήµα Εποπτείας ∆ικτύου 
 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Fleet management: κατά την περίοδο του αποχιονισµού 

Πίνακας 28- Οµάδα Β2.12 
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Β2.13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Στοιχεία για την οργάνωση του αποχιονισµού στην ΕΟΑΕ (σταθµούς αποχιονισµού, αριθµός & 
είδος µηχανηµάτων, διαδροµές µηχανηµάτων 
Οικονοµικός & ποιοτικός απολογισµός χειµερινής περιόδου, (µετά τη λήξη της) 
 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Ψηφιακοί χάρτες GIS 
Ψηφιακά αρχεία γραµµικών χαρτών διαδροµών  
Ψηφιακό τεύχος σχεδίου αποχιονισµού (πίνακες, χάρτες) 
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου/Τµήµα Εποπτείας ∆ικτύου/αν. Συντονίστρια αποχιονισµού  
 
Συχνότητα ενηµέρωσης: 
Κάθε χρόνο κατά την περίοδο προετοιµασίας, αποχιονισµού και απολογισµού  
Της χειµερινής περιόδου (ενδεικτικά 8ος -9ος , 11ος -2ος , 5ος ) 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
Χάρτες υψοµέτρων ΕΟ 
Οικονοµικά στοιχεία (λογαριασµοί αναδόχων συντήρησης-αποχιονισµού)  
∆υνατότητα Θέασης (εντός - εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Εντός εταιρίας :  
∆.Σ. 
Τοµέας ΛΕΣ 
∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
Περιφερειακές Υπηρεσίες  
Εκτός εταιρίας (οργάνωση αποχιονισµού) :  
Γενικής Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (οργάνωση αποχιονισµού) 
Περιφερειακές Ενότητες 

Πίνακας 29- Οµάδα Β2.13 
 
 
Β2.14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Περιγραφή Πληροφορίας:  
Αποτύπωση της επιλεγµένης περιοχής των παρόδιων εγκαταστάσεων κατά µήκος της ΕΟ προς 
εκµετάλλευση 
∆ιαθεσιµότητα/Format (ύπαρξη Β∆, αρχείο excel, αρχείο εικόνας, έντυπη µορφή, κλπ): 
Οριζοντιογραφίες των µητρώων των οδών µε εντοπισµό των περιοχών προς εκµετάλλευση  
Αρµόδιος ∆ιάθεσης:  
∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης, Τοµέας ΛΕΣ 
Συχνότητα ενηµέρωσης: - 
 
Υπάρχει συσχέτιση µε άλλα δεδοµένα και εάν ναι σύντοµη περιγραφή: 
Με τα υπόβαθρα της Κτηµατολόγιο ΑΕ 
∆υνατότητα Θέασης (εντός - εκτός εταιρίας στο Υπουργείο, σε ∆ηµόσιους φορείς, στο κοινό): 
Εντός εταιρίας :  
∆.Σ. 
Τοµέας ΛΕΣ 
Περιφερειακές Υπηρεσίες  

Πίνακας 30- Οµάδα Β2.14 
 

Η σύνθεση όλων των γεωχωρικών πληροφοριών που αναφέρθηκαν θα αποτελεί το Μητρώο της 
Εγνατίας Οδού.  
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Οι επιµέρους Λειτουργικές ενότητες θα διαλειτουργούν µεταξύ τους µέσω της µηχανής 
αναζήτησης. 
Σχετικά µε τους κάθετους άξονες η ένταξη τους στο 2ο υποσύστηµα θα είναι ανάλογη του βαθµού 
ολοκλήρωσης τους.  
 
 
Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Οι µετρικές της ποιότητας χρήσης χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση και τη µέτρηση του 
βαθµού αποτελεσµατικότητας, ασφάλειας και ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών της 
Γεωπύλης. Η επιλογή των κατάλληλων µετρικών έγινε ενδεικτικά µε στόχο την µέτρηση της 
λειτουργικότητας : 
 
α/α Μετρική Ποιότητας Στόχος 
1 Ποσοστό ολοκληρωµένων υπηρεσιών 100% 
2 Το ποσοστό του ελεύθερου χώρου για 

την εµφάνιση του χάρτη ανάµεσα σε 
διαφορετικά σύνολα πληροφοριών σε µία 
οθόνη 
 

85% 

3 Βασική Αποδοτικότητα, εκφράζεται µε το 
λόγο του αριθµού των βηµάτων τα οποία 
χρειάζεται να κάνει ο χρήστης στο 
desktop GIS προς τον αριθµό των 
βηµάτων που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση της ίδιας εργασίας στη 
σχεδιασµένη διεπαφή του WebGIS 
 

> ή = 1 

4 Χρόνος χειρισµού (operation time), ο 
χρόνος που απαιτείται για να εκτελέσει 
ένας 
χρήστης βασικές λειτουργίες του 
λογισµικού 

Ο ελάχιστος χρόνος αναµονής ώστε ο 
χρήστης να λειτουργεί αποδοτικά και 
ευχάριστα και να χρησιµοποιήσει τη 
Γεωπύλη παραγωγικά (ενδεικτικά 
<4sec) 

Πίνακας 31- Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 
 
Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού 

Η συνολική λύση θα ακολουθεί πιστά τους πίνακες συµµόρφωσης και θα προσφέρει: 
1) Υψηλή διαθεσιµότητα των υπηρεσιών που διατίθενται προς το κοινό, την ΕΟΑΕ και 

συνεργαζόµενoυς φορείς. 
2) Ασφαλή αποθήκευση και γρήγορη προσπέλαση των αρχείων και δεδοµένων των επιµέρους 

υποσυστηµάτων της Γεωπύλης. 

3) ∆ιατήρηση των δεδοµένων σε συστήµατα backup βασιζόµενα σε δίσκους και ταινίες µε µικρό 
χρόνο ανάκτησης τους σε περίπτωση απώλειας. 

4) Υψηλή διαθεσιµότητα των δεδοµένων και αρχείων. 
 
Α3.7 ∆ιαλειτουργικότητα 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν 
τη διασυνδεσιµότητα µε τα δεδοµένα των GIS συστηµάτων µε άλλες σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων 
της ΕΟΑΕ και µε τα raster δεδοµένα των υποβάθρων (3d εικόνες, ορθοφωτοχάρτες της 
Κτηµατολόγιο ΑΕ) 
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Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφαρµογές θα πρέπει να υλοποιηθούν µε πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής η 
οποία θα προσφέρει τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces-APIs), για την 
ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται. 
Οι εφαρµογές θα υποστηρίζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services, Java RMI, 
Enterprise Service Bus ή ισοδυνάµων) , ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και επικοινωνία τους 
στο πλαίσιο λειτουργίας τους. 
 
Η ακριβής τεχνική και λειτουργική υλοποίηση της παραπάνω διασύνδεσης θα οριστικοποιηθεί στη 
φάση της Μελέτης Εφαρµογής (1η Φάση Έργου) κυρίως µε: 
 

- Την Ολοκλήρωση και διαµόρφωση δεδοµένων, και των συσχετίσεων  
- Την ∆ιαχείριση ∆εδοµένων και Μεταδεδοµένων, 
- Την Πρόσβαση Πληροφοριών 
- Την Ολοκλήρωση των υπηρεσιών 

 
Επιπλέον θα χρησιµοποιηθούν κατ’ αποκλειστικότητα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (XML, 
WSDL, SOAP, REST) στην επικοινωνία µεταξύ όλων των επιµέρους επιπέδων του λογισµικού,  
µε εξαίρεση την πρόσβαση στη βάση δεδοµένων. 
Το συνολικό σύστηµα της Γεωπύλης θα είναι δοµηµένο έτσι ώστε να µπορεί να διαλειτουργεί στο 
µέλλον µέσω OGC προτύπων από συστήµατα τρίτων φορέων. 
Η διαλειτουργικότητα µεταξύ των υποσυστηµάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστο τα 
παρακάτω: 
 
1. Ενιαία ∆ιαχείριση Χρηστών και ∆ιαβάθµιση ∆ικαιωµάτων ανά υποσύστηµα αλλά και 

συνολικά, µε δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στις επιµέρους πλατφόρµες. 
2. Παροχή ενιαίας πρόσβασης στα επιµέρους υποσυστήµατα (single sign-on) χωρίς την 

διαδικασία εισαγωγής κωδικών για όσες επιµέρους πλατφόρµες χρειάζεται ταυτοποίηση 
χρήστη (authentication). 

3. ∆υνατότητα αυτόµατης εγγραφής χρηστών στην εφαρµογή και στα επιµέρους υποσυστήµατα. 
Η εγγραφή θα γίνεται είτε από τον διαχειριστή του συστήµατος, µέσω της µονάδας 
διαχείρισης, είτε από τον ίδιο τον χρήστη µε κατάλληλη διαδικασία (αποστολή email για 
επιβεβαίωση). 

4. Τόσο τα δύο WebGIS υποσυστήµατα όσο και οι υπηρεσίες τους οφείλουν να διαλειτουργούν 
ώστε να µην υπάρχουν επαναλήψεις στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται. Στόχος είναι η 
δηµιουργία χρηστικού λειτουργικού περιβάλλοντος το οποίο αφού προδιαγραφεί αναλυτικά 
από τον Ανάδοχο στη Μελέτη εφαρµογής στη συνέχεια θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
αρχή.  

 
 
Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Εξαιτίας της µεγάλης ανάπτυξης των συστηµάτων επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών και λόγω του 
εξελιγµένου και διευρυµένων από πλευράς λειτουργικότητας και ποικιλοµορφίας τεχνολογικού 
εξοπλισµού, προτείνεται για τη διαχρονικότητα του έργου πολυκαναλική προσέγγιση.  
Πιο συγκεκριµένα, προδιαγράφεται και προσχεδιάζεται η δυνητική λειτουργία των αναφερόµενων 
υπηρεσιών σε περιβάλλοντα όπως: 
α) Apple iOS 
β) Android 
γ) Java κλπ 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία τόσο όσον αφορά στο 
Υποσύστηµα 1 όσο και στο Υποσύστηµα 2 αλλά και στις παράπλευρες υπηρεσίες (π.χ. WMS) µε το 
ευρύ κοινό (για το Υποσύστηµα1) και µε τους συνεργαζόµενους φορείς (Υποσύστηµα 2). 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα µέσα πρόσβασης ανά παρεχόµενη υπηρεσία.  
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Υπηρεσία 

Τρόποι 
Αλληλεπίδρασης 

 
Τερµατικό Πρόσβασης 

1ο WebGIS υποσύστηµα  
 

Web Browser, Mobile 

 
PC / Laptop / Smart 

Phone 

2ο WebGIS υποσύστηµα  
Web Browser, Mobile PC / Laptop / Smart 

Phone 
1ο WebGIS υποσύστηµα 
Ενηµέρωση συµβάντων  
 (οι εγγεγραµένοι χρήστες θα µπορούν 
να ενηµερώνονται για σηµαντικά 
συµβάντα επί της οδού π.χ. ατυχήµατα, 
διακοπή κυκλοφορίας σε τµήµατα, 
καιρικές συνθήκες µε λήψη SMS ή/και 
EMAIL, βλέπε πίνακας συµµόρφωσης 
C3.21, η σχετική υποδοµή επιβαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

SMS , E-MAIL Mobile phones / PC 
/ smart phones 

Πίνακας 32- Πολυκάναλης Προσέγγισης  
 
 
Α3.9 Ανοιχτά δεδοµένα 

Τα σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων, τα µεταδεδοµένα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων 
θα διατίθενται σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν.3882/2010, Άρθ. 27 και 28 και την άδεια χρήσης που 
θα καθοριστεί στη µελέτη εφαρµογής. 
Συνοπτικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Νόµο τα δεδοµένα διαµοιράζονται µεταξύ όλων των 
δηµόσιων αρχών, καθώς και προς τα όργανα που ασκούν δικαστική ή νοµοθετική εξουσία, χωρίς 
χρέωση και µε άδεια χρήσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του νόµου. Ειδικότερα: 
 
• Τα µεταδεδοµένα των δηµόσιων αρχών διατίθενται σε τρίτους χωρίς χρέωση και µε 

κατάλληλη άδεια χρήσης. 
• Τα γεωχωρικά δεδοµένα των δηµόσιων αρχών και τα σύνολα τους διατίθενται σε τρίτους 

µε κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη µε τέλη όσο και τη 
χωρίς τέλη διάθεσή τους, ανάλογα µε το σκοπό χρήσης. 

• Οι υπηρεσίες των δηµόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, όπως και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων που 
προσφέρονται από δηµόσια αρχή, διατίθενται σε τρίτους µε κατάλληλες άδειες χρήσης που 
περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη µε τέλη όσο και τη χωρίς τέλη διάθεσή τους 
ανάλογα µε το σκοπό χρήσης και το αιτούµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. 

• Οι άδειες χρήσης και το περιεχόµενό τους, καθώς και το πλαίσιο καθορισµού των τελών 
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθορίζονται από την «Εθνική Πολιτική 
Γεωπληροφορίας» µε ενιαίο και εναρµονισµένο τρόπο για όλες τις δηµόσιες αρχές. Τα τέλη 
είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και όταν επιβάλλονται τέλη, αυτά κρατούνται στο ελάχιστο 
αναγκαίο ύψος για να διασφαλίζεται η αναγκαία ποιότητα και παροχή συνόλων και 
υπηρεσιών γεωχωρικών δεδοµένων µαζί µε µια εύλογη απόδοση  επενδύσεως, µε 
παράλληλη διασφάλιση των αναγκών αυτοχρηµατοδότησης των δηµόσιων αρχών που 
παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων, κατά περίπτωση. Το ύψος των 
τελών καθορίζεται µε κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ΕΘΕΓ. 
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Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας  

Το πληροφοριακό σύστηµα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο 
ασφάλειας, µέσω των ακόλουθων συνιστωσών: 

  Απόρρητο: Ορισµένα από τα δεδοµένα που θα αποθηκεύονται στο πληροφοριακό 
σύστηµα θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα, π.χ. τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραµµένων 
χρηστών, των πινακίδων των ΙΧ που θα εµφανίζονται στις 3D εικόνες. Γενικά ευαίσθητα 
δεδοµένα θα πρέπει να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε 
κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου πρόσβασης και κρυπτογράφησης. 

  Ακεραιότητα: Η σωστή λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος βασίζεται στη σωστή 
συνεργασία και διαθεσιµότητα δεδοµένων στο πληροφοριακού εξοπλισµού και υπηρεσιών. 
Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί που να διασφαλίζουν ότι οι τρεις 
συνιστώσες δεν θα αλλοιωθούν και θα προστατεύονται από φυσικές απειλές (καιρικά 
φαινόµενα, φωτιά, πληµµύρα, βλάβες υλικού κλπ) και λογικές απειλές (λανθασµένο 
χειρισµό, κακόβουλη ενέργεια, καταστρεπτικά προγράµµατα κλπ). 

  ∆ιαθεσιµότητα: Η εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων δεν σηµαίνει ότι οι 
απειλές προς την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήµατος δεν θα προκαλέσουν κάποια 
στιγµή ζηµιά. Είναι λοιπόν σηµαντικό σε περίπτωση οποιασδήποτε 
βλάβης/ζηµιάς/καταστροφής το πληροφοριακό σύστηµα να µπορεί να τεθεί ξανά σε 
λειτουργία στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστηµα, ενώ για το διάστηµα που δε βρίσκεται 
σε λειτουργία να παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι εργασίας. Αναφέρονται σχετικά στην 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 
 
Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος  

Ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι η διεπαφή χρήστη 
(users interface). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένη ώστε να 
επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήµατος, 
διαφορετικά το σύστηµα κινδυνεύει να µην είναι λειτουργικό. Στο πληροφοριακό σύστηµα που θα 
αναπτυχθεί οι χρήστες θα έρχονται σε επαφή µε το σύστηµα µέσω της διαδικτυακής πύλης, η 
οποία θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής σχεδιαστικές αρχές: 

Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό 
(GUI) χρησιµοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, µενού λειτουργιών, 
κουµπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ). Οι κατηγορίες χρηστών το περιβάλλον διεπαφής τους 
και η διακριτή πρόσβαση θα καθοριστούν στη µελέτη εφαρµογής. 

Πολυµεσική διεπαφή χρήστη: Εκτός από το κείµενο, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα 
πρέπει να αξιοποιεί και άλλες µορφές περιεχοµένου, όπως εικόνες, ήχο και βίντεο. 

∆ιεπαφή βασισµένη σε τεχνολογίες ∆ιαδικτύου: Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να 
προσφέρονται µέσω web interface. Η πρόσβαση θα γίνεται µέσω όλων των διαδεδοµένων 
προγραµµάτων πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome κλπ) χωρίς 
να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρµογών µε εξαίρεση εφαρµογές που επαυξάνουν τη 
λειτουργικότητα των προγραµµάτων πλοήγησης (plug ins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
πλήρης συµβατότητα µε τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) 

∆ιαφάνεια: Οι όροι χρήσης και παράµετροι πρόσβασης θα καθορίσουν τη διαθεσιµότητα και 
διαφάνεια δεδοµένων µεταδεδοµένων και υπηρεσιών.. 

Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία. Αυτό αφορά τόσο 
τη χρήση κοινής χρωµατικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συµβολισµών για οµοειδείς και 
παρόµοιες λειτουργίες. 

Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήµατος θα πρέπει να είναι ο 
ελάχιστος δυνατός, ώστε ο χρήστης να µην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή 
περιµένοντας τα αποτελέσµατα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα 
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πρέπει να ενηµερώνεται µε κατάλληλα οπτικά µέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε 
να µην νοµίσει ότι το σύστηµα δεν αποκρίνεται. 

Ενοποίηση των βάσεων δεδοµένων των χρηστών όλων των προσφερόµενων 
συστηµάτων µέσω Single Sign-On: Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελεί το µοναδικό 
σηµείο εισόδου για όλες τις προσφερόµενες υπηρεσίες (ανάλογα µε τα δικαιώµατα που έχουν 
οριστεί). Στην Κεντρική Σελίδα της ∆ιαδικτυακής Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσµος που θα 
προτρέπει το χρήστη να εισάγει το όνοµα και τον κωδικό πρόσβασης. Με την πιστοποίηση της 
ταυτότητας του χρήστη θα επιτρέπεται πλέον οι πρόσβαση στις ανάλογες υπηρεσίες (single 
sign-on) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. 

Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι 
απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόµων, ακόµα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωµένοι µε 
την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το 
δυνατό πιο απλό στη χρήση. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασµένες οι 
διάφορες λειτουργίες ώστε να είναι λογική η αλληλουχία των βηµάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα 
βήµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση µια λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο 
βήµα µιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πως µπορεί να προχωρήσει στο επόµενο ή 
προηγούµενο βήµα, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε ποια σελίδα της διαδικτυακής πύλης βρίσκεται ο 
χρήστης και ποια ήταν η διαδροµή που ακολούθησε για να φτάσει καθώς και σε ποιες σελίδες 
ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου µπορεί να µετακινηθεί. 
 
Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των 
προσφερόµενων διαδικτυακών υπηρεσιών θα  υπάρχουν σχετικές  παρεχόµενες υπηρεσίες 
ΑΜΕΑ. Με δεδοµένο τον ισχυρά διαδραστικό χαρακτήρα της εφαρµογής, καθώς και το γεγονός 
πως το πρότυπο προσβασιµότητας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) δεν έχει 
άµεση εφαρµογή καθώς ο χαρακτήρας της δεν είναι αµιγώς διαδικτυακός, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να βρει τρόπους µε τους οποίους θα εξασφαλίσει την προσβασιµότητα βάσει διεθνών προτύπων 
και οδηγιών προσβασιµότητας και ευχρηστίας εφαρµογών πληροφορικής.  
 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρµογών που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη αναλυτική τεκµηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της 
προσβασιµότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιµότητας και ευχρηστίας 
εφαρµογών πληροφορικής. 
 
Σηµειώνεται ότι η συµµόρφωση µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα 
πρέπει να ελεγχθεί µε συστηµατικό τρόπο µε ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να 
παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που 
ακολουθήθηκαν για την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιµότητας και τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων. Η συµµόρφωση και τα αποτελέσµατα αυτά θα ελεγχθούν για την ορθότητά τους προ 
της προσωρινής παραλαβής των παραδοτέων του Έργου 
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Α3.13 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου 

To χρονοδιάγραµµα ξεκινά µε την έναρξη της σύµβασης (ΕΣ) και στη συνέχεια προστίθενται οι 
Μήνες Μ1, Μ2 κλπ. 
 
Α/Α 

Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνας 
Έναρξης 

Μήνας Λήξης 
(παράδοσης) 

ΕΣ Μ3  
1 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ +  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μ3 Μ4 

 
 
Μ5 

 
 
Μ6 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

M7 M7 

 
 
 
Μ5 

 
 
 

Μ10 
3 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1ου WEBGIS: 
1)ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ –∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΓΒ∆, GUI 2)ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

3)ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου WEBGIS Μ11 Μ13 

 
Μ8 

 
Μ9 4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3D-
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 3D M10 M10 

5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ου WEBGIS: 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΓΒ∆ ΜΗΤΡΩΟΥ –GUI) -
ΕΛΕΓΧΟΙ- ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ 

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

Μ11 Μ18 

6 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ & 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Μ19 Μ19 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου WEBGIS και 

ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ & 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

M19 Μ24 

7 ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Μ24 Μ36 

Πίνακας 33- Φάσεων Έργου  
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Χρονοδιάγραµµα Έργου 
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1η Φάση 

Μήνας Έναρξης 
Με την έναρξη της 
σύµβασης 

 Μήνας Λήξης 
Μ3, ολοκλήρωση 
µελέτης 
Μ4, έγκριση 
Αναθέτουσας αρχής 

 

Τίτλος Φάσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στόχοι Φάσης:  
• Στόχος 1: Αναλυτικός Σχεδιασµός 

• Στόχος 2: Μεθοδολογία Υλοποίησης 
• Στόχος 3: Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκπόνησης του Έργου 

Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες): 
• Ο Αναλυτικός σχεδιασµός του Συστήµατος, κατ’ελάχιστον περιλαµβάνει: 
 

1. Τη συµπλήρωση όλων των πινάκων συµµόρφωσης που αποτελούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Γεωπύλης και των φάσεων της 

2. Το λογικό σχεδιασµό και την ανάλυση της Γεωπύλης των δύο WebGIS 
Υποσυστηµάτων και των διασυνδέσεων βάση των πινάκων συµµόρφωσης και του 
τεχνικού αντικειµένου  

3. Τις απαιτήσεις της Γεωπύλης και των WebGIS Υποσυστηµάτων,  Το ΓΣΑ θα είναι το 
ΕΓΣΑ΄87 για τη ΓΒ∆ ενώ για το περιβάλλον διεπαφής θα δίνεται η δυνατότητα στο 
χρήστη να επιλέξει ανάµεσα στα γνωστά ΓΣΑ (ΕΓΣΑ΄87, WGS’84, WebMercator) 

4. Την αντίληψη των τεχνικών θεµάτων προς αντιµετώπιση 
5. Το σύνολο των πληροφοριών (δεδοµένων και µεταδεδοµένων) τόσο των ΓΒ∆ όσο και 

των συµβατικών Β∆ και των διαφόρων συναφών αρχείων εντός και εκτός εταιρίας 
(Εσωτερική και Εξωτερική ∆ιαλειτουργικότητα) και την οργάνωση των διασκορπισµένων 
πληροφοριών 

6. Την απαιτούµενη επεξεργασία του συνόλου των ΓΠ 
7. Τη συσχέτιση µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια των ΓΠ µε τις περιγραφικές 

πληροφορίες 
8. Την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, ρόλοι και εργασίες που επιτελούν, 

δυνατότητες που θα έχουν στο νέο σύστηµα καθώς και εξουσιοδότηση σε επίπεδο 
εφαρµογών  

9. Το σχεδιασµό του συστήµατος διεπαφής του κάθε (GUI) 
10. Την ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων της Γεωπύλης- σεναρίων χρήσης 
11. Τα επίπεδα ελεγχόµενης πρόσβασης των χρηστών και η υλοποίηση Πολιτικής Ασφαλείας 
12. Τα σενάρια και τη µεθοδολογία διαχείρισης-ελέγχου του λογισµικού Υποσυστηµάτων 

• Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου θα λάβει µεταξύ άλλων υπόψη της, διεθνείς 
πρακτικές παρόµοιων συστηµάτων Geoportal, οι οποίες αφού αξιολογηθούν από τον 
Ανάδοχο θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, 
όσες από αυτές προσεγγίζουν το Τεχνικό Αντικείµενο του Έργου. 
Η Μεθοδολογία Υλοποίησης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
1. Αναλυτική τεκµηρίωση των πινάκων συµµόρφωσης 
2. Λεπτοµερές σχέδιο της ΓΒ∆ και των διασυνδέσεων, σχεδιασµό της συνολικής 

αρχιτεκτονικής του συστήµατος όπως η δοµή της ΓΒ∆ και οι συσχετίσεις µε τις Β∆ των 
πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρίας,  

3. Μηχανισµοί διαχείρισης, ενηµέρωσης όλων των δεδοµένων και µεταδεδοµένων όπως η 
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ροή επεξεργασίας και ενσωµάτωσης τους 
4. Αναλυτικές προδιαγραφές του συστήµατος διεπαφής του κάθε χρήστη (User Interface) -

προδιαγραφές των υπηρεσιών της Γεωπύλης ανά κατηγορία χρήστη  
5. Λεπτοµερές σχέδιο ελέγχων του συστήµατος της Γεωπύλης και των Υποσυστηµάτων  

 
• Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκπόνησης του Έργου  

1. Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων, προσδιορίζει τη διαδοχή, τη διάρκεια, 
τις αλληλεξαρτήσεις, τους χρόνους έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων µε εφαρµογή 
αναλυτικής δοµής εργασιών για την υποδιαίρεση των κύριων παραδοτέων του έργου σε 
µικρότερες, καλύτερα διαχειρίσιµες συνιστώσες µε βάση το αντικείµενο του έργου. Θα 
προσδιορίζει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την παραγωγή των 
παραδοτέων, θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα δραστηριοτήτων βάσης και της 
κρίσιµης διαδροµής, 

2. Σχέδιο ∆ιαχείρισης Πόρων, καθορίζει τους ανθρώπινους πόρους, και τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό για κάθε εργασία ποσοτικοποιεί τα είδη των πόρων για την εκτέλεση των 
εργασιών, τον ακριβή χρόνο και τη διάρκεια χρήσης κάθε πόρου, το χρονοδιάγραµµα 
χρήσης πόρων βάσης. Οι απαιτήσεις σε πόρους και διαθεσιµότητα πόρων θα πρέπει να 
καθορίζει τον αριθµό των ατόµων που θα είναι διαθέσιµα για να φέρουν σε πέρας το 
έργο. Θα περιλαµβάνει συγκεκριµένες πληροφορίες όπως ονόµατα, ποσοστό 
διαθεσιµότητας και διαθεσιµότητα σε συγκεκριµένες φάσεις (από...έως...). 
Επισηµαίνεται ότι ο πληροφοριακός εξοπλισµός τόσο για το hardware όσο και για το 
λογισµικό αµέσως µετά τη προµήθεια του, θα εγκατασταθεί στην ΕΟΑΕ και θα 
ενσωµατωθεί στο ευρύτερο µηχανογραφικό περιβάλλον της εταιρίας. Η ενδεχόµενη 
παραµετροποίηση του λογισµικού θα γίνει στα πλαίσια της ανάπτυξης. Ο ανάδοχος 
µπορεί να χρησιµοποιεί δικό του πληροφοριακό εξοπλισµό για την ανάπτυξη του έργου 
αλλά όλοι οι έλεγχοι της πιλοτικής λειτουργίας θα γίνονται στο νέο πληροφοριακό 
εξοπλισµό της Γεωπύλης στην ΕΟΑΕ.  

3. Πρόγραµµα Κόστους, προσδιορίζει τις δαπάνες και τους χρόνους πραγµατοποίησης 
τους) και θα είναι σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα της σύµβασης. 

4. Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων, τονίζει τους πιθανούς κινδύνους και τις ενέργειες για την 
αντιµετώπιση τους. Περιγράφει αναλυτικά πως θα εκτελούνται ο εντοπισµός, η ποιοτική 
και ποσοτική ανάλυση, ο σχεδιασµός της αντιµετώπισης, η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος των κινδύνων κατά τη διάρκεια του έργου. 

5. Σχέδιο Ποιότητας, θέτει τους στόχους ποιότητας των παραδοτέων του ΄Εργου και ορίζει 
τις διεργασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας καθώς και τους υπεύθυνους για τη 
διασφάλιση της. Βασική αναφορά αποτελούν οι πίνακες συµµόρφωσης. Θα συµπεριλάβει 
το σχέδιο για την προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright). Στο σχέδιο ποιότητας 
θα καθοριστούν ρεαλιστικοί και µετρήσιµοι δείκτες απόδοσης αποτελεσµάτων και 
επιπτώσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης του έργου. Επιπλέον θα ορίσει τους 
αποδεκτούς χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών και εν γένει τον τρόπο 
διασφάλισης της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος και των εφαρµογών (µηχανισµούς 
helpdesk κλπ.)  

6. Η µέθοδος ελέγχου θα περιλάβει αναλυτική περιγραφή των µετρήσιµων 
χαρακτηριστικών αξιολόγησης και των αντίστοιχων διαδικασιών και δοκιµών ελέγχου που 
προτείνει να πραγµατοποιηθούν πριν την συνολική παραλαβή προκειµένου να γίνει 
αποδεκτό το έργο. Η µέθοδος ελέγχου θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά και τις ελάχιστες 
τιµές στόχους για τα προτεινόµενα µετρήσιµα χαρακτηριστικά (πχ χρόνος φόρτωσης, 
χρόνος απόκρισης, όγκος λαµβανόµενων δεδοµένων κλπ) και τις παραδοχές συνθηκών 
υπό τις οποίες αυτές θα επιτευχθούν. Η προτεινόµενη µέθοδος ελέγχου θα αξιολογηθεί 
ως προς την καταλληλότητα και επάρκειά της καθώς και ως προς τη ρεαλιστικότητα των 
παραδοχών της σε σχέση µε το αναµενόµενο πλαίσιο πραγµατικής λειτουργίας της 
εφαρµογής. Η ΕΟΑΕ δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο την επικαιροποίηση της 
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µεθόδου και των στόχων των τεχνικών ελέγχων ανάλογα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας 
έως την ολοκλήρωση του έργου. Η επιτυχής διενέργεια του συνόλου των ελέγχων αυτών, 
οι οποίοι θα διενεργηθούν µε κόστος του αναδόχου, είναι προϋπόθεση για τη συνολική 
παραλαβή του έργου. Σηµειώνεται πως από µόνη της η επιτυχής διενέργεια των ελέγχων 
αυτών δεν συνεπάγεται αυτοµάτως και αποδοχή του έργου, καθώς η ΕΟΑΕ διατηρεί το 
δικαίωµα να δοκιµάσει τη λειτουργία του έργου και µε κάθε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο 
και κατάλληλο για να διαπιστώσει την καταλληλότητα και επάρκειά του. 

7. Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ζητηµάτων, ορίζει τη διεργασία προσδιορισµού, εκτίµησης και 
επίλυσης σχετικών µε το Έργο ζητηµάτων. 

8. Σχέδιο Εκπαίδευσης, το οποίο θα περιλαµβάνει τη στρατηγική εκπαίδευσης, το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό και τους κύκλους εκπαίδευσης/σεµινάρια. 

 

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης): 
• Π1: Ανάλυση του Συστήµατος (Μ1) 
• Π2: Μεθοδολογία Υλοποίησης (Μ2) 
• Π3: Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκπόνησης του Έργου (Μ3) 
Κάθε παραδοτέο ο ανάδοχος θα το παρουσιάζει στην Αναθέτουσα αρχή από την οποία θα 
λαµβάνει τα σχετικά σχόλια –παρατηρήσεις. Στο τέλος και του Επιχειρησιακού σχεδίου θα 
υποβάλει συνολικά και τα τρία παραδοτέα της µελέτης εφαρµογής µε τις διορθώσεις που 
υπέδειξε η Αναθέτουσα αρχή η οποία θα τα ελέγξει στη συνέχεια συνολικά, για τη τελική έγκριση. 
Όλα τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή και το αρµόδιο 
όργανο βάσει του κανονισµού προµηθειών, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Πίνακας 34- Ενδεικτική Περιγραφή 1ης Φάσης  
 
2η Φάση 

Μήνας Έναρξης 
Μ5 

 Μήνας Λήξης 
Μ6 
Μ7, έγκριση 
Αναθέτουσας αρχής 

 

Τίτλος Φάσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE/SOFTWARE)  

Στόχοι Φάσης:  
• Στόχος 1: Τήρηση Πινάκων Συµµόρφωσης  
 

Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες): 
Η προµήθεια του πληροφοριακού εξοπλισµού θα γίνει βάση των σχετικών πινάκων 
συµµόρφωσης. Ο Εξοπλισµός θα εγκατασταθεί µετά την προµήθεια του, στα γραφεία της ΕΟΑΕ 
και θα ξεκινήσει η χρήση του στη φάση των ελέγχων της πιλοτικής λειτουργίας του 1ου και στη 
συνέχεια του 2ου WebGIS υποσυστήµατος. H µελέτη εφαρµογής θα προσδιορίσει λεπτοµερώς 
τον εξοπλισµό της Γεωπύλης ο οποίος θα πρέπει να είναι συµβατός µε τον υφιστάµενο του 
Τµήµατος GIS και της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΟΑΕ τον οποίο και θα αξιοποιήσει 
κατάλληλα.  

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης): 
Τα παραδοτέα περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες συµµόρφωσης  
Όλα τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή και το αρµόδιο 
όργανο βάσει του κανονισµού προµηθειών, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Πίνακας 35 Ενδεικτική Περιγραφή 2ης Φάσης 
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3η Φάση 

Μήνας Έναρξης 
Μ5 

 Μήνας Λήξης: Μ10 
Μ13, έγκριση 
Αναθέτουσας αρχής 

 

Τίτλος Φάσης ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1ου WEBGIS 

Στόχοι Φάσης:  
• Στόχος 1: ∆ηµιουργία ΓΒ∆ µε τα κατάλληλα γεωγραφικά υπόβαθρα και τις απαιτούµενες 

συνδέσεις µε τις ΣΒ∆, ∆ηµιουργία GUI, Ανάπτυξη Υπηρεσιών, ∆ιαχείριση Υποσυστήµατος 
και ένταξη του στη συνολική διαχείριση της Γεωπύλης 

• Στόχος 2: Έλεγχοι στην πληρότητα και αποτελεσµατικότητα της ΓΒ∆, Έλεγχοι των GUI των 
χρηστών, Έλεγχοι στις Υπηρεσίες, Έλεγχοι στη ∆ιαχείριση του Υποσυστήµατος –πιλοτική 
λειτουργία 1ου WEBGIS 

• Στόχος 3: Τελικές ∆ιορθώσεις 1ου WEBGIS 
• Στόχος 4: Έγκριση 

Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες): 
Η Ανάπτυξη του 1ου WebGIS υποσυστήµατος θα ακολουθεί τη Μελέτη Εφαρµογής. Αποκλίσεις 
από την εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής θα τυγχάνει της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής µετά 
από εισήγηση της ΕΠΠΕ..  
Μετά την ολοκλήρωση του 1ου στόχου ο ανάδοχος θα θέσει το 1ο WebGIS υποσύστηµα σε 
πιλοτική λειτουργία στόχος 2, θα εκπαιδεύσει όλους τους χρήστες που θα επιλεγούν και βάση 
τυποποιηµένης διαδικασίας θα καταγραφούν τα αποτελέσµατα της πιλοτικής λειτουργίας. Οι 
Έλεγχοι θα γίνουν στον πληροφοριακό εξοπλισµό της Γεωπύλης στο υπολογιστικό περιβάλλον 
της ΕΟΑΕ προκειµένου να οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα. Κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων το προσωπικό του Αναδόχου θα παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του 
υποσυστήµατος και θα βοηθά κατάλληλα τους χρήστες. Η διαδικασία των ελέγχων που θα 
ακολουθηθεί θα έχει προδιαγραφεί κατά τη φάση της Μελέτης εφαρµογής. Η πιλοτική λειτουργία 
πρέπει να γίνει από πολλούς αποµακρυσµένους χρήστες ώστε να προσεγγιστεί η κανονική 
λειτουργία που θα αφορά το ευρύ κοινό. Το υποσύστηµα πρέπει να ακολουθεί όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Επιλεγµένοι χρήστες εντός και εκτός ΕΟΑΕ (Περιφερειακές υπηρεσίες ΕΟΑΕ, 
Υπουργείο , Περιφέρειες κλπ.) θα λειτουργούν το υποσύστηµα σε καθηµερινή βάση και θα 
καταθέτουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σε συχνά χρονικά διαστήµατα που θα 
καθοριστούν στη Μελέτη Εφαρµογής. 
Ο στόχος 3 αφορά τις τελικές διορθώσεις από τις παρατηρήσεις των χρηστών ώστε τελικά το 
υποσύστηµα να εγκριθεί βελτιωµένο και διορθωµένο. Οι τελικές διορθώσεις θα πρέπει να 
εκτελεστούν µε τρόπο ελεγχόµενο ώστε να λύσουν τα καταγεγραµµένα προβλήµατα χωρίς να 
δηµιουργήσουν περαιτέρω άλλα. Οι τελικές διορθώσεις θα γίνουν στο πληροφοριακό σύστηµα 
της Γεωπύλης βάση θεσπισµένης διαδικασίας. 

παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης):  
• Π1: Η Εγκατάσταση του 1ου WebGIS υποσυστήµατος στον πληροφοριακό εξοπλισµό της 

Γεωπύλης µαζί µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης της πιλοτικής λειτουργίας, τη διαδικασία 
ελέγχων της πιλοτικής λειτουργίας (Μ7). Η υλοποίηση του 1ου WebGIS υποσυστήµατος 
καλύπτει το διάστηµα (Μ5-Μ7). 

• Π2: Καταγραφή αποτελεσµάτων της πιλοτικής λειτουργίας, Κατηγοριοποίηση των 
προβληµάτων, Μέθοδοι επίλυσης προβληµάτων (Μ8-Μ9). 

• Π3: ∆ιόρθωση όλων των τεχνικών προβληµάτων και καταγραφή ενεργειών διόρθωσης µε 
πλήρη τεκµηρίωση αποτελεσµάτων. Πλήρες λειτουργικό WebGIS υποσύστηµα, Βελτιωµένο 
µετά τις τελικές διορθώσεις, Εύχρηστες ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης, Υπηρεσίες 
καθηµερινής υποστήριξης Εκπαίδευση Χρηστών (Μ10)-Έγκριση (Μ11-Μ13). 

Όλα τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή και το αρµόδιο 
όργανο βάσει του κανονισµού προµηθειών, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Πίνακας 36 Ενδεικτική Περιγραφή 3ης Φάσης 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 52 

 
4η Φάση 

Μήνας Έναρξης 
Μ8 

 Μήνας Λήξης: Μ9 
Μ10 έγκριση 
Αναθέτουσας αρχής 

 

Τίτλος Φάσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 3D 

Στόχοι Φάσης:  
• Στόχος 1: Τήρηση πινάκων συµµόρφωσης 

• Στόχος 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3D (τρισδιάστατων πανοραµικών εικόνων) & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 3D 
εικόνων  

• Στόχος 3: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 3D εικόνων στο λογισµικό θέασης και διαχείρισης των 3D εικόνων 

Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες): 
Η προµήθεια των τρισδιάστατων πανοραµικών εικόνων θα γίνει βάση των αναλυτικών 
προδιαγραφών της µελέτης εφαρµογής. Στο σχετικό πίνακα συµµόρφωσης περιγράφονται οι 
ελάχιστες προδιαγραφές των εικόνων και το λογισµικό θέασης και διαχείρισης τους ώστε να είναι 
λειτουργικές τόσο σε περιβάλλον desktop GIS όσο και σε περιβάλλον WebGIS. Οι εικόνες µετά 
την προµήθεια τους θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία προσωπικών 
δεδοµένων και θα ενταχθούν στο κατάλληλο Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς της Γεωπύλης βάση 
του λογισµικού διαχείρισης τους. Το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να συνεργάζεται απευθείας 
µε το WebGIS λογισµικό της Γεωπύλης .  
 

παραδοτέα είναι(για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης):  
• Π1: 3D πανοραµικές εικόνες επεξεργασµένες και διαχειρίσιµες από το σχετικό τους λογισµικό 

(Μ8-Μ9) 
• Π2: Λογισµικό 3D εικόνων (Μ8-Μ9) 

Έγκριση (Μ10) 
Όλα τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή και το αρµόδιο 
όργανο βάσει του κανονισµού προµηθειών, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Πίνακας 37 Ενδεικτική Περιγραφή 4ης Φάσης 
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5η Φάση 

Μήνας Έναρξης 
Μ10 

 Μήνας Λήξης: Μ23 
Μ24 έγκριση 
Αναθέτουσας αρχής 

 

Τίτλος Φάσης ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ου WEBGIS 
Στόχοι Φάσης:  
• Στόχος 1: Ψηφιοποίηση των γεωγραφικών οντοτήτων των µητρώων απαιτούµενες συνδέσεις µε τις 
ΣΒ∆, ∆ηµιουργία GUI, Ανάπτυξη Υπηρεσιών - ∆ηµιουργία ΓΒ∆ του Μητρώου της οδού- σύνδεση µε 
τα κατάλληλα γεωγραφικά υπόβαθρα, ∆ιαχείριση Υποσυστήµατος και ένταξη του στη συνολική 
διαχείριση της Γεωπύλης 
• Στόχος 2: Έλεγχοι στην πληρότητα και αποτελεσµατικότητα της ΓΒ∆, Έλεγχοι των GUI των 
χρηστών, Έλεγχοι στις Υπηρεσίες, Έλεγχοι στη ∆ιαχείριση του Υποσυστήµατος –πιλοτική λειτουργία 
2ου WEBGIS 
• Στόχος 3: Τελικές ∆ιορθώσεις 2ου WEBGIS 
• Στόχος 4: Έγκριση 
Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες): 
Η Ανάπτυξη του 2ου WebGIS υποσυστήµατος θα ακολουθεί τη Μελέτη Εφαρµογής. Αποκλίσεις από 
την εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής θα τυγχάνει της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής µετά από 
εισήγηση της ΕΠΠΕ..  
Βάση των αναλυτικών προδιαγραφών θα γίνει η ψηφιοποίηση και η δηµιουργία της ΓΒ∆ του Μητρώου. 
πάνω στα υπόβαθρα των 3D εικόνων. Η διασύνδεση της ΓΒ∆ µε τις υπόλοιπες ΣΒ∆ είναι αντικείµενο 
της παρούσας φάσης. Η διασύνδεση θα πρέπει να γίνει χωρίς να διακοπεί ή επηρεαστεί η λειτουργία 
των ΣΒ∆. Το στάδιο αυτό είναι καθοριστικό για την λειτουργία του 2ου WebGIS υποσυστήµατος. 
Οι Έλεγχοι θα γίνουν στον πληροφοριακό εξοπλισµό της Γεωπύλης στο υπολογιστικό περιβάλλον της 
ΕΟΑΕ προκειµένου να οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων το 
προσωπικό του Αναδόχου θα παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του υποσυστήµατος και θα βοηθά 
κατάλληλα τους χρήστες. Η διαδικασία των ελέγχων που θα ακολουθηθεί θα έχει προδιαγραφεί κατά 
τη φάση της Μελέτης εφαρµογής. Χρήστες της πιλοτικής λειτουργίας θα είναι εκτός των διαχειριστών 
των ΣΒ∆, επιλεγµένο τεχνικό προσωπικό εντός και εκτός ΕΟΑΕ (Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΑΕ, 
µηχανικοί Υπουργείου κλπ.) οι οποίοι θα λειτουργούν το υποσύστηµα σε καθηµερινή βάση και θα 
καταθέτουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σε συχνά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν 
στη Μελέτη Εφαρµογής. Ο στόχος 4 αφορά τις τελικές διορθώσεις από τις παρατηρήσεις των χρηστών 
ώστε τελικά το υποσύστηµα να εγκριθεί βελτιωµένο και διορθωµένο. Οι τελικές διορθώσεις θα πρέπει 
να εκτελεστούν µε τρόπο ελεγχόµενο ώστε να λύσουν τα καταγεγραµµένα προβλήµατα χωρίς να 
δηµιουργήσουν περαιτέρω άλλα. Οι τελικές διορθώσεις θα γίνουν στο πληροφοριακό σύστηµα της 
Γεωπύλης βάση θεσπισµένης διαδικασίας. 
παραδοτέα είναι(για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης):  
• Π1: 3D πανοραµικές εικόνες επεξεργασµένες και διαχειρίσιµες από το σχετικό τους λογισµικό (Μ8-
Μ9) 

• Π2: Λογισµικό 3D εικόνων (Μ8-Μ9) 
Έγκριση (Μ10) 

• Π3: Η Εγκατάσταση του 2ου WebGIS υποσυστήµατος στον πληροφοριακό εξοπλισµό της Γεωπύλης 
µαζί µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης της πιλοτικής λειτουργίας, τη διαδικασία ελέγχων της πιλοτικής 
λειτουργίας (Μ14). Η υλοποίηση του 2ου WebGIS υποσυστήµατος καλύπτει το διάστηµα (Μ11-Μ14) 

• Π4: Καταγραφή αποτελεσµάτων της πιλοτικής λειτουργίας, Κατηγοριοποίηση των προβληµάτων, 
Μέθοδοι επίλυσης προβληµάτων (Μ15-Μ17)  

• Π5: ∆ιόρθωση όλων των τεχνικών προβληµάτων και καταγραφή ενεργειών διόρθωσης µε πλήρη 
τεκµηρίωση αποτελεσµάτων. Πλήρες λειτουργικό WebGIS υποσύστηµα, Βελτιωµένο µετά τις τελικές 
διορθώσεις, Εύχρηστες ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης, Υπηρεσίες καθηµερινής υποστήριξης 
Εκπαίδευση Χρηστών (Μ17-Μ18) 
Έγκριση (Μ19-Μ24) 
Όλα τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή και το αρµόδιο 
όργανο βάσει του κανονισµού προµηθειών, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Πίνακας 38 Ενδεικτική Περιγραφή 5ης Φάσης 
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6η Φάση 

Μήνας Έναρξης 
Μ19 

 Μήνας Λήξης: Μ19 
Μ24 έγκριση 
Αναθέτουσας αρχής 

 

Τίτλος Φάσης ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στόχοι Φάσης:  
• Στόχος 1: Να παραδοθεί η συνολική Αναφορά Λειτουργίας 

• Στόχος 2: Να παραδοθεί η συνολική διαδικασία συντήρησης-υποστήριξης 
• Στόχος 3: Να παραδοθεί η συνολική αξιολόγηση της Γεωπύλης από τους χρήστες 

• Στόχος 4: Έγκριση 

Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες): 
Η έναρξη της παραγωγικής φάσης ολοκληρώνει όλες τις προηγούµενες και ορίζει τη θέση της 
Γεωπύλης ως καθοριστικό επιχειρησιακό εργαλείο. 
Η αξιολόγηση της Γεωπύλης θα γίνει βάση θεσπισµένων κριτηρίων και δεικτών απόδοσης που 
θα θεσπιστούν στη µελέτη εφαρµογής, ώστε να καταδεικνύει την αρτιότητα των συµπερασµάτων. 
Θα αποτελέσει την βάση για την επιχειρησιακή συνεργασία και τη διάχυση των πληροφοριών της 
Γεωπύλης. 

παραδοτέα είναι(για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης):  
Π1: Τεχνικές Προδιαγραφές και διαδικασίες Λειτουργίας συµπεριλαµβανοµένου των διαδικασιών 
ενηµέρωσης των δεδοµένων από πολλούς χρήστες και µεταδεδοµένων.   
Π2: Ο πηγαίος κώδικας του σχήµατος της Βάσης, η τεκµηρίωση του σχήµατος, ο πηγαίος 
κώδικας της εφαρµογής µεταφοράς πληροφοριών και κάθε άλλος κώδικας που αναπτύσσεται 
ή/και αξιοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος και η τεκµηρίωση τους. 
Π2: Τελικές ∆ιαδικασίες Εκπαίδευσης Χρηστών και σχετικές εκθέσεις για τον τρόπο που οι 
τελικοί χρήστες θα ενεργοποιούν και θα χειρίζονται το σύστηµα. Απαραίτητο στοιχείο της 
τεχνικής έκθεσης είναι η αναλυτική τεκµηρίωση που απαιτείται στην παράγραφο 25.2.4 σχετικά 
µε την προσβασιµότητα ΑΜΕΑ.  
Π3: Τεχνικές Προδιαγραφές και διαδικασίες Συντήρησης Υποστήριξης 
Π4: Συνολική Αναφορά Αξιολόγησης Γεωπύλης  
Έγκριση (Μ19-Μ24) 
Όλα τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή και το αρµόδιο 
όργανο βάσει του κανονισµού προµηθειών, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Πίνακας 39 Ενδεικτική Περιγραφή 6ης Φάσης 
 
7η Φάση 

Μήνας Έναρξης 
Μ24 

 Μήνας Λήξης 
Μ36 

 

Τίτλος Φάσης ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Στόχοι Φάσης:  
• Στόχος 1: Να διατηρηθεί η τεχνική αρτιότητα της Γεωπύλης  
• Στόχος 2: Να εκτελεστούν σωστά οι διαδικασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

Περιγραφή Φάσης (µε ανάλυση σε δραστηριότητες): 
Η συντήρηση της Γεωπύλης θα εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία της και θα καταγράψει τις 
ενδεχόµενες προτάσεις βελτίωσης-ανάπτυξης. Είναι σηµαντικό ο ανάδοχος να προσφέρει κατά 
τη διάρκεια του έτους στους χρήστες την απαιτούµενη υποστήριξη ώστε το σύστηµα να αποτελεί 
καθηµερινό υποστηρικτικό εργαλείο. Μόνο τότε θα έχει ολοκληρωθεί ο κύριος στόχος της 
Γεωπύλης δηλαδή η προβολή και διαχείριση των πληροφοριών του έργου της Εγνατίας Οδού 
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µέσα από ένα ολοκληρωµένο, εύχρηστο και αξιόπιστο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 
προσβάσιµο µέσω του διαδικτύου. 

παραδοτέα είναι(για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντοµη περιγραφή και µήνας παράδοσης):  
Π1: Υποστήριξη-Συντήρηση Χρηστών Γεωπύλης βάση συµφωνηθέντων. 
Όλα τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή και το αρµόδιο 
όργανο βάσει του κανονισµού προµηθειών, µετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ. 
 

Πίνακας 40 Ενδεικτική Περιγραφή 7ης Φάσης 
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Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Τύπος 
Παραδοτέου2 

Μήνας 
Παράδοσης/Μήνας 

Έγκρισης3 
1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μ Μ3/Μ4 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(HARDWARE/SOFTWARE) 

Υ,Λ Μ6/Μ7 

3 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1ου WEBGIS 
(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ -
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ) 

Σ Μ10/Μ13 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3D-
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Λ,Υ Μ9/Μ10 

5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ου WEBGIS 
(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ -
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ) 

Σ Μ18/Μ24 

6 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ & 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝ Μ19/Μ24 

7 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΝ Μ36 

Πίνακας 41 –Παραδοτέα Γεωπύλης 
 

                                                
2  Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισµικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισµός), Υ 
(Υπηρεσία), Σ (Σύστηµα), ΑΛ (Άλλο) 
3  Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος µήνας (δηλ. µήνας 
έναρξης) του Έργου 
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Α3.15 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου 

Α/Α Τίτλος Οροσήµου 

Τέλος 
Μήνα 

Επίτευξης/
Έγκρισης 

Μέθοδος µέτρησης της 
επίτευξης 

% 
(περίπου) 
επί του 

συνολικού 
κόστους 
αµοιβής4 

1 ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μ3/Μ4 

Έλεγχος του τεύχους και των 
λειτουργικών απαιτήσεων/ 
Έγκριση από ΕΠΠΕ 

 
10 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Μ6/Μ7 
Βάση Μελέτης Εφαρµογής 
Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή 
εξοπλισµού από ΕΠΠΕ 

 
25 

3 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1ου 
WEBGIS 

(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-
ΕΛΕΓΧΟΙ -ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -
ΤΕΛΙΚΕΣ 

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ)  

Μ10/Μ13 
 

Βάση Μελέτης Εφαρµογής 
Έλεγχοι και έγκριση από ΕΠΠΕ  

 
15 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3D-
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Μ9/Μ10 Βάση Μελέτης Εφαρµογής 
Έλεγχοι και έγκριση από ΕΠΠΕ 

 
15 

5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2ου 
WEBGIS 

(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-
ΕΛΕΓΧΟΙ -ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -
ΤΕΛΙΚΕΣ 

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ) 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΡΓΟΥ & ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μ18/Μ24 

Βάση Μελέτης Εφαρµογής  
 
Έλεγχοι και βεβαίωση περαίωσης 
από ΕΠΠΕ- 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 

 
35 
  

Επιστροφή 
Εγγύησης 
Καλής 

Εκτέλεσης 

6 

ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
Οριστική Παραλαβή 

Μ36 

Βάση Μελέτης Εφαρµογής  
Έλεγχοι και έγκριση από ΕΠΠΕ - 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 

 
 
 
 

Επιστροφή 
Εγγύησης 
καλής 

Λειτουργίας 
Πίνακας 42 –Ορόσηµα Γεωπύλης 

 
Η αποπληρωµή των οροσήµων µε α/α 3 και 4 θα γίνει κατά ποσοστό 10% επί του συνολικού 
κόστους αµοιβής και οι υπολειπόµενες αµοιβές θα αποπληρωθούν µετά τη βεβαίωση περαίωσης. 
 
 

                                                
4  εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τµηµάτων λειτουργικότητας µε αµοιβή 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 58 

Α4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ολοκληρωµένη πρόταση για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης 
των διαχειριστών και των χρηστών των συστηµάτων µε στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των 
εφαρµογών αλλά και τη διαρκή αξιοποίησή τους στο µέλλον από το φορέα. 
Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο της ΕΟΑΕ, µε τον κατάλληλο εκπαιδευτικό εξοπλισµό, 
µε φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων.  
 
