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Αζήλα, 21 Οθησβξίνπ 2013 

Αξ. Πξση. 350/ΘΚ  
 

 
 
Ππορ: Ειδική Υπηπεζία Σςνηονιζμού και Εθαπμογήρ Φπημαηοδοηικών και Επενδςηικών 
Ππογπαμμάηων ηος Υποςπγείος Εξωηεπικών 
 
Κοιν/ζη: Γενικό Γπαμμαηέα Επενδύζεων (ΕΣΠΑ), κ. Γιαννούζη Γιώπγο 
    Πποϊζηάμενο Κενηπικήρ Διασειπιζηική Απσήρ, κ. Κοςκολιά Κωνζηανηίνο  

Πποϊζηάμενο Υπηπεζίαρ Διασείπιζηρ Χηθιακήρ Σύγκλιζηρ, κ. Γιαμποςπά   
Εμμανοςήλ   

 
 
Θέμα:  Σσόλια ζηη διαβούλεςζη για ηο ζσέδιο πποκήπςξηρ «Αναβάθμιζη ηλεκηπονικών 
ςπηπεζιών ηος ΥΠΕΞ ππορ ηοςρ πολίηερ και ηιρ επισειπήζειρ» 
 

Αμηόηηκνη θύξηνη, 
 
Με ην παξόλ έγγξαθό ζαο δηαβηβάδνπκε ηα ζρόιηα ηεο Δηαηξείαο Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ / 
Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ Κώδηθα (ΔΔΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) ζηε δηαβνύιεπζε γηα ην ζρέδην 
πξνθήξπμεο «Αναβάθμιζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ηος ΥΠΕΞ ππορ ηοςρ πολίηερ και ηιρ 
επισειπήζειρ» ζηο πλαίζιο ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Χηθιακή Σύγκλιζη», με 
κωδικό ΟΠΣ 376048. 
 
Έλαο από ηνπο ζθνπνύο ηεο ΔΔΛ/ΛΑΚ είλαη λα ελεκεξώλεη ηνπο Γεκόζηνπο Φνξείο θαη ηηο 
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ζρεηηθά κε ηελ ηζόηηκε αληηκεηώπηζε πνπ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ απέλαληη 
ζην Αλνηρηό Λνγηζκηθό θαη λα παξεκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ ζπκβαίλεη 
ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα λνκηθά κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηελ 
Δπξώπε ώζηε λα κελ παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηεο ηζόηεηαο θαη ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, θαη 
λα κε γίλεηαη δηάθξηζε ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ. 
 
Για λόγοςρ διαθάνειαρ και ανοισηόηηηαρ πποηείνοςμε να γίνεηαι σπήζη ηων ςπηπεζιών 
διαβούλεςζηρ πος πποζθέπονηαι ζηο www.opengov.gr για ηιρ διαβοςλεύζειρ όλων ηων 
διαγωνιζμών ηος δημόζιος ηομέα. Με αςηό ηον ηπόπο θα ςπάπσει ένα ζημείο όπος θα 
αναπηώνηαι όλοι οι διαγωνιζμοί και μια ενιαία και διαθανήρ διαδικαζία διαβοςλεύζεων, 
ώζηε  όλοι οι ζςμμεηέσονηερ ζηην κάθε διαβούλεςζη να μποπούν να βλέποςν ηα ζσόλια 
ηων ςπολοίπων ζςμμεηεσόνηων, ηο ποζοζηό ζςμμεηοσήρ αλλά και ηιρ ηεκμηπιωμένερ 
απανηήζειρ ηων απμοδίων ζηελεσών ζηα ζσόλια καθώρ και ηιρ όποιερ αλλαγέρ ζηο ηεύσορ 
ηος κάθε διαγωνιζμού. 
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ην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί ππάξρεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζρνιίσλ καο γηα ζεκεία ηνπ 
δηαγσληζκνύ ηα νπνία πξνηείλνπκε λα βειηησζνύλ ζην ηεύρνο πξνθήξπμεο. 
 
 
 

                  Με εθηίκεζε,         
  Ο πξόεδξνο Γ             

 
  Θεόδσξνο Καξνύλνο       
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Παξάξηεκα 
 

Γηαθήξπμε Μέξνο Α - Α 3.4.7 Λνγηζκηθό GIS & ράξηεο, ππόβαζξα 
 
Απαίηεζε 
Σα ππνζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη γεσγξαθηθήο επθπΐαο, ζα πξέπεη λα 
διαλειηοςπγούν πιήξσο. ην πιαίζην ηεο νινθιήξσζήο ηνπο, ζα πξέπεη λα ελζσκαηώζνπλ 
γεσγξαθηθά δεδνκέλα (ζηα πξόηππα δεκνθηιώλ π.ρ. δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Maps Data 
API, Bing Maps API & SDK Google Maps / Live Maps, ΔΚΥΑ θ.ά.) ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά 
κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο. 
 
