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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διαχείριση του κόμβου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Διαδίκτυο 

 

 

Ανακοινώνεται ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του και της παρουσίας του στο Διαδίκτυο, προτίθεται να 

προχωρήσει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στα παραπάνω αντικείμενα), με σκοπό τη λειτουργία του κόμβου που 

διαθέτει (www.geotee.gr). 

 

Οι γενικές απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχονται περιγράφονται στη 

παράγραφο με τίτλο απαιτήσεις υπηρεσιών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις-προσφορές τους 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) internet@geotee.gr, το 

αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013. 

Απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις θα δίνονται μέσω της διεύθυνσης 

email internet@geotee.gr ή μέσω του κόμβου www.geotee.gr. 
 

 

 

 

 
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Απαιτήσεις υπηρεσιών 

 

 
1 
 

Ο κόμβος να είναι προσβάσιμος 24 ώρες/365 μέρες το χρόνο, διαθέτοντας 
επαρκές εύρος ζώνης1 για να εξυπηρετεί τις εισερχόμενες αιτήσεις. 

 
2 
 

Ο κόμβος θα φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις ευθύνης του αναδόχου  

 
3 

Οι διαχείριση των ειδήσεων («ανέβασμα» / διόρθωση / διαγραφή) θα 
γίνεται μέσω εργαλείου που θα παρέχει ο ανάδοχος, ενώ η ενημέρωση του 
κόμβου για τις αλλαγές που έγιναν μέσω του εργαλείου θα πρέπει να είναι 
άμεση 

4 

Ο ανάδοχος λαμβάνοντας γνώση των «τεχνολογιών» που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στον υπάρχων κόμβο (www.geotee.gr), θα πρέπει να είναι 

σε θέσει να συντηρήσει / επεκτείνει την υπάρχουσα υλοποίηση (κόμβος 
μαζί με υποστηρικτικά εργαλεία π.χ. για καταχώρηση ειδήσεων, διαχείριση 
περιεχομένου newsletter κ.α.). 

 
5 
 

Ο κόμβος πρέπει να υποστηρίζει όλους τους ευρέως χρησιμοποιούμενους 
browsers (π.χ. Internet Explorer, Firefox κ.α.) 

6 

Ο κόμβος να είναι εύκολα πλοηγήσιμος. Ιδιαίτερα θα πρέπει: 
 Να είναι εμφανές από κάθε σελίδα σε ποιο σημείο της «δομής» του 

κόμβου βρίσκεται 
 Να μπορεί να μεταβεί εύκολα από σελίδα σε σελίδα χωρίς να γυρίσει 

στην αρχή 

7 

Ο κόμβος θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη μελλοντική 
επέκταση των on-line υπηρεσιών γραμματείας, τόσο όσον αφορά την 
επικοινωνία των γεωτεχνικών με το Επιμελητήριο, (π.χ. on-line υποβολή 
αίτησης για χορήγηση βεβαιώσεων κ.α.), όσο και την παροχή on-line 
πιστοποιητικών από το Επιμελητήριο προς τα μέλη του (μετά την τήρηση 
όλων των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων) 

8 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να επεκτείνει τους πόρους που 
διαθέτει (εύρος ζώνης Internet, αποθηκευτικός χώρος, υπολογιστική ισχύς, 
λογισμικό κ.α.) για την εξυπηρέτηση του κόμβου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε καθώς και 
την υλοποίηση τυχών άλλων υπηρεσιών που θα συμφωνηθούν άμεσα ή 
μελλοντικά 

9 

Εκτός από τις υπηρεσίες για τη λειτουργία του κόμβου θα πρέπει να 
προσφερθούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2για τις ανάγκες του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε με δυνατότητα επιλογής για την εφαρμογή/ενεργοποίηση anti 
spamming, antivirus, auto-responder, web-mail, black/white lists, 
emailing lists κ.α. 

                                                 
1
 Μια εκτίμηση των μηνιαίων αναγκών σε bandwidth του site/emails του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι περίπου 17 GB. 

2
 Ο τρέχων αριθμός των email accounts είναι 42. Θα πρέπει όμως να παρέχεται οι δυνατότητα για δημιουργία 

επιπλέον λογαριασμών 

http://www.geotee.gr/
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10 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατάλληλα εργαλεία 
διαχείρισης της λειτουργίας των email λογαριασμών του geotee.gr και να 
εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία τους 

11 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να «φιλοξενήσει» τυχόν custom-
made εφαρμογές σε δικούς του servers, (π.χ. εφαρμογή messaging με 
απαιτήσεις εγκατάστασης Βάσης Δεδομένων κ.α.) 

12 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιήσει την αποστολή 
εβδομαδιαίου newsletter προς τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

13 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει φιλοξενία στο σύστημα 

online.geotee.gr καθώς και κάθε διευκόλυνση προς το διαχειριστή του 

παραπάνω συστήματος προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα και 
αδιάλειπτα 

14 

Είναι επιθυμητό για την εγκατάσταση του κόμβου και των άλλων 

υπηρεσιών (emails, newsletter) να χρησιμοποιηθεί η εταιρεία Rackspace 

στην οποία είναι ήδη εγκατεστημένα οι τρέχουσες υπηρεσίες του κόμβου, 

email καθώς και άλλα συστήματα (online.geotee.gr) 

15 

 
O ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εργαλείο διαχείρισης της εβδομαδιαίας 
ενημέρωσης (newsletter) των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (π.χ. ποιες ειδήσεις θα 
σταλούν, ποια είναι η τρέχουσα μορφή του newsletter κ.α.) 
 

16 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιεί αιτήματα για μαζική 
αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς συγκεκριμένων 
αποδεκτών το αργότερο εντός 48ώρου από την αίτηση αποστολής τους από 
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

17 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιεί τα αιτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που 
σχετίζονται με την καλή λειτουργία των προσφερομένων υπηρεσιών, σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επί ποινεί ενεργοποίησης ρητρών.   

18 

Ο ανάδοχος θα πρέπει στο τέλος της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ανανέωσης, να παραδίδει το 
σύνολο της τρέχουσας υλοποίησης του κόμβου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθώς και 
των υποστηρικτικών του εργαλείων, σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο 

19 

Στην περίπτωση τερματισμού της συνεργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να 
παράσχει κάθε εύλογη διευκόλυνση για την απρόσκοπτη μετάβαση στη 
διάδοχη κατάσταση, χωρίς διακοπή λειτουργίας των προσφερομένων 
υπηρεσιών 

 

http://online.geotee.gr/AdminLog.aspx
http://www.rackspace.com/
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