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα καθοριστούν αναλυτικά στη Μελέτη εφαρµογής και 
κατ’ελάχιστον θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής: 
1. Εκπαίδευση διαχειριστών συστήµατος σε ότι αφορά: 
∆ιαχείριση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της παραγράφου Α3.1 της 
Γεωπύλης 
∆ιαχείριση Γεωπύλης-εισαγωγή χρηστών, Ασφάλεια δεδοµένων- χειρισµός backup 
– µεθοδολογία κλπ. 
∆ιαδικασίες παραµετροποίησης 
∆ιαδικασίες εισαγωγής στοιχείων σε πίνακες (metadata) 
∆ιαδικασίες παραγωγής αναφορών 
Εκτέλεση ερωτηµάτων (queries) 
Προσθήκη – αλλαγή επί µέρους στοιχείων σε φόρµες του λογισµικού ενηµέρωση 

 
 
2. Εκπαίδευση χρηστών του συστήµατος στη χρήση για : 

- όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παραγράφου Α.3.1  
 
Η διάρκεια εκπαίδευσης θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρµογής για κάθε µια από τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίας της παραγράφου Α3.1 για κάθε κατηγορία Χρηστών και ∆ιαχειριστών  
 
Οι συµµετέχοντες θα καθοριστούν από την ΕΟΑΕ και θα πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση 
εκπαιδευτικών αναγκών µε βάση την οποία θα οριστικοποιηθεί το τελικό σχέδιο κατάρτισης. Ο 
ανάδοχος στη Μελέτη εφαρµογής θα πρέπει να παραδώσει την προτεινόµενη µεθοδολογία 
εκπαίδευσης και να ορίσει έµπειρους εκπαιδευτές. 

Τα παραδοτέα σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι κατ’ ελάχιστο:  
• User Manual σε ηλεκτρονική µορφή 
• Programmers manual 
• Εγχειρίδιο backup και οδηγίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δεδοµένων 

από το backup 
 
 
Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Η συγκεκριµένη υπηρεσία εµπεριέχεται σε επόµενο ενταγµένο υποέργο που αφορά τις υπηρεσίες 
διάχυσης και προβολής της Γεωπύλης. 
 
 
Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 

Οι φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας προδιαγράφηκε αναλυτικά στη 3η και 5η φάση του σχετικού 
κεφαλαίου Α3.13. 
 
 
Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και ένα (1) έτος µετά την βεβαιωµένη περαίωση των υπηρεσιών 
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της σύµβασης, το σύστηµα θα βρίσκεται υπό καθεστώς εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αντιµετώπιση και 
αποκατάσταση των οποιωνδήποτε λειτουργικών και τεχνικών προβληµάτων παρουσιαστούν στο 
σύστηµα, χωρίς επιπρόσθετο κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου 
κατά το διάστηµα αυτό ορίζονται ως εξής: 
 
Για τον εξοπλισµό: 
• Παροχή οποιασδήποτε εργασίας ή ανταλλακτικών απαιτηθούν προκειµένου να 

διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του εξοπλισµού. 
• Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού. 
 
Για το λογισµικό: 
• ∆ιάγνωση και αποκατάσταση των προβληµάτων των λογισµικών της Γεωπύλης. 
• Επανεγκατάσταση κατεστραµµένου (corrupted) λογισµικού. 
• Τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη καθώς και υποστήριξη µέσω Internet & email. 
 
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα χρησιµοποιήσει αδειοδοτηµένα λογισµικά για την υλοποίηση των 
εφαρµογών και των συνδέσεων (interfaces) µε άλλες βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές και θα 
προµηθεύσει τις κατάλληλες άδειες για την νόµιµη πρόσβαση σε δεδοµένα ή συστήµατα τρίτων. 
 
Τα προσφερόµενα λογισµικά περιλαµβάνουν όλες τις άδειες λογισµικού που απαιτούνται για τη 
νοµιµότητα χρήσης των εφαρµογών από την ΕΟΑΕ. 
Όλες οι άδειες λογισµικού θα είναι στο όνοµα της ΕΟΑΕ και απεριόριστης χρονικής διάρκειας 
(perpetual). 

Στη δαπάνη των αδειών χρήσης λογισµικού, περιλαµβάνονται ανηγµένα:  
α. όλες οι απαιτούµενες δαπάνες αδειών λογισµικού που απαιτούνται για τη λειτουργία της 

Γεωπύλης ως ενιαίου λειτουργικού συστήµατος. 
β. όλες οι απαιτούµενες δαπάνες εκπαίδευσης στη χρήση του λογισµικού προσωπικού που θα 

ορίσει η ΕΟΑΕ για δύο (2) εβδοµάδες. 
 
 
Α4.5 Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης 

Α4.5.1 Αναβαθµίσεις λογισµικού 

Οι νέες εκδόσεις του λογισµικού και της βάσης δεδοµένων θα πρέπει να καλύπτονται από το 
κόστος της προσφοράς του αναδόχου για την περίοδο τεχνικής συντήρησης. Ο ανάδοχος οφείλει 
να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις χωρίς πρόσθετη χρέωση στα πλαίσια της εγγύησης.  
 

Α4.5.2 Helpdesk 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει υπηρεσία Helpdesk για την άµεση υποστήριξη των χρηστών 
του συστήµατος. Η υπηρεσία θα διαθέτει λογισµικό καταγραφής και παρακολούθησης κλήσεων 
όπου θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία του προβλήµατος, η περιγραφή και οι διορθωτικές 
ενέργειες. Τα δεδοµένα των κλήσεων και ο τρόπος αποκατάστασης θα διατεθούν στην ΕΟΑΕ σε 
ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικά µετά την οριστική παραλαβή ώστε να είναι σε θέση το προσωπικό 
της ΕΟΑΕ να εγκαταστήσει αντίστοιχη υπηρεσία µε σκοπό τη διασφάλιση της οµαλής συνέχισης 
της λειτουργίας του συστήµατος µετά τη λήξη της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. Η αναλυτική 
περιγραφή των υπηρεσιών και της οργάνωσης του Helpdesk θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µαζί 
µε τη µελέτη εφαρµογής. 
 
Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος και των εφαρµογών (ένα έτος 
µετά την προσωρινή παραλαβή) ο ανάδοχος οφείλει χωρίς χρέωση της ΕΟΑΕ: 
• Να αποκαθιστά βλάβες στο λογισµικό (απώλεια παραληφθείσας λειτουργικότητας).  
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• Να εγκαθιστά στα λογισµικά συστήµατος, εφαρµογών και στις βάσεις δεδοµένων νέες 
εκδόσεις ή αναβαθµίσεις (patches, updates, upgrades, new releases) που περιλαµβάνονται 
στα πλαίσια των συβάσεων υποστήριξης – συντήρησης για το 1ο έτος λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που κατά την αναβάθµιση ή την εγκατάσταση νέας έκδοσης προκύψει ανάγκη για 
προσαρµογές στα υποσυστήµατα που έχει αναπτύξει ο ανάδοχος, αυτός θα υποβάλει 
προσφορά προς την ΕΟΑΕ. Αν πρόκειται για αναβαθµίσεις ασφαλείας (security updates) τότε 
ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρµόσει τις εφαρµογές που έχει παραδώσει, χωρίς χρέωση.  

• Σε περιπτώσεις βλαβών (bugs) των λογισµικών συστήµατος, για το οποίο ο Ανάδοχος έχει 
προµηθεύσει τις άδειες χρήσης, ο Ανάδοχος οφείλει να βρει κατάλληλη λύση µέσω του 
προµηθευτή του λογισµικού και µέσω παράκαµψης (workaround) εντός µίας (1) εργάσιµης 
ηµέρας από την αναγγελία και να αναλαµβάνει όλα τα τεχνικά προβλήµατα λειτουργίας της 
Γεωπύλης.  

 
 
Α4.6 Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού και των 
εφαρµογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Φορέα. 
Επίσης πρέπει να διαθέτει Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήµατος η 
αναλυτική δοµή και οργάνωση της οποίας θα παρουσιαστεί στη µελέτη εφαρµογής. 
Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος και όλων των 
δοµικών µονάδων από τις οποίες αποτελείται, απαιτείται από τον Ανάδοχο η δυνατότητα παροχής 
συντήρησης, υποστήριξης για όλα τα επιµέρους στοιχεία των παρεχόµενων υποδοµών για το 
διάστηµα του ενός έτους µετά την προσωρινή παραλαβή του έργου. 
 
 
 
Α5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Η µεθοδολογία υλοποίησης του έργου θα προδιαγραφεί αναλυτικά στη µελέτη εφαρµογής στη 1η 
Φάση του έργου. 
 

Α5.2 Σχήµα ∆ιοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου 

Για τον καλύτερο συντονισµό του έργου θα πρέπει να καθοριστεί µία Οµάδα ∆ιοίκησης που θα 
αποτελείται από στελέχη του Αναδόχου. Η οµάδα θα είναι επιφορτισµένη µε τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

• Αξιολόγηση της πορείας του έργου σε προκαθορισµένα, τακτά χρονικά διαστήµατα 
• Ανάλυση και προσδιορισµό των αιτιών που προκαλούν αποκλίσεις από το αρχικό 

χρονοδιάγραµµα  
• Πρόβλεψη πιθανών κινδύνων, προβληµάτων και τρόποι αντιµετώσης τους 
• Έλεγχος παραδοτέων 
• Επίβλεψη και καθοδήγηση των επιµέρους οµάδων(υλοποίησης, ολοκλήρωσης, 

ελέγχων, Help-Desk)  
Η στελέχωση της θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τους: 
Υπεύθυνο ∆ιοίκησης µε καθήκοντα  

• την τήρηση των προδιαγραφών 
• την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων 
• την καταγραφή ειδικών τεχνικών και επιχειρησιακών θεµάτων  
• την καταγραφή προβληµάτων  
• την πιστοποίηση καλής λειτουργίας 

Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης του έργου µε ευθύνη την εύρυθµη τεχνική λειτουργία όλων των 
υπηρεσιών της Γεωπύλης. 
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Υπεύθυνο Εξοπλισµού µε ευθύνη την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία όλου του 
πληροφοριακού εξολισµού. 
Υπεύθυνο τρισδιάστατων εικόνων µε ευθύνη την προµήθεια, ενσωµάτωση και διαχείριση των 
σχετικών εικόνων 
Υπέυθυνο ∆ιασφάλισης ποιότητας µε ευθύνη τυην τήρηση και εφαρµογή των προδιαγραφών 
διασφάλισης ποιότητα του έργου. 
Υπεύθυνο παραγωγικής λειτουργίας µε ευθύνη το συντονισµό της οµάδας help desk. 
Οµάδα Υλοποίησης µε ευθύνη την υλοποίηση του συστήµατος της Γεωπύλης 
Οµάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας µε ευθύνη τον έλεγχο της διασφάλισης ποιότητας και τη 
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές. 
Οµάδα τρισδιάστατων εικόνων µε ευθύνη τη λήψη, επεξεργασία και ενσωµάτωση των εικόνων στο 
σύστηµα της Γεωπύλης 
Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης µε ευθύνη την υποστήριξη των χρηστών και την 
άρτια εκπαίδευση και λειτουργία του συστήµατος κατά τον χρόνο της συντήρησης. 
 
 
Στη µελέτη εφαρµογής και συγκεκριµένα στο Επιχειρησιακό σχέδιο ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδιο 
∆ιαχείρισης πόρων. Οι απαιτήσεις σε πόρους και διαθεσιµότητα πόρων θα πρέπει να καθορίζει 
τον αριθµό των ατόµων που θα είναι διαθέσιµα για να φέρουν σε πέρας το έργο. Θα περιλαµβάνει 
συγκεκριµένες πληροφορίες όπως ονόµατα, ποσοστό διαθεσιµότητας και διαθεσιµότητα σε 
συγκεκριµένες φάσεις (από...έως...). 
 
 

Α5.3 Σχέδιο και Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Το Έργο πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο έλεγχου ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει 
τη Μεθοδολογία, το Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα µέτρα που θα 
λαµβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η άρτια και 
έγκαιρη υλοποίηση του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργανωµένο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας, όπως θα αναλύεται στην Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου του Έργου στον πίνακα 
34 «Ενδεικτική Περιγραφή 1ης Φάσης». Το Σχέδιο Ποιότητας, θέτει τους στόχους ποιότητας των 
παραδοτέων του ΄Εργου και ορίζει τις διεργασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας καθώς και 
τους υπεύθυνους για τη διασφάλιση της. Θα συµπεριλάβει το σχέδιο για την προστασία 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright). Στο σχέδιο ποιότητας θα καθοριστούν ρεαλιστικοί και 
µετρήσιµοι δείκτες απόδοσης αποτελεσµάτων και επιπτώσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης 
του έργου. 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Γεωπύλης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές 
Προόδου σχετικά µε τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του 
Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 
• η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου 
• η ορθή, και συµβατή µε τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Οι τακτικές συναντήσεις του Υπεύθυνου ∆ιασφάλισης ποιότητας του Αναδόχου µε την ΕΠΠΕ 
για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε µηνιαία βάση. 
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά 
Προόδου του Έργου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται τυχόν ενηµερωµένη έκδοση του 
χρονοδιαγράµµατος του Έργου. 
Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ µπορεί να συγκαλέσει έκτακτες 
συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του 
Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΟΑΕ. 
Ως σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Έργου (Quality Management System) ορίζεται το 

σύνολο των διαδικασιών, προτύπων, δραστηριοτήτων και πόρων που χρησιμοποιούνται 

για τη διασφάλιση ποιότητας στο Έργο. 
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Α5.4 Σχέδιο και Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Ο ανάδοχος στη φάση της Μελέτης Εφαρµογής και συγκεκριµένα στην Εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου θα τονίζει λεπτοµερώς και εκτεταµένα τους πιθανούς κινδύνους θα τους 
ποσοτικοποιεί και θα ορίζει  τις ενέργειες για την αντιµετώπιση και παρακολούθηση τους..  
Η εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 
• Το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισµό 
του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων µε τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την 
υλοποίηση του Έργου, 
• Την ανάπτυξη µίας οµαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών 
υλοποίησης του Έργου, 
• Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. 
Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας του έργου και να το 
συµπεριλάβει στην Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
θα προβλέπει δέσµευση του αναδόχου για τα όρια ανοχών στην ποιότητα, στην πληρότητα και 
στην χρονική απόκριση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
 

Α5.5 ∆ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου 

Η παράδοση – παραλαβή των παραδοτέων θα περιγραφεί στο σχέδιο διασφάλισης ποιότητας, το 
οποίο θα υποβάλει ο Ανάδοχος προς έγκριση στην ΕΟΑΕ, µέσω της µελέτης εφαρµογής. Σε 
περιπτώσεις που δεν γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή µία υποβολή, η Επιτροπή ενηµερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο για τις αποκλίσεις εντός 15 ηµερών από την παραλαβή και ορίζει χρόνο 
συµµόρφωσης, ανάλογα µε το εύρος των αποκλίσεων, ο οποίος χρόνος ολοκλήρωσης δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες από την έγγραφη ενηµέρωση. 
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Α6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης αποτελούν τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος της 
Γεωπύλης.  
 
 
Α6.1 C3.1 Σταθµός Εργασίας - Workstation PC (3 τεµάχια) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή 
αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα 
τρίτων κατασκευαστών. Η βασική σύνθεση 
θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο 
κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιµο 
στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

  

 

2 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία κατασκευής 
και ιστοσελίδα κατασκευαστή µε 
υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

 CPU    

3 Αριθµός επεξεργαστών 1   

4 Πυρήνες επεξεργασίας 4   

5 Ελάχιστη συχνότητα λειτουργίας 2.80 GHz   

6 Μνήµη Cache L3 6Mb   

7 Λιθογραφία επεξεργαστή 32nm   

8 Virtualization Technology (VT-x) ΝΑΙ   

 Display     

9 ∆ιαγώνια διάσταση οθόνης (ίντσες) 24”   

10 Λειτουργία TV ΟΧΙ   

11 ∆υναµική αντίθεση 2000000:1   

12 Φωτεινότητα 300 cd/m2   

13 Τεχνολογία οθόνης LED   

14 Ανάλυση οθόνης 1920x1080   

 Component     

15 Τύπος Μνήµης RAM DDR3-
1066/1333   

16 Μέγεθος Μνήµης RAM 8Gb (2 X 4Gb)   

17 Θέσεις µνήµης RAM 4 (2 ελεύθερες)   

18 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 250Gb SATA    
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

19 Μονάδα οπτικού δίσκου 16X DVD+/-RW 
SATA   

20 Πληκτρολόγιο ενσύρµατο ΝΑΙ   

21 Mouse οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ   

 Κάρτα Γραφικών    

22 Τύπος Μνήµης RAM GDDR3   

23 ∆ίαυλος µνήµης 128-bit   

24 Μέγεθος Μνήµης RAM 1Gb   

25 ∆ίαυλος επικοινωνίας PCI Express 
X16 2.0   

26 Υποδοχές γραφικών DVI/HDMI 1   

27 Υποδοχές γραφικών VGA 1   

28 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή 800 MHz   

29 Συχνότητα λειτουργίας µνήµης 1600 MHz   

 Ports     

30 Αριθµός θυρών USB 2.0 6   

31 Θύρα Ethernet LAN 10/100/1000 1   

32 PCI Express υποδοχή PCIe x16 Rev 
2.0   

 Χαρακτηριστικά    

33 Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη χρήση 
εργαλείων ΝΑΙ   

34 Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα Windows 7 (64 
bit), Linux   

35 Ελάχιστη Εγγύηση 

Ένα (1) έτος, 
παρεχόµενη 
από τον 

κατασκευαστή ή 
από 

εξουσιοδοτηµέν
ο αντιπρόσωπό 

του 

 

 

 
 
Α6.2 C3.2 Φορητός Υπολογιστής – Laptop (1 τεµάχιο) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή 
αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα 

ΝΑΙ  
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

τρίτων κατασκευαστών. Η βασική σύνθεση 
θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο 
κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιµο 
στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

2 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία κατασκευής 
και ιστοσελίδα κατασκευαστή µε 
υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  

 

