ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ................................
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
(Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,)
(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,) και µέχρι του ποσού
των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό µε αντικείµενο (συµπληρώνετε
τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... Προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
(Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. )
(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. )
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ...................................

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης που ανατέθηκε µε την
υπ’ αρ. .................... υπουργική απόφαση και αφορά το έργο µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του
έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... Προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ...................................

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του έργου που παραδόθηκε στο
πλαίσιο της ανάθεσης µε την υπ’ αρ. .................... υπουργική απόφαση µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον
τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε
διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... Προκήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα
Προδιαγραφές Hardware προς προµήθεια.
Το προς προµήθεια υλισµικό (hardware) περιλαµβάνει νέους εξυπηρετητές και Η/Υ για την
Γ∆ΦΠ/Γ∆ΟΠΥ καθώς και διάφορες περιφερειακές συσκευές.
Ειδικότερα, ο εξοπλισµός θα καλύπτει τις σηµερινές ανάγκες και θα διαθέτει τη δυνατότητα
αναβάθµισης, επέκτασης και συνδεσιµότητας, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του
συστήµατος και η παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων και τεχνολογιών.
Σηµαντικό τεχνικό και ποιοτικό στοιχείο αποτελεί ο βαθµός επεκτασιµότητας και υιοθέτησης
της σύγχρονης τεχνολογίας, όχι µόνο από τον εξοπλισµό πληροφορικής αλλά και το
παρεχόµενο λογισµικό βάσης δεδοµένων, λειτουργικών συστηµάτων, εφαρµογών, κλπ..
Στον εξοπλισµό του δικτύου, ανήκουν οι routers, τα switches και το σύστηµα προστασίας
firewall. ∆ιευκρινίζεται ότι ο δικτυακός εξοπλισµός στο σύνολό του θα πρέπει να είναι του
ίδιου κατασκευαστή, παρέχοντας έτσι συµβατότητα και οµοιογένεια.
Οι servers θα πρέπει να υλοποιούν διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας και διάταξη διαχείρισης
φορτίου. Τα συστήµατα θα διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιµότητας,
αυτοελέγχου και διάγνωσης προβληµάτων, δυναµική διαδικασία διαχείρισης µνήµης και
επεξεργαστών.
Οι Application Servers (Web Server), θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα διαφορετικά–
τροποποιηµένα χαρακτηριστικά στο σύνολό τους, λόγω ακριβώς της τοποθέτησής τους και
του λειτουργικού τους ρόλου. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για πολλαπλή υποστήριξη
εφαρµογών Internet, ενώ λόγω της φύσης των εφαρµογών, θα πρέπει να εξασφαλίζει την
απαιτούµενη ασφάλεια και την προστασία firewall. H ασφάλεια του συστήµατος σε επίπεδο
υλικού εξασφαλίζεται µε τη χρήση firewalls έτσι ώστε οποιοσδήποτε θελήσει να έχει
πρόσβαση στη Βάση ∆εδοµένων– είτε υπάλληλος του Υπουργείου είτε χρήστης του Internet
– θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον από ένα firewall.

Π5

ΠΙΝΑΚΑΣ hardware
Η προµήθεια του υλισµικού απαραίτητου για την λειτουργία του συστήµατος αποτελείται από:
Είδος

A/A

ποσότητα

Προδιαγραφές

•

2
1

•
•
•
•
•

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ

•

2
3
4

NAS server
UPS
switch

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
(Desktop PCs)

128 GB κεντρικής µνήµης τύπου DDR3 ή νεότερου επεκτάσιµης
µέχρι τα 512 GB.
συστοιχία εσωτερικών δίσκων τεχνολογίας hot-swap και τύπου
SAS χωρητικότητας 2 TB ή περισσότερο σε διάταξη Raid-6.
Redudant power supply
2 x ethernet 1Gbps ή και 10 Gbps κάρτες δικτύου.
Υποστήριξη λογισµικού για virtualization
2 x 4-πύρηνοι επεξεργαστές Intel Xeon µε δυνατότητα επέκτασης
τουλάχιστον σε 4 συχνότητας 3 Ghz ή και παραπάνω.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τριών χρόνων από τον κατασκευαστή
καθώς και συµβόλαιο συντήρησης στην περίπτωση αστοχίας
υλισµικού µε ανταπόκριση επόµενης εργάσιµης ηµέρας για 3
χρόνια.

1

10 TB min. with and/or optical interface Raid-6

1

5KVA

2

1x24 port
1x12 port layer 3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

5

Σχόλια

ισοδύναµα ή ανώτερα µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

12

1. PCI slots >=1
2. PCI Express x16 slots >=1
3. Intel G2130 ισοδύναµο ή ανώτερο / κατανάλωση
έως 65Watt
4. usb3
5. µνήµη >=4gbDDR3
6. >= 500 gb SATA 3
7. CDRW/DVD/DVDRW
8. onboard video 1080p Display Ports 1 VGA & 1 DVI

Οι εξυπηρετητές προορίζονται να λειτουργούν
παράλληλα για την διαµοίραση του φόρτου
(λειτουργία cluster) οι οποίοι και θα φιλοξενούν τα
απαραίτητα υποσυστήµατα για την λειτουργία του
ΛΑΤΟΜΕΤ (Database server, Web Server, gis server,
Application server, Log server).

(βλ http://resources.arcgis.com/en/help/systemrequirements/10.2/index.html#// 015100000002000000/) για
συµβατότητα µε ARCGis 10.2

9. onboard ethernet 10/100/1000Mbps
10. onboard sound
11. λειτουργικό σύστηµα
12. πιστοποίηση energystar
13. λοιπός εξοπλισµός(πληκτρολόγια ποντίκια κλπ)
14. οθόνη µε ενσωµατωµένα µεγάφωνα 1080p,
>=20'dvi/vga κατανάλωση έως 25watt
15. WakeOnLan feature (bios)
16. πολυµπριζο ασφαλειας µε διακόπτη
Scanner
A3, Sheetfed,

6

1
Scanner, A0

1

7

8

“πακέτο
συντήρησης”
& αναλωσίµων
για printer
canon ipf8100

1

•
•
•
•
•
•

Οπτική Ανάλυση 600x600 dpi ,
∆ιεπαφή USB
Βάθος χρώµατος 24 bit
Αυτόµατη Τροφοδοσία Εγγράφων
Σάρωση ∆ιπλής Όψης
Μεγέθη σάρωσης Α3

Σαρωτής
πολλαπλών
τροφοδότη

•
•

Σαρωτής χαρτών Α0

•
•

Σάρωση ασπρόµαυρη και έγχρωµη
Ανάλυση τουλάχιστο 600 dpi (οπτική), 256 τόνοι
γκρίζου, 24 bit χρώµα
Πλάτος σάρωσης τουλάχιστο Α0
Λογισµικό για βελτίωση εικόνας σε σάρωση παλιών,
ταλαιπωρηµένων σχεδίων
Interface USB
περιλαµβάνει βάση

•
•
•
•

ΜΕΛΑΝΙΑ
ΡΟΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΥ
service
άλλα τυχόν αναλώσιµα

για τους υφιστάµενους PLOTTER canon ipf8100
ώστε να καταστεί δυνατό να τεθούν ξανά σε
λειτουργία

•
•
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σελίδων

µε

αυτόµατο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙβ
Υφιστάµενη τοπολογία δικτύου

Σηµερινή λειτουργία LATOMET
Η υφιστάµενη Βάση µε το συνοδεύον λογισµικό διεπαφής (MS SQL HYPERTRAK ™
αλγόριθµος ΛΑΤΟΜΕΤ) έχει εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (SERVER) στο κτήριο της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μεσογείων 119 ,Αθήνα.
Ειδικότερα αυτή , σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της:
▪Λειτουργεί τόσο σε περιβάλλον INTRANET όσο και σε περιβάλλον INTERNET.
▪προβλέπει διάφορες κατηγορίες χρηστών µε διαφορετικά επίπεδα δικαιωµάτων
πρόσβασης.
▪Υποστηρίζει την αυτόµατη συσχέτιση και απεικόνιση των στοιχείων που αποθηκεύονται
στη Βάση ∆εδοµένων, στους χάρτες της Γ.Υ.Σ. και τους ορθοφωτοχάρτες που είναι
εγκατεστηµένα τοπικά.
Κατά τη διάρκεια δηµιουργίας και λειτουργίας του ΛΑΤΟΜΕΤ, έχει συλλεχθεί µεγάλο µέρος
των διαθέσιµων στοιχείων από το υπάρχον Αρχείο των ∆/σεων του ΥΠΑΠΕΝ-Γ∆ΟΠΥ και των
δύο Επιθεωρήσεων Μεταλλείων (ΕΜΒΕ – ΕΜΝΕ) και καταχωρηθεί στη Βάση ∆εδοµένων.
Το Αρχείο των παραπάνω Υπηρεσιών σε φυσική (φάκελοι) ή ψηφιακή µορφή (ηλεκτρονικά
αρχεία), δεν επιτρέπεται να µεταφερθεί εκτός του χώρου λειτουργίας αυτών.
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά οφείλουν να διατηρηθούν αυτούσια µετά την ολοκλήρωση του
παρόντος έργου.

Υφιστάµενη Κατάσταση.
Η υφιστάµενη Βάση µε το συνοδεύον λογισµικό διεπαφής (MS SQL HYPERTRAK ™ αλγόριθµος ΛΑΤΟΜΕΤ) έχει
εγκατασταθεί σε cluster εξυπηρετητων (SERVER) στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ειδικότερα η υφιστάµενη Βάση , σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της:

❏ Λειτουργεί τόσο σε περιβάλλον INTRANET όσο και σε περιβάλλον INTERNET.
❏ προβλέπει διάφορες κατηγορίες χρηστών µε διαφορετικά επίπεδα δικαιωµάτων πρόσβασης.
❏ Υποστηρίζει την αυτόµατη συσχέτιση και απεικόνιση των στοιχείων που αποθηκεύονται στη Βάση
∆εδοµένων, στους χάρτες της Γ.Υ.Σ. και τους ορθοφωτοχάρτες που είναι εγκατεστηµένα τοπικά.
Κατά τη διάρκεια δηµιουργίας και λειτουργίας του ΛΑΤΟΜΕΤ, έχει συλλεχθεί µεγάλο µέρος των διαθέσιµων
στοιχείων από το υπάρχον Αρχείο των ∆/σεων του ΥΠΑΠΕΝ Γ∆ΟΠΥ και των δύο Επιθεωρήσεων Μεταλλείων (ΕΜΒΕ
– ΕΜΝΕ) και καταχωρηθεί στη Βάση ∆εδοµένων.
Η Βάση εξυπηρετείται από:

❏ ένα ειδικά διαµορφωµένο λογισµικό το οποίο αναπτύχθηκε γι αυτόν τον σκοπό
❏ Συνοδευτικά λογισµικά εξυπηρέτησης του ανωτέρου
❏ Υπολογιστικά µηχανήµατα (cluster) εξυπηρέτησης των ανωτέρω που εγκαταστάθηκαν
❏
Στο κτήριο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (Μεσογείων 119,
Αθήνα)
Στα κτήρια των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων του υπουργείου
Ειδικά διαµορφωµένο λογισµικό.
Το ειδικά διαµορφωµένο λογισµικό αποτελείται ουσιαστικά από ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content
Management System, CMS) το οποίο έχει αναπτυχθεί σε asp.net περιβάλλον µε χρήση κυρίως των γλωσσών c#
και javascript. (εµπορική ονοµασία πλατφόρµας ανάπτυξης εφαρµογής Hyper.Track version 05/03/2009) Το
σύστηµα αυτό τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εφαρµογής και κατ’ επέκταση των
υπηρεσιών του υπουργείου. . Το ως άνω CMS εισάγει µέσω του γραφικού του περιβάλλοντος διαφόρων ειδών
δεδοµένα σε µία Microsoft sql 2005 βάση δεδοµένων.
Τα δεδοµένα αυτά δοµούνται σε sql πίνακες έτσι ώστε να αντιστοιχούν:

❏

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

σε διοικητικές πράξεις
σε θέσεις εκµετάλλευσης
σε γεωχωρικά δεδοµένα σχετιζόµενα µε τις πράξεις (συντεταγµένες πολυγώνων)
σε εµπλεκόµενους
επιβλέποντων)

φορείς

και

επιβλέποντες

ως

προς

τις

πράξεις

(µητρώο

εµπλεκόµενων

και

σε δεδοµένα δραστηριότητας (∆ελτία ∆ραστηριότητας)
σε σελίδες διαδικτυακής προβολής (στατικές σελίδες)
σε αρχεία (.pdf, .doc κλπ) σχετιζόµενα µε τις πράξεις και τις διαδικτυακές σελίδες
σε ενηµερώσεις προς το κοινό (νέα και Ανακοινώσεις)
και σε χρήστες του συστήµατος

Η ∆ιαχείριση και προβολή των ανωτέρω δεδοµένων γίνεται κυρίως µέσω του παραπάνω CMS το οποίο προβάλει σε
γραφικό περιβάλλον µέσω φυλλοµετρητή (browser) τις παρακάτω δοµές (υποσυστήµατα).

❖ Μητρώα διοικητικών πράξεων
Το υποσύστηµα αυτό είναι το βασικό υποσύστηµα της εφαρµογής όσων αφορά τις θέσεις εκµετάλλευσης και
την εισαγωγή δεδοµένων. Στο υποσύστηµα αυτό εµφανίζονται αρχικά ως σύνδεσµοι τα διαθέσιµα µητρώα
(σελίδες µενού) µε προεπιλεγµένο το µητρώο Αδρανών υλικών. Στην ίδια σελίδα υπάρχουν τρεις καρτέλες
προβολής
➢ Μητρώο: Εµφανίζεται µηχανή αναζήτησης και πίνακας µε θέσεις εκµετάλλευσης. Σε κάθε θέση
οι διοικητικές πράξεις που έχουν καταχωρηθεί παρουσιάζονται κάτω από την ονοµασία της θέσης
εκµετάλλευσης. Στο πλάι υπάρχουν πλήκτρα προσθήκης και διαγραφής πράξης.
➢ Στοιχεία επιλεγµένης πράξης: Μετά την επιλογή µιας πράξης η καρτέλα στοιχεία επιλεγµένης
πράξης ενεργοποιείται και προβάλει πληροφορίες σχετικά µε την διοικητική πράξη που έχει
επιλεγεί. Επίσης υπάρχουν δύο πλήκτρα ενηµέρωσης των στοιχείων αυτών.
➢ Γεωγραφικός εντοπισµός: Μετά την επιλογή µιας πράξης η καρτέλα ενεργοποιείται και προβάλει
τις συντεταγµένες τις σχετικής πράξης. Σε πλαίσιο στην ίδια σελίδα προβάλλεται το πολύγωνο
της πράξης µε υπόβαθρο ένα χάρτη της Ελλάδας και τυχών πολύγωνα που βρίσκονται κοντά ή
εµπίπτουν στο πολύγωνο της παρούσας πράξης. Επίσης υπάρχει πλήκτρο ενηµέρωσης.
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❖ Συγκεντρωτικά στοιχεία
Στο υποσύστηµα συγκεντρωτικών στοιχείων εµφανίζονται δύο µηχανές εξαγωγής αναφορών.
Η πρώτη µηχανή αναφοράς εξάγει λίστες θέσεων εκµετάλλευσης ανάλογα µε τα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί. Η παραγόµενη αναφορά έχει την δυνατότητα να εξαχθεί σε excel ή pdf αρχείο.
Η ∆εύτερη µηχανή αναφοράς εξάγει προεπιλεγµένα στατιστικά δεδοµένα που σχετίζονται µε την
δραστηριότητα των θέσεων εκµετάλλευσης ανάλογα µε τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Στην παρούσα
περίπτωση, η παραγόµενη αναφορά έχει την δυνατότητα να εξαχθεί σε pdf αρχείο.
❖ ∆ελτία ∆ραστηριότητας (∆.∆.)
Στο υποσύστηµα ∆.∆. προβάλλεται µια µηχανή αναζήτησης ∆.∆. καθώς και πίνακας µε εκµεταλλεύτριες
εταιρίες που υπέβαλαν ηλεκτρονικό ∆.∆. Μετά από κάθε εταιρεία σηµειώνονται σε ξεχωριστές γραµµές τα ∆.∆.
που έχουν υποβληθεί. Με την επιλογή ενός ∆.∆. το υποσύστηµα κατευθύνεται στην συµπληρωµένη φόρµα
του συγκεκριµένου δελτίου ή οποία έχει την δυνατοτήτων να εξαχθεί σε αρχείό τύπου .pdf και .xls
❖ Ορισµός ηµεροµηνιών
Στο υποσύστηµα Ορισµός ηµεροµηνιών προβάλλονται και καθορίζονται τα χρονικά διαστήµατα στα οποία
επιτρέπεται η εισαγωγή και υποβολή ∆.∆.

❖ ∆ιαχείριση Αρχείων.
Στο υποσύστηµα διαχείρισης αρχείων προβάλλονται και εισάγονται σε καταλόγους τα διάφορα αρχεία που
σχετίζονται µε τις διοικητικές πράξεις ή τις στατικές σελίδες. Αναλόγως τη χρήση του αρχείου (αρχείο πράξης,
αρχείο ιστοσελίδας) ή της θεµατικής του ενότητας εντάσσεται στον κατάλληλο κατάλογο. Τα αρχεία αυτά
µπορούν επίσης στον κατάλογο που θα ενταχθούν να δοµηθούν σε δενδροειδή µορφή µέσω φακέλων. Επίσης
εµφανίζονται πλήκτρα προσθήκης και διαγραφής. Η καρτέλα στοιχεία επιλεγµένης πράξης του συστήµατος
των µητρώων διαθέτει απευθείας σύνδεσµο γι αυτό το υποσύστηµα.
❖ Εµπλεκόµενοι φορείς.
Στο υποσύστηµα εµπλεκόµενων φορέων εµφανίζεται η σχετική λίστα αυτών και αναλόγως την επιλογή φορέα
παρουσιάζονται στην δεύτερη καρτέλα επιπλέον στοιχεία σχετικά µε αυτόν. Και στις δύο καρτέλες υπάρχουν
πλήκτρα διαχείρησης.
❖ Επιβλέποντες
Το υποσύστηµα “επιβλέποντες” είναι διαµορφωµένο όπως το υποσύστηµα των εµπλεκόµενων φορέων µε µόνη
διαφορά τα είδη των εγγραφών που µπορούν να γίνουν (drop down λίστα κατηγορίας)
❖ Τοποθεσίες
Το υποσύστηµα “Τοποθεσίες” είναι η περιοχή στην οποία καταχωρούνται οι θέσεις εκµετάλλευσης. Από µια
drop down λίστα που εµπεριέχει την Καποδιστριακή διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, γίνεται πρώτα επιλογή
του διοικητικού διαµερίσµατος στο οποίο εντάσσεται η θέση και στη συνέχεια προστίθεται η εγγραφή της
θέσης εκµετάλλευσης.

❖ ∆ιαχείριση Σελίδων
Το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Σελίδων προβάλει σε θεµατικούς καταλόγους τις στατικές σελίδες που διατηρεί η
εφαρµογή. Οι σελίδες αυτές µπορούν να έχουν συγκεκριµένες ιδιότητες όπως να είναι σελίδες περιεχοµένου,
σελίδες συνδέσµου αρχείου κλπ. Το υποσύστηµα αυτό παρέχει επίσης γραφικό περιβάλλον επεξεργασίας
❖ Πολυµεσικό υλικό
Το υποσύστηµα “Πολυµεσικό υλικό” είναι δοµηµένο όπως το υποσύστηµα διαχείρισης αρχείων και διαχείρισης
σελίδων σε θεµατικούς καταλόγους. Το υποσύστηµα αυτό εντάσσει στη βάση αρχεία τύπου είκόνας, video κλπ
και τους προσδίδει µεταδεδοµένα ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείριση τους. (Για τις ανάγκες της εφαρµογής
το υποσύστηµα δεν αξιοποιήθηκε)
❖ Νεά - Ανακοινώσεις
Το υποσύστηµα Νέα – Ανακοινώσεις περιέχει υλικό που έχει αναρτηθεί στην Front page (αρχική σελίδα) της
εφαρµογής στην αντίστοιχή περιοχή. Και εδώ η δοµή µπορεί να γίνει σε θεµατικούς καταλόγους
(χρησιµοποιείται µόνο ένας) και λίστες µε βάσει τα έτη και τις ηµεροµηνίες ανάρτησης.
❖ News letters
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Το υποσύστηµα των News Letters δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές της εφαρµογής να συντάξουν και
να στείλουν σε διάφορες οµάδες παραληπτών ενηµερωτικά σηµειώµατα. Στην Front page της εφαρµογής
υπάρχει ανοιχτός σύνδεσµος στον οποίο οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να προσθέσει το e-mail του
ώστε να λαµβάνει τα σχετικά ενηµερωτικά σηµειώµατα. Στην παρούσα κατάσταση ενώ δύναται να συνταχθούν
ενηµερωτικά σηµειώµατα αυτά δεν αποστέλλονται στους παραλήπτες.

