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Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την ετήσια συνδρομή σε δύο βάσεις νομικών
δεδομένων, οι οποίες απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
μας, καθώς θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της και
την εκπλήρωση των σκοπών της.

.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α) H Qualex αποτελεί την νέα Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου της ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα νομικής πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί στον
χώρο της Δικαιοσύνης, τη συνδρομή κορυφαίων ειδικών, πανεπιστημιακών εργαστηρίων,
ερευνητικών κέντρων και εταιριών τεχνολογίας.
•
o Mοναδικό εύρος πληροφοριών
•
o Έξυπνη αναζήτηση
•
o Καινοτόμα εργαλεία χρήσης και πλοήγησης
•
o Διαρκώς ανανεούμενος θησαυρός νομικών όρων
•
o Συνδυασμός προηγμένων τεχνολογιών όπως τεχνητή Ευφυία AI, Οπτική Αναγνώριση
Χαρακτήρων (OCR)
καθιστούν την Qualex την Επόμενη Μέρα στην έρευνα, αναζήτηση και αξιοποίηση όλων των
πηγών νομικού περιεχομένου.
Η Qualex, παρέχει πλήρες νομικό περιεχόμενο πλήρως διασυνδεδεμένο μεταξύ του
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταχωρίζεται το πλήρες και σε ιστορικό βάθος δεκαετιών κείμενο
της νομοθεσίας, νομολογίας, βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας, διοικητικών εγγράφων πλήρως
διασυνδεδεμένων μεταξύ τους xωρίς να χρειάζεται να προστρέχει ο χρήστης σε άλλες πηγές.
Η πρόσβαση στην Qualex εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πηγές νομικού περιεχομένου :
•
o Νoμολογία, εκτεταμένα επιλεγμένη από τα Ανώτατα Δικαστήρια, Διοικητικά Εφετεία,
Εφετεία, Δικαστήρια Ουσίας, Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία όλης της χώρας
•
o Νομοθεσία, πλήρες κείμενο με ιστορικό επικαιροποίησης
•
o Bιβλιογραφία, από το σύνολο των εκδόσεων της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
•
o Αρθρογραφία, από το σύνολο των επιστημονικών περιοδικών της ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και άλλα

•
o Eγκυκλίους και πληθώρα εγγράφων της Διοίκησης (Υπουργείων, Ασφαλιστικών Ταμείων,
Δημοσίων Φορέων, Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Πράξεις Ανεξάρτητων
Αρχών, Πρακτικά Επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων του ΣτΕ και άλλα
•
o Yποδείγματα, διαφόρων κλάδων δικαίου, σε επεξεργάσιμα αρχεία
•
o Διαγράμματα ροής νομικών εργασιών και checklists
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Η Qualex αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση έρευνας, παρακολούθησης και διαχείρισης του
νομικού έργου:
•
o Παρέχει πρόσβαση σε πλήρες νομικό περιεχόμενο, διασυνδεδεμένο μεταξύ του
•
o Διαθέτει προηγμένα εργαλεία και εφαρμογές (ΙQ Qualex) που αναζητούν, καλύπτουν και
προβλέπουν εξειδικεύμενες ανάγκες του χρήστη
•
o Διασυνδέεται με το λογισμικό Αlma next για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του νομικού
έργου
•
o Επιτρέπει πρόσβαση από παντού (pc, κινητό, tablet) καθώς είναι υλοποιημένη σε web
περιβάλλον
•
o Προσφέρει ευκολία χρήσης, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και εμπειρία πλοήγησης
Η συνολική δαπάνη (ετήσια συνδρομή, για το πακέτο Qualex premium) που προϋπολογίζεται στο
ποσό των 1.116,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2022, σε βάρος του ΚΑ 02.00.6451.001, με τίτλο
««Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση,
ύψους 25.000€.
Β) Η πλατφόρμα sakkoulas-online.gr αποτελεί τη βάση νομικών δεδομένων της εκδοτικής εταιρείας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ. Στόχος του sakkoulas-online είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου
νομική πληροφόρηση στον νομικό κόσμο της Χώρας.
Στη βάση βρίσκονται καταχωρημένα εκατοντάδες βιβλία, τα οποία μπορούν οι συνδρομητές να
διαβάσουν όπως στην έντυπη μορφή τους, με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμοί
σελίδων, αριθμοί περιθωρίου κ.λπ.), προκειμένου να είναι ευχερής η παραπομπή από τους χρήστες
στις πηγές. Η ενημέρωση του ιστοτόπου γίνεται καθημερινά τόσο με τις νέες κυκλοφορίες όσο και
με παλαιότερους τίτλους. Υπολογίζεται ότι καταχωρείται ένα βιβλίο/τεύχος περιοδικού ανά τρεις
ημέρες.
Περιέχονται, ακόμη, 9 νομικά περιοδικά από το έτος 1989 (ΕλλΔνη, ΕΠολΔ, ΕπισκΕΔ, ΔιΔικ,
ΕφημΔΔ, ΔτΑ, Ενέργεια & Δίκαιο, RHDI, Νομοκανονικά). Το sakkoulas-online περιέχει έτσι τα
πλήρη κείμενα άνω των 5.000 νομικών μελετών και γνωμοδοτήσεων που έχουν δημοσιευθεί στον
νομικό τύπο και σε συλλογικούς τόμους.
Περιλαμβάνονται ακόμη δεκάδες χιλιάδες δημοσιευμένες αποφάσεις ελληνικών και διεθνών
δικαστηρίων, σχολιασμένες και μη. Τέλος, ο ιστότοπος ενημερώνεται διαρκώς με αδημοσίευτες
αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.
Τα περιεχόμενα της βάσης είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία αναφορά σε
απόφαση που παραπέμπεται σε ένα κείμενο (σε άλλη δικαστική απόφαση, σε μία μελέτη κ.ο.κ.)
αποτελεί υπερ-σύνδεσμο προς την απόφαση αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για παραπομπές σε βιβλία,
μελέτες και νομοθετικά κείμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συνδρομητές έχουν άμεση πρόσβαση σε
όσα κείμενα τους ενδιαφέρουν με ένα κλικ.
Η αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα στη βιβλιογραφία, νομολογία,
νομοθεσία αλλά και τα αποτελέσματα να ταξινομούνται βάσει της κατηγοριοποίησής των.
Το sakkoulas-online παρέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δυνατότητες αναζήτησης:

•
Βάσει λέξεων ή/και φράσεων στα πλήρη κείμενα όλου του περιεχομένου με δυνατότητα
χρήσης Boolean operators (AND, OR, NOT).
•
Από λημματικό ευρετήριο 3 επιπέδων, το οποίο αριθμεί πάνω από 66.000 νομικούς όρους
•
Βάσει διάταξης νομοθετήματος/νομοθετημάτων
•
Βάσει συγγραφέα/συγγραφέων
•
Στη βιβλιογραφία: βάσει χρονολογίας έκδοσης, isbn/issn, τύπου έκδοσης
•
Στη νομολογία: με φράση στις περιλήψεις, βάσει δικαστηρίου, έτους και αριθμού απόφασης
•
Στη νομοθεσία: βάσει στοιχείων νομοθετήματος, αριθμού ΦΕΚ κ.λπ.
Η συνδρομή στην πλατφόρμα αφορά το Ιδιωτικό Δίκαιο (Αστικό, Αστικό Δικονομικό, Εμπορικό,
Εργατικό Δίκαιο), το Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό, Συνταγματικό Δίκαιο και Θεμελιώδη
Δικαιώματα) και το Ποινικό Δίκαιο. Η ετήσια συνδρομή και στα τρία πακέτα κοστίζει 65,00
ευρώ/μήνα, πλέον ΦΠΑ. Η εγγραφή στις υπηρεσίες της πλατφόρμας προϋποθέτει την άπαξ
καταβολή τέλους εγγραφής, αξίας 80 € πλέον ΦΠΑ (σε περίπτωση έγκρισης έως 30-4-2020, υπάρχει
απαλλαγή από το τέλος εγγραφής).
Οι συνδρομές είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης
του ιστοτόπου για εκατόν είκοσι (120) ώρες ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης της χρήσης αυτής, η
χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 6 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Οι
συνδρομητές μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση που έχουν κάνει από τη σελίδα του
λογαριασμού τους, ενώ το σύστημα ειδοποιεί με email όταν υπάρξει υπέρβαση του 80% του παγίου
χρόνου.
Το www.sakkoulas-online.gr διαθέτει εξελιγμένο σύστημα καταμέτρησης του χρόνου, το οποίο
προστατεύει τους χρήστες από υπερβολικές χρονοχρεώσεις, αναγνωρίζοντας πότε το σύστημα
παραμένει ανενεργό ώστε να διακόπτει τη χρονομέτρηση. Το σύστημα χρονοχρεώνει την πλοήγηση
στις σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης και το περιβάλλον ανάγνωσης (reader): α) ο
υπολογισμός χρόνου γίνεται μόνο όταν το παράθυρο του browser είναι ενεργό (άρα σταματάει η
χρέωση εάν ενεργοποιήσουμε ένα άλλο πρόγραμμα ή ακόμη κι αν προβάλλουμε το παράθυρο με
τον browser αλλά έχουμε πατήσει π.χ. πάνω στο desktop), β) στα αποτελέσματα αναζήτησης η
μέγιστη χρέωση είναι 1 λεπτό ανά σελίδα αποτελεσμάτων (επί πολλαπλών σελίδων θυμάται το
σύστημα κατά τη μετάβαση από τη μία στην άλλη πόσο χρόνο έχουμε καταναλώσει σε κάθε μία,
εκτός κι αν κάνουμε refresh), γ) στο περιβάλλον ανάγνωσης η χρέωση σταματάει όταν υπερβούμε
κατά 2,5 φορές τον χρόνο που απαιτείται για να διαβάσουμε το κείμενο που εμφανίσαμε.
Ο κάθε συνδρομητής, τέλος, μπορεί να εγγράψει όσους χρήστες θέλει ως υπο-λογαριασμούς στον
λογαριασμό του. Οι χρήστες αυτοί λαμβάνουν ένα αυτόματο username από το σύστημα και ένα
password από τον συνδρομητή που τους εγγράφει. Οι χρήστες μοιράζονται τον χρόνο της βασικής
συνδρομής.
Η συνολική δαπάνη που προϋπολογίζεται στο ποσό των 967,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2021, σε βάρος
του ΚΑ 02.00.6451.001, με τίτλο ««Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ
σε Υπηρεσία

1.

Συνδρομή
Πλατφόρμα
Νομικού
Περιεχομένου
της
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ
ΗΣ -QUALEX

2.

Συνδρομή σε Υπηρεσία
Πλατφόρμα
Νομικού
Περιεχομένου
των
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛ.
ΔΑΠΑΝΗ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
900,00 €

1

780,00€

780,00€

900,00€

403,20€
ΦΠΑ
24%
ΣΥΝΟΛ 2.083,20€
Ο ΜΕ
ΦΠΑ
Βέροια, 4-5-2022
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Άννα Χατζηνικολάου
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