Παξαηήξεζε 
Ο επίζεκνο ράξηεο ηεο Διιάδαο είλαη εθείλνο ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. πνπ ρξεζηκεύεη ζαλ ππόβαζξν 
ηνπ Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη από όιεο ηηο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο. 
Άξα ζπλδπάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ Δζληθώλ Φνξέσλ ζε εληαία βάζε. 
Η ΔΚΥΑ ΑΔ έρεη δεκηνπξγήζεη θαη δηαζέηεη ην αληίζηνηρν ΑΡΙ. 
Πξέπεη νπσζδήπνηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππόβαζξν απηό θαη ην ΑΡΙ ώζηε ην ΤΠΔΞ λα 
είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηνλ ππόινηπν Δζληθό Μεραληζκό. 
 

Γηαθήξπμε Μέξνο Γ - C3.13 Πίλαθαο πκκόξθσζεο πζηήκαηνο Γεσγξαθηθήο 
Πιεξνθόξεζεο/Δπθπΐαο 
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

43. Γπλαηόηεηα 
Checkout/Check-in 

& 
Replication 

Η νξνινγία (check in – check out) παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν 
ινγηζκηθό ην νπνίν αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα 
δηαρείξηζε θαηαλεκεκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα ελζσκάησζε κεηαβνιώλ 
κεηαμύ αληηγξάθσλ ηεο γεσρσξηθήο ΒΓ (insert, update, replace) 
κε βάζε έλα θνηλό πεδίν αλαθνξάο (ID) θαη έιεγρν κεηαβνιήο 
ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε εγγξαθήο. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 
αλαιπζεί ε απαίηεζε ώζηε λα κπνξεί λα απαληεζεί 
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ΒΓ θαη εθαξκνγώλ. 
εκεηώλεηαη όηη α) από ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ Α.3.4.7 δελ πξνθύπηεη ε απαίηεζε 
ιεηηνπξγίαο θαηαλεκεκέλσλ βάζεσλ θαη β) ε παξαπάλσ 
ιεηηνπξγία, ζην ινγηζκηθό πνπ ηελ έρεη θαζηεξώζεη, απαηηεί λα 
έρνπλ ιεθζεί εηδηθέο πξόλνηεο ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο γεσγξαθηθήο 
βάζεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί. 
Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 
θάιπςε ηεο πηζαλά λα δώζεη κεγαιύηεξε βαζκνινγία νπόηε 
δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα. 

 
Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα άιιεο πξνδηαγξαθέο πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθέο. 
 

Γεληθό ρόιην  
ηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο C3.13 απαηηνύληαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ δελ 
απαηηνύληαη από ηελ Δλόηεηα Α.3.4.7.  
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πγθεθξηκέλα δεηνύληαη α) ε δπλαηόηεηα εμαηξεηηθά ζπρλήο παξαγσγήο πςειήο πνηόηεηαο 
ζηαηηθώλ ραξηώλ , β) ε δπλαηόηεηα εμαηξεηηθά ζπρλήο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο από πνιινύο 
ρξήζηεο, είηε κέζα από ην WEB, είηε από ην DeskTop είηε κέζα από SmartPhones, γ) Η 
δπλαηόηεηα θαηαλεκεκέλσλ βάζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ, ελώ από όηη θαίλεηαη πξόθεηηαη λα 
δεκηνπξγεζεί κία θεληξηθή βάζε. 
Οη αδηθαηνιόγεηεο απηέο απαηηήζεηο, πέξαλ από ην γεγνλόο όηη γηα λα είλαη ρξήζηκεο ζα 
απαηηήζνπλ ζηξαηηά από εμεηδηθεπκέλνπο ρεηξηζηέο πνπ άιιε δνπιεηά δελ ζα έρνπλ παξά 
κόλνλ λα εηζάγνπλ δεδνκέλα, θάηη πνπ θαίλεηαη θαζαξά όηη δελ είλαη ε πεξίπησζε ηεο 3.4.7, 
πξνζζέηνπλ εμαηξεηηθά πςειό θόζηνο πξνκήζεηα αιιά θαη ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. 
Να ηνλίζνπκε επίζεο όηη ηίπνηα δελ γίλεηαη απηόκαηα. Έηζη θαη ηα κεηαδεδνκέλα θαηά 
INSPIRE πξνθεηκέλνπ λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηελ Οδεγία θαη λα πεξηέρνπλ όιν ηα 
απαηηνύκελν πεξηερόκελν κε αθξίβεηα θαη ελεκεξόηεηα, πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη 
θαηάιιεια από ην πξνζσπηθό. Οη πξνδηαγξαθόκελνη ζηνλ πίλαθα κεραληζκνί δηαζθαιίδνπλ 
κηθξό κόλνλ κέξνο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ, θάηη παξαδεθηό γηα κεζαίεο θαη κηθξέο ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο, αιιά αλεπίηξεπην από ην ΤΠΔΞ ή άιινπο Κξαηηθνύο / Γεκόζηνπο Φνξείο πνπ 
κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν απνηεινύλ πεγή Γεκόζηαο Πιεξνθόξεζεο. 
 