 CPU    

3 Αριθµός επεξεργαστών 1   

4 Πυρήνες επεξεργασίας 2 cores / 4 
threads   

5 Συχνότητα λειτουργίας 2.30 GHz   

6 Μνήµη Cache L3 3Mb   

7 Λιθογραφία επεξεργαστή 32nm   

8 Virtualization Technology (VT-x) ΝΑΙ   

 Display    

9 ∆ιαγώνια διάσταση οθόνης (ίντσες) 14” LED   

10 Ανάλυση οθόνης 1366 Χ 768   

 Component    

11 Τύπος Μνήµης RAM DDR3-
1066/1333   

12 Μέγεθος Μνήµης RAM 4Gb (1 Χ 4Gb)   

13 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 250Gb SATA    

14 Μέγιστη δυναµική συχνότητα λειτουργίας 
υποσυστήµατος γραφικών 1 GHz   

15 Ενσωµατωµένη κάµερα ΝΑΙ   

16 Μονάδα οπτικού δίσκου 16X DVD+/-RW 
SATA   

 Ports    

17 Αριθµός θυρών USB 2.03 3   

18 Θύρα Ethernet LAN 10/100/1000 1   

19 Ασύρµατη πρόσβαση WiFi 802.11 b/g/n   

 Χαρακτηριστικά    

20 Μέγιστο βάρος (kg) 2,7   

21 Αυτονοµία (ώρες) 3   

22 Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα 
Windows 7 (32 

bit /64 bit), 
Linux 
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

23 Ελάχιστη Εγγύηση 

Ένα (1) έτος, 
παρεχόµενη 
από τον 

κατασκευαστή ή 
από 

εξουσιοδοτηµέν
ο αντιπρόσωπό 

του 

 

 

 
 
Α6.3 C3.3 Εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου και Εφαρµογών – SERVER (τουλάχιστον 2 τεµάχια) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 
Τεκµηρίωσης 

1 

Όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ 
προσθήκη ή αντικατάσταση 
εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων 
κατασκευαστών και η βασική 
σύνθεση του Η/Υ θα πρέπει να 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο κωδικό 
προϊόντος (part number) διαθέσιµο 
στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ  

 

2 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  

 

3 Rack Mountable ΝΑΙ   

4 Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη 
χρήση εργαλείων ΝΑΙ   

5 Ένδειξη βλαβών λειτουργίας στην 
εµπρόσθια όψη ΝΑΙ   

6 Ράγες τοποθέτησης σε Rack ΝΑΙ   

 CPU    

7 Αριθµός εγκατεστηµένων 
επεξεργαστών 1   

8 Μέγιστος αριθµός επεξεργαστών 2   

9 Πυρήνες επεξεργασίας 4   

10 Συχνότητα λειτουργίας > 2.40 GHz   

11 Μνήµη Cache L3 12Mb   

12 Αριθµός καναλιών µνήµης ανά 
επεξεργαστή 3   

13 Θέσεις µνήµης ανά επεξεργαστή 6   



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 67 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 
Τεκµηρίωσης 

14 Λιθογραφία επεξεργαστή 45nm   

15 Virtualization Technology Support ΝΑΙ   

16 Front Side Bus (MHz) 1066   

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ    

17 Τύπος PC3 Registered   

18 Μέγεθος (GΒ) 6Gb (3 X 2Gb)   

 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ    

19 Αριθµός υποστηριζόµενων 
συσκευών 8   

20 Τεχνολογία µονάδων SAS   

21 Υποστήριξη Hardware RAID 0,1,5    

22 Μνήµη Cache µε µπαταρία 
υποστήριξης (BBU) 256Mb   

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ    

23 Πλήθος µονάδων 2   

24 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 300GB / 10.000 rpm   

25 Τεχνολογία µονάδων SAS   

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    

26 

Κάρτα Ethernet αποµακρυσµένης 
διαχείρισης µε ενεργοποιηµένη τη 
δυνατότητα διαχείρισης του 
γραφικού περιβάλλοντος του 
εγκατεστηµένου λειτουργικού 
συστήµατος. 

ΝΑΙ  

 

 ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    

27 Υποδοχές USB στην πίσω όψη 2   

28 Υποδοχές USB στην πρόσοψη 1   

 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ    

29 Έξοδος VGA στην πίσω όψη ΝΑΙ   

30 Έξοδος VGA στην πρόσοψη ΝΑΙ   

 ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ    

31 Αριθµός θυρών διασύνδεσης 
Gigabit Ethernet 2   

 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ    

32 Υποστήριξη Hot Plug ΝΑΙ   

33 Ισχύς 450W   
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 
Τεκµηρίωσης 

34 Πλήθος τροφοδοτικών 2   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ    

35 Λογισµικό διαχείρισης και αναφοράς 
βλαβών ΝΑΙ   

36 Λογισµικό αυτοµατοποιηµένης 
εγκατάστασης Server  ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΗ    

37 Εγγύηση 

Τρία (3) έτη Next 
Business Day On-
Site, παρεχόµενη 

από τον 
κατασκευαστή. Η 
εγγύηση θα πρέπει 
να αποδεικνύεται 
εγγράφως, µε 
παραποµπή σε 

επίσηµα έγραφα του 
κατασκευαστή του 

υλικού. 

 

 

 
 
Α6.4 C3.4 RACK (1 τεµάχιο) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 
Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή 
µε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  
 

2 Πλάτος 19 inch   

3 Ύψος  42 U   

4 Βάθος (ελάχιστο) 100 cm   

5 

Να µπορεί να στεγαστεί εντός του rack 
όλος ο προσφερόµενος rack mounted 
εξοπλισµός και να παραµένει ελεύθερος 
χώρος 20% του ύψους του rack. 

NAI  

 

6 

Flat Panel Monitor συρόµενο µε 
πληκτρολόγιο και touchpad για την on-site 
διαχείριση των συσκευών µε ένα (1) έτος 
εγγύηση παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του  

ΝΑΙ  

 

7 Wire Managers  3   

8 

Εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο για χρήση 
από τον κατασκευαστή του συνόλου του 
εξοπλισµού (ή του µεγαλύτερου µέρους 
αυτού) που θα στεγαστεί εντός του rack  

ΝΑΙ  

 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 69 

 
 
Α6.5 C3.5 FIREWALL (1 τεµάχιο) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση 

Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή 
µε υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  

 

2 Αριθµός Θυρών UTP (Gigabit) 4   

3 Αριθµός Θυρών Management 1   

4 Συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο 25.000   

5 Πακέτα ανά δευτερόλεπτο (64 byte) 500.000   

6 Layer 2 Transparent Firewalling ΝΑΙ   

7 Υποστήριξη IPv6 ΝΑΙ   

8 Ελάχιστη ταχύτητα διαµεταγωγής 2 Gbps   

9 
∆υνατότητα σύνδεσης µε δεύτερο Firewall 
ιδίου τύπου σε διάταξη Active/Standby 

ΝΑΙ  
 

10 Rack Mountable ΝΑΙ   

11 Εγγύηση 

Τρία (3) έτη 
παρεχόµενη 
από τον 

κατασκευαστή 
ή από 

εξουσιοδοτηµέ

νο 
αντιπρόσωπό 

του 

 

 

 
 
Α6.6 C3.6 Rack Mounted UPS (1 τεµάχιο) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία κατασκευής 
και ιστοσελίδα κατασκευαστή µε 
υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  

 

2 Τύπος Line Interactive   

3 Ισχύς (VA) 

Να καλύπτει το 
σύνολο του 
εξοπλισµού 
(Servers, 
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

Storage 
Systems κτλ) 

4 Τάση εισόδου 230V   

5 Τάση εξόδου 230V   

6 Rack Mount ΝΑΙ   

7 Παρελκόµενα για σύνδεση σε Rack ΝΑΙ   

8 Παροχή ρευµατοδοσίας µέσω Power Strips ΝΑΙ   

9 Τύπος Πρίζας IEC 320 C13   

10 Αυτονοµία πλήρους φορτίου 10 min   

11 Interface 
Serial 
RS232ή/και 
USB / LAN 

 
 

12 Εγγύηση 

∆ύο (2) έτη 
αντικατάσταση 
παρεχόµενη 
από τον 
κατασκευαστή ή 
από 
εξουσιοδοτηµέν
ο αντιπρόσωπό 
του 

 

 

 
 
Α6.7 C3.7 Αποθηκευτικό σύστηµα (2 τεµάχια) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή 
µε υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

NAI  

 

2 

Το προσφερόµενο αποθηκευτικό σύστηµα 
θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις 
διαθέσιµες µεθόδους σύνδεσης servers και 
storage (iSCSI , NFS , CIFS ) χωρίς την 
προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού. 

NAI  

 

3 
∆υνατότητα δυναµικής αύξησης και 
δυναµικής µείωσης του κάθε Volume και 
File System. 

NAI  
 

4 

Το προσφερόµενο αποθηκευτικό σύστηµα 
θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω 
πρωτόκολλα διασύνδεσης: 
SAN iSCSI 
NAS :CIFS 
NAS :NFS 

NAI  
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

5 

∆ιάταξη εναλλακτικής δροµολόγησης (dual 
path, auto failover) για τη διασύνδεση του 
Συστήµατος Αποθήκευσης µε τους servers 
που συνδέονται σε αυτό. 

ΝΑΙ  

 

6 ∆υνατότητα προσθήκης δίσκων 
τεχνολογίας SAS ή SATA 

ΝΑΙ   

7 

∆υνατότητα µελλοντικής επέκτασης του 
αποθηκευτικού χώρου µε επιπλέον 
µονάδες υποδοχής δίσκων, χωρίς την 
ανάγκη αντικατάστασης της αρχικής 
µονάδας.  

 
ΝΑΙ 

  

8 Rack Mountable ΝΑΙ   

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ    

9 

Συνολική χωρητικότητα σε SATA δίσκους 
(η χωρητικότητα είναι χωρίς τη δηµιουργία 
Volumes και Raid Arrays, είναι δηλαδή 
ακατέργαστη) 

≥ 48 ΤΒ  

 

10 Ταχύτητα περιστροφής δίσκων 7200 rpm   

11 Τεχνολογία µονάδων δίσκων SATA   

12 Χωρητικότητα δίσκου ≥ 1 ΤB   

13 Υποστήριξη διάταξης RAID6 ή άλλης 
ισοδύναµης διάταξης ΝΑΙ   

 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

14 Πλήθος ελεγκτών 2   

15 ∆ιάταξη Active/Active ΝΑΙ   

16 Θύρες Ethernet ≥ 4   

17 Ταχύτητα θυρών επικοινωνίας Ethernet ≥1Gb/s   

18 Θύρα σύνδεσης κονσόλας διαχείρισης (πχ 
µε Laptop) ΝΑΙ   

19 Θύρα Ethernet αποµακρυσµένης 
διαχείρισης. ΝΑΙ   

20 Θύρες Fiber Channel ≥4   

21 Ταχύτητα θυρών επικοινωνίας Fiber 
Channel 

1/2/4 Gb 
Autosensing   

 ΥΨΗΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ    

22 

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει 
χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιµότητας. 
 
∆εν θα πρέπει να έχει δηλαδή κανένα 
εξάρτηµα του οποίου ή αστοχία ή η 
αντικατάσταση να µπορεί να προκαλέσει 
την διακοπή λειτουργίας του (Νο single 
point of failure) 

ΝΑΙ  
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

23 Υποστήριξη online αλλαγής (hot plug) για 
Σκληρούς ∆ίσκους ΝΑΙ   

24 Υποστήριξη online αλλαγής (hot plug) για 
Τροφοδοτικά ΝΑΙ   

25 Πλήθος Τροφοδοτικών 2   

26 Ανεµιστήρες ψύξης συστήµατος σε 
εφεδρεία ΝΑΙ   

27 Ελεγκτές σκληρών δίσκων σε εφεδρεία ΝΑΙ   

28 
Υποστήριξη Hot-Spare δίσκων (αναφέρατε 
µέγιστο αριθµό υποστηριζόµενων hot-
spare δίσκων). 

ΝΑΙ  
 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ iSCSI    

29 

Υποστήριξη επικοινωνίας µε χρήση iSCSI 
πρωτοκόλλου µε το απαραίτητο υλικό 
(Η/W) και λογισµικό (S/W) χωρίς επιπλέον 
κόστος. 

ΝΑΙ  

 

30 Ταχύτητα iSCSI θυρών επικοινωνίας ≥ 1 Gbps   

31 Υποστήριξη Multi-Path ΝΑΙ   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

32 

Το σύστηµα πρέπει να περιέχει λογισµικό 
πλήρους διαχείρισης µε γραφικό 
περιβάλλον προσβάσιµο από Web 
browser καθώς και από command line 
περιβάλλον. 

ΝΑΙ  

 

33 

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει 
ενσωµατωµένο λογισµικό στιγµιαίων 
αντιγράφων ασφαλείας (copies/snapshots) 
λαµβανόµενων βάση χρονοδιαγράµµατος 
ή κατ’ απαίτηση χωρίς τη διακοπή των 
εφαρµογών και την επιβάρυνση του 
λειτουργικού συστήµατος του Server. 

ΝΑΙ  

 

34 Ελάχιστος αριθµός snapshots ανά 
εφαρµογή / volume  ≥63   

35 

∆υνατότητα λήψης incremental backup 
πάνω στο ίδιο το σύστηµα δίσκων (backup 
to disk) καθώς και δυνατότητα άµεσης 
ανάκτησης µέρους αλλά και του συνόλου 
των δεδοµένων µιας εφαρµογής, χωρίς 
επιπλέον κόστος. 

ΝΑΙ  

 

36 

Υποστήριξη συνεργασίας µε λογισµικό 
backup τρίτων κατασκευαστών µε τη 
χρήση Software ή / και Hardware VSS 
Providers  

ΝΑΙ  

 

37 

Συµπεριλαµβάνεται πιστοποιηµένη λύση 
Backup Software που συνεργάζεται άµεσα 
µε το Storage Software για τη λήψη 
Backup µε τις µεθοδολογίες D2D (Disk to 

ΝΑΙ  
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

Disk) και D2D2T (Disk to Disk to Tape). 

38 Ειδοποίηση των διαχειριστών σε 
περίπτωση βλάβης µέσω Mail ΝΑΙ   

39 
Αυτόµατη µετάπτωση σε εναλλακτική 
διαδροµή σύνδεσης (path) σε περίπτωση 
βλάβης. 

ΝΑΙ  
 

40 

Συνεργασία του συστήµατος µε τα 
ακόλουθα τουλάχιστον λειτουργικά 
συστήµατα και εφαρµογές : 
 
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 
2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 R2, VMware, Oracle, SQL 
Server, Exchange Server 

ΝΑΙ  

 

41 
Υποστήριξη Thin Provisioning και Storage 
Virtualization από το λειτουργικό σύστηµα 
του αποθηκευτικού συστήµατος. 

ΝΑΙ  
 

42 Υποστήριξη Cluster Shared Volumes 
(CSV) ΝΑΙ   

43 Υποστήριξη εξοικονόµησης χώρου 
διαµέσου τεχνικών Deduplication.  

 
 

ΝΑΙ 
 

 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

44 

Εγγύηση παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ως προϊόν Next Business 
Day on-site Service µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 µήνες µε 
αντικατάσταση ή επισκευή, µε µέγιστο 
χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την 
επόµενη εργάσιµη µετά από κλήση για 
υποστήριξη. Οι συσκευές που υφίστανται 
βλάβη µέσα στη διάρκεια της εγγύησης θα 
πρέπει να παραλαµβάνονται για επισκευή 
από τους χώρους µας, µε µεταφορικό 
µέσο, ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή 
χωρίς καµία χρέωση µας και να 
επιστρέφονται επισκευασµένες µε 
µεταφορικό µέσο, ευθύνη και έξοδα του 
προµηθευτή και να εγκαθίστανται στο 
χώρο λειτουργίας τους από 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του 
κατασκευαστή χωρίς καµία χρέωση µας. 

ΝΑΙ  

 

45 

Παροχή δωρεάν αναβαθµίσεων 
(updates,upgrades, new releases) του 
λειτουργικού συστήµατος/λογισµικού κτλ. 
για τρία (3) έτη. 

ΝΑΙ  

 

46 

Περιλαµβάνονται υπηρεσίες εγκατάστασης 
και θέσης σε λειτουργία από 
πιστοποιηµένο από τον κατασκευαστή 
προσωπικό και ενηµέρωσης στη 

ΝΑΙ  
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

διαχείριση του συστήµατος διάρκειας 
τεσσάρων (4) ωρών σε στελέχη της 
∆/νσης Πληροφορικής της ΕΟΑΕ. 

 

 
 
Α6.8 C3.8 Σύστηµα Λήψης Backup σε Ταινίες -Tape Library (1 τεµάχιο) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή 
µε υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

  

 

2 ∆ύο εσωτερικές µονάδες αποθήκευσης 
δεδοµένων ΝΑΙ   

3 Εσωτερική χωρητικότητα ταινιών. 48 ταινίες   

4 Ελάχιστη ασυµπίεστη χωρητικότητα 
δεδοµένων ανά αποθηκευτικό µέσο (tape). 1.5 ΤΒ   

5 Ελάχιστη ασυµπίεστη συνολική 
χωρητικότητα δεδοµένων. 72 ΤΒ   

6 
Ελάχιστος ρυθµός διαµεταγωγής 
δεδοµένων ανά εσωτερική αποθηκευτική 
µονάδα. 

140 MB/s  
 

7 
Υποστήριξη δυνατότητας Write Once Read 
Many (WORM) για την αρχειοθέτηση 
δεδοµένων. 

ΝΑΙ  
 

8 
Ενσωµατωµένος ελεγκτής οπτικής ίνας 
(Fiber Channel) για απευθείας σύνδεση 
στο σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ  
 

9 Ταχύτητα θυρών επικοινωνίας Fiber 
Channel 

1/2/4Gb 
Autosensing   

10 ∆υνατότητα διαχείρισης µέσω Web 
Interface ΝΑΙ   

11 

∆υνατότητα επέκτασης µε την προσθήκη 
αντίστοιχων µονάδων, συνδεδεµένων µε 
την υπάρχουσα, µε σκοπό την δηµιουργία 
ενός ενιαίου αποθηκευτικού συστήµατος 

ΝΑΙ  

 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

12 

Εγγύηση παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ως προϊόν Next Business 
Day on-site Service µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 36 µήνες µε 
αντικατάσταση ή επισκευή, µε µέγιστο 
χρόνο επί τόπου (on site) απόκρισης την 
επόµενη εργάσιµη µετά από κλήση για 
υποστήριξη. Οι συσκευές που υφίστανται 
βλάβη µέσα στη διάρκεια της εγγύησης θα 
πρέπει να παραλαµβάνονται για επισκευή 

ΝΑΙ  
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

από τους χώρους µας, µε µεταφορικό 
µέσο, ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή 
χωρίς καµία χρέωση µας και να 
επιστρέφονται επισκευασµένες µε 
µεταφορικό µέσο, ευθύνη και έξοδα του 
προµηθευτή και να εγκαθίστανται στο 
χώρο λειτουργίας τους από 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του 
κατασκευαστή χωρίς καµία χρέωση µας. 