❖ Καθορισµός σχηµάτων πράξης
Το υποσύστηµα “καθορισµός σχηµάτων πράξης” περιλαµβάνει δύο καρτέλες εµφάνισης. Σε αυτό το
υποσύστηµα γίνεται η διαχείριση των διοικητικών πράξεων που µπορούν να καταχωρηθούν στην εφαρµογή.
➢ Τύποι Περιεχοµένων: Στην καρτέλα Τύποι Περιεχοµένων εµφανίζεται σε λίστα κάθε είδος
διοικητικής πράξης που έχει σχηµατιστεί στην εφαρµογή. Οι διοικητικές αυτές πράξεις (φόρµες
συµπλήρωσης δεδοµένων) κατανέµονται στα µητρώα τα οποία εµφανίζονται επίσης σε λίστα. Σε
αυτήν την καρτέλα δύνεται επίσης η δυνατότητα δηµιουργίας νέας φόρµας (είδος διοικητικής
πράξης).
➢ Επιλεγµένος Τύπος : Στην καρτέλα Επιλεγµένος Τύπος διαµορφώνονται και προστίθενται πεδία
στην αντίστοιχη επιλεγµένη φόρµα (διοικητική πράξη)
❖ Ιεράρχηση Πράξεων
Το υποσύστηµα “ιεράρχηση πράξεων” δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να επιλέξουν την σειρά µε την
οποία θα εµφανίζονται οι διοικητικές πράξεις στο υποσύστηµα Μητρώα. Π.χ. Πρώτα τα Μισθωτήρια συµβόλαια
µετά οι άδειες στη συνέχεια οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών και τέλος οι εγκρίσεις των τεχνικών µελετών. Εάν
υπάρχουν περισσότερες από µία πράξεις ίδιου τύπου καταχωρηµένες στην ίδια θέση τότε η ιεράρχηση γίνεται
ηµερολογιακά µε πρώτη την πιο πρόσφατη.
❖ Βοηθητικές λίστες Τιµών
Το υποσύστηµα Βοηθητικές λίστες Τιµών περιλαµβάνει σχεδόν όλες τις λίστες που µπορεί να ζητηθούν ως
καταδυόµενες λίστες ή και λίστες πολλαπλής επιλογής αντικειµένων στις διάφορες διοικητικές πράξεις. Π.χ.
είδος ορυκτού, Τρόπος εκµετάλλευσης, λειτουργική κατάσταση κλπ. Σε αυτό το υποσύστηµα υπάρχει η
δυνατότητα να προστεθούν νέες λίστες οι οποίες να κληθούν από άλλα υποσυστήµατα της εφαρµογής.
❖ ∆ιαχείριση ρόλων/χρηστών
Το υποσύστηµα διαχείρισης ρόλων και χρηστών έχει αναλάβει την διαµόρφωση και κατανοµή των
δικαιωµάτων διαχείρισης της εφαρµογής. Τα δικαιώµατα διαχείρισης περιλαµβάνουν την κατάτµηση των
δικαιωµάτων προβολής και εγγραφής στα µητρώα, τις πράξεις τους χώρους, τους εµπλεκόµενους φορείς, την
ιστοσελίδα κλπ. Σε αυτό το υποσύστηµα γίνεται και η προσθήκη των χρηστών της εφαρµογής στους οποίους
µοιράζονται τα σχετικά δικαιώµατα.
❖ Αρχείο καταγραφής
Το τελευταίο υποσύστηµα (αρχείο καταγραφής) περιέχει ουσιαστικά µια υποτυπώδης µηχανή προβολής των
καταγραφών που γίνονται στην εφαρµογή είτε είναι προσθήκη νέου στοιχείου, διαγραφή ή ενηµερώση.
Συνοδευτικά Λογισµικά εξυπηρέτησης
❖ ArcGIS 9.x
Για τις ανάγκες προβολής και περαιτέρω επεξεργασία των γεωχωρικών δεδοµένων της εφαρµογής χρησιµοποιείται
το λογισµικό πακέτο ArcGIS 9.3 το οποίο αντλεί δεδοµένα από αντίγραφο τµήµατος της αρχικής βάσης και τα
κατανέµει σε θεµατικά επίπεδα. Αυτά τα θεµατικά επίπεδα προβολής σε συνδυασµό και µε σταθερά θεµατικά
δεδοµένα (ισοϋψείς, διανοµή χαρτών ΓΥΣ κλπ) προβάλλονται σε ArcGIS desktop clients τα οποία χρησιµοποιούν
floating αδειοδότηση µίας arc info και τεσσάρων Arc editor licences.

Το ArcGIS 9.x εξυπηρετεί επίσης την εφαρµογή στις περιπτώσεις προβολής των γεωχωρικών δεδοµένων στο
περιβάλλον της αντλώντας δεδοµένα από την αρχική βάση. Τα δεδοµένα αυτά προβάλλονται σε διάφορες θέσεις
κατάλληλα διαµορφωµένες από την εφαρµογή.
Αναλυτικά περιλαµβάνονται
Άδειες ArcINFO 9.x
ArcView, ArcEditor, ArcInfo, 3D analyst, spatial analyst, geostatistical analyst concurrent
ArcGIS Server enterprise standard,

❖ Windows server 2003
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Το ειδικά διαµορφωµένο λογισµικό καθώς και το πακέτο ArcGIS είναι εγκατεστηµένα στο λειτουργικό σύστηµα
Windows server 2003.

❖ MsSQL
Η βάση δεδοµένων του Latomet έχει αρχικά αναπτυχθεί σε MsSQL 2005 και αντίγραφο τµήµατος αυτής
ενηµερώνεται σε MsSQL2008 express.
Υπολογιστικά µηχανήµατα (Cluster)
Η υφιστάµενη εφαρµογή φιλοξενείται σε dedicated cluster τριών Server εγκατεστηµένων στο κτήριο του
Υ.Π.Α.ΠΕ.Ν, Μεσογείων 119. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ονοµαστικά τα στοιχεία του ανωτέρω cluster.
αριθµός

Ονοµασία

1

Primecenter Rack 38U,1000deep

Περιγραφή
Rack

1

FibreCAT SX60 APAK 5x500GB

1

FibreCAT TX24, 1dHH, 12 from 24 slot SCSI

SAN Backup storage

1

PC23 17’’ TFT German\US English

1

PY RX600S4 (Xeon MP E7310 1.6GHz 8GB RAM)

DataBase Server

2

PY RX600S4 (Xeon MP E7310 1.6GHz 4GB RAM)

Web/App Servers

2

APC ONLINE Battery Pack_1

UPS

2

APC ONLINE UPS 10KVA_1

UPS

Backup Device
Console

στη συντόµευση:
https://drive.google.com/file/d/0B8IHzMzRtuVCNS1tX2JFTDVETEk/edit?usp=sharing
δίνεται ενδεικτική λειτουργία του ιστότοπου LATOMET
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του υφιστάµενου συστήµατος οι
υποψήφιοι µπορούν να αποκοµίζουν µε επίσκεψη στα γραφεία της Γ∆ΟΠΥ κατόπιν
συνεννόησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙγ

ενδεικτική προτεινόµενη τοπολογία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙδ1,2,3
ΙΙΙδ1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1-∆ιασυνδεσιµότητα
Η διασυνδεσιµότητα στην παρούσα ∆ιακήρυξη ορίζεται ως εξής:
▪∆ιασυνδεσιµότητα του προτεινόµενου συστήµατος µε την υφιστάµενη πληροφοριακή
υποδοµή του ΥΠΑΠΕΝ-ΓΓΕΟΠΥ και των επιθεωρήσεων
▪∆ιασυνδεσιµότητα των υποσυστηµάτων του προτεινόµενου συστήµατος που θα
αναπτυχθούν µεταξύ τους.
▪∆ιασυνδεσιµότητα µε τις λοιπές ψηφιακές βάσεις του ΥΠΑΠΕΝ για δυνατότητα άντλησης
δεδοµένων από αυτές µε ηµι-αυτοµατοποιηµένη διαδικασία.
2-∆ιαλειτουργικότητα
Για την προτεινόµενη επέκταση στο Πληροφοριακό Σύστηµα δια-λειτουργικότητα ορίζεται
ως η ανάπτυξη υποδοµών και διαδικασιών µεταξύ των εµπλεκόµενων υπηρεσιών του αλλά
και των Επιχειρήσεων και των Πολιτών.
Ο Ανάδοχος, ειδικά για την µορφή των πληροφοριών θα πρέπει υποχρεωτικά να
ακολουθήσει τεχνολογίες XML (Επισηµαίνεται ότι όλες οι διεθνείς προσπάθειες βασίζονται
στα ανοικτά πρότυπα XML του διεθνούς οργανισµού W3C).
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προδιαγράψει το τεχνολογικό σχήµα διεπαφής του
πληροφοριακού συστήµατος και να αναπτύξει τις απαραίτητες διεπαφές σύµφωνα µε αυτό
για πρόσβαση στις υπηρεσίες από άλλους φορείς.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του τον
τρόπο και τις τεχνολογίες (π.χ., υπηρεσίες ανταλλαγής µητρώου) µε τις οποίες υλοποιεί την
δια-λειτουργικότητα για κάθε µια από τις κατηγορίες που περιγράφονται παραπάνω.
Το έργο αυτό πρέπει να είναι προσβάσιµο από όλες τις οµάδες του πληθυσµού,
συµπεριλαµβανοµένων των ΑΜΕΑ. Για αυτό το σκοπό είναι επιθυµητό, το σύστηµα αυτό να
είναι συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα προσβασιµότητας (http://www.w3.org/WAI/) και
µάλιστα σε επίπεδο 2Α (Conformance Level "Double-A").
Ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση από το διαδίκτυο (Web Accessibility Initiative) ο
σχεδιασµός του συστήµατος θα χρησιµοποιήσει στο µέγιστο δυνατό τις οδηγίες που δίνονται
από το w3 consortium σε σχέση µε την προσβασιµότητα από άτοµα µε
ειδικές
ανάγκες
(π.χ.
http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/Overview.html,
http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html ).
Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου από µόνη της ακολουθεί το πνεύµα του WAI εφόσον
αποτελεί βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφορία από άτοµα µε κινητικές (κυρίως)
δυσκολίες.
Επιπλέον σηµαντικό για τη µελλοντική αξιοποίηση και βιωσιµότητα του ΟΠΣ του ΥΠΑΠΕΝΓΓΕΟΠΥ είναι η δυνατότητα επεκτασιµότητάς του µε επιπλέον εφαρµογές στο µέλλον
(ένταξη Νοµαρχιών ή Περιφερειών στο σύστηµα ως χρήστες του συστήµατος µε δικαιώµατα
την εισαγωγή και ανασκόπηση δεδοµένων σχετικά µε χώρους του ενδιαφέροντός τους), είτε
από τον Ανάδοχο ή και από τρίτους φορείς. Κατά συνέπεια η αρχιτεκτονική που θα

Π14

προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ανοικτής µορφής (αρχιτεκτονικής) και
να µπορεί να ανταλλάσσει δεδοµένα βάσει προτύπων.
Τέλος, το έργο οφείλει να είναι συµβατό µε τα πρότυπα OGC® Standards
(http://www.opengeospatial.org/standards)
Επίσης το έργο οφείλει να ακολουθεί τις αρχές της εθνικής Στρατηγικής για την
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

3-Ασφάλεια
Κατά το σχεδιασµό του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να
δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για:
▪την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και Υποδοµών,
▪την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών και
▪την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων,
▪την αναζήτηση και καταγραφή των σχετικών οργανωτικών δοµών και διοικητικών
διαδικασιών
Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των τεχνικών µέτρων ασφαλείας του έργου, ο
Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του:
▪Το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδοµένων
Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα Ν.
2774/99).
▪Τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
▪Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices).
▪Τα επαρκέστερα διατιθέµενα προϊόντα λογισµικού και υλικού.
▪Τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.
Τα τεχνικά µέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων
και υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει.
4-Ανοικτά δεδοµένα
Ο κώδικας που θα παραχθεί από τον ανάδοχο ειδικά για λογαριασµό της εφαρµογής οφείλει
να δοθεί µε άδεια Creative Commons .
Οφείλουν επίσης να παρασχεθούν από τον ανάδοχο πλήρη εννοιολογικά σχήµατα και τα
µοντέλα των δηµιουργούµενων βάσεων.
Οι προδιαγραφές οφείλουν να είναι όλες σύµφωνες µε ανοικτά πρότυπα.
Η αποθηκευµένη πληροφορία (δηλ γεωχωρικά δεδοµένα και δεδοµένα των βάσεων) οφείλει
να είναι στο σύνολο της προσβάσιµη και επεξεργάσιµη µε προϊόντα ανοικτού κώδικα και ο
ανάδοχος οφείλει να παράσχει την απαιτούµενη προς τούτο τεχνογνωσία µε την
ολοκλήρωση του έργου ώστε να καθίσταται αυτό δυνατό.
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ΙΙΙδ2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το υφιστάµενο Πληροφοριακό Σύστηµα αναφέρεται:
❏ Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 3 προς τους εκµεταλλευτές για την:
▪
ηλεκτρονική υποβολή εντύπων είτε πρόκειται για δελτία δραστηριότητας είτε
άλλες υποχρεώσεις του εκµεταλλευτή όπως εκθέσεις εργασιών απολογισµούς και
στοιχεία παραγωγής για βεβαίωση µισθωµάτων τεχνικές µελέτες κλπ
▪
παράλληλα το σύστηµα θα υποστηρίζει και την εισαγωγή στοιχείων που
υποβλήθηκαν εντύπως, από υπηρεσίες των εµπλεκόµενων φορέων) και την
αµφίδροµη επικοινωνία µε την αρµόδια υπηρεσία.
❏ Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης επιπέδου 3 στους πολίτες
σχετικά µε:
▪
τη µεταλλευτική και λατοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή και σε µια
συγκεκριµένη περιφέρεια ή Αποκ. ∆ιοικ/ση ή και σε ένα νησί κλπ
▪
τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των µεταλλευµάτων, βιοµηχανικών ορυκτών
και µαρµάρων που παράγονται στην Ελλάδα,
▪
τις θέσεις των λειτουργούντων µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων και τα υλικά
που παράγονται σε κάθε ένα από αυτά,
▪
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα ατυχήµατα που συµβαίνουν σε µεταλλευτικούς
και λατοµικούς χώρους,
▪
την υφιστάµενη νοµοθεσία,
▪
πληροφόρηση σχετικά µε νοµιµοποιητικά στοιχεία µεταλλευτικών και λατοµικών
δραστηριοτήτων,
▪
στοιχεία σχετικά µε ελεύθερες ή δεσµευµένες εκτάσεις, κλπ..
❏ Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης επιπέδου 3 σε Αποκ.
∆ιοικήσεις/ Περιφέρειες σχετικά µε:
▪
συντεταγµένες των χώρων δραστηριότητας που ανήκουν στη δικαιοδοσία τους
τόσο οπτικά µέσω τυπικού φυλλοµετρητή (web browser) όσο και µε την εξαγωγή
των συντεταγµένων των χώρων ενδιαφέροντός τους σε αρχεία συµβατά µε
διεθνή ανοικτά πρότυπα GIS, καθώς και
▪
άλλα νοµιµοποιητικά στοιχεία των χώρων ενδιαφέροντος
❏ Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο εφαρµογής των υπηρεσιών του
ΓΓΕΟΠΥ και τον εµπλεκοµένων φορέων(σε Αποκ.∆ιοικήσεις/ Περιφέρειες κλπ),
µέσω:
▪
της ψηφιακής απεικόνισης όλων των µεταλλευτικών χώρων, λατοµικών
χώρων/περιοχών, παραχωρήσεων µεταλλείων, Λοιπών περιοχών, κλπ., σε όλη
την Ελλάδα σε χάρτες κλίµακας 1:5.000 και1:50.000 που θα διατεθούν από το
ΥΠΑΠΕΝ -ΓΓΕΟΠΥ και την εκτύπωση αυτών σε εκτυπωτή (printer) όσο και σε
εκτυπωτή σχεδίων(Plotter),
▪
της δηµιουργίας Ψηφιακής Βάσης ∆εδοµένων η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία για την ψηφιακής απεικόνισης όλων των µεταλλευτικών χώρων,
λατοµικών χώρων/περιοχών, παραχωρήσεων µεταλλείων, λοιπών περιοχών,
κλπ., σε όλη την Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένου και στοιχεία αυτών που
υπάρχουν σε έντυπη µορφή,
▪
Η παραπάνω βάση οφείλει να είναι ικανή να λειτουργεί ανεξάρτητα και, εκ της
δοµής και υλοποίησής της να υποστηρίξει σε επίπεδο intranet, πέραν των
απαιτήσεων του εγκατεστηµένου λογισµικού ΓΠΣ (arcGIS software) και προϊόντα
GIS ανοικτού κώδικα (ήτοι θα είναι δυνατή η απευθείας πρόσβασή τους στη
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βάση). Κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει
αντίστοιχη σύνδεση.
▪
της εφαρµογής για επιτόπια καταµέτρηση περιοχών µέσω συστήµατος GPS χειρός
και αποτύπωση αυτών στο ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα,
▪
της εφαρµογής για τους έλεγχους επικάλυψης των περιοχών και ορίων που
περιγράφονται
στα
παραπάνω
µητρώα,
χωροθέτησης
νέας
δραστηριότητας(µεταλλευτικής, λατοµικής, γεωθερµικής) λαµβάνοντας υπόψη τα
απαραίτητα κριτήρια για την αδειοδότησή της, υπολογισµό και εξαγωγή
απαραίτητων στοιχείων όπως εµβαδά επικάλυψης, ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ
γεωγραφικών περιοχών, δρόµων και
▪
της εφαρµογής για την ηλεκτρονική ή/και έντυπη υποβολή δελτίων
δραστηριότητας από επιχειρήσεις όπως περιγράφηκε προηγουµένως
Οι φορείς που εµπλέκονται στη λειτουργία του Συστήµατος είναι:
▪
Το ΥΠΑΠΕΝ ΓΓΕΟΠΥ Γ∆ΟΠΥ.
▪
Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος(ΕΜΒΕ) και η Επιθεώρηση
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος(ΕΜΝΕ) (οι οποίες υπάγονται στο ΥΠΑΠΕΝ αλλά θα
αναφέρονται ξεχωριστά διότι σηµαντικό µέρος του υπό υλοποίηση Συστήµατος
τις αφορά άµεσα).
Το σύστηµα οφείλει να ενσωµατώνει και να υποστηρίζει τις σχετικές διαδικασίες και τα
έντυπα που συλλέγουν οι παραπάνω φορείς από τις Επιχειρήσεις, να παρέχει την
δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή των συγκεκριµένων εντύπων, να απεικονίζει
όλους τους µεταλλευτικούς χώρους, λατοµικούς χώρους/περιοχές, οριστικές παραχωρήσεις,
κλπ σε όλη την Ελλάδα δεδοµένα από ψηφιακούς χάρτες κλίµακας 1:5.000 και1:50.000, να
περιλαµβάνει αλγόριθµους µε τους οποίους θα ειδοποιεί “αυτόµατα”, για τη λήξη αδειών
εντός προκαθορισµένου χρονικού ορίου, για τις µη νόµιµες επικαλύψεις των
προαναφερθεισών περιοχών και να εξάγει απαραίτητα σχετικά στοιχεία όπως εµβαδά
επικάλυψης- αποστάσεις µεταξύ περιοχών κλπ.
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IIIδ3
Απαιτήσεις λογισµικού (Λογισµικό GIS- Λογισµικό ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένωνΛογισµικό Ιστοτόπου) όπως τίθενται από την αρχική υλοποίηση του ΛΑΤΟΜΕΤ
Το υλοποιούµενο σύστηµα οφείλει µεταξύ άλλων να συνεισφέρει:
• Στον έλεγχο των εκάστοτε αιτήσεων που διεκπεραιώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και
οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων για δέσµευση θέσεων έχοντας ως σηµείο αναφοράς, µία
κεντρική Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων.
• Στην αποτύπωση των µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων σε χάρτες περιοχής κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων για τις χορηγήσεις και τροποποιήσεις αδειών. Οι
αποτυπώσεις αυτές είναι αναγκαίες ώστε να διερευνώνται τυχόν χωρικές
επικαλύψεις, ακριβής τοποθέτηση των εγκαταστάσεων ώστε να µπορεί να
πιστοποιηθεί η λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους, κλπ..
• Στη δυνατότητα απεικονίσεων για διαθεσιµότητες ή και πυκνότητες λατοµικών και
µεταλλευτικών χώρων ανά περιοχή.
• Στις στατιστικές και λοιπές αναλύσεις δεδοµένων, µε σκοπό την διαµόρφωση
εµπεριστατωµένων προτάσεων και πολιτικής σε θέµατα διαχείρισης των
µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων της Ελλάδας.
• Στην παροχή πληροφόρησης προς ενδιαφερόµενους, µέσω του διαδικτύου, για
στοιχεία που έχουν σχέση µε θέµατα του µεταλλευτικού και λατοµικού κλάδου(π.χ.
να γνωρίζουν τις διαθέσιµες θέσεις για ανάπτυξη νέων έργων, κλπ.).
Η προµήθεια αφορά σε ενίσχυση των µηχανισµών επεξεργασίας και διαχείρισης της
πληροφορίας µέσα από την προµήθεια λογισµικού για τη διαχείριση γεωγραφικών
δεδοµένων.
Ειδικότερα:
Το λογισµικό θα πρέπει να προσφερθεί µε αδειοδότηση που θα καλύπτει τους
απαιτούµενους σταθµούς εργασίας µε την µορφή µεταφοράς της άδειας χρήσης (floating
license).
Για όλους τους σταθµούς εργασίας θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα (όχι κατ’ ανάγκη
ταυτόχρονα) χωρικής απεικόνισης και στατιστικής ανάλυσης.
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για:
• δηµιουργία ζωνών επιρροής ή γειτονίας µε βάση την απόσταση από χωρικές
πληροφορίες,
• δηµιουργία χαρτών απεικόνισης γεωπληροφορίας ανά χωρική ενότητα (δήµοι,
περιφέρειες, κ.ο.κ.),
• αναζήτηση και παρουσίαση πληροφοριών από Β.∆. ανά χωρική ενότητα,
• δηµιουργία χαρτών µε απεικόνιση ισοϋψών γραµµών, o απεικόνιση των
δεδοµένων(διανυσµατικά και κυψελωτά δεδοµένα της βάσης) σε κάναβο,
• ποιοτική εκτύπωση των παραπάνω σε χαρτί µεγέθους έως και Α0,
• µεταφορά τελικών χαρτών σε άλλο λογισµικό επεξεργασίας εικόνας χωρίς απώλειες
µε τις γνωστές κωδικοποιήσεις(π.χ. tiff,jpg, pdf, κλπ.) και
• εξαγωγή δεδοµένων προς προγράµµατα σχεδίασης(CAD κλπ).
• αναζήτησης,
επισκόπησης
και
διαχείρισης
των
δεδοµένων,
δηµιουργίας
µεταδεδοµένων,
• δηµιουργίας και ανάλυσης χαρτών, αποτύπωσης στοιχείων από οποιοδήποτε Βάση
∆εδοµένων και δηµιουργίας αναφορών,
• εκτέλεσης απλών µετατροπών δεδοµένων και γεω-επεξεργασίας,
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δηµιουργίας συνεχών επιφανειών από διασπαρµένα στοιχεία που δεν βρίσκονται κατ’
ανάγκη σε κανονικό πλέγµα, o χρήσης µεθόδων παρεµβολής σηµείων
δειγµατοληψίας,
• δηµιουργίας τρισδιάστατων ισοϋψών, στατιστικής ανάλυσης σε τρεις διαστάσεις και
δηµιουργίας µοντέλου επιφανείας σε τρεις(3) διαστάσεις και αποτύπωση
χαρακτηριστικών.
• η
δυνατότητα
παρακολούθησης
εκδόσεων(versioning)
και
επίλυσης
διαφορών(conflicts),
• η δυνατότητα transactional πρόσβασης και επεξεργασίας σε
• γεωγραφικές βάσεις(geodatabases) και
• η δυνατότητα δηµιουργίας σχέσεων µεταξύ πινάκων και φυσιογνωµικών στοιχείων
σε geodatabases.
Πέραν του λογισµικού των σταθµών εργασίας θα πρέπει να προσφερθεί λογισµικό το οποίο
θα δίνει τη δυνατότητα για παρουσίαση των γεωγραφικών δεδοµένων στο διαδίκτυο µε ή
χωρίς περιορισµούς καθώς επίσης και η δυνατότητα για διαχείριση και ανάκτηση χωρικών
δεδοµένων από εξωτερικές σχεσιακές βάσεις δεδοµένων(RDBMS).
Τα γεωγραφικά δεδοµένα και οι θεµατικοί χάρτες που θα παράγονται από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους, µε / χωρίς περιορισµούς
µέσω των τυπικών προγραµµάτων πλοήγησης, µε την ενδεχόµενη διάθεση βοηθητικών
προγραµµάτων (plug-ins), για την απεικόνιση των γεωγραφικών δεδοµένων.
Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να µπορεί να υποστηρίξει την ενσωµάτωση
δεδοµένων από κατανεµηµένες πηγές πληροφορίας και την πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων
που περιέχουν µη χωρικά δεδοµένα. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα προσπέλασης σε
αυτές τις υπηρεσίες από πολλούς ταυτόχρονους χρήστες.
Για την εγκατάσταση αυτού του λογισµικού θα πρέπει να γίνει προµήθεια εξυπηρετητή/ων
µε κατάλληλο λειτουργικό σύστηµα.
•
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙε
Ενδεικτικές οθόνες µε επεξηγήσεις της σηµερινής κατάστασης και των νέων
απαιτήσεων