 

Γηαθήξπμε Μέξνο Γ - C3.8 Πίλαθαο πκκόξθσζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 
Γεδνκέλσλ  
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

6. Γξαθηθό πεξηβάιινλ θεληξηθνύ 
ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο, κε ηηο παξαθάησ 
δπλαηόηεηεο: 

 δηαρείξηζε database instance 
(π.ρ. start, stop, recovery)  

 δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ ηεο 
βάζεο (π.ρ. ρξεζηώλ, πηλάθσλ, 
views, stored procedures θ.ιπ.)  

 ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ 
ζηνηρείσλ ρξήζεο θαη επίδνζεο  

 tuning  

 capacity planning 

 έιεγρνο γεγνλόησλ (events) θαη 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο jobs 

Γελ είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαία ε ύπαξμε 
γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο γηα έλα 
έξγν ηέηνηαο έθηαζεο, ηνπ νπνίνπ ην 
εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθό ζα δηαρεηξίδεηαη 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ππνζηήξημεο. 

8. Γπλαηόηεηεο auditing γηα επηηπρείο θαη 
αλεπηηπρείο ελέξγεηεο ζε επίπεδν 
πξόζβαζεο ζηε Βάζε θαη ζηα Γεδνκέλα. 

Σν auditing κπνξεί λα πινπνηεζεί πνιύ απιά 
σο DatabasTriggers θαη επνκέλσο ε απαίηεζε 
απηή κπνξεί λα θαιπθζεί από νπνηνδήπνηε 
ινγηζκηθό ΒΓ πνπ ππνζηεξίδεη Triggers. 

10. Να ππνζηεξίδεηαη νινθιήξσζε 
ηνπο ζπζηήκαηνο ΒΓ κε ηηο 
ππόινηπεο εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ 
όζνλ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε 
θαη δηαβαζκηζκέλε πξόζβαζε 
ρξεζηώλ. 

Απηό δε κπνξεί λα είλαη απαίηεζε ηεο ΒΓ αιιά 
εμαξηάηαη εμ' νινθιήξνπ από ηελ πινπνίεζε 
ησλ developers ηνπ έξγνπ. Δπνκέλσο ε 
πξνδηαγξαθή απηή ιύλεηαη πξνγξακκαηηζηηθά. 
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13. Πνιιαπιέο κέζνδνη νξγάλσζεο 
ησλ δεδνκέλσλ 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ε πξνδηαγξαθή είλαη 
αζαθήο. 

21. Να ππνζηεξίδνληαη δπλαηόηεηεο 
θαη επηθνηλσλία κε άιιεο, εηεξνγελείο 
Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 

Η πξνδηαγξαθή απηή ιύλεηαη πξνγξακκαηηζηηθά 
ρσξίο ηελ αλάγθε ύπαξμεο εμεηδηθεπκέλσλ 
εξγαιείσλ. 

22. Τπνζηήξημε γξαθηθώλ εξγαιείσλ 
γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ από 
εηεξνγελή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Η πξνδηαγξαθή απηή ιύλεηαη πξνγξακκαηηζηηθά 
ρσξίο ηελ αλάγθε ύπαξμεο εμεηδηθεπκέλσλ 
εξγαιείσλ. 

25. Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κίαο ή 
πεξηζζόηεξσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ΒΓ ζε 
δηαθνξεηηθνύο θόκβνπο (nodes) ελόο 
hardware cluster ησλ εμππεξεηεηώλ ΒΓ 

Φσηνγξαθίδεηαη ην πξντόλ Oracle RAC. Γελ 
πξνθύπηεη πσο είλαη αλαγθαία κία ηόζν 
εθηεηακέλε εγθαηάζηαζε ΒΓ από ηηο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο όπσο πεξηγξάθνληαη. 

26. Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα 
δηαθαλνύο εμππεξέηεζεο ησλ 
εθαξκνγώλ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ 
cluster ησλ θόκβσλ ώζηε ζε 
πεξίπησζε παύζεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ελόο θόκβνπ λα γίλεηαη 
απηόκαηα (θαη όρη κε αλζξώπηλε 
παξέκβαζε) failover ζηνλ άιινλ 
θόκβν 

Φσηνγξαθίδεηαη ην πξντόλ Oracle RAC. Γελ 
πξνθύπηεη πσο είλαη αλαγθαία κία ηόζν 
εθηεηακέλε εγθαηάζηαζε ΒΓ θαη κάιηζηα κε 
απαηηήζεηο ζηηγκηαίνπ failover από ηηο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο όπσο πεξηγξάθνληαη. 

27. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ΒΓ λα 
αμηνπνηεί όιεο ηηο παξαθάησ 
πξνδηαγξαθέο: 

 Να κελ απαηηνύληαη αιιαγέο ζηηο 
εθαξκνγέο (θώδηθα / 
επηρεηξεζηαθή ινγηθή) ζηελ 
πεξίπησζε πξνζζήθεο λέσλ 
nodes ζηνλ cluster 

 Να κελ απαηηνύληαη αιιαγέο ζηε 
δνκή (schema) ηεο ΒΓ ζηελ 
πεξίπησζε πξνζζήθεο λέσλ 
nodes ζηνλ cluster 

Φσηνγξαθίδεηαη ην πξντόλ Oracle RAC. Γελ 
πξνθύπηεη πσο είλαη αλαγθαία κία ηόζν 
εθηεηακέλε εγθαηάζηαζε ΒΓ από ηηο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο όπσο πεξηγξάθνληαη. 
 

28. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ΒΓ λα 
αμηνπνηεί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Σν ζύλνιν ησλ θόκβσλ λα 
εμππεξεηνύλ όιεο ηηο εθαξκνγέο 
αλά πάζα ζηηγκή 

 Οη θόκβνη ηνπ cluster λα κπνξνύλ 
λα δηακνηξάζνπλ κεηαμύ ηνπο ηνλ 
θόξην όισλ ησλ εθαξκνγώλ 
Έξγνπ (application load 
distribution) ζην επίπεδν ησλ 
δεδνκέλσλ. 

Φσηνγξαθίδεηαη ην πξντόλ Oracle RAC. Γελ 
πξνθύπηεη πσο είλαη αλαγθαία κία ηόζν 
εθηεηακέλε εγθαηάζηαζε ΒΓ θαη κάιηζηα κε 
απαηηήζεηο load balancing από ηηο ππεξεζηαθέο 
αλάγθεο όπσο πεξηγξάθνληαη. 
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29. Γπλαηόηεηα ππνζηήξημεο objects γηα 
απηόκαηε εμαγσγή κεηαδνκέλσλ (Text & 
metadata), 
είηε κέζσ ελδηάκεζεο εθαξκνγήο, είηε 
κέζσ ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

Φσηνγξαθίδεηαη ην πξντόλ Oracle Text. Γελ 
πξνθύπηεη πσο είλαη αλαγθαία ε δπλαηόηεηα λα 
είλαη ελζσκαησκέλε κέζα ζηε ΒΓ από ηηο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο όπσο πεξηγξάθνληαη, 
ππάξρνπλ εμσηεξηθέο ιύζεηο πνπ κπνξνύλ λα 
εθαξκνζηνύλ. Δπίζεο επηζεκαίλεηαη πσο ε 
πξνδηαγξαθή είλαη αζαθήο. 

30. Τπνζηήξημε objects κε δπλαηόηεηα 
Indexing ζε όινπο ηνπο επξέσο 
ρξεζηκνπνηνύκελνπο ηύπνπο 
αξρείσλ (documents, images, videos, 
audio θ.ιπ.). Γηα ηα αξρεία πνιπκέζσλ 
(εηθόλεο, 
audio, video,) ε δπλαηόηεηα 
indexing λα αθνξά ηνπιάρηζηνλ 
ζηα κεηαδεδνκέλα ησλ αξρείσλ. 

Φσηνγξαθίδεηαη ην πξντόλ Oracle interMedia. 
Γελ πξνθύπηεη πσο είλαη αλαγθαία ε δπλαηόηεηα 
επξεηεξίνπ πνιπκέζσλ (multimedia indexing) λα 
είλαη ελζσκαησκέλε κέζα ζηε ΒΓ από ηηο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο όπσο πεξηγξάθνληαη. 
πλήζσο κηα ηέηνηα πξνδηαγξαθή ππνδειώλεη 
αλεπαξθή ηερληθό ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη πσο ππάξρνπλ εμσηεξηθέο ιύζεηο 
πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. 

31. Γπλαηόηεηα auto compression/encryption 
ησλ δεδνκέλσλ 

Φσηνγξαθίδεηαη ην πξντόλ Oracle Advanced 
Compression. Γελ πξνθύπηεη πσο είλαη 
αλαγθαία ε δπλαηόηεηα ζπκπίεζεο λα βξίζθεηαη 
ελζσκαησκέλε ζηε ΒΓ, θαζώο ε ζπκπίεζε 
κπνξεί λα γίλεηαη ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο 
αξρείσλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ππάξρνπλ θαη άιια 
ινγηζκηθά ΒΓ πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπκπίεζε 
δεδνκέλσλ. 

 