13 
Παροχή δωρεάν αναβαθµίσεων 
(updates,upgrades, new releases) του 
λογισµικού για τρία (3) έτη. 

ΝΑΙ  
 

14 

Περιλαµβάνονται υπηρεσίες εγκατάστασης 
και θέσης σε λειτουργία από 
πιστοποιηµένο από τον κατασκευαστή 
προσωπικό και ενηµέρωσης στη 
διαχείριση του συστήµατος διάρκειας 
τεσσάρων (4) ωρών σε στελέχη της ∆/νσης 
Πληροφορικής της ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ  

 

 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται µε τριετή (3) εγγύηση ώστε να διασφαλιστεί η καλή 
λειτουργία του εξοπλισµού από την εγκατάστασή του έως το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
του λογισµικού (24 + 12 µήνες).  
 
 
Α6.9 C3.9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WEBGIS 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Λογισµικό WebGIS µε δυνατότητες 
αποθήκευσης, διαχείρισης, διάχυσης και 
επεξεργασίας περιγραφικής και χωρικής 
πληροφορίας µέσω διαδικτύου και 
υποστήριξη δηµιουργίας υπηρεσιών-
εφαρµογών από κινητές συσκευές. 
Αναφορά : Κατασκευαστή, Μοντέλου, και 
εφαρµογών που ήδη χρησιµοποιήθηκε 

ΝΑΙ   

2 ∆ηµιουργία Web GIS Services. ΝΑΙ   

3 ∆ηµιουργία Web GIS Applications. ΝΑΙ   

4 
∆ιαχείριση και δηµιουργία 
εφαρµογών για κινητά και Tablets. 

ΝΑΙ   

5 

Συµβατότητα λογισµικού µε τον 
πληροφοριακό εξοπλισµό της ΕΟΑΕ(βλέπε 
Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης 
Έργου Πίνακας 5 υφιστάµενου λογισµικού) 
και πλήρης εκµετάλλευση της υπάρχουσας 
δοµής λογισµικού. 

ΝΑΙ   
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

6 
∆ιασύνδεση µε άλλα WebGIS συστήµατα 
µέσω WebGIS services. 

ΝΑΙ   

7 
Υποστήριξη των OGC προτύπων, 
WCS,WFS,WMS και KML. 

ΝΑΙ   

8 
Υποστήριξη των πρωτοκόλλων επικοινωνίας 
SOAP και REST. 

ΝΑΙ   

9 
∆υνατότητα δηµιουργίας υπηρεσιών 
αναζήτησης GIS περιεχοµένου (Search 
services). 

ΝΑΙ   

10 

∆υνατότητα απεικόνισης υποσυνόλου των 
γεωγραφικών δεδοµένων µιας web 
υπηρεσίας, το οποίο προκύπτει από επιλογή 
µε βάση τα περιγραφικά και γεωµετρικά 
στοιχεία των δεδοµένων.  

ΝΑΙ   

11 

∆υνατότητα δηµιουργίας υπηρεσιών για 
γεωµετρικούς υπολογισµούς, όπως 
υπολογισµός εµβαδού και περιµέτρου καθώς 
και χωρικά ερωτήµατα (Geometry service). 

ΝΑΙ   

12 
∆υνατότητα δηµιουργίας υπηρεσιών µε 
δυνατότητες ανάλυσης τρισδιάστατων 
δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

13 
∆υνατότητα δηµιουργίας web υπηρεσιών 
γεωστατιστικής ανάλυσης. 

ΝΑΙ   

14 

∆υνατότητα δηµιουργίας υπηρεσιών για 
χωρικές αναλύσεις, όπως εύρεση βέλτιστης 
τοποθεσίας χωροθέτησης, ανάλυση 
πυκνότητας, παρεµβολές και ανάλυση 
επιφάνειας. 

ΝΑΙ   

15 

∆υνατότητα δηµιουργίας υπηρεσιών για 
εύρεση βέλτιστης διαδροµής, δροµολόγησης 
και εύρεση περιοχής κάλυψης. 

ΝΑΙ   

16 
∆υνατότητα γεωκωδικοποίησης διευθύνσεων 
και αντίστροφης γεωκωδικοποίησης. 

ΝΑΙ   

17 

Εργαλείο προβολής περιγραφικών 
δεδοµένων ενός επιλεγµένου γεωγραφικού 
στοιχείου (Identify) µέσω web GIS 
εφαρµογής.  

ΝΑΙ   

18 
Παροχή εργαλείων Pan, Zoom In, Zoom Out, 
previous extent, full extent σε web GIS 
εφαρµογή. 

ΝΑΙ   
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19 

Υποστήριξη σύνδεσης µε υπερσυνδέσµους 
των γεωγραφικών αντικειµένων µε άλλα 
έγγραφα σε web GIS εφαρµογή. 

ΝΑΙ   

20 

Παροχή εργαλείων ανάπτυξης των Web GIS 
εφαρµογών για τις πλατφόρµες ανάπτυξης 
της .NET και της JAVA. 

ΝΑΙ   

21 

Υποστήριξη βασικών και προχωρηµένων 
λειτουργιών χωρικής ανάλυσης σε web gis 
εφαρµογές 
• Αποκοπή (Clip) 
• Τοµή (Intersect) 
• Ένωση (Union) 
• Ζώνες Επιρροής (Buffer) 
• Πολλαπλές ζώνες επιρροής (Multiple 
Ring Buffer). 
 

ΝΑΙ   

22 

∆υνατότητα δηµιουργίας µέσω κατάλληλου 
API (Javascript, Flex, Silverlight, iOS), 
mashup web gis εφαρµογών. 

ΝΑΙ   

23 
Υποστήριξη δηµιουργίας web services από 
διαφορετικές πηγές δεδοµένων και 
δυνατότητα on the fly projection. 

ΝΑΙ   

24 

∆υνατότητα δηµιουργίας υπηρεσιών 
προαποθήκευσης χαρτών (cached map 
services). 

ΝΑΙ   

25 

Υποστήριξη επεξεργασίας editing 
γεωγραφικών δεδοµένων (σηµεία, γραµµές, 
πολύγωνα) µέσω Web και µε δυνατότητα 
χρήσης αγκίστρωσης (snapping). 

ΝΑΙ   

26 

∆υνατότητα άµεσης παρουσίασης των 
χαρτών που δηµιουργούνται από τα desktop 
λογισµικά GIS, στο ίδιο µορφότυπα. 
παρουσίασης (map services).  

ΝΑΙ   

27 
∆υνατότητα δηµιουργίας services 
τρισδιάστατων δεδοµένων (Globe Services).  

ΝΑΙ   

28 
∆ιασύνδεση µε δεδοµένα που βρίσκονται 
αποθηκευµένα στην χωρική βάση 
δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

29 Υποστήριξη ελληνικών. ΝΑΙ   

30 

∆υνατότητα απεικόνισης χαρακτηριστικών 
(attributes) των αντικειµένων που 
περιλαµβάνει ένας χάρτης. 

ΝΑΙ   
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31 
∆υνατότητα εµφάνισης ή απόκρυψης 
χαρτογραφικών αντικειµένων κατ’ επιλογή 
του χρήστη. 

ΝΑΙ   

32 

∆υνατότητα ανάπτυξης GIS εφαρµογών για 
συσκευές και Tablets µε την παροχή 
κατάλληλων APIs (π.χ, Android, Apple iOS 
κλπ.) 

ΝΑΙ   

33 
∆υνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών-
εφαρµογών για κινητές συσκευές µε την 
παροχή κατάλληλου SDK. 

ΝΑΙ   

34 
∆υνατότητα υλοποίησης της αρχιτεκτονικής 
σε παραπάνω από ένα επίπεδα. 

ΝΑΙ   

35 

Υποστήριξη των RDBMS: IBM DB2, Informix 
Dynamic Server, Microsoft SQL Server, 
Oracle, PostgreSQL.  

ΝΑΙ   

36 

∆υνατότητες διαχείρισης χωρικών δεδοµένων 
σε περιβάλλον πολλών χρηστών µε 
ταυτόχρονη πρόσβαση (read/write) στα 
χωρικά και περιγραφικά δεδοµένα της βάσης. 

ΝΑΙ   

37 
∆υνατότητα διαχείρισης και αποθήκευσης 
απεριόριστου όγκου δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

38 
∆υνατότητα δηµιουργίας χωρικών βάσεων 
δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

39 
∆υνατότητα δηµιουργίας διαφόρων εκδόσεων 
της γεωγραφικής βάσης δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

40 
∆ιαχείριση περιπτώσεων ενηµέρωσης του 
ίδιου χωρικού στοιχείου από δύο ή 
περισσότερους χρήστες (Versioning). 

ΝΑΙ   

41 

∆υνατότητα Checkout/Check-in & 
Replication. 

ΝΑΙ   

42 

∆υνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης 
Vector και Raster. 

ΝΑΙ   

43 

Αποθήκευση ψηφιδωτών δεδοµένων στη 
χωρική βάση µε συµπίεση (µε ή χωρίς 
απώλειες) και σύµφωνα µε την επιλογή του 
χρήστη. Στην περίπτωση συµπίεσης µε 
απώλειες, το ποσοστό απώλειας θα πρέπει 
επίσης να καθορίζεται από το χρήστη. 

ΝΑΙ   
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44 
∆ηµιουργία καταλόγων ψηφιδωτών 
δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη 
βάση δεδοµένων. 

ΝΑΙ   

45 

∆υνατότητα δηµιουργίας πυραµίδων για 
ψηφιδωτά δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα 
στη βάση. 

ΝΑΙ   

46 

∆υνατότητα υποστήριξης τοπολογικών 
κανόνων µεταξύ των χωρικών διανυσµατικών 
δεδοµένων. Να δοθεί περιγραφή των 
κανόνων και της µεθοδολογίας ελέγχου 
τήρησης τους. 

ΝΑΙ   

47 
Υποστήριξη δηµιουργίας, αποθήκευσης και 
διαχείρισης µεταδεδοµένων συµβατών µε 
πρότυπα ISO, για κάθε είδος πληροφορίας. 

ΝΑΙ   

48 

∆ιασύνδεση µε δεδοµένα που βρίσκονται 
αποθηκευµένα στις γεωχωρικές βάσεις 
δεδοµένων εντός ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ   

49 
∆υνατότητα υποστήριξης αριθµού χρηστών 
µε δυνητικά απεριόριστο (εκ του λογισµικού) 
πλήθος. 

ΝΑΙ   

50 

∆ηµιουργία προτύπων ψηφιοποίησης (πεδία 
που συµµετέχουν, σύµβολα αντικειµένων, 
επιτρεπόµενες ενέργειες) αυτόµατα όπως 
ορίζεται από την υπηρεσία που 
χρησιµοποιείται. 

ΝΑΙ   

51 

Αυτόµατη δηµιουργία φόρµας εισαγωγής 
περιγραφικών στοιχείων µε βάση το σχήµα 
της βάσης που χρησιµοποιεί η υπηρεσία. 
Επιλογή του αντίστοιχου τύπου πεδίου (date, 
String κ.α), εφαρµογή κανόνων επικύρωσης 
(validation rules), χρήση λιστών όπου 
χρησιµοποιούνται καθιερωµένες στήλες. 

ΝΑΙ   

52 

Επιλογή χρήσης Undo / Redo κατά της 
ψηφιοποίηση. Επιλογή ορισµού µέγιστου 
αριθµού κινήσεων Undo / Redo από τον 
διαχειριστή.  

ΝΑΙ   

53 

∆υνατότητα επιλογής πεδίων περιγραφικής 
πληροφορίας που θα συµµετέχουν στην 
επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

54 
∆υνατότητα χρήσης εργαλείων Merge, Cut, 
Reshape και Move µιας γεωµετρίας κατά την 
επεξεργασία της. 

ΝΑΙ   
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55 
Ενσωµατωµένη δυνατότητα ορισµού 
αποθήκευσης συσχετιζόµενων αντικειµένων 
στην βάση σε πεδία BLOB. 

ΝΑΙ   

56 

∆υνατότητα ορισµού ενηµέρωσης 
συσχετιζόµενων αντικειµένων κατά την 
επεξεργασία της γεωγραφικής οντότητας. 
∆υνατότητα διασύνδεσης WebGIS µε τρίτα 
συστήµατα.  

ΝΑΙ   

57 

Αυτόµατη δηµιουργία διεπαφής ενηµέρωσης 
συσχετιζόµενων αντικειµένων. 

ΝΑΙ   

58 
∆υνατότητα χρήσης συσχετιζόµενων 
πινάκων για ερώτηση και επεξεργασία 
αυτών. 

ΝΑΙ   

59 

Ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία της διεπαφής 
του χρήστη. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση 
κοινής χρωµατικής παλέτας όσο και τη χρήση 
κοινών συµβολισµών για οµοειδείς και 
παρόµοιες λειτουργίες. 

ΝΑΙ   

60 

∆υναµική παρουσίαση των περιεχοµένων και 
των 3D εικόνων µε ειδικά σχεδιασµένο 
γραφικό περιβάλλον διεπαφής ανάλογο της 
κατηγορίας χρήστη. 

ΝΑΙ   
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1 

 
Ολοκληρωµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης της 
Γεωπύλης ( συνεργασίας και κοινής χρήσης) 
γεωγραφικών υπηρεσιών, εφαρµογών και 
εργαλείων από όλους τους χρήστες της 
Γεωπύλης σε Internet και Intranet. 
Αναφορά: Κατασκευαστή, Μοντέλου, 
σχετικές εφαρµογές µε αυτή της Γεωπύλης 
στις οποίες  χρησιµοποιήθηκε. 

 
ΝΑΙ 

  

2 

∆ιαχείριση γεωγραφικού περιεχοµένου που 
θα διαχέεται από το λογισµικό WebGIS. 
Παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες, 
υπόβαθρα, εργαλεία ανάλυσης που θα 
προσφέρει το λογισµικό WebGIS  

ΝΑΙ   
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3 

Το λογισµικό θα πρέπει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του µέσω τυπικών τεχνολογιών 
διαδικτύου, και ως προς τη διεπαφή του µε 
τους χρήστες, αλλά και ως προς τη διεπαφή 
του µε το διαχειριστή αυτού. 

ΝΑΙ   

4 
Η χρήση του λογισµικού να γίνεται 
ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες 
(multiuser). 
 

ΝΑΙ   

5 

Συµβατότητα λογισµικού µε τον 
πληροφοριακό εξοπλισµό της ΕΟΑΕ(βλέπε 
Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης 
Έργου Πίνακας 5 υφιστάµενου λογισµικού) 
ώστε να εκµεταλλεύεται πλήρως την 
υπάρχουσα δοµή µε δυνατότητα 
καταχώρησης των υφιστάµενων 
γεωγραφικών υπηρεσιών του WebGIS της 
ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ   

6 

Παροχή έτοιµου συστήµατος 
αυθεντικοποίησης για τη δηµιουργία 
χρηστών συστήµατος. Να δίνει τη 
δυνατότητα δηµιουργίας φιλικού 
περιβάλλοντος εγγραφής – τροποποίησης 
στοιχείων για τους επισκέπτες του δικτυακού 
τόπου που επιθυµούν να εγγραφούν. 

ΝΑΙ   

7 

Να δίνει τη δυνατότητα ώστε η διεπαφή 
χρήστη να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία. 
Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής 
χρωµατικής παλέτας όσο και τη χρήση 
κοινών συµβολισµών για οµοειδείς και 
παρόµοιες λειτουργίες. 

ΝΑΙ   

8 

Να δίνει τη δυνατότητα ώστε ο χρόνος 
απόκρισης των λειτουργιών να είναι ο 
ελάχιστος δυνατός. 

ΝΑΙ   

9 

Το λογισµικό θα πρέπει να είναι συµβατό µε 
την τελευταία έκδοση (versions) των 
Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera. 

ΝΑΙ   

10 

Να επιτρέπει τη δυναµική παρουσίαση των 
περιεχοµένων και των 3D εικόνων µε ειδικά 
σχεδιασµένο γραφικό περιβάλλον διεπαφής 
ανάλογο της κατηγορίας χρήστη . 

ΝΑΙ   

11 
Το λογισµικό να ενσωµατώνει λειτουργίες 
Web 2.0, για επικοινωνία µε άλλες 
εφαρµογές. 

ΝΑΙ   
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12 

Το λογισµικό να επιτρέπει την 
παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων 
επισκεψιµότητας του δικτυακού τόπου µε τη. 
δυνατότητα κατηγοριοποίησης των χρηστών 

ΝΑΙ   
 

 

13 

Το λογισµικό να υποστηρίζει λειτουργίες 
καταχώρησης, διαχείρισης και 
εξουσιοδότησης χρηστών, να δίνει 
δυνατότητες καθορισµού δικαιωµάτων 
πρόσβασης και αξιοποίησης υπηρεσιών και 
δεδοµένων του συστήµατος µέσω του 
προσδιορισµού και της ανάθεσης ρόλων 
στους εγγεγραµµένους χρήστες. 

ΝΑΙ   

14 

Να δίνει τη δυνατότητα ώστε η διεπαφή του 
χρήστη (user interface), είτε αφορά το 
διαχειριστή της εφαρµογής είτε τον τελικό 
χρήστη, να είναι φιλική και 
παραµετροποιήσιµη. 

ΝΑΙ   

15 

Η διεπαφή µε το χρήστη (user interface) θα 
είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα και 
στην αγγλική γλώσσα (bilingual)  

ΝΑΙ   

16 

Να προσφέρει εργαλεία ανάπτυξης 
λογισµικού (SDK) για φορητές συσκευές 
iphone, Android,winMobile κλπ. 

ΝΑΙ   

17 

Το λογισµικό θα πρέπει να επιτρέπει την 
επικοινωνία των χρηστών µε τους κατόχους 
και διαχειριστές του δικτυακού τόπου για τη 
διατύπωση ερωτήσεων. 