Κατά την εισαγωγή νέου πολυγώνου αφενός ζητείται το πολύγωνο να συσχετιστεί µε µια µονάδα σε δοµή
διοικητικής διαίρεσης (δεν υπάρχει η κληροδότηση αντικειµένων από µικρότερη σε µεγαλύτερη δοµή) αφετέρου
επιστρέφεται το πολύγωνο “µόνο” του χωρίς συσχετισµό µε γειτονικά κλπ , µε στοιχειώδες υπόβαθρο.
Ήδη, στα πλαίσια της “κατάσταση χάρτη” δίνεται από την εφαρµογή, χάρτης που θα µπορούσε να αντικαταστήσει
το συγκεκριµένο και που εκπληρώνει πολλές από τις απαιτήσεις (θεµατική απεικόνιση του συνόλου των δεδοµένων
κατά θεµατικό αντικείµενο, µεταλλευτικό χώρο κλπ) χωρίς όµως βεβαίως να δίνει τη δυνατότητα προβολών των
“συγγενικών” πολυγώνων(πολύγωνα από ίδιο ΜΧ ή Πράξη κλπ) ούτε βέβαια και ανάδροµης αναζήτησης (από το
πολύγωνο την πράξη και το έγγραφο) τα οποία ορίζονται και ως ζητούµενα στα πλαίσια της επέκτασηςαναβάθµισης.
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Σε µια τυπική εικόνα εισαγωγής νέας πράξης/ ενηµέρωσης πράξης, διακρίνουµε τις εξής περιοχές
1. 8 κουµπιά ελέγχου µε µειωµένη ή καθόλου λειτουργικότητα
2. βασικά στοιχεία πράξης
3. µεταβαλλόµενα στοιχεία ως προς τον τύπο πράξης που όµως δεν είναι επεξεργάσιµα και προσβάσιµα (να
γίνουν)
4. στοιχεία εµπλεκοµένων υπηρεσιών που όµως δεν περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά workflow ώστε να είναι
αξιοποιήσιµα κατά τη διεκπεραίωση το συσχετισµό την αναζήτηση κλπ ( να περιλάβουν)
5. στοιχεία εµπλεκόµενων µηχανικών - ισχύουν τα ίδια µε παραπάνω (οµοίως)
6. στοιχεία συσχετιζόµενων αρχείων Σήµερα το σύστηµα υστερεί στό να προσδώσει στα αρχεία και τη
διαχείρισή τους χαρακτηριστικά document / knowlege management -από τις σηµαντικότερες περιοχές
ενηµέρωσης παραµένει ουσιαστικά ανενεργή στη σηµερινή υλοποίηση

7. ισχύουν όσα αναφέρονται στο 6. Η περιοχή αυτή οφείλει (στην σχεδιαζόµενη επέκταση) να καθορίζει τους
συσχετισµούς πράξεων και να καθορίζει τους Μεταλλευτικούς Χώρους

Π21

Στην οθόνη καθορισµού ρόλων χρηστών, θα πρέπει να διευθετηθούν δικαιώµατα εισαγωγής πράξεων χωριστά απο
την δυνατότητα επιδρασης στο δέντρο των µεταλλευτικών χώρων και να προτεθεί δυνατότητα διόρθωσης(“undo”)

Τα δεδοµένα της κάθε πράξης δεν µπορούν σήµερα να τύχουν επεξεργασίας. Γενικότερα ο τρόπος δηµιουργίας
νέου τύπου πράξης κρίνεται δύσκαµπτος.
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Θα µπορούσε η διαδικασία να αντικατασταθεί µε µια παραπλήσια από την ακολουθούµενη στα Google Docs ™
“Forms” όπου η φόρµα µε τη δηµιουργία της δηµιουργεί αυτόµατα και τον πίνακα αποθήκευσης δεδοµένων τα
οποία µπορούν να προσπελαστούν και οµαδικά.
απαραίτητη κρίνεται επίσης και µια φιλικότερη διαδικασία επιλογής τύπου πράξης όπου η επιλογή µπορεί να γίνεται
από το σύνολο των σχεδίων πράξεων (µε απλή υπόµνηση της προέλευσης του µητρώου)
Επίσης η αποθήκευση των δεδοµένων εισαγωγής θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα (χωρίς επέµβαση του χρήστηπάτηµα κουµπιού) και το πλήκτρο ενηµέρωση να έχει µόνο την έννοια της οριστικής υποβολής.
ΤΟ τελικό INTERFACE προτείνεται να αποτελείται από τρείς “επιφάνειες εργασίας” που να παρουσιάζουν
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ
●
οθόνη σχέσεων (συγγενής µε την βασική οθόνη του σηµερινού HYPERTRACK ™ η οποία όµως θα έχει
διαφοροποιηθεί κατάλληλα
●
οθόνη επεξεργασίας κειµένου - προεπισκόπησης (µπορεί να αποτελεί οθόνη επεξεργαστή ή
προεπισκόπησης για τις Ε εισαγωγές)
●
gis (αντίστοιχο του σηµερινού προβαλλόµενου χάρτη αλλά τροποποιηµένου)
η βασική διαφοροποίηση είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ των τριών “επιφανειών” (µεταφορά από τη
µία κατάσταση στην άλλη σε ενηµερωµένη µορφή µε απλή συντόµευση επί της οθόνης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙς
Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης ΛΑΤΟΜΕΤ (2008)

φυλλάδιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙζ
Screenshots σηµερινών εφαρµογών βεβαίωσης µισθωµάτων
Οι συγκεκριµένες εφαρµογές είναι φύλλα λογισµικού που λειτουργούν από τις αρµόδιες
υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη χρήση του LATOMET και οφείλουν να ενσωµατωθούν(µε την
έννοια των ιδιοτήτων/δυνατοτήτων που προσφέρουν).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΤ
❖ Υποσύστηµα Πληροφόρησης µέσω διαδικτύου (Υ∆)
Ουσιαστικά πρόκειται για την υπηρεσία ανάρτησης της πληροφοριακής ιστοσελίδας του
ΛΑΤΟΜΕΤ. Η όλη διαδικασία ανανέωσης , ενηµέρωσης και συντήρησης της ιστοσελίδας η
οποία γίνεται σήµερα µε συγκεκριµένη έκδοση του λογισµικού hypertrak ™, χρειάζεται να
εξοπλιστεί µε ένα φιλικότερο και πιο αξιόπιστο λογισµικό ανανέωσης περιεχοµένου που
οφείλει να είναι webbased.
Το υποσύστηµα θα πρέπει µέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής

1. να µπορεί υποστηρίξει δηµοσίευση στο διαδίκτυο δεδοµένων εικόνας, κειµένου, ήχου
και video,
2. να υποστηρίζει γεωχωρικές υπηρεσίες προβολής,
3. Να είναι διασυνδεδεµένο µε τα λοιπά υποσυστήµατα και να έχει δυνατότητα
ενηµέρωσης από αυτά. Πιό συγκεκριµένα θα πρέπει το σύστηµα να παρέχει τη
δυνατότητα αυτόµατης αναρτησης σε καθοριζόµενο σηµείο του ιστοτόπου
καθοριζόµενου τύπου πράξεων (ή/και των µεταδέδοµένων τους) µε δυνατότητα
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σ'αυτές ή/και τα µεταδεδοµένα τους.
4. να ικανοποιεί τις αρχές ασφάλειας πρόσβασης (πρόβλεψη καθορισµού επιπέδων
ρόλων διορθωτών διαχειριστών κλπ).
Συγκεκριµένα και σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση, το νέο υποσύστηµα πρέπει να
επιλύει ζητήµατα :
▪απροβληµάτιστης προβολής από οποιονδήποτε browser χωρίς έντονες αλλοιώσεις
εµφάνισης,
▪απλής δόµησης ιστότοπου από πλευράς δροµολογήσεων σελίδων ώστε να είναι δυνατή
η κοινοποίηση συνδέσµου (πχ www.latomet.gr/a/b/c) για κάθε ανάρτηση,
▪εύκολης επισύναψης σχετικών εγγράφων π.χ Απόφαση Έγκρισης ή Έκπτωσης ,
Απαλλοτρίωσης κλπ),
▪αναρτήσεις µε χρήση drag'n'drop
και να συνοδεύεται από λογισµικό συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας (backup κλπ).

❖ Υποσύστηµα Μητρώων Λατοµικών Περιοχών, κλπ. (ΥΜ) Υποσύστηµα
∆ιαχ/σης Εγγράφων
Το υποσύστηµα Μητρώων (ουσιαστικά ο αλγόριθµος διεπαφής µε τη βάση και η βάση
καθαυτή) θα πρέπει :
• Να εξοπλιστεί µε ουσιαστική δυνατότητα τροποποίησης από τους διαχειριστές ,των
ρόλων που διατίθενται στους υπόλοιπους χρήστες ώστε να µην είναι δυνατή η
τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη εγγραφών σε µητρώα όπου ∆ΕΝ δίνονται
δικαιώµατα.
• Να εξοπλιστεί µε δυνατότητα τροποποίησης του αριθµού των µητρώων ώστε να
γίνεται δυνατή επέκταση του θεµατικού αντικειµένου .Έτσι θα καταστεί δυνατή η
επέκταση µε Μητρώο υδρογονανθράκων και µητρώο αποθήκευσης CO2.
• Να εξοπλιστεί µε ευέλικτα (δηλ. τροποποιήσιµα και συνδυαζόµενα από το χρήστη
“εργαλεία” εισαγωγής ,επεξεργασίας αναζήτησης και εξαγωγής (µορφές αρχείου
εγγράφου ή φύλλο λογισµικού, πολυγώνων κλπ) δεδοµένων που θα εφαρµόζονται
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•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

όχι µόνο στα βασικά δεδοµένα των πράξεων, όπως σήµερα, αλλά σε όλα τα
αποθηκευµένα δεδοµένα κάθε σχήµατος πράξης.
Η δοµή να διασφαλιστεί από τυχαίους λανθασµένους χειρισµούς του καταχωρητή ή
του λογισµικού έναντι της απώλειας δεδοµένων.
Να παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής “χώρων” χωρίς γεωγραφική αναφορά (χρήση
ως ‘θεµατικό αντικείµενο’- ‘φάκελος’).
Να παρέχεται δυνατότητα επέµβασης-διόρθωσης στα γεωχωρικά δεδοµένα και από
τρίτες εφαρµογές (διορθώσεις συντεταγµένων µεσω Arc αλλά και τρίτου πακέτου
GIS ανοικτού κώδικα) χωρίς διάσπαση της συνέχειας της Βάσης.
Να παρέχεται δυνατότητα "µαζικής" εισαγωγής δεδοµένων και εισαγωγής
συντεταγµένων σε πολύγωνο από αρχείο (.txt ή .pdf ή .doc ή .xls ή .shp κλπ).
Να παρέχεται δυνατότητα εύκολου (µε κατάδειξη) συσχετισµού του ίδιου πολυγώνου
σε πολλές διοικητικές πράξεις.
Να παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης προτυποποιηµένων χαρτών µε δεδοµένα του
µητρώου και στοιχειώδες υπόβαθρο.
Να ενσωµατώνει τη νέα διοικητική δοµή του Καλλικράτη καθώς και της Ελλάδας ως
επικράτεια στις συσχετιζόµενες περιοχές και επέκταση των σηµερινών δυνατοτήτων
ώστε ένας µεταλλευτικός χώρος να µπορεί να συσχετίζεται µε περισσότερες
διοικητικές υποδιαιρέσεις (πχ ένα µεταλλείο σε δυο δήµους) αλλά και οι
υποδιαιρέσεις να µπορούν να “κληροδοτούν” τα δεδοµένα του σε διαιρέσεις
µεγαλύτερου βαθµού και επίλυση ζητηµάτων προβολής διόρθωσης σε επίπεδο
επικράτειας σε σχέση µε ρόλους καταχωρητών και διαχειριστών.
Να εφοδιαστεί µε απεικόνιση πολυγώνων πράξης µε χάρτη αντίστοιχο του χάρτη
γενικής απεικόνισης του σηµερινού site (µέγεθος δυνατότητες συµπληρωµατικών
απεικονίσεων και επιπλέον τα προαναφερόµενα εργαλεία αναζήτησης)
Να παρέχεται δυνατότητα διασύνδεσης και χρήσης χαρτών υποβάθρου που
διατίθενται από άλλους φορείς όπως google maps. openstreet maps, navteq maps,
κλπ.
Να παρέχεται δυνατότητα αυτόµατης απόδοσης αριθµού κατάθεσης (πρωτοκόλλου)
µε "σφραγίδα" χρόνου (=timestamp) για συγκεκριµένου τύπου πράξεις/έγγραφα και
από συγκεκριµένες οµάδες χρηστών (για την περίπτωση πχ τιθέµενων προθεσµιών
κατάθεσης συγκεκριµένων έγγράφων, µελετών κλπ ).

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις δίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙε (όπου οι
διορθώσεις παρουσιάζονται µέχρι το επίπεδο του λογισµικού διεπαφής) ενώ στον Πίνακα 1
δίνεται µια γενική και αναλυτική καταγραφή ιδιοτήτων που απαιτείται το υποσύστηµα ΥΜ να
ικανοποιεί ως ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης πληροφορίας/εγγράφων.
Τελικός στόχος των εφαρµοζόµενων αλλαγών που θα αναλάβει ο ανάδοχος θα πρέπει να
είναι η µετεξέλιξή του ΟΠΣ, ώστε να υιοθετήσει επιπλέον χαρακτηριστικά συστήµατος
διαχείρισης περιεχοµένου (αναφορικά µε τα έγγραφα-CMS+DMS) που θα συνδυάζει
διαδραστικά (από τη µιά µορφή δεδοµένων στην άλλη και αντίστροφα) τις ιδιότητες αυτές
µε τα γεωχωρικά δεδοµένα που συσχετίζονται µε αυτές.
Με την προτεινόµενη επέκταση, η επικοινωνία µε κάθε ενδιαφερόµενο αλλά και µε τις
συναρµόδιες ανά τοµέα Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Αποκεντρωµένων διοικήσεων, Περιφερειών,
άλλων Υπουργείων πχ πολιτισµού κλπ) θα αναβαθµιστεί ώστε όλοι αυτοί από απλοί
αποδέκτες γενικής πληροφόρησης να κατασταθούν εν δυνάµει πιστοποιηµένοι χρήστεςεισαγωγείς πληροφορίας συγκεκριµένου επιπέδου. Ταυτόχρονα αυτή η εισαγόµενη
πληροφορία
οφείλει
πλέον
ικανοποιεί
πλήρως
χαρακτηριστικά
συστήµατος
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Knowledge/document management ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση-διασταύρωσηδιόρθωσή της πριν τη χρήση και την ενδεχόµενη δηµοσίευση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Το υποσύστηµα ∆ιαχ/σης Εγγράφων θα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης-παρακολούθησης πέραν των διοικητικών πράξεων που αφορά στενά κάθε
µητρώο, του συνόλου των διοικητικών εγγράφων /πράξεων της Γ∆ΦΠ. Θα αποτελεί ολοκληρωµένη λύση εσωτερικού πρωτοκόλλου µε ενσωµατωµένα πλήρη
χαρακτηριστικά διαδικασιών (workflow) για διεκπεραίωση και παρακολούθηση υποθέσεων (case management). Ενδεικτικά αναφέρονται ως ελάχιστα απαραίτητα
χαρακτηριστικά:
Μαζική αποστολή /λήψη αρχείων µε συµπιεσµένη µορφή

Task Scheduler ,smart Καθήκοντα, µακροεντολές

Κλείδωµα / Ξεκλείδωµα εγγράφων

Χρήση ετικετών και µεταδεδοµένων για αναζήτηση

Αγαπηµένα

Ταξινόµηση των αποτελεσµάτων µε βάση διάφορα κριτήρια

Προεπιλεγµένος φάκελος εκκίνησης ανά χρήστη

Αυτόµατη εξαγωγή των λέξεων-κλειδιών

Υποστήριξη για πρότυπα εγγράφων
Προσωπικά έγγραφα για κάθε χρήστη.

