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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος Αλμωπίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» 

Φ ΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Δήμος Αλμωπίας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δήμος Αλμωπίας 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία Υπηρεσίας: 07 
«Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συναφείς Υπηρεσίες». 

Ταξινόμηση κατά CPV: 72212900 Διάφορες υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑ ΙΚ ΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
ενενήντα πέντε χιλιάδων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
εννέα  Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€   
95.739,84) χωρίς ΦΠΑ 23% (ΦΠΑ : € 22.020,16)  

 

  

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

Εννέα  (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ……………………………. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

…………………………………… 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

……………………………. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η έδρα του Δήμου Αλμωπίας:  

Αριδαία, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ. 58400 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν 

……………………………………….. 
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Συντομογραφίες 

o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

o ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου 

o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση 

o ISO International Organization for Standardization 

o WS Web Services 

o TTS  Text to Speech  

o ASR  Automatic Speech Recognition 

o GIS  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. 

o LDAP Lightweight Directory Access Protocol 
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Α1.Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ www.infosoc.gr 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

- 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήμος Αλμωπίας  

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δήμος Αλμωπίας  

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - Α1.1.2Α1.1.2 

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέα Υλοποίησης 

Ο Δήμος Αλμωπίας προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου και 
έχει 29.354 κατοίκους (απογραφή 2001). Αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες 
(Αριδαίας και Εξαπλατάνου), μία Δημοτική Κοινότητα και 29 Τοπικές Κοινότητες. Ο 
συνολικός αριθμός του προσωπικού του ανέρχεται στα 132 άτομα εκ των οποίων 25 
ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ. Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει διαχειριστική επάρκεια τύπου Α & 
Β. Σύμφωνα με το νέο ΟΕΥ στο Δήμο Αλμωπίας δημιουργούνται τέσσερις Διευθύνσεις, 10 
Τμήματα και σημαντικός αριθμός Γραφείων.  
Σημείο επικοινωνίας για τις εργασίες που απαιτούνται ορίσθηκε το Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Υπεύθυνος: κα. Ελπασίδου Παρθένα, 
τηλ. Επικοινωνίας 2384350225, email: elpasidou@otenet.gr 

Α1.1.2  Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)  
Ομάδα προσώπων, που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να 
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί περιορισμένα την Αναθέτουσα Αρχή, στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της 
Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και την γνωμοδότηση για κάθε θέμα 
εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και για κάθε θέμα σχετικά με την παραλαβή 
των Παραδοτέων του Έργου. 
 
 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)  
Το συλλογικό όργανο, που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 
προσφορών, ως και για να γνωμοδοτεί στην αναθέτουσα αρχή για κάθε θέμα του 
διαγωνισμού (αποσφράγιση, αξιολόγηση κλπ, έως και την κατακύρωση) και το οποίο 
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λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων. 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού (ΕΑΔ) 
Το αρμόδιο για να επικουρεί την Επιτροπή Διενέργειας στην αξιολόγηση των προσφορών 
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφασή της 
ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Η αρμοδιότητα της ΕΑΔ αφορά στην 
παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων επί των τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
των υποψηφίων προς την ΕΔΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης αυτών. Όλες οι 
γνωμοδοτήσεις της ΕΑΔ ενσωματώνονται στα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ). 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων (ΕΑΕ) 
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο για την Αξιολόγηση των Ενστάσεων  για την αξιολόγηση των 
τυχόν ενστάσεων στις διάφορες φάσεις έως και την κατακύρωση του διαγωνισμού και την 
εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή επί των υποβληθεισών ενστάσεων, 
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Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 