ΝΑΙ   

18 

Να επιτρέπει τη δυναµική παρουσίαση των 
περιεχοµένων και του πολυµεσικού υλικού 
µε ειδικά σχεδιασµένο γραφικό περιβάλλον 
διεπαφής. 

ΝΑΙ   

19 

Παροχή ενσωµατωµένων Map Viewers για 
χρήση από όλους τους χρήστες του 
συστήµατος. Με τους Map Viewers κάθε 
χρήστης θα δηµιουργεί δικό του Web χάρτη 
µε βάση τα περιεχόµενα της Γεωπύλης ή και 
τρίτων υπηρεσιών του διαδικτύου τα οποία 
θα καθίστανται προσβάσιµα από τη 
Γεωπύλη. Το αποτέλεσµα θα µπορεί να 
αποθηκευτεί στο λογαριασµό του χρήστη 
καθώς και να διαµοιραστεί µεταξύ άλλων 
χρηστών και οµάδων. Οι Web χάρτες θα 
µπορεί να είναι διαθέσιµοι από Web, 
Desktop και Mobile εφαρµογές. 

ΝΑΙ   
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20 

∆υνατότητα δηµιουργίας και διάχυσης Web 
εφαρµογών µε βάση έτοιµα πρότυπα, η 
φιλοξενία των εφαρµογών των χρηστών θα 
γίνεται από το λογισµικό της Γεωπύλης. 

ΝΑΙ   

21 

∆υνατότητα διάχυσης γεωγραφικού 
περιεχοµένου από τον αρµόδιο χρήστη 
του συστήµατος. Θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλη διεπαφή για την 
λειτουργία αυτή. 

 

ΝΑΙ   

22 

Έλεγχος του γεωγραφικού περιεχοµένου 
που θα γίνεται διαθέσιµο στους χρήστες 
από το διαχειριστή. 

ΝΑΙ   

23 

Εργαλεία αναζήτησης των γεωγραφικών 
περιεχοµένων µε βάση ετικέτες 
µεταδεδοµένων, σχόλια, συχνότητα 
πρόσβασης, περιγραφή περιεχοµένων. 

ΝΑΙ   

24 

∆υνατότητα ορισµού της κοινής χρήσης 
των γεωχωρικών δεδοµένων από τον 
χρήστη που τα δηµοσιοποίησε. Η κοινή 
χρήση των γεωχωρικών δεδοµένων θα 
µπορεί να οριστεί ως ιδιωτική, σε 
επίπεδο οµάδας χρηστών και δηµόσια. 

ΝΑΙ   

25 

Ύπαρξη στο περιβάλλον της Γεωπύλης 
µηχανισµών αλληλεπίδρασης του 
γεωχωρικού περιεχοµένου, µε δυναµικό 
χαρακτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται άµεση 
ανανέωση τυχόν αλλαγών του 
περιεχοµένου, τόσο όσο αφορά σε 
δεδοµένα, µεταδεδοµένα όσο και σε 
χαρτοσυνθέσεις. 

 

ΝΑΙ   

26 

∆υνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών 
χρηστών, µε δυνητικά απεριόριστο (εκ του 
λογισµικού) πλήθος. 

 

ΝΑΙ   

27 

Θα δηµιουργηθεί τµήµα 
συχνά απαντηµένων ερωτήσεων (FAQ). 

ΝΑΙ   
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Α6.11 C3.11 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 3D IMAGES 

 Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Να προσφέρει απεριόριστες άδειες για τους 
χρήστες GIS Desktop και WebGIS Server ως 
επέκταση στο περιβάλλον εργασίας 
χρηστών. 

ΝΑΙ   

2 Να αναφερθούν : Κατασκευαστής, Μοντέλο, 
τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 
ΝΑΙ 

  

3 

Το Σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί σε 
σύγχρονης τεχνολογίας γραφικό περιβάλλον 
(Graphical User Interface-GUI) και 
συγκεκριµένα στο desktop GIS στο οποίο θα 
γίνει η ψηφιοποίηση των γεωγραφικών 
οντοτήτων της γεωγραφικής βάσης 
δεδοµένων και στο WebGIS υποστηρίζοντας 
της σχετικές υπηρεσίες. 

ΝΑΙ   

4 

Να είναι πλήρως συµβατό, να συνεργάζεται 
και να εκµεταλλεύεται πλήρως το λογισµικό 
GIS και WebGIS που διαθέτει η ΕΟΑΕ  

ΝΑΙ   

5 
Να προσφέρει προγραµµατιστικές διεπαφές 
(API). 

ΝΑΙ   

6 
Να επιτρέπει τη διάθεση στο διαδίκτυο 
τρισδιάστατων εικόνων. 

 
ΝΑΙ 

  

7 

Να βελτιστοποιεί την απεικόνιση 
δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων 
ανάλογα µε τη σύνδεση. 

 
ΝΑΙ 

  

    
8 

Το λογισµικό να έχει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης δεδοµένων 
διανυσµατικής και ψηφιδωτής µορφής 

 
ΝΑΙ 

  

9 
Το λογισµικό να έχει τη δυνατότητα 
απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειµένων (πχ 
κτίρια) 

ΝΑΙ   

10 

Να γίνει περιγραφή των εργαλείων 
πλοήγησης που έχει ο χρήστης στη 
διάθεσή του 

 
ΝΑΙ 

  

11 
Να γίνει περιγραφή των εργαλείων 
µεγέθυνσης- σµίκρυνσης που έχει ο 
χρήστης στη διάθεσή του 

 
ΝΑΙ 
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 Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

12 

Εµφάνιση συντεταγµένων καθώς ο χρήστης 
πλοηγείται (ο χρήστης θα µπορεί να επιλέγει 
το ΓΣΑ διεπαφής ανάµεσα σε ΕΓΣΑ’87, 
WGS’84, WebMercator) )  

 
ΝΑΙ 

  

13 

∆υνατότητα αυτόµατης µετάβασης 
σε προεπιλεγµένα σηµεία 
(bookmarks) 

 
ΝΑΙ 

  

14 
Εµφάνιση στον χρήστη εικονικών 
διαδροµών (animation) 

ΝΑΙ   

15 
Να προσφέρει εργαλεία ανάπτυξης 
λογισµικού (SDK) για την τεχνολογία Flash 

ΝΑΙ   

16 
Να προσφέρει εφαρµογή standalone viewer 
για οπτικοποίηση 

ΝΑΙ   

17 Να εισάγει αρχεία KML. ΝΑΙ   

18 Να εισάγει αρχεία CSV ΝΑΙ   

19 Να εξάγει αρχεία CSV ΝΑΙ   

20 
Για στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στην 
οθόνη πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
εκτύπωσης σε αναλογική µορφή. 

ΝΑΙ   

21 

Ο ανάδοχος απαιτείται να προτείνει και να 
παραδώσει το κατάλληλο λογισµικό το οποίο 
θα επιτρέπει την ταυτόχρονη εξέταση και 
αντιπαραβολή των τρισδιάστατων 
απεικονίσεων που θα παραδοθούν, µαζί µε 
τα υπόλοιπα υφιστάµενα χωρικά δεδοµένα 

ΝΑΙ   

22 

Θα πρέπει να επιτυγχάνεται διάδραση 
µεταξύ του βασικού λογισµικού που θα 
διαχειρίζεται τις τρισδιάστατες εικόνες και του 
λογισµικού WebGIS της Γεωπύλης αλλά και 
του λογισµικού GIS και WebGIS της ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ   

23 

Το λογισµικό που θα προσφερθεί θα πρέπει 
να επιτρέπει µετρήσεις θέσεων, 
αποστάσεων και εµβαδών από τα 
τρισδιάστατα δεδοµένα όπως επίσης να 
επιτρέπει τη ψηφιοποίηση σηµείων, 
γραµµών και πολυγώνων, τον καθορισµό 
επιµέρους περιγραφικών χαρακτηριστικών 
(attributes) και την ταυτόχρονη ένταξη τους 
στη ΓΒ∆ (Geodatabase). 

ΝΑΙ   

24 

Να δοθούν παραδείγµατα έτοιµων 
ιστοσελίδων που υποστηρίζουν τα εν 
λόγω χαρακτηριστικά. 

 
ΝΑΙ 
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Α6.12 C3.12 3D ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Λήψη τρισδιάστατων εικόνων υψηλής 
ανάλυσης και γεωαναφοράς µε x,ψ,z 
πληροφορίες σε κάθε σηµείο της εικόνας, 
την επεξεργασία τους µέσω κατάλληλου 
λογισµικού, τη δυνατότητα ψηφιοποίησης 
αντικειµένων και εισαγωγής τους σε 
γεωχωρικές βάσεις δεδοµένων µέσω της 
διασύνδεσης µε desktop GIS και WebGIS 
λογισµικό. 
Να αναφερθούν τα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά της τεχνολογίας που θα 
χρησιµοποιηθεί  

ΝΑΙ   

2 

Να προσφέρουν γρήγορη οπτικοποίηση 
γεωγραφικών στοιχείων σε συνδυασµό µε 
πανοραµικές απεικονίσεις 
 

ΝΑΙ   

3 

Κάθε σηµείο πλοήγησης επιτρέπει τη θέαση 
σε ένα πλήρες πεδίο 360 µοιρών οριζόντια 
και 180 µoιρών κάθετα 

ΝΑΙ   

4 

Η ακρίβεια της θέσης των τρισδιάστατων 
δεδοµένων θα πρέπει να είναι ίση ή 
καλύτερη από 0.05 µέτρα για αντικείµενα σε 
απόσταση 10 µέτρων σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και την µεθοδολογία ελέγχου 
της FGDC  

ΝΑΙ   

5 

Να έχει τη δυνατότητα συλλογής 
τουλάχιστον 6 εκατοµµυρίων τρισδιάστατων 
σηµείων ανά εικόνα, µε καταγραµµένη 
πληροφορία ανα σηµείο τις συντεταγµένες 
x,y, το ύψος όπως και µέσο τετραγωνικό 
σφάλµα (RMS)  

ΝΑΙ   

6 

Μέσο τετραγωνικό σφάλµα Global Accuracy 
<= 0.25 µ. (RMS) σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία ελέγχου και τις προδιαγραφές 
της FGDC για κλίµακα 1:1000. 

ΝΑΙ   

7 

Συλλογή τρισδιάστατων εικόνων µε 
γεωαναφορά κατά µήκος του οδικού δικτύου 
της ΕΟΑΕ (µήκος 670χλµ για τον δεξιό 
κλάδο και 670χλµ για τον αριστερό κλάδο)  

ΝΑΙ   
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8 

Τα δεδοµένα θα αποτελούνται από 
πανοραµικές εικόνες και 3D σηµειακά 
δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί κατά µήκος 
της ΕΟΑΕ εντός της οριοθετηµένης 
γεωγραφικής περιοχής. 

ΝΑΙ   

9 

Τα τελικά δεδοµένα που θα παραδοθούν δεν 
πρέπει να επιτρέπουν την ευκρινή 
αναγνώριση προσωπικών στοιχείων όπως 
προσώπων, πινακίδων οχηµάτων 

ΝΑΙ   

10 

Εργαλεία για χειροκίνητο θόλωµα στις 
εικόνες για πρόσωπα και πινακίδες 

ΝΑΙ   
 

 
 
Α6.13 C3.13 Βασικές Υπηρεσίες θέασης και πληροφόρησης γεωχωρικών δεδοµένων (1ο 

Υποσύστηµα) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

∆υναµική γεωγραφική αναπαράσταση 
γεωχωρικών πληροφοριών σε διαδραστικό 
εύχρηστο περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

2 

∆υνατότητα πλοήγησης µεταξύ πολλαπλών 
σηµείων στο χάρτη µε κριτήριο το σηµείο 
που βρίσκεται ο χρήστης. 

ΝΑΙ   

3 
∆υνατότητα προσθήκης επιπλέον σηµείων 
ενδιαφέροντος.  

ΝΑΙ   

4 Φόρτωση και Προβολή υπερσυνδέσµων. ΝΑΙ   

5 
Προβολή του διαδραστικού χάρτη στις 
έξυπνες συσκευές. 

ΝΑΙ   

6 

Εργαλείο προβολής περιγραφικών 
δεδοµένων ενός επιλεγµένου γεωγραφικού 
στοιχείου (Identify) µέσω web GIS 
εφαρµογής.  

ΝΑΙ   

7 
Παροχή εργαλείων Pan, Zoom In, Zoom Out, 
previous extent, full extent.  

ΝΑΙ   

8 
Υποστήριξη σύνδεσης µε υπερσυνδέσµους 
των γεωγραφικών αντικειµένων µε άλλες 
πηγές.  

ΝΑΙ   
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

9 

H εφαρµογή θα πρέπει να είναι συµβατή µε 
Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera. 

ΝΑΙ   

10 

Λειτουργία προκαθορισµένων χωρικών 
ερωτηµάτων αναζήτησης µε κριτήρια την 
περιγραφή των δεδοµένων και 
µεταδεδοµένων. 

ΝΑΙ   

11 

Λειτουργία προκαθορισµένων χωρικών 
ερωτηµάτων αναζήτησης οδικής διαδροµής 
µε κριτήρια εγγύτητας σε σχέση µε 
συγκεκριµένα σηµεία ενδιαφέροντος και 
σηµείο αναφοράς το οποίο θα επιλέγεται 
γραφικά από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

12 

Λειτουργία προκαθορισµένων χωρικών 
ερωτηµάτων αναζήτησης οδικής διαδροµής 
και υπολογισµού αποστάσεων µεταξύ 
συγκεκριµένων σηµείων ενδιαφέροντος.  

ΝΑΙ   

13 

Λειτουργία εξαγωγής αποτελεσµάτων των 
προκαθορισµένων χωρικών ερωτηµάτων σε 
µορφή πίνακα. 

ΝΑΙ   

14 

Εξαγωγή του πίνακα αποτελεσµάτων των 
προκαθορισµένων χωρικών ερωτηµάτων σε 
ψηφιακή µορφή αρχείου εικόνας 
(µορφότυπου JPEG,TIFF,BMP,PNG,PDF) 

ΝΑΙ   

15 

Εµφάνιση περιεχοµένου Γεωπύλης 
(θεµατικά επίπεδα πληροφοριών) µε µορφή 
διαδραστικής λίστας, µε δυνατότητα 
προβολής ή απόκρυψης των θεµατικών 
επίπεδων όπως και προβολής 
προεπιλεγµένης κλίµακας. 

ΝΑΙ   
 

16 

Εκτύπωση του χάρτη µε δυνατότητα 
καθορισµού διαφορετικών προτύπων και 
δυναµικού καθορισµού της περιοχής 
εκτύπωσης  

ΝΑΙ   

17 
Εξαγωγή του προς εκτύπωση χάρτης σε 
ψηφιακή µορφή αρχείου εικόνας 
(µορφότυπου JPEG,TIFF,BMP,PNG.PDF) 

ΝΑΙ   

18 
Ενσωµάτωση υποστήριξης βοήθειας (online 
help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά 
διαδικασία ή και οθόνη.  

ΝΑΙ   

19 Γλώσσα Interface Ελληνική και Αγγλική  ΝΑΙ   
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

20 

Μηνύµατα λαθών, τα οποία θα 
παρουσιάζουν οι εφαρµογές στους τελικούς 
χρήστες (error messages), στην Ελληνική 
γλώσσα ή αγγλική ανάλογα µε το GUI και 
ειδοποίηση των χρηστών µε όρους οικείους 
προς αυτούς. 

ΝΑΙ   

21 

Εναλλαγή των GUI και κατ’επέκταση των 
χαρτογραφικών υποβάθρων (υπόβαθρα  
Κτηµατολογίου ή άλλη διαδικτυακή πηγή). 

ΝΑΙ   

22 
∆υνατότητα εµφάνισης του πλαισίου 
πλοήγησης σε πλήρη οθόνη. 

ΝΑΙ   

23 Εµφάνιση Κλίµακας. ΝΑΙ   

24 
Εργαλεία µέτρησης µήκους (ανά τµήµα και 
συνολικά), περιµέτρου και εµβαδού. 

ΝΑΙ   
 

25 

Εργαλεία σχεδίασης (σηµεία, 
γραµµές, πολύγωνα) µε δυνατότητα 
καθορισµού του πάχους / χρώµατος της 
γραµµής και του πολυγώνου. 

ΝΑΙ   

26 

(ΑΜΕΑ) για την Προσβασιµότητα του 
Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε 
επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 
level AA). 
 

ΝΑΙ   

27 

Λειτουργία εισαγωγής αναφοράς βλαβών επί 
του οδικού άξονα της ΕΟΑΕ µέσω 
κατάλληλου διαµορφωµένου πίνακα (προς 
συµπλήρωση από τον χρήστη) και γραφική 
επιλογή της γεωγραφικής θέσης. 

ΝΑΙ   

28 

Ο χρήστης θα µπορεί να επιλέξει είτε να 
διαβάζει τις περιγραφικές πληροφορίες των 
σηµείων που τον ενδιαφέρουν ή αυτές να 
αναπαράγονται µε φόρτωση και προβολή 
ετικετών για τα γεωχωρικά δεδοµένα της 
Γεωπύλης. 

ΝΑΙ   

 
 
Α6.14 C3.14 Βασικές Υπηρεσίες θέασης, πληροφόρησης, ενηµέρωσης, επεξεργασίας 

γεωχωρικών δεδοµένων καθώς και 3D εικόνων (2ο Υποσύστηµα) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 
Συµφωνία µε όλες τις προδιαγραφές του 
παραπάνω πίνακα συµµόρφωσης C3.13. 

NAI   

2 

∆ηµιουργία χρηστικού GUI για την κατηγορία 
χρηστών που θα εισάγουν πληροφορίες 
απευθείας στη Γεωπύλη. 

NAI   
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

3 
∆ηµιουργία χρηστικού GUI για την κατηγορία 
χρηστών που θα τροποποιούν πληροφορίες 
απευθείας στη Γεωπύλη. 

NAI   

4 Γλώσσα Interface Ελληνική και Αγγλική.  NAI   

5 
∆ιασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου της 
πρόσβασης των χρηστών αυτών. 

NAI   

6 
∆ιασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου της 
αποθήκευσης των πληροφοριών. 