Υποστήριξη για LDAP, Active Directory, DBMS, κλπ. (µέσω αρχείου
διαµόρφωσης)

Κάδος Ανακύκλωσης για κάθε χρήστη

Λίστα λεπτοµερούς έλεγχου πρόσβασης
Ευελιξία στην επιλογή της κληροδότηση των καταλόγων ελέγχου πρόσβασης

Ειδοποίηση συµβάντων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (όταν υπάρχουν
αλλαγές).
Αποστολή URL του εγγράφου µέσω e -mail
Αποστολή πράξης-συσχετισµένων ως συνηµµένο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
∆ηµιουργία και αποθήκευση ερωτηµάτων Queries για αναζήτηση στο σύνολο της
αποθηκευµένης πληροφορίας
Μηνύµατα (κοινοποίηση queries/εγγραφές/αποστολή µηνυµάτων σε χρήστες )
Εξαγωγή µεταδεδοµένων
Μοναδικό αναγνωριστικό του εγγράφου. Απόδοση αριθµού πρωτοκόλλου
∆ιασύνδεση εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων (συσχετισµός πολλά προς
πολλά)

Ασφάλεια και ρόλοι χρηστών
∆ικαιώµατα σε Μητρώα και Πράξεις
Αρχείο Καταγραφής για κάθε πράξη του χρήστη
Υποστήριξη για SSL επικοινωνία
Κρυπτογραφία (κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί τα έγγραφα )
Ηλεκτρονική υπογραφή
Πλήρης έλεγχος χρήσης (log ίχνος ). Όλες οι ενέργειες του χρήστη
καταγράφονται και αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων
Λεπτοµερές αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων
Λήξη των εγγράφων

Ετικέτες χρήστη (TAGS)
Κατηγοριοποίηση

Προεπισκόπηση συνηµµένων
Έλεγχος έκδοσης

Συρραφή (σε έγγραφα/φακέλους-Χώρους/πράξεις) απεριόριστου αριθµού.

Ζωντανή διόρθωση µε βάση το µοντέλο check-in / check-out
Προσθήκη σχολίων σε εκδόσεις

∆ηµιουργία εγγράφων µε χρήση wizard (το τελικό έγγραφο δηµιουργείται µε τις
τιµές + αποθηκευµένο πρότυπο)
Υδατογράφηµα σε έγγραφα ( κείµενο ή εικόνα)
Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη καταλογοποίηση
Αυτόµατη δηµιουργία - εξαγωγή των λέξεων-κλειδιών συνηµµένων
Λειτουργία µε πολλαπλά αρχεία
Αυτόµατη εκτέλεση της ροής εργασίας µε βάση το φάκελο ή τον τύπο του
φακέλου
∆ιαχείριση εργασιών ∆ηµιουργία εργασιών
Εκχώρηση, ελέγχου ή ολοκλήρωσης των εργασιών
Ηµερολόγιο
Μετακίνηση ή αλλαγή της διάρκειας εργασίας
Αναζήτηση για έγγραφα µε βάση το περιεχόµενο , λέξεις κλειδιά , ηµεροµηνία
τροποποίησης , συγγραφέας και τον τύπο του εγγράφου . Αυτόµατα ευρετήρια
Ανέβηκαν µορφές εγγράφων : Κείµενο , HTML , RTF , XML , PDF ,
OpenOffice.org , MS Office , MS Office 2007 , EXIF JPEG , MP3 ID3
Αναζήτηση µε συνώνυµα / κατά συνάφεια /οµαδοποίηση χρησιµοποιώντας
ιδιότητες
∆υνατότητα αποθήκευσης ερωτηµάτων
Σύνθετη αναζήτηση/Αναζήτηση µε βάση µια ιεραρχική δοµή καταλόγου
Επιλογή αντικειµένων αναζήτησης, Μητρώα-φακέλους, µηνύµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή πράξεις
Τα έγγραφα /φακέλους εισαγωγή από το σύστηµα αρχείων
Εξαγωγή του αποθετηρίου αρχείων

Πρόσβαση σε προηγούµενες εκδόσεις
προηγούµενων εκδόσεων της πράξης.
Ιδιότητες οµάδας (Metadata )

της

πράξης

και

Επαναφορά

∆υνατότητα νέων κανόνων οµαδοποίησης ανάλογα µε τις ιδιότητες του
συστήµατος (µεταδεδοµένων )
Υποστήριξη σε διάφορες µορφές: εισροές, απλές λίστες, πολλές λίστες
επιλογής, περιοχές κειµένου
Η προβολή του χρήστη (έγγραφο επεξεργασία, κλειδωµένα, εκφορτώνονται,
υπογραφή-έγκριση, τελευταία τροποποίηση, της τελευταίας µεταφόρτωσης)
Επισκόπηση (πράξεις πιο πρόσφατες/ τροποποιήθηκαν , την τελευταία
εβδοµάδα / µήνα τελευταία µεταφόρτωση , τελευταία τροποποίηση).
Νέος χρήστης (αναζήτηση παράγοντα)
Προβολή ροής εργασίας (workflow)
OpenMeetings ολοκλήρωσης
Workflow: ∆ηµιουργία πολύπλοκων ροών εργασίας /Ροής εργασιών για την
επανεξέταση, την έγκριση, την επικύρωση. Υποστήριξη για σειριακές και
παράλληλες ροές εργασίας
Εκχώρηση καθηκόντων σε οµάδες ή χρήστες
Από πίνακα ελέγχου να µπορεί να παρακολουθείται η ακολουθούµενη ροή
εργασίας και η τρέχουσα κατάσταση.
Παραµετροποιήσιµη κοινοποίηση µε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Folder based document management

∆ιαχείριση της ροής εργασίας
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Περαιτέρω, το υποσύστηµα πρέπει να είναι αρµονικά διασυνδεδεµένο µε τα λοιπά
υποσυστήµατα του ΟΠΣ.
Το Υ∆ και ΥΜ οφείλουν να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο για
λόγους ασφάλειας συστήµατος εκτός εάν ο ανάδοχος διαπιστώνει αιτιολογηµένα σπατάλη
πόρων και µπορεί να δικαιολογήσει διαφορετική δοµή.
Οι δυνατότητες του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου
και πληροφορίας που περιγράφεται παραπάνω οφείλουν να διασφαλίζονται από το
περιγραφόµενο υποσύστηµα χωρίς να απολεσθεί η υφιστάµενη δυνατότητα οµαδοποίησης
κάθε εγγράφου (Ε) ή πράξης (∆Π) σε πολλαπλούς µεταλλευτικούς χώρους. ∆ηλαδή θα
πρέπει ο ανάδοχος να υλοποιήσει είτε ένα είτε δύο γραφικά περιβάλλοντα στα οποία θα
δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης είτε να έχει πρόσβαση στις διοικητικές πράξεις ή/και τα
έγγραφα που συσχετίζονται µε τη δοµή των µεταλλευτικών χώρων (όπου η σχέση πράξης
και εγγράφου δεν είναι µονοσήµαντη - ένα έγγραφο µπορεί να αντιστοιχηθεί σε
περισσότερους µεταλλευτικούς χώρους) είτε να έχει πρόσβαση σε δοµή διαχείρισης
εγγράφων (όπου τα έγγραφα µπορούν και αντιστοιχίζονται σε µοναδικό αριθµό
πρωτοκόλλου πχ ακόµα και χωρίς να υπάρχει συσχετισµός τους µε µεταλλευτικό χώρο.
Τα παραπάνω οφείλουν να διασφαλίζονται χωρίς επανεισαγωγή και στα πλαίσια µιας
µοναδικής κατ’ επιλογήν (όχι υποχρεωτική) ροής εργασίας (workflow εισαγωγής νέων
εγγράφων/πράξεων)
Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης του συνόλου της διακινούµενης
αλληλογραφίας (µη σχετιζόµενη άµεσα µε συγκεκριµένους µεταλλευτικούς χώρους) της
Γ∆ΟΠΥ προς υλοποίηση χαρακτηριστικών e-office (που θα συµπεριλαµβάνει πρωτόκολλο
εγγράφων)
Ο τύπος της υλοποίησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να περιγράφεται στην υποβαλλόµενη
πρόταση προς αξιολόγηση.
Ειδικά , προκειµένου για το µητρώο αντλιών Θ/Ψ , ο ανάδοχος θα αναλάβει να
ενσωµατώσει τα καταχωρηµένα δεδοµένα σε χωριστή βάση (περίπου 800 αποφάσεις µε
σχετιζόµενα πολύγωνα ήδη καταχωρηµένα σε πίνακες) όσο και να παράσχει εφαρµογή
ηµιαυτοµατοποιηµένης διαδικασίας αίτησης-έκδοσης της σχετικής άδειας απο τις οικείες
περιφέρειες και ενηµέρωσης της σχετικής βάσης µε τα δεδοµένα της αίτησης και της αδειας
σύµφωνα µε τις οδηγίες του αναθέτοντα. Τα δεδοµένα θα είναι αυτόµατα συσχετιζόµενα µε
τα δεδοµένα του υποσυστήµατος εφαρµογών γεωθερµιας (βλ.παρακάτω)
❖ Υποσύστηµα Απεικόνισης στατικών γεωγραφικών δεδοµένων (ΥΑΣ∆)
Για λόγους αποσυµφόρησης των νέων εξυπηρετητών, διασφάλισης της ανεξάρτητης
λειτουργίας αλλά και τήρησης των υποχρεώσεων εχεµύθειας για δεδοµένα που έχουν
αποκτηθεί από τρίτους (αεροφωτογραφίες και δεδοµένα ισοϋψών ΓΥΣ) προτείνεται να τεθεί
σε λειτουργία χωριστό υποσύστηµα που θα παρέχει τα ανωτέρω δεδοµένα υποβάθρου µε
δυνατότητα εµπλουτισµού µε επιπλέον επίπεδα πληροφορίας σε µορφή
▪WFS και WMS
▪άµεσης προσβασης µε GIS (ανεξαρτήτως τύπου GIS) εντός του δικτύου (intranet) του
ΥΠΑΠΕΝ µε αξιοποίηση του ήδη υφιστάµενου εξοπλισµού.
❖ Υποσύστηµα Ελέγχου Επικάλυψης, Απεικόνισης, Εισαγωγής/ Ανάλυσης
∆εδοµένων (ΥΕΕΕ)
Ουσιαστικά πρόκειται για τον εξυπηρετητή ΓΣΠ και τα εγκ/να προγράµµατα ΓΣΠ χρήστη (gis
server και client)
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Οι απαιτήσεις του ΛΑΤΟΜΕΤ αναφορικά µε χωρικά ερωτήµατα φαίνεται να ικανοποιείται
µόνο µε άµεση χρήση του ανωτέρω λογισµικού σε συνδυασµό µε τη βάση (ΥΜ)και όχι µέσω
του interface (σήµερα Hypertrack ™+ λογισµικό interface). Το έργο του αναδόχου , πέραν
της εγκατάστασης ουσιαστικά έγκειται στη δηµιουργία των κατάλληλων αρχείων εντολών
(scripts) για την αυτοµατοποίηση των απαιτούµενων διαδικασιών και την αποφυγή λαθών.
Το υφιστάµενο υποσύστηµα θα επεκταθεί κατά τρόπο ώστε, χωρίς να χάνει κάποιο από τα
σηµερινά του πλεονεκτήµατα, να αποκτήσει :
• αµφίδροµη επικοινωνία µε το πρόγραµµα γεωγραφικής απεικόνισης (GIS) ώστε να
είναι δυνατή η επέµβαση από το GIS και ενηµέρωση ή διόρθωση ήδη
καταχωρηµένων γεωχωρικών δεδοµένων
• δυνατότητα χωρικής αναζήτησης πράξης από συσχετισµένα χωρικά δεδοµένα
• δυνατότητα αναζήτησης πολύγωνου από συσχετισµένα “συγγενή” πολύγωνα
(πολύγωνα που σχετίζονται µε την ίδια πράξη ή τον ίδιο χώρο ή το ίδιο τύπο ή το
ίδιο µητρώο)ής κατ’ επιλογήν (όχι υποχρεωτική) ροής εργασίας (workflow εισαγωγής
νέων εγγράφων/πράξεων)
• Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης του συνόλου της διακινούµενης
αλληλογραφίας (µη σχετιζόµενη άµεσα µε συγκεκριµένους µεταλλευτικούς χώρους)
της Γ∆ΟΠΥ προς υλοποίηση χαρακτηριστικών e-office (που θα συµπεριλαµβάνει
πρωτόκολλο εγγράφων)
• Ο τύπος της υλοποίησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να περιγράφεται στην
υποβαλλόµενη πρόταση προς αξιολόγηση.
• Ειδικά , προκειµένου για το µητρώο αντλιών Θ/Ψ , ο ανάδοχος θα αναλάβει να
ενσωµατώσει τα δεδοµένα που υπάρχουν στην διάθεση του ΥΠΑΠΕΝ σε µορφή
ψηφιακού αρχείου
• δυνατότητα αυτόµατου υπολογισµού αποστάσεων από "περιοχές" χάρτη (natura,
αρχαιολογικοί/υπολογισµός ποσοστών επικάλυψης) πχ
• Ζώνες επιρροής µε Λατοµεία Αδρανών Υλικών ή/και Λατοµεία Μαρµάρων ή/και
Μεταλλεία ή/και Ορυχεία Βιοµηχανικών Ορυκτών τα οποία δεν τηρούν τις ελάχιστες
αποστάσεις από δρόµους ή προστατευόµενες περιοχές, κλπ.
• Κατάλογοι µε µη νόµιµες επικαλύψεις Λατοµείων Αδρανών Υλικών ή/και Λατοµείων
Μαρµάρων ή/και Μεταλλείων ή/και Ορυχείων Βιοµηχανικών Ορυκτών κλπ
• Κατάλογοι Λατοµείων Αδρανών Υλικών ή/και Λατοµείων Μαρµάρων ή/και
Μεταλλείων ή/και Ορυχείων Βιοµηχανικών Ορυκτών, κλπ., των οποίων η άδεια έχει
λήξει ή λήγει σε χρονικό διάστηµα ή περιοχή που θα καθορίζει ο χρήστης.
• Απεικονίσεις Μεταλλευτικών και λατοµικών χώρων σε X απόσταση από σηµείο το
οποίο θα δίνεται είτε γραφικά είτε αναλυτικά µε χρήση συντεταγµένων.
Σηµειώνεται ότι κρίνεται απαραίτητο τα πρωτογενή δεδοµένα τα οποία θα τηρούνται σε
βάση δεδοµένων συσχετιζόµενη µε το ΓΣΠ να διατηρούν πληροφορία «τύπου δεδοµένου»
(πολύγωνο, σηµείο, αλλά και τύπο συσχετιζόµενου αντικειµένου πχ χώρος µεταλλείου ή
τεχνικό έργο-γεώτρηση) και δεδοµένα υψοµέτρου z.
Επίσης θα πρέπει να παρασχεθούν αλγόριθµοι µετατροπών και αποθήκευσης των
πρωτογενών δεδοµένων στο επίπεδο της βάσης δεδοµένων σε άλλα προβολικά συστήµατα
συµπεριλαµβανοµένων µετατροπών “από και προς” πέραν των υφιστάµενων ΕΓΣΑ87 &
HATT, WGS84 και HTRS07 µε µετασχηµατισµούς σύµφωνους µε τους προσφερόµενους από
το HEPOS ώστε να καταστεί ευχερής η παραβολή δεδοµένων κτηµατολογίου και ενδεχόµενη
µετάβαση στο µέλλον.
Η βάση δεδοµένων που θα συσχετίζεται µε το ΓΣΠ οφείλει , τέλος να υλοποιηθεί κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να τηρεί (εµπλουτίζεται αυτόµατα κατά την ενηµέρωση του συστήµατος) από
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µεταδεδοµένα για τις απεικονιζόµενες οντότητες που αφορούν τον τρόπο εισαγωγής τους
(από gps, από απόφαση, από απόφαση µέσω ερµηνείας ή/και µετασχηµατισµού κλπ) και την
εκτιµώµενη ακρίβεια , τα οποία θα µεταβιβάζονται-απεικονίζονται από το ΓΣΠ
❖ Υποσύστηµα

διασύνδεσης

ΟΠΣ

µε

λοιπές

βάσεις

ΥΠΑΠΕΝ

και

DIAVGEIA.gov(Υ-διασ.)
Ήδη σήµερα λειτουργούν για τις ανάγκες του ΥΠΑΠΕΝ ιστότοποι όπως
• το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρονικό Περιβάλλον (e-ΠΕΡ)
το οποίο είναι ένα ολοκληρωµένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστηµα που
περιλαµβάνει διαδικασίες και εργαλεία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση
στοιχείων καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών για το περιβάλλον. Ο όρος eΠΕΡ παραπέµπει στο «Ηλεκτρονικό Περιβάλλον» που αποτελεί µέρος της
γενικότερης προσπάθειας για εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη σχέση του
κράτους µε τον πολίτη.
• Στον δικτυακό τόπο http://aepo.ypeka.gr/ αναρτώνται οι Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης
ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις
στο περιβάλλον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19α του N.4014/2011
“Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α’ 209). Μέσω του δικτυακού τόπου δίνεται η
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτοµερή και
ανεµπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων που αφορούν έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Α΄, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 του N.4014/2011.
Το εν λόγω υποσύστηµα καλείται να µπορεί να αποκαταστήσει αµφίδροµη επικοινωνία σε
επίπεδο εγγράφου (“Ε” βλ παρακάτω) όσο και ∆ιοικητικής πράξης (∆Π βλ. επίσης
παρακάτω) ώστε να είναι δυνατή η ηµι-αυτοµατοποιηµένη (εκκινούµενη από το χρήστη) και
µαζική ( ενηµέρωση πολλών αντίστοιχων οντοτήτων µέσω καθορισµού κριτηρίων).
Αντίστοιχες δυνατότητες (σε επίπεδο εγγράφου -”Ε”) θα πρέπει να παρασχεθούν και
αναφορικά µε τον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (ήτοι δυνατότητα “αλίευσης” δεδοµένων και ήµιαυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση σελίδας απόδοσης Α∆Α)
❖ Υποσύστηµα επαλήθευσης χρηστών για καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου
(e-παράβολο) (Υ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ)
Στο πλαίσιο της ΓΓΕΟΠΥ έχει ήδη εγκατασταθεί (απο Μάρτιο του 2015) εφαρµογή
επαλήθευσης χειριστών του (e-παράβολο) για την ικανοποίηση των αναγκών της Γ∆ΟΠΥ
Το εν λόγω υποσύστηµα καλείται να παρέχει διασύνδεση των εκάτοτε πιστοποιηµένων
χειριστών του (e-paravolo) ωστε τα να δίνεται δυνατότητα συσχετισµού δεσµευµένων eπαραβόλων µε τις αντίστοιχες πράξεις
Παραπέρα, να είναι δυνατή η συσχέτιση των δεδοµένων µε τους αντίστοιχους
µεταλλευτικούς (ΜΧ) χώρους ώστε να αποφεύγονται λάθη διπλής ή λανθασµένης δέµευσης
καθώς και να δίνονται δυνατότητες γεωαναφερµενης συγκεντρωτικής απεικόνισης
παραβόλων για κάθε χώρο(ΜΧ) είδος πράξης κλπ

Π32

❖ Υποσύστηµα

υπολογισµού
καταλογισµού τελών (ΥΜΤ)

µισθωµάτων

του

∆ηµοσίου

"υποσύστηµα"

H λειτουργία του συγκεκριµένου υποσυστήµατος έγκειται κυρίως
▪στην ηµι-αυτοµατοποιηµένη σύνταξη της βεβαίωσης του µισθώµατος (δηµιουργία
εγγράφων -’Ε’’- από στοιχεία του ΜΧ)
▪την αυτόµατη ενηµέρωση της βάσης µε το βεβαιούµενο µίσθωµα (∆Π βεβαίωσης µε
βάση το Έγγραφο)στον καταλογισµό ποσοστών υπέρ τρίτων
▪ολοκληρωµένη εφαρµογή προτύπων CMS+DMS (content & data management) για την
έκδοση της βεβαίωσης ποσών
▪την δυνατότητα παρακολούθησης της προθεσµίας της διαδικασίας βεβαίωσης απο τη
∆ΟΥ
▪την δυνατότητα την παρακολούθησης προθεσµιών βεβαίωσης για επιβολή µέτρων
στους µη συµµορφούµενους µισθωτές ή παραχωρησιούχους.
▪Τέλος θα είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών και απολογιστικών αποτελεσµάτων (πχ
σύνολο βεβαιούµενων ποσών για συγκεκριµένο χώρο [=εκµετάλλευση εντός ΜΧ], ΜΧ ,
χρόνο, εταιρεία κλπ) µε µηχανισµό αντίστοιχο του Υ-Σ∆ (βλ. κατωτέρω) και η έκδοση
ενηµερότητας από πλευράς οφειλών για κάθε χώρο, κάθε νοµικό πρόσωπο και κάθε
µετάλλευµα.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες θα παράσχουν πρότυπα εντύπων βεβαίωσης µισθωµάτων (βλ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIζ) καθώς και αλγόριθµους υπολογισµού που χρησιµοποιούνται σήµερα για
τους υπολογισµούς
❖ Υποσύστηµα Υποβολής ∆ελτίων και Ανάλυσης ∆εδοµένων Εξαγωγής
Στατιστικών ∆εδοµένων (Υ-Σ∆)
Οι εκµεταλλευτές κάθε εξορυκτικής θέσης είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν ∆ελτίο
∆ραστηριότητας (∆.∆.) ή απραξίας (∆.Α.) για κάθε έτος λειτουργίας της θέσης εξόρυξης
τους. Το ∆.∆. περιλαµβάνει δεδοµένα ταυτοποίησης της θέσης εξόρυξης, δυναµικότητας
παραγωγής, κατανάλωσης και άλλα στατιστικού ενδιαφέροντος στοιχεία. Τα ∆.∆.
χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η δηµοσίευση δεδοµένων τα οποία να
ταυτοποιούνται µε µεµονωµένους εκµεταλλευτές και θέσεις εκµετάλλευσης.