Η συμμετοχή του Πολίτη στο σύνολο των θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης 
πραγματοποιείται κατά βάση με συμβατικούς, μη ηλεκτρονικούς τρόπους, και επομένως 
είναι πολύ περιορισμένη. Πέρα από λίγα συστήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
διαδικασίες όπως η υποβολή και παρακολούθηση ερωτημάτων, καταγγελιών και 
αιτημάτων προς το Δήμο πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή εγγράφως, απασχολώντας 
το προσωπικό και τους πολίτες σε βαθμό που αποθαρρύνεται τέτοια επικοινωνία. Άλλες 
διαδικασίες, όπως η δημόσια διαβούλευση για τοπικά ζητήματα και η διεξαγωγή τοπικών 
δημοψηφισμάτων είναι αδύνατες. Επιπλέον, η ενημέρωση των πολιτών για προγράμματα, 
ενέργειες και αποφάσεις του Δήμο είναι μη αποδοτική, το οποίο αποδεικνύεται από την 
συχνότατη εμφάνιση του φαινομένου οι ενδιαφερόμενοι για κάποια θέματα να μην είναι 
ενήμεροι για σημαντικές εξελίξεις σε αυτά. 

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

Λειτουργίας 

Ο Δήμος Αλμωπίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Πέλλας. Είναι 
ένας από τους Δήμους που δημιουργήθηκαν με το Νομοσχέδιο «Καλλικράτης» 
(Ν.3852) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2010. Ο Δήμος Αλμωπίας, ως Καλλικράτιος 
Δήμος, προέκυψε από τη συνένωση του παλαιού Δήμου Αριδαίας (17  πρώην 
τοπικά διαμερίσματα) και του Δήμου Εξαπλατάνου (13 πρώην τοπικά 
διαμερίσματα). Ο Δήμος μας αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες, μία 
δημοτική κοινότητα (Αριδαίας) και 29 τοπικές κοινότητες. Ο Δήμος Αλμωπίας είναι 
ο πρώτος σε έκταση δήμος του Ν Πέλλας. Έχει έκταση 985.900 στρέμματα (Πρώην 
Δήμος Αριδαίας 562.800 στρ., πρώην Δήμος Εξαπλατάνου 423.100 στρ.),  

Τα όργανα του Δήμου Αλμωπίας είναι τα εξής: 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Η εκτελεστική Επιτροπή 

 Ο Δήμαρχος 
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 Οι Αντιδήμαρχοι 

Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 

Τα κτίρια που στεγάζουν την κεντρική υπηρεσία της έδρας των υφιστάμενων 
Καποδιστριακών ΟΤΑ συγχωνεύτηκαν στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αλμωπίας 
διασυνδεόνται δικτυακά μέσω της υφιστάμενης υποδομής του δικτύου ΣΫΖΕΥΞΙΣ. 
Υπάρχει πλήρης υποδομή σε υλικό και λογισμικό. 
 
Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του φορέα 
Ο Δήμος Αλμωπίας στελεχώνεται από 132 υπαλλήλους, 83 μονίμους και κατέχοντες 
προσωποπαγείς θέσεις (25 ΠΕ κατηγορίας, 8 ΤΕ, 38 ΔΕ και 12 ΥΕ) και 49 αορίστου (1 
ΤΕ, 5 ΔΕ, 44 ΥΕ).  
 
Οι υπηρεσιακές μονάδες που σχετίζονται με το έργο είναι:  
 
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
 
1. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
2. Νοµική Υπηρεσία 
3. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας 
4. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 
5. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
6. Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης 
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
1.Τµήµα Διοικητικών Υπηρεσιών  ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 
 
β) Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 
 
2.Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου  
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
α. ΚΕΠ Αριδαίας 
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
1. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 
γραφεία : 
β) Γραφείο Προµηθειών 
γ) Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  
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δ) ΓραφείοΤαµείου 
 
 
2. Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα 
παρακάτω γραφεία : 
 
α) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
 
3. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαµβάνει 
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 
 
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης 
β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 
γ) Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
 
 
Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 
1. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 
 
α) Γραφείο Τεχνικών Έργων  
β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 
  
2. Τµήµα Πολεοδοµίας  
α) Γραφείο έκδοσης οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών 
β) Γραφείο ελέγχου κατασκευών 
 
3. Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης πρασίνου που 
περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 
 
α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
γ) Γραφείο Κίνησης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 
δ) Γραφείο Πρασίνου 

Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 

Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών – Αιτημάτων Πολιτών. 
Το υφιστάμενο σύστημα προβλέπει γραπτές ή προφορικές ή ηλεκτρονικές (συμπλήρωση 
φόρμας και αποστολή με email)  αναφορές των πολιτών. 
Το προς υλοποίηση με το παρόν έργο σύστημα προβλέπει τις ηλεκτρονικές αναφορές με 
γεωγραφικές αναφορές , πολυκαναλικά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες χειρισμού. 
Διαχείριση καταγραφής  προβλημάτων – βλαβών –επεμβάσεων. 
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Υλοποιούνται με το παρόν έργο ηλεκτρονικές ,αυτοματοποιημένες διαδικασίες οι οποίες 
στην παρούσα κατάσταση εκτελούνται χωρίς ηλεκτρονική καταγραφή , προγραμματισμό 
και γεωγραφική αναφορά.    

Α1.2.4  Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Ύπαρξη κεντρικού server αποτελούμενου από τρεις επιμέρους σύγχρονες μονάδες με τη 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών του Δήμου.  Σε κάθε μονάδα έχει εγκατασταθεί 
λειτουργικό με δυνατότητες χειρισμού δικτύου υπολογιστών τύπου Windows Server. Το 
υλικό (κεντρικοί επεξεργαστές, μνήμη, χωρητικότητα αποθηκευτικών μέσων) των 
συγκεκριμένων μονάδων είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις ανάγκες κεντρικής 
διαχείρισης που απαιτούνται από την προτεινόμενη πράξη (διαμοιρασμός και διαχείριση 
πόρων, σημεία αποθήκευσης, οργάνωση και χειρισμός μηνυμάτων και δεδομένων κ.α.) 
 
Παρέχεται μέσω του δικτύου «Σύζευξις» σε όλους τους σταθμούς εργασίας τηλεφωνική 
σύνδεση και σύνδεση στο διαδίκτυο. Υπάρχει η πρόβλεψη για την τοποθέτηση κι επιπλέον 
τηλεφωνικών γραμμών και συνδέσεων δικτύου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου. 
 
Όλοι οι σταθμοί εργασίας – υπολογιστές του Δήμου είναι εξοπλισμένοι με λειτουργικό 
σύστημα τύπου Windows της εταιρίας Microsoft, γεγονός που του καθιστά συμβατούς για 
την εγκατάσταση και χειρισμούς της πλειοψηφίας λογισμικών κάθε είδους, και συνεπώς 
του αντίστοιχου λογισμικού της προτεινόμενης πράξης.  
Ο Δήμος προβάλλεται και μέσω διαδικτυακής πύλης, στη διεύθυνση 
http://www.dimosalmopias.gov.gr. 
 
Στο σύνολο τους οι υπάλληλοι του Δήμου είναι καταρτισμένοι για τον χειρισμό 
προγραμμάτων πληροφορικής καθώς ήδη είναι επιφορτισμένοι με των χειρισμό 
συγκεκριμένων εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες ανά τμήμα-γραφείο (μισθοδοσίας, 
οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης έργων κ.α.). Πέραν αυτών γίνεται από το σύνολο των 
υπαλλήλων χειρισμός απλών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων και εφαρμογών περιήγησης σο διαδίκτυο. Σε κάθε 
περίπτωση υπάρχει το απαιτούμενο, από του εμπλεκομένους τομείς-γραφεία του Δήμου 
Αλμωπιάς, υπάβαθρο για περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση σε θέματα και ενέργειες 
σχετικά με τον χειρισμό του προτεινόμενου από την εγκεκριμένη πράξη λογισμικού. Πέραν 
αυτού υφίσταται πλέον και το νεοσύστατο γραφείο Τεχνολογιών και Πληροφορικής του 
Δήμου Αλμωπίας (υπάγεται στο γραφείο Προγραμματισμού) που σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δύναται να υποστηρίξει την υλοποίηση και 
λειτουργία του έργου όπου αυτό χρειαστεί, ενισχύοντας επικουρικά σε θέματα γνωστικά ή 
τεχνικά τόσο τον ανάδοχο έργου αρχικά όσο και τους χρήστες  του τελικού προϊόντος 
μετέπειτα. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Συμμετοχής και Πληροφόρησης Δημοτών: Συμμετέχω» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 12 από 47 

Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 

Το έργο προωθεί την άμεση συμμετοχή του πολίτη σε θέματα δημόσιας διοίκησης 
και στην επίλυση τοπικών προβλημάτων. Μία εκ των λειτουργιών του είναι να 
συλλέγει, να καταγράφει, να παρακολουθεί και  να διαβιβάζει αρμοδίως τις 
αιτήσεις, αναφορές  και καταγγελίες των πολιτών μέσω πολλαπλών καναλιών 
επικοινωνίας (Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, SMS, fax)   παρέχοντας δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας Δήμου και 
Πολιτών. Δίνει τη δυνατότητα για τοπικά δημοψηφίσματα, για συμμετοχή σε 
ιστοτόπους δημοσίων συζητήσεων ή διαβουλεύσεων, ενώ παρέχει και 
διευκολύνσεις επικοινωνίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και περιγραφή 
διαδικασιών και παροχή πληροφοριών – οδηγιών για ποικίλα θέματα. 
Όλες οι λειτουργίες του συστήματος θα είναι άμεσα συνδεδεμένες σε σύστημα GIS. 

Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Για τους πολίτες 
Μέσω του συστήματος, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα: 
• να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά του Δήμου πληροφορούμενοι για κάθε απόφαση 
– πράξη του Δήμου όχι μόνον παθητικά αλλά καθορίζοντας οι ίδιοι τους τομείς που 
επιθυμούν ενημέρωση, 
• να δέχονται τις πληροφορίες πολυκαναλικά (φωνή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
γραπτό μήνυμα, web, FAX), 
• να αναζητούν πληροφορίες για κάθε τομέα δραστηριότητας του Δήμου, 
• να αιτούνται και να λαμβάνουν υπηρεσίες για κάθε δραστηριότητα που αφορά τον 
Δήμο, 
• να αναφέρουν, αιτούνται, καταγγέλλουν καταστάσεις, συμβάντα, πράξεις και 
ενέργειες καθορίζοντας την θέση στο σύστημα GIS, 
• να χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς εικόνας  που χρησιμοποιούν 
καθημερινά (κινητά), 
• να παρακολουθούν την εξέλιξη του αιτήματος, της καταγγελίας, της αναφοράς 
τους, μέχρι την αποκατάσταση ή το πέρας, 
• να πληροφορούνται χωρικά (στο GIS) για όλα τα σχετικά συμβάντα, αναφορές, 
καταγγελίες ώστε να εέγχουν την αποτελεσματικότητα της τοπικής αρχής. 
 
 
Για τον Δήμο. 
Να αποκτήσει ένα σύστημα καταγραφής βλαβών, φθορών, ελλείψεων σε όλο τον Δήμο 
χωρίς γι’ αυτό να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό 
Το σύστημα αυτό της καταγραφής θα λειτουργεί στο GIS και θα παρέχει εικόνα «με μια 
ματιά». 
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Θα αποκτήσει αξιόπιστο σύστημα ενημέρωσης των πολιτών και επιβράβευση τους για την 
συμμετοχή τους θεσπίζοντας ηθικές αμοιβές για τους υποβάλλοντες πολλές αναφορές – 
καταγγελίες. 
Δεδομένης της δυνατότητας πολυκαναλικής πρόσβασης, θα παρέχει (ειδικά με το IVR -
φωνητική Πύλη-) υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα/ 7 ημέρες την εβδομάδα.  
Με το σύστημα ροής εργασιών – αναφορών θα διαβιβάζει σε κάθε αρμόδιο (εκτός ή εντός 
του Δήμου) κάθε αίτημα, αναφορά, καταγγελία ενημερώνοντας αυτόματα τον πολίτη με 
το σύστημα Προηγμένης Ειδοποίησης, χωρίς την απασχόληση άλλων υπαλλήλων πλην των 
αρμοδίων. 
 