NAI   

7 

∆υνατότητα εισαγωγής σχολίων και 
δυνατότητα διασύνδεσης φωτογραφιών / 
αρχείων σε συγκεκριµένα χωρικά αντικείµενα 

NAI   

8 

Λειτουργία παραµετροποίησηµων χωρικών 
ερωτηµάτων αναζήτησης από την χρήστη 
µέσω εξελιγµένη Μηχανή Αναζήτησης 
(Query Engine). 

NAI   

9 

Εξαγωγή των αποτελεσµάτων της Μηχανής 
Αναζήτησης (Query Engine) σε µορφή 
πίνακα αναφοράς (Report) όπως και σε 
συµβατά λογιστικά φύλλα (πχ excel κλπ.) 

NAI   

10 
Εκτύπωση του πίνακα αναφορών των 
αποτελεσµάτων της Μηχανής Αναζήτησης 
(Query Engine) 

NAI   

11 

∆υνατότητα άµεσης ενηµέρωσης και 
επεξεργασίας σχεσιακής και γεωγραφικής 
απεικόνισης στη Γεωπύλη µέσω κατάλληλης 
πρόσβασης ανά χρήστη. 

NAI   

12 

∆ιαδικτυακή διάθεση επιλεγµένων 
γεωχωρικών δεδοµένων (της ΕΟΑΕ) τόσο 
εντός της ΕΟΑΕ όσο και σε άλλους φορείς 
µέσω κατάλληλης πρόσβασης δικαιωµάτων 
χρήστη και συµφωνία µε την οδηγία 
Ν.3882/10 και την άδεια χρήσης. 

NAI   

13 

Προβολή των υψηλής ακρίβειας 
τρισδιάστατων εικόνων (3D Images) κατά 
µήκος του άξονα της ΕΟΑΕ  
σύµφωνα µε όλες τις προδιαγραφές του 
πίνακα συµµόρφωσης C3.12 (3D ∆εδοµένα).
 

NAI   

14 

Εύχρηστα εργαλεία πλοήγησης τα οποία 
επιτρέπουν στον χρήστη της Γεωπύλης, την 
θέαση των 3D εικόνων σε ένα πλήρες πεδίο 
360 µοιρών οριζόντια και 180 µοιρών 
κάθετα. 

NAI   
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

15 
Γεωγραφική συσχέτιση όλων των 
παραδοτέων 3D ∆εδοµένων µε τα υπόλοιπα 
γεωχωρικά δεδοµένα της Γεωπύλης. 

NAI   

16 

∆ιαδικασία καταγραφής µηνυµάτων λαθών, 
τα οποία όταν παρουσιάζονται θα 
εµφανίζονται στους τελικούς χρήστες (error 
messages), στην Ελληνική γλώσσα ή 
αγγλική ανάλογα µε το µε όρους οικείους 
προς αυτούς και τρόπους αντιµετώπισης 
από τους διαχειριστές τους. 
 

NAI   
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Α6.15 C3.15 Υπηρεσία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Συµµόρφωση µε τις οδηγίες και 
κατευθύνσεις που υπάρχουν στο Ελληνικό 
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα 
∆ιαλειτουργικότητας (e-gif) και συγκεκριµένα 
στο Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης 
(ΠΨΑ) 

NAI   

2 
Υποστήριξη λειτουργιών καταχώρησης, 
διαχείρισης και εξουσιοδότησης χρηστών 

NAI   

3 

∆υνατότητες καθορισµού δικαιωµάτων 
πρόσβασης και αξιοποίησης υπηρεσιών και 
δεδοµένων του συστήµατος µέσω του 
προσδιορισµού και της ανάθεσης ρόλων 
στους εγγεγραµµένους χρήστες 

NAI   

4 

Η διεπαφή µε το χρήστη (user interface), 
τόσο ως προς τον διαχειριστή της 
εφαρµογής όσο και ως προς τον τελικό 
χρήστη, πρέπει να είναι φιλική και 
παραµετροποιήσιµη. 

NAI   

 
 
Α6.16 C3.16 Υπηρεσία αναφοράς βλαβών από πολίτες  

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 
Η υπηρεσία να είναι διαθέσιµη µόνο σε 
εγγεγραµµένους χρήστες. 

NAI   

2 

Ο χρήστης µπορεί να υποβάλλει αναφορές 
βλαβών του οδικού άξονα της ΕΟΑΕ 
διαδυκτιακά, µέσω του 1ου WEBGIS 
Υποσυστήµατος. 

NAI   

3 

Η καταχώρηση στοιχείων βλάβης στον οδικό 
άξονα της ΕΟΑΕ και στον εξοπλισµό θα 
καλύπτουν κατ’ελάχιστο τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
Προβλήµατα οδοφωτισµού 
Λακκούβες-Φθορές Οδοστρώµατος 
Λιµνάζοντα ύδατα 
Απορρίµµατα  
Φθορές σε ΣΕΑ, ΧΣΑ κλπ 
 

NAI   

4 

Η αναφορά θα γίνεται µέσα από έτοιµη 
φόρµα καταγραφής των στοιχείων η οποία 
θα είναι ενσωµατωµένη στο 1ο WEBGIS 
Υποσύστηµα της Γεωπύλης που 
απευθύνεται στους πολίτες. 

NAI   



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συστήµατος Γεωπύλη\Tefhi\3_SoW_Geoportal_5144.doc  0000/5144/B02 
Σελ. 93 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

5 

Γεωχωρική καταγραφή (x,y συντεταγµένες) 
του τόπου της αναφοράς µέσω του 
διαδραστικού χάρτη της Γεωπύλης του 1ου 
WEBGIS Υποσυστήµατος 

NAI   

6 Γλώσσα Interface Ελληνική και Αγγλική  NAI   

 
 
Α6.17 C3.17 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 
Πλήρη συµµόρφωση µε τις Προδιαγραφές 
Υπηρεσιών της παραγράφου Α.4.1  

NAI   

2 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης, να σχεδιάσει, να 
αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό 
υλικό και τα εγχειρίδια εκπαίδευσης ανά 
επίπεδο κατάρτισης και ανά ηλεκτρονική 
υπηρεσία της παραγράφου Α3.1 και να 
υλοποιήσει το πρόγραµµα εκπαίδευσης. 

NAI   

3 
Εκπαίδευση χρηστών NAI   

4 Εκπαίδευση διαχειριστών NAI   

5 

Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο 
της ΕΟΑΕ, µε τον κατάλληλο 
εκπαιδευτικό εξοπλισµό, µε φυσική 
παρουσία εκπαιδευτή του Αναδόχου  

NAI   

6 Αξιολόγηση εκπαίδευσης NAI   

7 

Σύνταξη και παράδοση στην ΕΟΑΕ µιας 
πλήρους σειράς εγχειριδίων χρήσης, 
τεχνικών εγχειριδίων και του αναγκαίου 
υλικού τεκµηρίωσης 

NAI   

8 
Τηλεφωνική βοήθεια για τη αντιµετώπιση 
προβληµάτων κατά την χρήση 

NAI   

9 Εγχειρίδια εκπαίδευσης NAI   
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Α6.18 C3.18 ∆ιαθεσιµότητα συστήµατος - εφαρµογών 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Οι απαιτήσεις διαθεσιµότητας του 
συστήµατος αναφέρονται στη 
διαθεσιµότητα των εφαρµογών και του 
λογισµικού που είναι ευθύνη του 
Αναδόχου. Η διαθεσιµότητα του υλικού 
είναι ευθύνη του κυρίου του έργου 

ΝΑΙ   

2 ∆ιαθεσιµότητα συστήµατος:  24/7   

3 

Όριο διαθεσιµότητας: (Επιτρέπεται η 
απώλεια της λειτουργίας του συστήµατος 
3,65 ηµέρες το χρόνο, χωρίς να 
συµπεριλαµβάνεται ο απαιτούµενος 
χρόνος προληπτικής συντήρησης. Ο 
χρόνος προληπτικής συντήρησης θα 
προσδιοριστεί στη Μελέτη Εφαρµογής και 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 36 ώρες ανά 
µήνα). 

99%   

4 

Ο ανεκτός χρόνος απόκρισης του 
συστήµατος ορίζεται σε <=5 sec ανά 
λειτουργία για το 1ο WEBGIS κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (08:00 έως 
17:00) σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή µε το 
µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό 
συνδεδεµένων χρηστών στο σύστηµα. Το 
στοιχείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη 
από τον ανάδοχο κατά το σχεδιασµό της 
αρχιτεκτονικής του συστήµατος. 

ΝΑΙ 
   

5 

Ο ανεκτός χρόνος απόκρισης του 
συστήµατος ορίζεται σε <=5 sec ανά 
λειτουργία για το 2ο WEBGIS κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (08:00 έως 
17:00) σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή µε το 
µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό 
συνδεδεµένων χρηστών στο σύστηµα. Το 
στοιχείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη 
από τον ανάδοχο κατά το σχεδιασµό της 
αρχιτεκτονικής του συστήµατος. 

ΝΑΙ 
   

 
 
Α6.19 C3.19 Αρχιτεκτονική του συστήµατος 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 Υποβολή προτεινόµενης αρχιτεκτονικής του 
συστήµατος. 

ΝΑΙ 
   

2 Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική είναι 
συµβατή µε τα συστήµατα της ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

3 

Όλα τα προσφερόµενα υποσυστήµατα-
εφαρµογές αποτελούν µέρος ενός ενιαίου 
πληροφοριακού συστήµατος και 
επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό 
χρόνο, χωρίς τη χρήση διεπαφών (εκτός 
των περιπτώσεων όπου απαιτείται η 
διασύνδεση µε ήδη υπάρχουσες 
εφαρµογές). 

ΝΑΙ 
   

4 

Τα υποσυστήµατα βασίζονται σε ανοιχτή 
αρχιτεκτονική, επιτρέποντας την επέκταση, 
επαναχρησιµοποίηση και εύκολη µεταβολή 
τους, ώστε να καλύψουν τυχόν µελλοντικές 
λειτουργικές ανάγκες. 

ΝΑΙ 
   

5 

Το κάθε υποσύστηµα επιτρέπει την 
πρόσβαση για την εκµετάλλευσή του από 
τα υπόλοιπα υποσυστήµατα ή µελλοντικές 
εφαρµογές, µέσω τυποποιηµένων και 
ευρέως αποδεκτών διεπαφών. 

ΝΑΙ 
   

6 

Κάθε υποσύστηµα προσφέρει πολύ ισχυρά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία να 
εκµεταλλεύονται κοινό σύστηµα ασφαλείας 
µε τα λοιπά υποσυστήµατα. 

ΝΑΙ 
   

7 
Τα υποσυστήµατα έχουν οµοιογενή 
αρχιτεκτονική και βασίζονται στην ίδια 
πλατφόρµα. 

ΝΑΙ 
   

8 Υποβολή µεθοδολογίας ελέγχου χρόνου 
απόκρισης του συστήµατος. 

ΝΑΙ 
   

9 Υποβολή µεθοδολογίας ελέγχου ορθής 
λειτουργίας του συστήµατος. 

ΝΑΙ 
   

10 Υποβολή µεθοδολογίας ελέγχου ασφαλείας 
του συστήµατος. 

ΝΑΙ 
   

11 Υποβολή µεθοδολογίας ελέγχου & 
πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας. 

ΝΑΙ 
   

12 Υποβολή χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης 
& ελέγχου συστήµατος ανά φάση. ΝΑΙ   
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Α6.20 C3.20 Hardware/Software ( Υλικό/Λογισµικό) 

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 

Οι εξυπηρετητές (servers) θα είναι του ίδιου 
κατασκευαστή και θα παραδοθούν 
τοποθετηµένοι σε rack που θα προµηθεύσει 
ο ανάδοχος. Ο χώρος εγκατάστασης είναι 
το server room της εταιρείας (ΕΟΑΕ) στη 
Θέρµη Θεσσαλονίκης. 

ΝΑΙ 
   

2 

Ο κάθε server που θα απαιτηθεί σύµφωνα 
µε τη Μελέτη Εφαρµογής θα περιλαµβάνει 
άδεια λειτουργικού συστήµατος, άδεια 
λογισµικού προστασίας (anti-Virus, anti-
malware, κλπ.) για όλους τους αναγκαίους 
χρήστες (πλην των χρηστών µέσω internet) 
που θα καλύπτει δωρεάν τη χρονική 
διάρκεια µέχρι το τέλος της εγγύησης του 
συστήµατος από τον ανάδοχο (1 έτος). 

ΝΑΙ 
   

3 

Αποθηκευτικό σύστηµα (stogare) 
χωρητικότητας όπως ορίζεται από τη 
Μελέτη Εφαρµογής, για την αποθήκευση 
των δεδοµένων. 

ΝΑΙ 
   

4 

Αποθηκευτικό σύστηµα (stogare) 
χωρητικότητας όπως ορίζεται από τη 
Μελέτη Εφαρµογής, για disk based backup, 
ιδίου τύπου µε το αποθηκευτικό σύστηµα 
αποθήκευσης των δεδοµένων. 

ΝΑΙ 
   

5 

Άδεια για τη Βάση ∆εδοµένων ικανή να 
καλύψει το µέγιστο αριθµό χρηστών του 
συστήµατος, βάσει της Μελέτης 
Εφαρµογής. 

ΝΑΙ 
   

6 
Λογισµικό µε τον απαιτούµενο αριθµό 
αδειών χρήσης για τη διαχείριση της Βάσης 
∆εδοµένων, βάσει της Μελέτης Εφαρµογής. 

ΝΑΙ 
   

7 

Λογισµικό µε τον απαιτούµενο αριθµό 
αδειών χρήσης για τον Εξυπηρετητή 
Εφαρµογών (Application Server), βάσει της 
Μελέτης Εφαρµογής. 

ΝΑΙ 
   

8 

Λογισµικό µε τον απαιτούµενο αριθµό 
αδειών χρήσης για τον Εξυπηρετητή Web 
(Web Server), βάσει της Μελέτης 
Εφαρµογής. 

ΝΑΙ 
   

9 
Λογισµικό αντιγράφων ασφαλείας (Backup) 
µε τον απαιτούµενο αριθµό αδειών χρήσης, 
βάσει της Μελέτης Εφαρµογής. 

ΝΑΙ 
   

10 

Προµήθεια πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL 
Certificates) για τη χρήση της εφαρµογής 
της Γεωπύλης, διάρκειας 1 (εγγύηση) + 5 
ετών. 

ΝΑΙ 
   

11 
Άδειες χρήσης των χρησιµοποιούµενων 
∆ιεπαφών Προγραµµατισµού Εφαρµογών 
(API - Application programming interface), 

ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

βάσει της Μελέτης Εφαρµογής. 

12 

Άδειες χρήσης των χρησιµοποιούµενων 
∆ιεπαφών Προγραµµατισµού Εφαρµογών 
(API - Application programming interface), 
για ανάπτυξη εφαρµογών για Android, 
iPhone, WinMobile, βάσει της Μελέτης 
Εφαρµογής. 

ΝΑΙ 
   

13 
Άδεια χρήσης (1 χρήστης) λογισµικού που 
θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη και 
υποστήριξη των εφαρµογών. 

ΝΑΙ 
   

14 

Παράδοση του πηγαίου κώδικα (source 
code) που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση 
της εφαρµογής, µαζί µε την τεχνική 
τεκµηρίωσή του (εγχειρίδιο προγραµµατιστή 
- programmer's manual) – θα παραδοθεί 
στην EOAE κατά την οριστική παραλαβή 
(µε τη λήξη του χρόνου εγγύησης). 

ΝΑΙ 
   

15 Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής (στα 
ελληνικά και αγγλικά) . 

ΝΑΙ 
   

 
 
 
Α6.21 C3.21 SMS Server  

A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

1 ∆υνατότητα αποστολής τουλάχιστον 1000 
µηνυµάτων SMS την ηµέρα 

ΝΑΙ 
   

2 

∆ιαθεσιµότητα API για επικοινωνία µε τρεις 
τουλάχιστον βασικούς SMS παρόχους τους 
οποίους θα υποδείξει η εταιρία και θα 
επιλέγει κατά περίσταση. 
 

ΝΑΙ 
   

3 

Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να 
λειτουργεί µε SMS παρόχους στο διαδίκτυο 
µέσα από API αλλά και να υποστηρίζει 
τοπικά εγκατεστηµένο εξοπλισµό για 
αποστολή SMS προς τους συνδροµητές σε 
περίπτωση προβλήµατος. Ο τοπικά 
εγκατεστηµένος εξοπλισµός θα πρέπει να 
µπορεί να ανταπεξέλθει στον απαιτούµενο 
όγκο µηνυµάτων µέχρι να αποκατασταθεί η 
επικοινωνίας µε τον SMS πάροχο. 
 

ΝΑΙ 
   

4 ∆υνατότητα παραλαβής και αποστολής 
SMS ανάλογα µε τις απαιτήσεις που θα 

ΝΑΙ 
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A/A Προδιαγραφή Ελάχιστη 
Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

Τεκµηρίωσης 

διαµορφωθούν κατά την µελέτη εφαρµογής. 
 

5 
∆υνατότητα χρήσης διαφορετικού SMS 
Server / Gateway αναλόγως κριτηρίων. 
 

ΝΑΙ 
   

6 

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την 
αυτόµατη, αλλά και την χειροκίνητη 
αποστολή SMS σε έναν ή περισσότερους 
χρήστες βάσει κριτηρίων. 
 

ΝΑΙ 
   

7 

Ο συνδροµητής θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα µε διάφορους τρόπους (φόρµα 
web, αποστολή SMS εγγραφής κλπ) να 
κάνει εγγραφή (register) και διαγραφή 
(unregister) από την υπηρεσία όποτε το 
θελήσει. Θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει 
είδος, θεµατική ενότητα και περιοχή για τα 
οποία θα ήθελε να λαµβάνει ειδοποιήσεις, 
καθώς και τον µέγιστο αριθµό ειδοποιήσεων 
ανά ηµέρα. Ο χρήστης θα πρέπει να 
ενηµερώνεται για το κόστος των 
ειδοποιήσεων πριν αποδεχθεί την χρήση 
της υπηρεσίας. 
 

ΝΑΙ 
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Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να δίνει 
αναλυτικές αναφορές για τον αριθµό των 
εισερχόµενων και εξερχόµενων µηνυµάτων 
 

ΝΑΙ 
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Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2012 
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Για τον «Προµηθευτή» 
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Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
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