Με βάση τη συγκεντρωµένη εµπειρία και για λόγους αυτοτέλειας και εχεµύθειας κρίνεται
σκόπιµη η αναβάθµιση (παρακάτω σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα τα σηµεία στα οποία
κυρίως έγκειται η αναβάθµιση) του υφιστάµενου συστήµατος µε αυτονόµηση των
υφισταµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων και επεξεργασίας των δεδοµένων
σε ανεξάρτητη διαδικτυακή εφαρµογή (και βάση) φιλοξενούµενη στους servers του
συστήµατος ως ακολούθως:
Το υποσύστηµα απαιτείται να λειτουργεί µέσω δικτυακού γραφικού περιβάλλοντος (web gui
frontend) να είναι φιλική µε το χρήστη και συµβατή µε το σύνολο των γνωστών
φυλλοµετρητών και λειτουργικών ώστε να µη δηµιουργεί συνθήκες απώλειας δεδοµένων
και να δουλεύει απρόσκοπτα (να µην “κολλάει”)και να συγκεντρώνει τουλάχιστο τις
παρακάτω λειτουργίες µε την υφιστάµενη τοπολογία δικτύου
▪να παρέχει διαδικασία εγγραφής και διαπίστευσης χρήστη. Να έχει µονοσήµαντα
συνδεδεµένο κάθε χρήστη-καταχωρητή µε την αντίστοιχη εκµεταλλεύτρια εταιρεία που
είναι καταχωρηµένη στο υποσύστηµα των µητρώων.
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▪να διακρίνει τους χρήστες σε διαχειριστές δελτίων και καταχωρητές /εταιρείες.
Εναλλακτικά οι διαχειριστές των δελτίων µπορούν να είναι οι διαχειριστές του
υποσυστήµατος των µητρώων
▪να παρέχει υψηλής ασφάλειας (κρυπτογραφηµένη) σύγχρονη ταυτόχρονη σύνδεση
για τουλάχιστον 30 εγγεγραµµένους χρήστες ανεξαρτήτως της διαδικτυακής θέσης
αυτών. θα υποστηρίζει σύγχρονη εισαγωγή τουλάχιστον 15 χρήστες/πελάτες
ταυτόχρονα .Αυτόµατο αντίγραφο των εισαγόµενων στοιχείων .
▪να δύναται να παρουσιάζει σε κάθε χρήστη-καταχωρητή µόνο τις θέσεις εκµετάλλευσης
που είναι καταχωρηµένες στην εκµεταλλεύτρια εταιρεία µε την οποία είναι συνδεδεµένος
και από αυτές να δύναται επιλεκτικά να επιτρέπει την υποβολή δελτίου µόνο τις θέσεις
που είναι υποχρεωµένη η εταιρεία να υποβάλει δελτίο.
▪να παρέχει στους χρήστες-καταχωρητές δυνατότητές προσωρινής αποθήκευσης,
οριστικής υποβολής και εκτύπωσης ∆ελτίου. δυνατότητα του εκµεταλλευτή,
τοπικής αποθήκευσης του δελτίου (download) - επεξεργασίας - εκτύπωσης-ασφαλούς
(κρυπτογραφηµένης) αποστολής- λήψης απόδειξης κατάθεσης να παρέχει στους
χρήστες δυνατότητα διαγραφής των προσωρινά αποθηκευµένων δελτίων τους.
▪να παρέχει στους χρήστες-καταχωρητές δυνατότητα εντός του δελτίου να
µεταφορτώνουν αρχεία εικόνας, κειµένου και διανυσµατικού σχεδίου τα οποία
θα συνοδεύουν υποχρεωτικά το κάθε δελτίο.
▪Αλγόριθµους αυτόµατης διόρθωσης λαθών που τόσο θα καθοδηγεί τους χρήστες καταχωρητές στην εισαγωγή διαδικασία συµπλήρωσης (µέσω κανόνων που θα
παρασχεθούν από το δικαιούχο) όσο και κατά τον υπολογισµό -ανάλυση των δεδοµένων
(επίσης θα συµφωνηθούν µε το δικαιούχο στην εκτέλεση των queries)
▪να παρέχει στους διαχειριστές δυνατότητες καθορισµού των χρονικών διαστηµάτων
εντός των οποίων οι χρήστες - καταχωρητές έχουν το δικαίωµα ηλεκτρονικής υποβολής.
▪να σηµειώνει στους διαχειριστές το πλήθος των πηγών (σύνολο δελτίων, σύνολο
εταιριών) των στατιστικών αποτελεσµάτων συγκεντρωτικά και αναλυτικά ώστε να
µπορεί ο διαχειριστής να ελέγξει εάν προκύπτει ζήτηµα αποκάλυψης της ταυτότητας των
εταιρειών.
▪να έχει την δυνατότητα εξαγωγής µέρους πρωτογενών δεδοµένων αλλά και των
στατιστικών αποτελεσµάτων σε λογιστικά φύλλα (ods , xls, κλπ) για περαιτέρω
επεξεργασία
Εναλλακτικά µπορεί να προταθεί εφαρµογή του Υποσυστήµατος ∆ελτίων µεσω ανάπτυξης
εφαρµογής που θα επεξεργάζεται αρχεία συγκεκριµένου µορφότυπου τα οποία
● θα επιδέχονται κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή,
● θα είναι εύκολα επεξεργάσιµα χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισµός από τους
υπόχρεους υποβολής
● θα είναι συµβατά µε τα ανοικτά πρότυπα
● θα διακινούνται µέσω του υποσυστήµατος Μητρώων-∆ιαχείρισης Εγγράφων
και η οποία κατά τα λοιπά θα παρέχει στο χρήστη όλα τα ζητούµενα αποτελέσµατα που
περιγράφονται παραπάνω.
Το υποσύστηµα θα συγκεντρώνει τις εξής επιπλέον ιδιότητες
➢ Η εφαρµογή συµπλήρωσης δελτίων η οποία αρχικά θα ενσωµατώνει εµφανισιακά την
υπάρχουσα εφαρµογή συµπλήρωσης , θα είναι παραµετροποιήσιµη αναφορικά µε
τα αναπαριστώµενα - συλλεγόµενα πεδία
➢ Γραφικό εργαλείο (gui frontend) επεξεργασίας και πλήρους παραµετροποίησης της
εφαρµογής συµπλήρωσης και των δεδοµένων που συλλέγονται.
➢ Ξεχωριστό γραφικό εργαλείο επεξεργασίας δεδοµένων αποδελτίωσης µε
δυνατότητα σύνταξης νέων ερωτηµάτων (queries).
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➢ Έτοιµα ερωτήµατα (queries) προ-παραγγελθέντα από τον δικαιούχο.
➢ Ενηµέρωση της γεωχωρικής βάσης του LATOMET µε τα δεδοµένα του δελτίου
(Προτείνεται η ενσωµάτωση των δελτίων µε µορφή εγγράφου Ε ενώ η κατάθεση
δελτίου µε µορφή ∆Π) ώστε να δίνεται αυτόµατα ανάκτησης και απεικόνισης των
δεδοµένων µε γεωαναφορά.
➢ κατά την καταχώρηση (επίπεδο καταχωρητή) δυνατότητα στο χρήστη διασύνδεσης
(συσχέτισης) δελτίου µε χώρο (ΜΧ) αλλά και µέσω εισαγωγής XY σηµείου εντός του
πολυγώνου εκµετάλλευσης (µε επιβεβαίωση από το χρήστη)
➢ αλγόριθµος που θα παράγει έτοιµο τελικό εξαγόµενο προσχεδιασµένο Χάρτης
(χάρτες Ελλάδας) µε οµαδοποιηµένες 10 τιµές (µε υπόµνηµα κλπ έτοιµο για χρήση
στα πλαίσια της σύνταξης της ετήσιας έκθεσης) κατ’ απαίτηση του δικαιούχου µέσω
του προγράµµατος γεωγραφικής επεξεργασίας GIS (ΓΣΠ)
➢ Ο προσφερόµενος αλγόριθµος θα επεξεργάζεται και θα αναλύει τα στοιχεία της
Βάσης ∆εδοµένων των ∆.∆. και ενδεικτικά θα παράγονται:
▪
Στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα Λατοµείων Αδρανών Υλικών ή/και
Λατοµείων Μαρµάρων ή/και Μεταλλείων ή/και Ορυχείων Βιοµηχανικών Ορυκτών,
κλπ., σε επίπεδο ∆ήµου ή Νοµού ή Περιφέρειας ή Χώρας.
▪
Κατάλογοι µε ορυκτά ή/και µεταλλεύµατα τα οποία παράγονται σε Λατοµεία
Αδρανών Υλικών ή/και Λατοµεία Μαρµάρων ή/και Μεταλλεία ή/και Ορυχεία
Βιοµηχανικών Ορυκτών, κλπ., σε επίπεδο ∆ήµου ή Νοµού ή Περιφέρειας ή Χώρας.
▪
Κατάλογοι µε Λατοµεία Αδρανών Υλικών ή/και Λατοµεία Μαρµάρων ή/και
Μεταλλεία ή/και Ορυχεία Βιοµηχανικών Ορυκτών που δεν κατέθεσαν δελτία
δραστηριότητας για ένα ή για περισσότερα έτη.
▪
Στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε το ανθρώπινο δυναµικό καθώς και σχετικά µε τα
ατυχήµατα που συµβαίνουν σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους.
▪
Στατιστικά στοιχεία παραγωγής ανά συγκεκριµένη χρονική περίοδο γεωαναφερµένες σε προσδιοριζόµενες περιοχές του ελληνικού χώρου.

❖ Υποσύστηµα βάσης δεδοµένων γεωθερµικών εφαρµογών (ΥΓΘΕ)

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα κατασκευαστεί για λογαριασµό της ∆/νσης Ενεργειακής
πολιτικής της ΓΓΕν. Θα παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε το παραπάνω Υποσύστηµα
Υποβολής ∆ελτίων και Ανάλυσης ∆εδοµένων – Εξαγωγής Στατιστικών ∆εδοµένων µε
διαφοροποιηµένα απογραφικά δελτία που σε πρώτη φάση θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα
εξής στοιχεία εγκαταστάσεων
▪Επωνυµία επιχείρησης
▪∆ιεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ
▪Στοιχεία επιχείρησης (αριθµός εργαζοµένων, επιδοτήσεις εξαγωγές κλπ)
▪Στοιχεία του γεωθερµικού πεδίου
▪Στοιχεία αδειών εγκαταστάσεων
▪Κατηγορία

γεωθερµικής

χρήσης,

εγκατεστηµένη

ισχύς,

χρήση

γ/θ

ενέργειας,

χηµική

σύσταση,

συντελεστής λειτουργίας, ποσοστό κάλυψης αναγκών µε γεωθερµία κτλ.
▪Χαρακτηριστικά

γεωθερµικού

ρευστού

(θερµοκρασία,

παροχή,

παρουσία αέριας φάσης κτλ
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▪Σε γ/θ θερµοκήπια: τύπος, είδος κάλυψης, έκταση, καλλιέργεια, τρόποι θέρµανσης,
κόστος κτλ.
▪Φωτογραφική καταγραφή
▪Κόστος κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης
▪Σε περίπτωση διανοµής, καταγραφή
Μεταξύ των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας θα είναι και υπολογισµός της εξοικονόµησης
κλπ µεταβλητών και δεικτών µε βάση αλγόριθµους που θα παράσχει η υπηρεσία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙθ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΤ και των µεταξύ τους σχέσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ
περιγραφής προτεινόµενων οντοτήτων
Μεταλλευτικός
Χώρος (ΜΧ)

(∆ιοικητική)

Πράξη
(∆Π)

Ως
ΜΧ
χαρακτηρίζεται
το
σύνολο
της
αποθηκευµένης πληροφορίας και συσχετισµών που
αφορούν σε µια συγκεκριµένη και καθορισµένη στο
χώρο και το χρόνο εκµετάλλευση φυσικού πλούτου.
Στην επέκτασή της , η οντότητα µπορεί να αφορά
εκτός
από
εκµετάλλευση
φυσικού
πλούτου
οποιαδήποτε οµάδα ιδιοτήτων αποδίδονται σε
συγκεκριµένους χώρους και χρονικές περιόδους. Πχ
Μεταλλευτικός Χώρος είναι το σύνολο της
πληροφορίας που αφορά ένα λιγνιτωρυχείο αλλά
µπορεί να είναι και το σύνολο των προστατευόµενων
περιοχών δικτύου Natura

•

•

ΔΕΝ αποθηκεύει δεδοµένα στο επίπεδό του (ΜΧ) εκτός
των µεταδεδοµένων για τις ανάγκες της εφαρµογής

ΔΠ είναι η συνολική πληροφορία η συσχετιζόµενη µε
έγγραφα, αρχεία δεδοµένων, εικόνας, γεωγραφικές
οντότητες κλπ που αφορά και µπορεί να συσχετιστεί
αµφιµονοσήµαντα µε µια νοµική πράξη ενός φυσικού
ή νοµικού προσώπου και -συνήθως- συσχετίζεται και
µε µια διαδικασία που οφείλει να λάβει χώρα από το
Δηµόσιο. Πχ ΔΠ είναι η πληροφορία ενός
συµβολαίου, η έκδοση µιας άδειας ή µιας απόφασης
κλπ

•
•

Μπορεί να υφίσταται και χωρίς σύνολο συντεταγµένων
µπορεί να συσχετίζεται µε άλλη πράξη µε σχέση “αιτίου””αποτελέσµατος”-”παραλληλίας”
µπορεί να ακολουθεί προκαθορισµένο σχήµα µεταβλητών
µπορεί να ανήκει σε περισσότερους του ενός ΜΧ
οφείλει να περιλαµβάνει τουλάχιστο ένα έγγραφο
οφείλει να ανήκει σε 1 τουλάχιστο ΜΧ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ διαφόρων ειδών και τύπων δεδοµένα που
είναι δυνατό να µεταβάλλονται κατά τύπο πράξης και να
τροποποιηθούν σε πραγµατικό χρόνο ανά πάσα στιγµή
χωρίς απώλεια δεδοµένων καθώς και να τύχουν
επεξεργασίας µέσω αλγορίθµων τύπου utilities GUI που
οφείλει να κατασκευάσει ο ανάδοχος

•
•

•
•
•
•
•

Προκειµένου να είναι ενεργός οφείλει να περιλαµβάνει
τουλάχιστο 1 ΔΠ
µπορεί να έχει απεριόριστο αριθµό υπό - χώρων µε
αντίστοιχες ιδιότητες
οι ιδιότητες του ΜΧ οφείλουν να κληροδοτούνται στους
υποχώρους αλλά να είναι δυνατό να υπόκεινται σε
επεξεργασία

τα σχήµατα µεταβλητών να είναι δυνατό να
διαφοροποιούνται χωρίς τη µεταβολή των
ήδη εισηγµένων δεδοµένων

ΠΙΝΑΚΑΣ
περιγραφής προτεινόµενων οντοτήτων
έγγραφο
(αρχείο κειµένου
κλπ)

Ε

Ε θεωρείται οποιασδήποτε µορφής αρχείο είτε
αφορά κείµενο εικόνα ή πληροφορία προς
επεξεργασία και το οποίο µπορεί να συσχετιστεί µε
µια ή περισσότερες ΔΠ

•
•
•
•
•
•
•

πολύγωνο,
σηµείο,
κύκλος(διανυσ
µατικό
στοιχείο)
“σύνολο
συντεταγµένων
”
(ΣΣ)

για τις επιπλέον ιδιότητες που πρέπει να
συγκεντρώνει ένα οποιοδήποτε ΣΣ βλ. ανάλυση
στο σχετικό υποσύστηµα

•
•
•

•

υπόκειται σε διαχείριση απο το CMS+DMS
µπορεί να συσχετίζεται σε περισσότερες απο 1 ΔΠ
οφείλει να έχει ένα και µοναδικό αναγνωριστικό κωδικό
που θα αντιστοιχεί στον αριθµό Πρωτοκόλλου ΓΔΟΠΥ
µπορεί να αντιστοιχίζεται σε ένα µοναδικό αριθµό ΑΔΑ
µπορεί να αντιστοιχίζεται σε ένα µοναδικό αριθµό ΦΕΚ
µπορεί να συσχετίζεται και µε αριθµό φακέλου υπηρεσίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ διαφόρων ειδών και τύπων δεδοµένα που
είναι δυνατό να µεταβάλλονται κατά τύπο Ε και να
τροποποιηθούν σε πραγµατικό χρόνο ανα πάσα στιγµή
χωρίς απώλεια δεδοµένων καθώς και να τύχουν
επεξεργασίας µέσω αλγορίθµων τύπου utilities GUI που
οφείλει να κατασκευάσει ο ανάδοχος
µπορεί να καταχωρηθεί µόνο σε σχέση µε µιά πράξη
(ανήκει σε τουλάχιστο µια πράξη)
µπορεί να συσχετιστεί και µε περισσότερες από µια
πράξεις
οφείλει να έχει ένα και µοναδικό αναγνωριστικό κωδικό
εύκολα προσιτό στον χρήστη
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ διαφόρων ειδών και τύπων δεδοµένα που
είναι δυνατό να µεταβάλλονται κατά τύπο ΣΣ (δεν
υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του τύπου τους) καθώς
και να τύχουν επεξεργασίας µέσω αλγορίθµων τύπου
utilities GUI που οφείλει να κατασκευάσει ο ανάδοχος
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Η µέχρι σήµερα λογική δόµηση του ΛΑΤΟΜΕΤ προβλέπει τις παραπάνω λογικές οντότητες πλην
του Ε που ταυτίζεται µε τις ∆Π χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει αρκετά σαφής περιγραφή τους και
-κυρίως- να λείπουν συγκεκριµένες ιδιότητες απο αυτές.
Στο σηµείο που οι ελλείψεις γίνονται ιδιαίτερα εµφανείς είναι στις δυνατότητες CMS+DMS
καθώς και στις δυνατότητες επεξεργασίας των δεδοµένων που αποθηκεύονται στις ∆Π. Οι δε ΜΧ
προσοµοιάζουν µε “φακέλους” αποθήκευσης των ∆Π χωρις τη δυνατότητα δενδροειδούς
ιεράρχησής τους σε υποφακέλους κλπ.
Με αφετηρία την οντότητα της ∆Π παρατηρούµε ότι αυτή ουσιαστικά συσχετίζεται:
1-µε σύνολο δεδοµένων που αφορούν τη διοικητική διαδικασία έκδοσής της (κοινή για όλες
τις ∆Π)
2-στοιχεία της εκδούσας αρχής και του αποδέκτη (καθώς και δεδοµένα διαδοχικών σταδίων
κατά την έκδοσή της - που προφανώς ισοδυναµούν µε δεδοµένα "διαδικασίας")
3-δεδοµένα υπευθύνων υπογραφών (που µπορούν να ενσωµατωθούν στα δεδοµένα "2")
4-δεδοµένα τα οποία σχετίζονται µε τον τύπο της πράξης και τα οποία οφείλουν(αλλά δεν
το πράττουν σήµερα) να τύχουν πολλαπλής επεξεργασίας εξαγωγής και φίλτρων
5-δεδοµένα σχετικών αρχείων (που σήµερα παρουσιάζουν εξαιρετική δυσκολία στο χειρισµό
και την σύνδεση µε την ∆Π)
6-γεωχωρικά δεδοµένα (που παρουσιάζουν δυσκολίες "εξωτερικής" επεξεργασίας και
απεικόνισης σε συσχετισµό µε άλλα γεωχωρικά δεδοµένα)
7-τέλος , κάθε ∆Π παρουσιάζει µια συσχέτιση µε ένα ΜΧ . Στη σηµερινή κατάσταση δεν
δίνονται παρά κάτω του στοιχειώδους δυνατότητες συσχέτισης ∆Π µεταξύ τους όσο και
υπάρχει απαίτηση χειρωνακτικής "ανάρτησης" σε συγκεκριµένο ΜΧ και µόνο.
το τελικό ζητούµενο είναι:
1-η αλλαγή του ανωτέρω interface µε ταυτόχρονη απαλλαγή από τις αγκυλώσεις που
παρουσιάζει
2-η δηµιουργία ευέλικτων φίλτρων δεδοµένων έτσι ώστε :
α) να µπορούν να εξάγονται δεδοµένα οποιασδήποτε κατηγορίας 1-7 σχετιζόµενα µε
πράξεις φιλτραρισµένες ως προς οποιαδήποτε από τις παραπάνω 1-7 οµάδες
δεδοµένων της πράξης ή συνδυασµών της (δηλ πχ πολύγωνα µιας περιοχής , µε
εγγύτητα σε άλλα , ενός ΜΧ, ενός τύπου, κι µιας εκδούσας αρχής) και το τελικό
εξαγόµενο θα πρέπει να µπορεί να τύχει ανατροφοδοσίας στα προηγούµενα φίλτρα
για εξειδίκευση της αναζήτησης
β) τα εξαγόµενα να αποδίδονται µε οποία µορφή και εφαρµογή είναι απαραίτητη κατά
περίπτωση πχ τα γεωχωρικά δεδοµένα σε µορφή “προβολής GIS” , τα έγγραφα µε
αναγνώστη εγγράφων κοκ καθώς και σε µορφή λογιστικού φύλλου για στατιστική
επεξεργασία
Τα στατιστικά δελτία καθώς και τα δελτία οποιασδήποτε µορφής (πχ βεβαιώσεις µισθωµάτων,
παραβόλων κλπ) µπορούν να αναχθούν σε ‘έγγραφα’ συσχετιζόµενα µε ∆Π κατάθεσης τους
Οι διοικητικές δοµές µπορούν να αναχθούν σε ΜΧ µε προϋπόθεση την ενσωµάτωση
δυνατότητας συσχέτισης µε πολλούς διαφορετικούς ΜΧ και τη δυνατότητα ανάπτυξης δέντρου
“υπο-”ΜΧ που σήµερα δεν υφίσταται.
Στην ανωτέρω περίπτωση µε φιλτράρισµα των ΜΧ µε βάση τη γεωγραφική σχετική θέση µε
τους “υπερ”-ΜΧ Καλλικράτη ή Καποδίστρια µπορεί να διασφαλίζεται η σωστή “τοποθέτηση”
κάθε µεταλλείου.
Ως παράδειγµα των προβληµάτων τα οποία το ΛΑΤΟΜΕΤ µπορεί να κληθεί να επιλύσει δίνεται
το ακόλουθο:

Για χώρους δηµοσίων λατοµείων µαρµάρων µε παραγωγή άνω των 1000 τόνων που βρίσκονται
σε ζώνη Γ Νatura, και µόνο για τη εντός ζώνης περιοχή, ο οικείος καλλικρατικος δήµος
εισπράττει 10% επί του µισθώµατος για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Είναι εµφανής εκ του ανωτέρω η ανάγκη εργαλείου επιλογής µε χρήση εγγύτητας
συσχετιζόµενων διανυσµατικών στοιχείων και επιπλέον συσχετισµού µε δεδοµένα πράξεων που
αφορούν παραγωγή και οικονοµικά µεγέθη καθώς και στοιχεία εκµεταλλευτή ανά πράξη.
Μετά από την παρελθούσα µέχρι σήµερα περίοδο λειτουργίας έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει
ανάγκη παρεµβολής ενδιάµεσου σταδίου στην εισαγωγή πολυγωνικών δεδοµένων
Συγκεκριµένα, πολλές φορές η οριοθέτηση γίνεται όχι µόνο µε συγκεκριµένα σηµεία αλλά και
“δια της ακτογραµµής” ή “των συνόρων” µε αποτέλεσµα το αρχικά προκύπτον πολύγωνο να
πρέπει να τύχει επεξεργασίας από “έµπειρο χειριστή” ΓΠΣ και να του προστεθούν
συµπληρωµατικά δεδοµένα γεωµετρίας
Παραπλήσια µε το ανωτέρω, πολλά πολύγωνα µπορεί να έχουν σχετικό προσδιορισµό θέσης (πχ
κορυφή τάδε, εκκλησία δείνα).
κρίνεται συνεπώς απαραίτητο η γεωµετρία να έχει περισσότερα του ενός επίπεδα αποθήκευσης
▪ πρώτο επίπεδο οφείλει να είναι η ρητή αναφορά συντεταγµένων στο βαθµό που
υπάρχει και στο σύστηµα που αναφέρεται
▪ δεύτερο επίπεδο η γεωµετρία ως αποτέλεσµα αυτόµατων µετασχηµατισµών(πχ HattΕΓΣΑ87)
▪ και τρίτο επίπεδο η γεωµετρία ως αποτέλεσµα ερµηνείας
▪ ενα τέταρτο επίπεδο µπορεί να είναι η αυτοµατοποιηµένη συνάρτηση του πολυγώνου
µε άλλα γεωµετρικά δεδοµένα (πχ ακτογραµµή, η διόρθωσή της µπορεί αυτόµατα να
διορθώνει το δεδοµένο πολύγωνο)
επίσης το αναπαριστώµενο πολύγωνο οφείλει να δείχνει σε ποιο βαθµό από του παραπάνω
βρίσκεται και αντίστοιχα τα αποτελέσµατα των χωρικών εργαλείων εγγύτητας διασταύρωσης
επικάλυψης κλπ να εµφανίζουν το αντίστοιχο αποτέλεσµα. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι να
οφείλει να επανεξετασθεί η διαδικασία εισαγωγής η οποία οφείλει να µοιάζει όπως στο σχήµα

Κάθε
πράξη(∆Π) και κάθε σχήµα (ΣΣ) χαρακτηρίζονται
▪ από το µεταλλείο (ΜΧ),
▪ το νήµα της ενέργειας (όλες οι ∆Π που σχετίζονται µεταξύ τους µε σειρά αιτίουαποτελέσµατος αποτελούν ένα νήµα ενεργειών),
▪ το χρόνο υλοποίησης
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Είτε αναφέρεται είτε όχι ΣΣ σε µία ∆Π, είναι απαραίτητη η δυνατότητα συναπεικονισης και σε
επίπεδο οθόνης διαχείρισης ∆Π όσο και στην οθόνη GIS όλων των συσχετιζόµενων
αντικειµένων και της σχέσης τους :
εάν έχει επιλεχθεί µια ∆Π να φαίνονται οµαδοποιηµένες οι ∆Π του ίδιου “νήµατος”
προγενέστερες και µεταγενέστερες και στο GIS τα ΣΣ της ∆Π σηµειωµένα τα ΣΣ όλου του
νήµατος χωριστά προγενέστερα και µεταγενέστερα τα ΣΣ όλου του ΜΧ αλλά και δυνατότητα
συναπεικόνισης άλλων ΣΣ
εάν επιλεγούν δύο ∆Π διαφορετικών ΜΧ να µπορεί να εντοπιστεί η ένωση , η διαφορά ή η
συµµετροδιαφορά των συνόλων ΣΣ κλπ
ορισµένες ενδιάµεσες ∆Π ως εκ της φύσεώς τους δεν περιέχουν ΣΣ
δίνονται παραδείγµατα καθηµερινών διαδικασιών (workflows) της Γ∆ΟΠΥ:
1.
2.

3.

άδεια λατοµείου >>αρχική ∆Π [/δηµιουργία MX]
αίτηση για έγκριση τεχνικής µελέτης (∆Π µε ΣΣ)> επιστρέφεται από την Υπηρεσία
λόγω λαθών (∆Π χωρίς ΣΣ )> επανυποβολή (ενδεχοµένως νέα ΣΣ)>έγκριση (χωρίς
ΣΣ). [Νήµα στον ίδιο ΜΧ’]
έκθεση αυτοψίας ΕΜΒΕ για παραβάσεις (∆Π µε ΣΣ) > επιβολή προστίµου (χωρίς
ΣΣ)> πληρωµή/βεβαίωση προστίµου(χωρίς ΣΣ)(>) ...παρακολούθηση πληρωµής στην
αρµόδια ∆ΟΥ

4. αλλά ΚΑΙ (3)>προσφυγή (χωρίς ΣΣ)>εκδίκαση (πχ µείωση προστίµου χωρίς ΣΣ)
ΟΛΑ τα παραπάνω ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ “ΟΡΑΤΑ” (σηµειωµένες οι αντίστοιχες ∆Π και E στο
περιβάλλον εφαρµογής και τα ΣΣ στο GIS)
Για την επίτευξη της ανωτέρω περιγραφόµενης ιδιότητας-δυνατότητας απεικόνισης όλων των
∆Π/Ε σε επίπεδο ΓΙΣ σε περίπτωση που κριθεί αναπόφευκτη η αντιγραφή του πολυγώνου από
πράξη σε πράξη, αυτή πρέπει να είναι “σηµασµένη” (να φαίνεται ότι πρόκειται για αντίγραφο
1,2...κλπ του σχετικού αντικειµένου ΣΣ) και συναρτηµένη µε το τελικό επεξεργασµένο
πολύγωνο ΣΣ (αυτό που προκύπτει µετά την διόρθωση λαθών κλπ) ώστε κάθε αλλαγή στο
πρωτογενές να µεταβιβάζεται αυτόµατα στα θυγατρικά.

Τα δελτία δραστηριότητας όπου η αποθηκευόµενη πληροφορία είναι εµφανώς περισσότερη από
πράξεις, ακολουθούν ειδική-διαφορετική οδό επεξεργασίας και αποθήκευσης.
Αυτό που προτείνεται για επίλυση της ανωτέρω “ασυνέπειας”, είναι η δηµιουργία µιας νέας
οντότητας “ΕΓΓΡΑΦΟ” - Ε η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τόσο αρχεία εγγράφων, εικόνας,
φύλλου λογισµικού αρχείου πληροφορίας κλπ και ταυτόχρονα να τυγχάνει επεξεργασία τόσο
στην µορφή διαχείρισης εγγράφων όσο και από εξειδικευµένες εφαρµογές, εφόσον αυτή πληροί
συγκεκριµένα κριτήρια. Ταυτόχρονα ∆ιατηρείται η έννοια της ∆Π η οποία συσχετίζεται
ακριβέστερα µε µια νοµική πράξη που αφορά-καθορίζει συγκεκριµένο µεταλλευτικό(ους)
χώρο(ους) και η οποία µπορεί να τύχει επεξεργασίας µέσω των αλγόριθµων εύρεσης
“συγγένειας”(συσχετισµών) των νοµικών πράξεων στο πλαίσιο χαρακτηρισµού των οντοτήτων
των µεταλλευτικών χώρων.
ΠΡΟΣΟΧΗ Οι παραπάνω διευθετήσεις δοµών δεδοµένων δεν αποτελούν µία συνεπή
ολοκληρωµένη απαράβατη προσέγγιση και συνεπώς δεν πρέπει να θεωρούνται ανελαστικές
(αποτελεί µόνο πρόταση ενδεχόµενης λύσης) και µπορούν να τύχουν τροποποίησης στην
υποβαλλόµενη πρόταση από τον Ανάδοχο οπουδήποτε κρίνεται σκόπιµο και πάντα µε τελικό
στόχο την ικανοποίηση των τιθέµενων απαιτήσεων.
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∆υνατότητες αναζητήσεων
ΣΣ>

ΣΣ του ιδίου Ε,∆Π,ΜΧ

συσχετιζόµενα
Ε(µεσω ∆Π), ∆Π
ΜΧ

ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΣΣ
εντοπισµοι
αποστάσεις

Ε>

σχετικά ΣΣ,∆Π,ΜΧ

∆εδοµενα CMS

∆Π>

∆Π του ιδίου ΜΧ

σχετικά
Ε,ΣΣ,∆Π,ΜΧ

χωρικά
συσχετιζόµενες
(µέσω ΣΣ) ∆Π

ΜΧ>

σχετικοί Ε,ΣΣ,∆Π

συσχετιζόµενοι
ΜΧ µεσω
σχετικών ∆Π

χωρικά
συσχετιζόµενοι
(µέσω ΣΣ) ΜΧ

επίλυση
συνθέτων
πράξεων επι ΣΣ
µε βαση
κριτήρια
επίλυση
συνθέτων
πράξεων επι ΣΣ
του ίδιου Ε /∆Π
/ΜΧ ή
διαφορετικών
µε καθορισµό
κριτηρίων

Στον παραπάνω πίνακα γίνεται θεώρηση των ζωνών αρχαιολογικών χώρων , περιβαλλοντικών περιορισµών
,∆ιοικητικής διαίρεσης ως ∆Π σε “ΜΧ” ειδικής κατηγορίας ώστε να καθίσταται δυνατή µέσω των σύνθετων
γεωγραφικών πράξεων της τελευταίας στήλης να επιλύονται και προβλήµατα του τύπου “σε ποιο ∆ήµο και σε ποιό
ποσοστό του εκτείνεται ο x ΜΧ?” “ποιό µέρος του χώρου απόθεσης της τεχνικής µελέτης βρίσκεται σε αρχαιολογικό
χώρο” κ.ο.κ.
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Ζητούµενα
βασικό ζητούµενο του LATOMET είναι µε
● κλήση οποιασδήποτε ∆Π ή ΣΣ ή Ε κλπ
● να παρέχεται µέσω αυτοµατοποιηµένης GUI διαδικασίας
● σε σταθερή κι επεξεργάσιµη µορφή
● το σύνολο των γεωγραφικά συσχετιζόµενων µε το αρχικό δεδοµένων
● οποιουδήποτε επιπέδου
παράδειγµα:
● από ∆Π καθορισµού λατοµικών χώρων νοµού λαµβάνω πολύγωνα στα οποία ελέγχω
πού έχουν εκδοθεί άδειες εγκ/σης µηχανηµάτων σ’ αυτά
● το εξαγόµενο µπορούν χρησιµοποιηθεί για επανατροφοδότηση των µηχανών
αναζήτησης
● τα Ε εξάγονται σε υποφάκελο αποθήκευσης, τα ΣΣ σε ESRI .shp file κοκ
● Επίσης από ∆Π µπορώ να λάβω ∆Π ή ΜΧ ή υπερΜΧ ή ΣΣ ή Ε κοκ
Προτεινόµενες δοµές δεδοµένων
∆ιοικητικές πράξεις απαραίτητα πεδία
1

µοναδικός αριθµός**ID

2

όνοµα

3

είδος

4

πρωτόκολλο

5

ηµεροµηνία

6

Στοιχεία Α∆Α

7

Στοιχεία ΦΕΚ

8

εν ισχύ (Ν/Ο)

9

δηµοσιεύσιµη (Ν/Ο)

10

ιδιωτική - προσωπικη (Ν/Ο)

11

σχόλια

πράξης*

...

Πολυγωνικά σηµεία απαραίτητα πεδία
1

µοναδικός αριθµός**ID

2

πολύγωνο / µεµονωµένο σηµείο

3

α/α αριθµός µέσα στο σύνολο των σηµείων πολυγώνου

4

προβολικό σύστηµα

5

δεδοµένα προβολικού συστήµατος

6

Χ

7

Υ

8

Ζ

9
10

δεδοµένα-µεταπληροφορία σηµείου (πχ το σηµείο είναι ορισµένο
ως προς αιγιαλό ή κορυφή ή καµπαναριό κλπ άρα συνεπάγεται
απαραιτητη αντίστοιχη προσαρµογή του ακριβούς σηµείου)
δεδοµένα -µεταπληροφορία ύψους/υψοµέτρου Ζ (οπουδήποτε
στην κατακόρυφο/επιφάνεια εδάφους/ υψόµετρο ακριβώς)

11

ακτίνα “ακρίβειας” ή επίδρασης καθορισµού

12

εάν πρόκειται για σηµείο πολυγώνου “τύπος” γραµµής που
ακολουθεί (ευθεία, ακτογραµµή, σύνορα, κλείσιµο πολυγώνου/
πάχος ακρίβειας ορίου) εάν πρόκειται για µεµονωµένο σηµείο
τύπος οριοθέτησης (πχ κεφαλή υδρογεώτρησης)
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...

Προτεινόµενα είδη
αντικειµένων που
οφείλουν
νατυγχάνουν
αυτοτελους
χειρισµού από τη
βάση
1

πολύγωνο

2

πολυγωνικό αρχείο

3

έγγραφο (doc,odf,pdf)

4

φύλλο επεξεργασιας (spreadsheet)

5

∆ιανυσµατικά δεδοµένα σχεδίου (πχ τύπου DWG κλπ)

6

ανεξάρτητο πληροφοριακό αντικείµενο (xml)

...
_____

●

Προτείνεται ορισµός πολυγώνου “επικράτειας” στο οποίο θα συσχετίζονται γενικές διοικητικές πράξεις (πχ νόµοι και αποφάσεις /εγκύκλιοι κλπ)
και αντίστοιχων πολυγώνων περιφερειών κλπ όπου συσχετίζεται η ισχύς γενικών εγκυκλίων περιφερειαρχών κλπ
________________

●

Προτείνεται οµαδοποίηση των αποθηκευόµενων σήµερα εµπλεκόµενων και επιβλεπόντων και επέκταση των τύπων “εµπλεκόµενος ως” φυσικού/νοµικού
προσώπου και υπηρεσίας (συσχετισµός όπως “επηρεάζει”/”αφορά” κλπ)

Προτεινόµενα είδη συσχετισµού αντικειµένων

Πολύγωνο <>Πολυγωνο
1

βελτίωση

ως προς ακρίβεια

2

αλλαγή προβολικού συστήµατος

3

συµµόρφωση µε γραµµές( πχ ακτογραµµή) πέραν της
σηµειακής γεωµετρίας

...

∆Π
(∆ιοικ.πράξη)>Πολύγωνο
1

δηµιουργός του πολυγώνου (µοναδικη ∆Π)

2

τροποποίηση του πολυγώνου

3

υιοθέτηση χωρίς τροποποίηση του πολυγώνου

4

κατάργηση

(µοναδική ∆Π)

...

∆Π
(∆ιοικ.πράξη)>∆Π
(∆ιοικ.πράξη)
(τυπου
“parent>child”)
1

2

υιοθέτηση ιδιότητας κληρονοµήσιµης περαιτέρω/ τύπος ιδιότητας
(η ιδιότητα µπορεί να ταυτίζεται µε πράξη [πχ ορισµός νοµών] ο
τύπος της ιδιότητας ταυτίζεται µε το είδος πράξης* έτσι ο
νοµός(parent)=:νοµός(child)
υιοθέτηση ιδιότητας ΜΗ κληρονοµήσιµης περαιτέρω/ τύπος ιδιότητας

3

κατάργηση ισχύος

4

αναδροµική κατάργηση ισχύος

5

κατάργηση ισχύος και παράγωγων πράξεων/ τύπος ιδιότητας

6

αντικατάσταση
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7

αναδροµική

8

προϋπόθεση

9

10
11

αντικατάσταση

“αλληλοδιαδοχή”
Πχ. κάθε άρθρο µιας ∆ιάταξης δύναται να καταχωρείται ανεξάρτητα
χωριστά και αλληλοδιαδόχως µε τα υπόλοιπα και να συναποτελούν
µία διάταξη-∆ Πράξη Έτσι µπορεί να υπάρχει συσχέτιση “κατ’άρθρο”
πχ άρθρο 4 του Μεταλλευτικού Κώδικα
“εκδοχή” (versioning)
πχ η εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική απόφαση συσχετίζεται µε τις
προηγούµενες και επόµενες µορφές της ίδιας απόφασης
...

εναλλακτικές προτεινόµενες τοπολογίες των υποσυστηµάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ
(ΠΡΩΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ & ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
∆ΡΆΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ
υλοποίησης του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
“ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”»,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 Μεταξύ
του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ)
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΕΙ∆ΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
∆ΡΆΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ -ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)
και …..

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
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ΣΥΜΒΑΣΗ
υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”»
Στην Αθήνα σήµερα την ……. 2015, ηµέρα …… µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων :
ΑΦΕΝΟΣ
Του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ),
Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ (πρώην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής δράσεων στους
τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής -ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) που
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 119, Τ.Κ. 101 92 µε ΑΦΜ:090169730, ∆ΟΥ
Ψυχικού,

εφεξής

αποκαλούµενου

στο

παρόν

ως

«Αναθέτουσα

Αρχή»,

νοµίµως

εκπροσωπούµενου για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ……………………………….…
KAI ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Του ………………../Της εταιρείας µε την επωνυµία……., εφεξής αποκαλούµενης στο παρόν
ως ο «Ανάδοχος»,
Αφού έλαβαν υπόψη τους :

1. Την υπ’αριθµ.112268/29-11-2013 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) για την Ένταξη της Πράξης “ Έργα υποστήριξης της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την κάλυψη των απαιτήσεων
Ευρωπαϊκών Οδηγιών που σχετίζονται µε την αποδοτική χρήση των ενεργειακών
πόρων”.
2. Την µε αρ.πρωτ. ………………. απόφαση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνή
∆ιαγωνισµού µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας του ∆ιαγωνισµού για την
ανάθεση του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
“ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”».
3. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου ………………………. Προσφορά του αναδόχου, όπου
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις προαναφερόµενες αποφάσεις
4. Την µε αρ. πρωτ. …………………………… απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση
του: "………………………………………………………………………………."
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συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται κατωτέρω:
«Αναθέτουσα Αρχή» είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής δράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του
Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής-ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)

«Ανάδοχος» είναι η εταιρεία µε την επωνυµία ……., στην οποία ανατίθεται η υλοποίηση του
ανωτέρω έργου και η οποία ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση
αυτού.
«Σύµβαση» είναι το παρόν συµφωνητικό που υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών και όλα τα συνηµµένα σε αυτό προσαρτήµατα.
«Έργο» είναι το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει να εκτελέσει και να παράσχει ο
Ανάδοχος, όπως αυτό εξειδικεύεται στα άρθρα 2 και 5 της παρούσας Σύµβασης.
«Ε.Π.Π.Ε» είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία είναι αρµόδια
για την παρακολούθηση και την παραλαβή των Παραδοτέων.
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ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης αποτελούν οι απαιτούµενες ενέργειες για την
υλοποίηση του Έργου που αφορά στην αναβάθµιση και επέκταση του υφιστάµενου
Πληροφοριακού Συστήµατος Μεταλλευτικών και Λατοµικών Χώρων της Ελλάδας
(ΛΑΤΟΜΕΤ) σε Ολοκληρωµένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα διαχείρισης του
διοικητικού έργου της Γενικής ∆/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (Γ∆ΟΠΥ) του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Το υφιστάµενο Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελεί βάση γεωχωρικών και διοικητικών
δεδοµένων στην οποία περιλαµβάνονται στοιχεία από λατοµεία αδρανών,
θεσµοθετηµένες λατοµικές περιοχές, λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών και
σχιστολιθικών πλακών, αργιλορυχεία, µεταλλεία, ορυχεία ενεργειακών ορυκτών
(λιγνιτορυχεία), γεωθερµικά πεδία, εγκαταστάσεις ψύξης-θέρµανσης µε γεωθερµική
αντλία θερµότητας, «εξηρηµένες» υπέρ του δηµοσίου εκτάσεις µεταλλευτικού
ενδιαφέροντος κλπ.
Το Έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
● Αναβάθµιση του εγκατεστηµένου λογισµικού διεπαφής µε τον τελικό χρήστη.
● Αντικατάσταση/αναβάθµιση του απαραίτητου για τη λειτουργία του
συστήµατος εξοπλισµού και λογισµικού όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
● Επέκταση και αναβάθµιση της διασύνδεσης του συστήµατος µε το διαδίκτυο
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες άλλων φορέων (π.χ. ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) µε απώτερο
στόχο να εξυπηρετούνται ρόλοι one-stop-shop και, κατ’ αυτό τον τρόπο να
προκύπτει εξοικονόµηση πόρων.
● Ανανέωση του “βασικού” λογισµικού δηλαδή λειτουργικού, λογισµικού βάσης
δεδοµένων και ΓΠΣ των εξυπηρετητών τα οποία είτε έχουν πάψει να
υποστηρίζονται είτε φτάνουν πολύ σύντοµα στο τέλος υποστήριξης από τους
κατασκευαστές τους.
● Μετάπτωση της υφιστάµενης Ψηφιακής Βάσης Γεωχωρικών και ∆ιοικητικών
δεδοµένων στο νέο εξοπλισµό/λογισµικό.
● Εξυπηρέτηση νέων ρόλων από το σύστηµα και ενσωµάτωση βάσης
δεδοµένων σχετιζόµενων µε τη Γενική ∆/νση Ενέργειας (Γ∆Εν). του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
● Εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών του συστήµατος.
● Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για περίοδο 12 µηνών µετά την
οριστική παραλαβή του έργου .
Η υλοποίηση του Έργου διακρίνεται στα εξής τέσσερα τµήµατα-αντικείµενα εργασιών:

Προµήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (hardware)
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για την λειτουργία του
συστήµατος και δεσµεύεται ότι η τελική διαµόρφωση της τοπολογίας δικτύου θα τηρεί τις
απαιτήσεις που τίθενται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. (Γενική Γραµµατεία
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών) και το δίκτυο Σύζευξις.
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Προµήθεια

και

εγκατάσταση

Λογισµικού

-

Ανάπτυξη

Εφαρµογών

(Software)
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα ακόλουθα:
❏ Προµήθεια και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων για όλους τους εξυπηρετητές

(servers) και όλους τους υπολογιστές πελάτες. Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού
εικονικοποίησης (VM software) εάν προβλέπεται και απαιτείται.
❏ Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού δηµοσίευσης ιστοτόπου (web server) εάν

προβλέπεται και απαιτείται.
❏ Προµήθεια

και εγκατάσταση λογισµικού διαχείρισης βάσεων δεδοµένων όπου

προβλέπεται και απαιτείται.
❏

Αναβάθµιση/ανανέωση λογισµικού δηµοσίευσης γεωγραφικού περιεχοµένου από το
υφιστάµενο ARCgis SERVER 9.3..

❏ Αναβάθµιση / ανανεωση λειτουργιας ΓΠΣ γραφείου από arc info 9.3.
❏ Προµήθεια των απαραίτητων αδειών λογισµικού antivirus όπου κρίνονται απαραίτητες

για το παρεχόµενο λογισµικό.
Το βασικό λογισµικό συστήµατος θα περιλαµβάνει και σύστηµα προστασίας κρίσιµων
εφαρµογών από αστοχίες υλικού ή λογισµικού και διαγνωστικά εργαλεία και πλατφόρµα για
διαχείριση πρωτοκόλλου ελέγχου δικτύου.
Ανάπτυξη λογισµικού
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει κώδικα (µε άδεια Creative Commons) όπου και όσο αυτό είναι
απαραίτητο προκειµένου να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί για το
σύστηµα και εγγυάται την αδιάλειπτη και ενιαία συµπεριφορά των συστηµάτων.

Μετάπτωση της Βάσης ∆εδοµένων
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την µετάπτωση των υφιστάµενων δεδοµένων, είτε πρωτογενών
(υπόβαθρα vector & raster), είτε εισηγµένων, στις νέες βάσεις χωρίς απώλειες. Το νέο
σύστηµα οφείλει να περιλαµβάνει το σύνολο της υφιστάµενης πληροφορίας και να
ανταποκρίνεται τουλάχιστον εφάµιλλα σε όλες τις λειτουργίες του σηµερινού συστήµατος. Ο
Ανάδοχος δεσµεύεται για τον εξαντλητικό έλεγχο της διατήρησης των σηµερινών λειτουργιών,
πριν την ολική µετάπτωση του συστήµατος.
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Εκπαίδευση Χρηστών - Υπεύθυνων διαχείρισης- Συντήρηση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους Προκήρυξης, να εκδώσει
εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, να εκπαιδεύσει τους υποψήφιους χρήστες και τους
Υπευθύνους διαχείρισης του συστήµατος και να µεριµνά για την ορθή λειτουργία του
συστήµατος για δώδεκα (12) µήνες µετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών ανάπτυξης
και τροφοδοσίας του µε δεδοµένα.
Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα καλύψει τις Γενικές Απαιτήσεις καθώς και τις Λειτουργικές
Απαιτήσεις του συστήµατος που περιγράφονται στα οικεία τµήµατα του Τεύχους Προκήρυξης
και όπως εκεί εξειδικεύονται.
Για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του παραδοτέου και για λόγους συµβατότητας µε τον
αρχικό σχεδιασµό του ΛΑΤΟΜΕΤ, οι υπηρεσίες (services) που οφείλει να προσφέρει η εν
λόγω επέκταση περιγράφονται παρακάτω ως “υποσυστήµατα” .
Τα υποσυστήµατα θα πρέπει να νοούνται µάλλον σαν σύνολο εξοπλισµού – λειτουργικού βασικού λογισµικού (GIS ή/και βάση δεδοµένων µε τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης ή /και
όποιο άλλο απαιτούµενο “πακέτο λογισµικού”) - λογισµικό αναπτυγµένο από τον Ανάδοχο για
την εξυπηρέτηση των σκοπών του “υποσυστήµατος”.
Το ανωτέρω σύνολο νοείται εγκατεστηµένο σε αυτόνοµο εξυπηρετητή, διασυνδεδεµένο µε
τους υπόλοιπους εξυπηρετητές σε τοπικό υποδίκτυο (cluster). Κάθε υποσύστηµα δύναται να
υποκαθίσταται από εικονική µηχανή (VM) εάν από την ανάλυση προκύπτει σκοπιµότητα προς
τούτο εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ρητά διαφορετική απαίτηση παρακάτω:
Τα υποσυστήµατα στα οποία αναφέρεται το έργο είναι:

17. Υποσύστηµα Πληροφόρησης µέσω διαδικτύου (Υ∆).
18. Υποσύστηµα Μητρώων Λατοµικών Περιοχών, κλπ. (ΥΜ).
19. Υποσύστηµα Απεικόνισης στατικών γεωγραφικών δεδοµένων (ΥΑΣ∆) .
20. Υποσύστηµα Ελέγχου Επικάλυψης, Απεικόνισης, Εισαγωγής/ Ανάλυσης ∆εδοµένων
(ΥΕΕΕ) .
21. Υποσύστηµα διασύνδεσης ΟΠΣ µε λοιπές βάσεις Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. και DIAVGEIA.gov (Υδιασ.) .
22. Υποσύστηµα επαλήθευσης χρηστών για καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου (eπαράβολο) (Υ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ) .
23. Υποσύστηµα υπολογισµού µισθωµάτων του δηµοσίου "υποσύστηµα" καταλογισµού
τελών (ΥΜΤ) .
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24. Υποσύστηµα Υποβολής ∆ελτίων και Ανάλυσης ∆εδοµένων– Εξαγωγής Στατιστικών
∆εδοµένων (Υ-Σ∆) .
25. Υποσύστηµα βάσης δεδοµένων γεωθερµικών εφαρµογών.(ΥΓΘΕ)
Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές σχεδιασµού των υποσυστηµάτων
που περιγράφονται στα οικεία τµήµατα του Τεύχους Προκήρυξης και όπως εκεί εξειδικεύονται.

ΑΡΘΡΟ 3.
3.1

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης ορίζεται σε δέκα (10) µήνες, εφεξής συµβατικός
χρόνος. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της
παρούσας.. Η σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για σπουδαίο λόγο και για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών. Ο
δε Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών του κατά το επιπλέον
διάστηµα χωρίς επιπλέον αµοιβή ή οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση. Η παροχή των
ανατιθέµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται µε βάση το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης που περιλαµβάνεται στο Άρθρο 5 της παρούσας.

3.2

Τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, είναι δυνατόν ο
Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της προθεσµίας ή του χρόνου
παράδοσης του παραδοτέου, αφού επικαλεστεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναµία
τήρησης του συµφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς την Αναθέτουσα
Αρχή, η οποία πρέπει να αποφασίσει επί αυτής πριν από το χρόνο λήξης παράδοσης
του συνόλου του Έργου.

3.3

Η χρονική διάρκεια του Έργου µπορεί να παραταθεί, µε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής ή να µετατεθεί, σε περίπτωση λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία
εµπρόθεσµης παράδοσης ή όταν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, µε
ισόχρονη παράταση της προθεσµίας παράδοσης του παραδοτέου.

3.4

Μετά το πέρας του συµβατικού χρόνου αρχίζει η περίοδος των 12 µηνών που αφορά
την Τεχνική Υποστήριξη εκ µέρους του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του Έργου
και θα ονοµάζεται εφεξής Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
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ΑΡΘΡΟ 4.
4.1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ

Η διαπίστωση της τήρησης των όρων της Σύµβασης, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η
αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης του καθώς και η παραλαβή του συνόλου του
αντικειµένου της Σύµβασης θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής.

4.2

Η ΕΠΠΕ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα παρέχει κατευθύνσεις στον Ανάδοχο, θα
επιβλέπει σε τακτική βάση το έργο, θα διατυπώνει παρατηρήσεις και ενστάσεις, θα
συντάσσει τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων,
και θα προτείνει προς τα αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής την έκδοση εντολής
πληρωµής προς τον Ανάδοχο.

4.3

Ο Ανάδοχος και η ορισθείσα απ’ αυτόν Οµάδα Έργου του οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια
του συµβατικού χρόνου αλλά και κατά την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας να
ανταποκρίνεται άµεσα σε προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για συναντήσεις,
συσκέψεις και διαβουλεύσεις, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο κατά την ανέλεγκτη
κρίση της τελευταίας.

4.4

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια συµβατικού χρόνου αλλά και κατά την Περίοδο
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΠΕ και την Αναθέτουσα
Αρχή, και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισµού
και ελέγχου και υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

4.5

Η παρακολούθηση του έργου από την ΕΠΠΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
ευθύνη για σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την
παραλαβή του Έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναµορφώσει, ακόµα
κι όταν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξή του.

ΑΡΘΡΟ 5.
5.1

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ/ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του Έργου αναλύεται σε έξι (6) φάσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταρτίσει και να υποβάλει τα ακόλουθα Παραδοτέα (Π) ανά φάση υλοποίησης:
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•

Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού - Ανάλυση του υφιστάµενου συστήµατος
(Φάση α’), εντός χρονικού διαστήµατος 2 µηνών από την υπογραφή της παρούσας
Σύµβασης.

•

o

Παραδοτέο 1 (Πα1), αποτελεί ο απαιτούµενος εξοπλισµός,
εγκατασταθεί στο κτίριο του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., Μεσογείων 119.

που

θα

o

Παραδοτέο 2 (Πα2), αποτελούν οι αναλυτικοί
εγκαταστάθηκε.

o

Παραδοτέο 3 (Πα3), αποτελούν τα αντίγραφα τιµολογίων προµήθειας του
εγκατεστηµένου εξοπλισµού.

o

Παραδοτέο 4 (Πα4), αποτελούν τα έγγραφα πιστοποιήσεων /εγγυήσεων του
εγκατεστηµένου εξοπλισµού.

o

Παραδοτέο 5 (Πα5), αποτελεί η έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων και σεναρίων
ελέγχου.

o

Παραδοτέο 6 (Πα6), αποτελεί η έκθεση περιγραφής του νέου συστήµατος
(διαγράµµατα οντοτήτων – ροών entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική
συστήµατος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια συστήµατος, διασυνδεσιµότητα
εφαρµογών, κλπ.)

πίνακες του εξοπλισµού που

Προµήθεια λογισµικού- Ανάπτυξη Εφαρµογών (Φάση β’): 2ος – 5ος µήνας από την
υπογραφή της παρούσας

•

o

Παραδοτέο 1 (Πβ1), αποτελεί το «βασικό λογισµικό», το οποίο θα παραδοθεί σε
µορφή οπτικών δίσκων αποθήκευσης συνοδευόµενο από το πακέτο αγοράς
του κατασκευαστή, τις σχετικές άδειες και κωδικούς καθώς και τα τιµολόγια
αγοράς.

o

Παραδοτέο 2 (Πβ2), αποτελούν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 2 της παρούσας
«υποσυστήµατα», εγκατεστηµένα και λειτουργικά συνδεδεµένα µε το σύνολο
του εγκατεστηµένου λογισµικού.

o

Παραδοτέο 3 (Πβ3), αποτελεί το εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήµατος.

o

Παραδοτέο 4 (Πβ4), αποτελεί το εγχειρίδιο εγκατάστασης το οποίο θα
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις σχετικά µε το περιβάλλον
λειτουργίας, τις απαιτήσεις αποθήκευσης, τα παραδοτέα προϊόντα, τον πηγαίο
κώδικα των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν καθώς και την προσαρµογή και
συνέχεια των εργασιών.

o

Παραδοτέο 5 (Πβ5), αποτελεί το εγχειρίδιο επαλήθευσης των εφαρµογών , το
οποίο θα περιλαµβάνει ελέγχους διαφορετικών βηµάτων βάσει των σεναρίων
ελέγχου συστήµατος (acceptance tests), τα αποτελέσµατα δοκιµών κλπ.

Απόδοση σε λειτουργία Υποσυστηµάτων Στατιστικών / υποβάθρων & έλεγχοι (Φάση
γ’) : 5ος-6ος µήνας από την υπογραφή της παρούσας
o

Παραδοτέο 1 (Πγ1), αποτελεί η έκθεση ελέγχων.
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•

Απόδοση λοιπών υποσυστηµάτων (Φάση δ’) : 6ος-7ος µήνας από την υπογραφή της
παρούσας

o

Παραδοτέο

1

(Πδ1),

αποτελεί

η

έκθεση

ελέγχων-παρεµβάσεων-

αποτελεσµάτων.
o

•

Παραδοτέο 2 (Πδ2), αποτελεί η έκθεση αντιµετώπισης προβληµάτων.

Μετάπτωση της βάσης (σύνολο δεδοµένων) του ΛΑΤΟΜΕΤ στο νέο σύστηµα (Φάση ε’)
: 7ος-8ος µήνας από την υπογραφή της παρούσας

o

•

Παραδοτέο 1 (Πε1), αποτελεί η έκθεση ολοκλήρωσης φάσης.

Πλήρης λειτουργία - δοκιµές συντήρησης εκπαίδευση (Φάση ς’) : 8ος-10ος µήνας από
την υπογραφή της παρούσας
o

Παραδοτέο 1 (Πς1), αποτελεί η βάση δεδοµένων, ενηµερωµένη µε τα µέχρι
σήµερα καταχωρηµένα ηλεκτρονικά δεδοµένα.

o

Παραδοτέο 2 (Πς2), αποτελεί η επικαιροποιηµένη σειρά της τεχνικής και
λειτουργικής τεκµηρίωσης.

o

Παραδοτέο 3 (Πς3), αποτελεί η έκθεση απολογισµού.

ΑΡΘΡΟ 6.
6.1

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ

Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα παραδοτέα κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα, τα οποία
ελέγχονται από την ΕΠΠΕ σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις,
παραλείψεις ή αδυναµίες των παραδοτέων, η ΕΠΠΕ συντάσσει Πρωτόκολλα Οριστικής
Παραλαβής των παραδοτέων, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν υπερβαίνει τις
δέκα (10) ηµέρες από την παράδοση σε αυτήν των παραδοτέων.

6.2

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των παραδοτέων η ΕΠΠΕ διαπιστώσει
ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες, συντάσσει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής,
όπου διατυπώνει τις παρατηρήσεις της, το οποίο κοινοποιεί στον Ανάδοχο.

Στην

περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει το Παραδοτέο σε
προσήκουσα µορφή µε συµπληρωµένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή
αδυναµίες, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβεί τις δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ,
συµµορφούµενος πλήρως µε τις τελευταίες. Εάν το επανυποβληθέν παραδοτέο δεν
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θεωρηθεί και πάλι ικανοποιητικό κατά την κρίση της ΕΠΠΕ, αυτή συντάσσει
Πρωτόκολλο µη Παραλαβής, αναφέροντας σε αυτό λεπτοµερώς του λόγους της µη
παραλαβής. Η διαδικασία της επανυποβολής λόγω ελλείψεων, παραλείψεων ή
αδυναµιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές, µε τις ίδιες προθεσµίες.
Το ύστατο Πρωτόκολλο µη Παραλαβής κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός πέντε (5)
ηµερών και αποτελεί τη βάση περαιτέρω ενεργειών για την επιβολή ποινικών ρητρών,
την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου ή και την καταγγελία της σύµβασης.
6.3

Η ΕΠΠΕ καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωµα στο πλαίσιο της
παρακολούθησης του Έργου να ζητούν ενδιάµεσες εκθέσεις για την πορεία του µε
σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, όποτε κρίνεται
απαραίτητο προκειµένου να συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που
ανακύπτουν και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΠΠΕ
και της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ακολουθεί τις
σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις
διαδικασίες περί κηρύξεώς του ως έκπτωτου.

6.4

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειµένου
της Σύµβασης θα είναι το κτίριο του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119,
Αθήνα.

6.5

Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων του Αναδόχου που αφορούν το αντικείµενο της
Σύµβασης είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, η µορφή παράδοσης είναι ηλεκτρονική
και έντυπη σε δύο (2) αντίτυπα.

6.6

Η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης του εισερχόµενου Παραδοτέου αποτελεί και το τεκµήριο
για το εµπρόθεσµο ή µη της υποβολής του και της συµµόρφωσης του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 7.
7.1.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του
αντικειµένου της, γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν
όλες οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στην παρούσα.
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ΑΡΘΡΟ 8.
8.1

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αµοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των .............
χιλιάδων ευρώ (....000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι .......... ευρώ

(....000,00 €)

συνολικά. Στο ποσό της συνολικής αµοιβής του Αναδόχου περιλαµβάνεται κάθε
δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου,
συµπεριλαµβανοµένων

και

των

ασφαλιστικών

εισφορών

και

πάσης

φύσεως

φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
8.2

Η καταβολή της αµοιβής στον Ανάδοχο συµφωνείται ότι θα γίνει ως εξής:
➢ ποσό ίσο µε το κόστος εξοπλισµού (αποδεικνυόµενο µέσω των τιµολογίων)

µετά την παραλαβή της α’ Φάσης και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής της φάσης.
➢ ποσό ίσο µε το κόστος “βασικού λογισµικού” (αποδεικνυόµενο µέσω των

υποβαλλόµενων τιµολογίων) µετά την παραλαβή της β’ Φάσης και την έκδοση
του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της φάσης .
➢ ποσό

µέχρι

συµπληρώσεως

του

60%

της

συνολικής

αµοιβής

(συνυπολογιζοµένων των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί) µετά την
παραλαβή της γ’ Φάσης και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής της φάσης.
➢ Το υπολειπόµενο ποσό, ίσο µε το 40% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί

µετά την παραλαβή των παραδοτέων της τελικής φάσης ς’ και την έκδοση του
σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του Έργου .
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο που αντιστοιχεί σε ποσοστό
έως 20% επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η
προκαταβολή είναι έντοκη και χορηγείται µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής
προκαταβολής από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9.2
της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά
την παραλαβή από την ΕΠΠΕ, ισόποσης αξίας υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση όχι
πριν την παραλαβή των Παραδοτέων της φάσης α’ (Πα1, Πα2, Πα3, Πα4 και Πα5). Ο
Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει, πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής
αµοιβής, η οποία δεν δύναται να αναπροσαρµοστεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
8.3

Η κάθε πληρωµή θα γίνεται προς τον Ανάδοχο µε την προσκόµιση τιµολογίων καθώς
και κάθε δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις που θα ζητηθούν
από το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει την ευθύνη για τον
έλεγχο και την πληρωµή.
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8.4

Για την εκάστοτε πληρωµή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο απαιτούνται
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν
στην εκάστοτε πληρωµή από την Αναθέτουσα Αρχή και (β) υποβολή τιµολογίου και
λοιπών απαιτούµενων δικαιολογητικών.

8.5

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Στις τιµές, χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

8.6

Όλα τα συµβατικά τιµήµατα (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του
αντικειµένου της Σύµβασης.

8.7

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

8.8

Η αµοιβή θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης µε κωδικό MIS . 448114.

8.9

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγµή τις πληρωµές προς τον
Ανάδοχο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκοµιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως
την ηµεροµηνία προσκόµισης τους.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

9.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
9.1.1

Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας, ο Αντισυµβαλλόµενος καταθέτει
µε την υπογραφή της, την υπ’ αριθ. …………………… ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της …………… Τραπεζας, ποσού ..................... (................ €), το οποίο
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ
Φ.Π.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται στην από ..................... και µε αριθ. πρωτ.
………………….οικονοµική προσφορά του Αντισυµβαλλόµενου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 10.1 της Προκήρυξης.

9.1.2

Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µε εντολή της Αναθέτουσας
Αρχής προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, µε την ολοκλήρωση του έργου (10 µήνες από
την υπογραφή) αφού αντικατασταθεί από την EΓΓΥΗΤΙΚΗ EΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπως ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο.
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9.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
9.2.1

Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να συντηρεί το σύστηµα και να προσφέρει υπηρεσίες

υποστήριξης στο Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.-ΓΓΕΟΠΥ µε στόχο την επίλυση πιθανών προβληµάτων
κατά τη διάρκεια της 12µηνης περιόδου Τεχνικής Υποστήριξης, ενώ το σύστηµα θα το
χειρίζονται αποκλειστικά και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες δικαιοδοσίες, υπάλληλοι του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.-ΓΓΕΟΠΥ. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος µε την ολοκλήρωση του έργου
(10 µήνες) και για την παραλαβή του οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας ύψους 10% του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.
9.2.2

Εντός διαστήµατος 12 µηνών από την παραλαβή του συστήµατος, από τη συλλογή
των παρατηρήσεων και των εκκρεµοτήτων ενδέχεται να έχει δηµιουργηθεί η ανάγκη για
συγκεκριµένες

εντοπισµένες

παρεµβάσεις

ή

διορθώσεις

στη

λειτουργία

του

πληροφοριακού συστήµατος. Ο Ανάδοχος, µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια
Επιτροπή (εφόσον συνεχίζει να υφίσταται, άλλως µε το αρµόδιο Τµήµα Ανάπτυξης και
Ερευνών της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών της Γενικής ∆/νσης Ορυκτών Πρώτων
Υλών), θα προχωρά στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις όποτε είναι απαραίτητο.
9.2.3

Μετά το πέρας του 12µήνου θα πραγµατοποιηθεί η τελική αξιολόγηση του
εγκατεστηµένου πληροφοριακού συστήµατος µε την πλήρη λειτουργία του από το
ανθρώπινο δυναµικό του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.-ΓΓΕΟΠΥ σε συνεργασία µε το προσωπικό του
Αναδόχου. Μετά τη διαπίστωση ότι στο παρελθόν χρονικό διάστηµα το έργο έχει
λειτουργήσει κανονικά και όσα ενδεχόµενα προβλήµατα έχουν επιλυθεί από τον
Ανάδοχο η Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο (22
µήνες από την υπογραφή της παρούσας).

9.2.4

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο αυτή (12µηνο), εµφανισθούν σοβαρά κατά την
κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής, προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν
πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, αναστέλλεται η περίοδος
πλήρους λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει τη βλάβη ή
δυσλειτουργία εντός εύλογου χρόνου ανάλογα µε την βλάβη. Σε περίπτωση που δεν
γίνει δυνατή η διόρθωση της βλάβης και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου (εφόσον συνεχίζει να υφίσταται), το αρµόδιο
Τµήµα Ανάπτυξης και Ερευνών της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών της Γενικής
∆/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών εισηγείται την κατάπτωση µέρους ή του συνόλου της
εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.
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9.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Προϋπόθεση για την είσπραξη της προκαταβολής, σύµφωνα µε τους όρους της
παραγράφου 8.2 της παρούσας Σύµβασης, είναι η κατάθεση από τον Ανάδοχο,
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του
ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής και του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το
Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139) και έχει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό
το δικαίωµα. Μπορεί επίσης να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρασχεθεί
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
10.1

Για την πληρωµή του ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει και να υποβάλει στην Αναθέτουσα
Αρχή αντίστοιχο τιµολόγιο (Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών).

10.2

Το τιµολόγιο του Αναδόχου πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή τα στοιχεία που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τα οποία είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
• Αριθµός, τυχόν σειρά και ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου
• Τίτλος της Σύµβασης
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
• Αριθµός Φορολογικού Μητρώου της Αναθέτουσας Αρχής
• Επωνυµία και ∆ιεύθυνση του Αναδόχου
• Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Αναδόχου
• Ενέργεια και χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών
• Συνολικό τίµηµα σε ΕΥΡΩ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

10.3

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή µέρους ή του
συνολικού ποσού τιµολογίου, το οποίο δεν υποβάλλεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Οµοίως δύναται να αρνηθεί την πληρωµή µέρους ή του συνολικού ποσού τιµολογίου,
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σε περίπτωση που το Παραδοτέο δεν έχει παραδοθεί σύµφωνα µε τους όρους της
Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
11.1

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειµένου του Έργου καθώς και κατά την
Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε τις υπηρεσίες της Γενικής ∆/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών
ή µε τα πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε
να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του
Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν

στο

αντικείµενο

εργασιών

της

σύµβασης

(τακτικές

και

έκτακτες),

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
11.2

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της
Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε
σχέση µε τη σύµβαση. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συµµόρφωσης µε τις
νοµικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες ειδικότερα απορρέουν από το
εργατικό δίκαιο και το φορολογικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

11.3

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του,
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν

την

απαιτούµενη

εµπειρία,

τεχνογνωσία

και

ικανότητα,

ώστε

να

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι
θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν
προσώπων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν
αιτήµατός του, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε
άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας.
11.4

Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει,
αφενός, ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν
κανονικά τις υπηρεσίες τους, αφετέρου, ότι θα προβεί στις κατά τα ανωτέρω ενέργειες
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αντικατάστασης τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους αντίστοιχης εµπειρίας και
προσόντων.
11.5

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.

11.6

(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) Τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της
………………………… για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ……………………... ως λόγος απαλλαγής του
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.

11.7

(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) Εάν κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσής αυτών µε τους ίδιους όρους.

11.8

(Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) Σε περίπτωση
λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Αντισυµβαλλόµενο, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις βαρύνουν τα
εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ
των µελών που απαρτίζουν τον Αντισυµβαλλόµενο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή
πτώχευσης του Αντισυµβαλλόµενου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι αντίστοιχες Εγγυητικές Επιστολές (Καλής
Εκτέλεσης, Προκαταβολής κ.λ.π).
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες
προκύπτουν από τους Κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το ανωτέρω «Έργο» λαµβάνοντας υπ’ όψιν
καλές πρακτικές υλοποίησης παρόµοιων έργων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, κατά
τρόπο άρτιο από άποψη επιστήµης, τέχνης και πρακτικής εµπειρίας και σε κάθε
περίπτωση, σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισµένα επαγγελµατικά
πρότυπα και κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί απολύτως τις απαιτήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.

12.2

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του
εγκαίρως και προσηκόντως µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις
αρχές της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω, οφείλει κατά την
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων να συµµορφώνεται προς τις εντολές της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
13.1.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για να διευκολύνει
τον Ανάδοχο στην εκτέλεση του Έργου. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, η
Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει
στη διάθεσή της, θα διευκολύνει την πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιµες πηγές
πληροφοριών και θα συνδράµει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή
στοιχείων απαραίτητων για το έργο του. Θα κοινοποιεί επίσης στον Ανάδοχο τα
έγγραφα που, κατά την κρίση της, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του.

ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

14.1

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Συµβάσεως αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής και για
διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) ετών ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει
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εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να µην γνωστοποιήσει
µέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
14.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε
ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή να µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο
πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική του έγκριση.

14.3

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και
στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως
εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους,
ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η
τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες
διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας
που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές του πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα.

14.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του
µε τα συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει µε τη λήξη της συµβάσεως
όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην
Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού
υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες
που θα παρέχονται στο πλαίσιο της συµβάσεως από αυτόν.

14.5

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση
του αντικειµένου της συµβάσεως, ακόµη και µετά τη λήξη αυτής, να επιτρέπει στην
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτοµα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να
διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων αρχείων
προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του
αντικειµένου µε βάση τα αναφερόµενα στη Σύµβαση.

14.6

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι
και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στη µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας,
η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την
αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας.
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14.7

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που
τίθενται στη διάθεση της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά
φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα
δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14.8

Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη,
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
15.1

Ο Ανάδοχος µεταβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευµατικά
δικαιώµατα από την εκπόνηση του Έργου, καθώς και το αποκλειστικό και
απεριόριστο δικαίωµα όσον αφορά το χρόνο, χώρο και περιεχόµενο να κάνει
οποιαδήποτε χρήση του Έργου, όπως ενδεικτικά την άµεση ή έµµεση
αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, τη
µετάδοση,

την

παρουσίαση

(γραφική

απεικόνιση

και

µεταβίβαση

σε

πληροφοριακούς τοµείς software) ή δηµοσίευση σε οποιοδήποτε µέσο,
διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώµατα του Αναδόχου, όπως αυτά
προβλέπονται κάθε φορά στην οικεία νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
15.2

Όλες οι εκθέσεις, γνωµοδοτήσεις, υποµνήµατα, ενηµερώσεις, λοιπά στοιχεία,
που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, καθώς
και το σύνολο του αρχείου, που θα σχηµατιστεί κατά την εκτέλεση της
Σύµβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει κάθε σχετική απαίτηση
πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτά, και µε τη λήξη της Σύµβασης να
της τα παραδώσει.

15.3

Ο

Ανάδοχος

δεν

δικαιούται

να

κάνει

χρήση

του

Έργου

του,

συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιεύσεων, στο όνοµά του, σε επιστηµονικά
περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια, παρά µόνο εφόσον έχει την
έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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15.4

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιµοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε
τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του
πρωτοτύπου υλικού που παρήγαγε στα πλαίσια της παρούσας, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

15.5

Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του
Αναδόχου, οι οποίοι θα πρέπει να δεσµευθούν µε αντίστοιχη ρήτρα
παραχώρησης των πνευµατικών δικαιωµάτων προς την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
16.1

Ο Αντισυµβαλλόµενος µετά τη σύναψη της Σύµβασης δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει
οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης υπεργολαβικά σε
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην Προσφορά του,
ει µη µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν της χορήγησης σχετικής έγγραφης
έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.

16.2

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και
η εκτέλεση της Σύµβασης θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/
υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες/ υπεργολάβους µε
σκοπό την πλήρη υλοποίηση των εργασιών της Σύµβασης, µετά από προηγούµενη
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει
και έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία να προκύπτει ότι το νέο σχήµα
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της
Σύµβασης.

16.3

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία πρόσθετη αµοιβή οφείλει
σε οιονδήποτε τρίτο.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
17.1

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, κατόπιν συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις
του έναντι αυτής για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της
Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Στην
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως και να καταθέσει
όλα τα νόµιµα παραστατικά εκχώρησης στην Αναθέτουσα Αρχή.

17.2

Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση
συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης,
καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

17.3

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα µετά την αναγγελία ελευθερώνει την
Αναθέτουσα Αρχή απέναντι στην Τράπεζα και τον Ανάδοχο, ανεξαρτήτως από την
ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
18.1

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσας.

18.2

Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και ως τις 30
ηµερολογιακές ηµέρες:

▪

ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον
αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου

▪

ποσοστό 0,02% του συµβατικού τιµήµατος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
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18.3

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.

18.4

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις.

18.5

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τις ρήτρες σε µορφή
παρακράτησης από πληρωµές.

18.6

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση του Αρµοδίου
Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και, είτε θα παρακρατούνται από την εποµένη
πληρωµή του Αναδόχου, είτε θα καταβάλλονται από τον ίδιο, είτε θα καταπίπτουν από
την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

18.7

Ρητά συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω
ποινικών ρητρών δεν συµψηφίζονται µε τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές
επιστολές.

18.8

Στην περίπτωση που οι προθεσµίες των άρθρων 3, 5 ή/ και 6 της παρούσας Σύµβασης
παρέλθουν άπρακτες ή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις
τελικές υποδείξεις της Επιτροπής του Άρθρου 4 της παρούσας, µε απόφασή της η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί
εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός είκοσι (20) ηµερών από
τη λήψη της.

ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
19.1.

Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται
ουσιώδεις και η παραβίαση οποιουδήποτε εξ αυτών αποτελεί λόγο καταγγελίας της
Σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης.

19.2.

Καθυστέρηση σύµφωνα µε το άρθρο 18 της παρούσας που υπερβαίνει τις τριάντα
(30) ηµερολογιακές ηµέρες θεωρείται ασυνέπεια στην εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και επιφέρει την καταγγελία της Σύµβασης.

19.3.

Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας Σύµβασης και η
παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της ή/ και σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας να αποκατασταθεί ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το Ελληνικό
∆ηµόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η Σύµβαση καταγγέλλεται µε την κοινοποίηση
έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο.
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19.4.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δηλαδή κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου ή
καταγγελίας της Σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να επιστρέψει την έως τότε καταβληθείσα αµοιβή εντόκως από την ηµεροµηνία
καταβολής της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων
εσόδων.

19.5.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα µε προηγούµενη γραπτή
ειδοποίηση τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα
Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω
παράβαση µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή της
σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20.1.

Λύση της παρούσας Σύµβασης επιφέρουν οι παρακάτω λόγοι:
Α) Η εκτέλεση της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Άρθρου 7 της παρούσας
Σύµβασης.
Β) Η αµοιβαία έγγραφη συµφωνία των µερών.
Γ) Η καταγγελία της παρούσας Σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Άρθρο 19 της παρούσας.

20.2.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αντισυµβαλλόµενου ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση ή υπαγωγής αυτού στις ρυθµίσεις του
άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, τότε η παρούσα Σύµβαση που βρίσκεται σε
ισχύ, λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι Εγγυητικές
Επιστολές (Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής, Καλής Λειτουργίας).

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
21.1.

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία
και την εκτέλεση της παρούσας και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα
επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

21.2.

Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
22.1

Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τη Σύµβαση εάν εµποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους
ανωτέρας βίας.

22.2

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συµβάν
ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων µερών, το οποίο εµποδίζει ένα
από τα µέρη κατά την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν
οφείλεται σε παράπτωµα ή αµέλεια από µέρους του (συµπεριλαµβανοµένων και
των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα µπορούσε να αποφευχθεί
µε την επίδειξη άκρας επιµέλειας. Τα ελαττώµατα του εξοπλισµού ή των λογισµικών
ή οι καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του
προσωπικού του ή τα οικονοµικά προβλήµατα (αναφερόµενα ενδεικτικά) δεν
µπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία.

22.3

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο χρόνος
παράδοσης των υπηρεσιών ή και των παραδοτέων µπορεί να µετατεθεί ανάλογα. Η
απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που
απορρέουν από τη σύµβαση, κατά το µέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω
γεγονότα παρεµποδίζουν την εκπλήρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
23.1

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να
προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις
διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά την εκτέλεσή της, σχετικά µε το
αντικείµενό της. Για το λόγο αυτό, τα µέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύµβαση
θα λειτουργήσει µεταξύ τους σύµφωνα µε την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των
εκατέρωθεν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και αµφότεροι µε καλή πίστη
συµφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειµένου να λύνονται τυχόν
διενέξεις ή διαφορές.
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ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
24.1

Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να συµπληρωθεί, ως προς τους
µη ουσιώδεις όρους της, µόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συµφωνίας των µερών.

24.2

Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εκ των περιεχόµενων στην παρούσα όρων δεν
επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της Συµβάσεως, το οποίο ισχύει ως έχει.

24.3

Σε περίπτωση που θα υπάρξει διαφορά ή διάσταση του κειµένου της παρούσας
Συµβάσεως σε σχέση µε τα κατωτέρω έγγραφα στα οποία αυτή στηρίζεται,
συµφωνείται ότι η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:
α) η παρούσα Σύµβαση,
β) η υπ’ αριθ. ............ Απόφαση Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού,
γ) η υπ’ αριθ. ............ Προκήρυξη ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού της
Αναθέτουσας Αρχής,
γ) η µε αριθµ. Πρωτ. ……………………….. Προσφορά του Αναδόχου και
δ) η αλληλογραφία µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, όπου παρέχονται
διευκρινίσεις, εξηγήσεις και ειδικότερες οδηγίες σε σχέση µε την εκτέλεση της
Σύµβασης.

24.4

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο
ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄
όψιν για την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται
διαφορετικά στην παρούσα.

24.5

Αντίκλητος του Αντισυµβαλλόµενου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι
κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Αντισυµβαλλόµενο ορίζεται µε
την παρούσα ο ………………………., µε έδρα ……………, επί της οδού
.......................………………..

αρ.

…………….,

τηλ:

…………………...,

φαξ:……………….. και email:………………………….. Η κοινοποίηση εγγράφων
από την Αναθέτουσα Αρχή στον Αντισυµβαλλόµενο θα γίνεται είτε ταχυδροµικά στη
διεύθυνση αυτή, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, είτε µε φαξ.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, δύο έλαβε έκαστο
συµβαλλόµενο µέρος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

Ο Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Παναγιώτης Λαφαζάνης
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