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

 
Μετρήσιμος Στόχος Τιμή 

Το #% των πρακτικών του δημοτικού 

συμβουλίου να αναρτάται στον ιστοτοπο 

μεσα σε 5 εργασιμες μέρες από την έκδοσή 

τους. 

>80% 

Το σύστημα να έχει # ενεργούς χρήστες 

πολιτών μέσα στον πρώτο χρόνο 
> 100 

Να αυξηθούν τα κανάλια επικοινωνίας με τον 

οργανισμό σε τουλάχιστον # 
4 

Να παράγονται τουλάχιστον # συγκεντρωτικές 

αναφορές ετησίως με στοιχεία του 

συστήματος 

4 

Το σύστημα να δέχεται τουλάχιστον # αιτήσεις 

ανα μήνα μετά τον τρίτο μήνα λειτουργίας του 
20 

 

Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Οι παράγοντες που κρίνονται ως κρίσιμοι για τον καθορισμό της επιτυχίας του έργου είναι 
οι εξής:  
- Σύνδεση στο διαδίκτυο (Τεχνικός) 
- Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα 
(Τεχνικός)  
- Συμμετοχή εργαζόμενων του Οργανισμού (Οργανωτικός) 
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- Συμμετοχή πολιτών (Οργανωτικός) 
 
Κρίσιμος Παράγοντας 

Επιτυχίας 
Τύπος1 

Σχετικές Ενέργειες 

Αντιμετώπισης 

Σύνδεση στο διαδίκτυο T 
Εξασφάλιση αδιάλειπτης 

λειτουργίας του ‘Σύζευξης’ 

Οι εργαζόμενοι στον 

Οργανισμό πρέπει να 

έχουν πρόσβαση στο 

σύστημα 

Τ 

Εξασφάλιση αδιάλειπτης 

λειτουργίας τοπικού 

δικτύου 

Συμμετοχή εργαζόμενων 

του Οργανισμού 
Ο 

Προώθηση χρήσης 

συστήματος μέσω 

σεμιναρίων 

Συμμετοχή πολιτών Ο 

Προώθηση χρήσης 

συστήματος μέσω 

φυλλαδίων, τύπου 

 
 

Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

Πολίτες 

Εγγραφή χρήστη 

Κάθε πολίτης θα μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Τα 
στοιχεία που θα ζητούνται και θα καταχωρούνται θα είναι τα παρακάτω: 

Στοιχεία χρήστη 

 Όνομα χρήστη 
 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στοιχεία πολίτη 

 Ονοματεπώνυμο 
 Ταχυδρομική διεύθυνση 
 Αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου 

                                                        
1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 
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 Αριθμός φαξ (προαιρετικό) 
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του χρήστη, για αποφυγή κακόβουλης χρήσης του 
συστήματος, θα αποστέλλεται αυτόματα τυχαία δημιουργημένος κωδικός πρόσβασης με 
γραπτό μήνυμα σε περίπτωση που έχει δωθεί αριθμός κινητού. Σε περίπτωση που υπάρχει 
μόνο σταθερό τηλέφωνο, θα πραγματοποιείται κλήση κατά την οποία θα αναγγέλεται στον 
αιτούντα ο κωδικός αυτός. 
Με την λήψη του κωδικού ο πολίτης γίνεται, πλέον, και εξουσιοδοτημένος χρήστης του 
συστήματος. 

Καταχώρηση αιτημάτων 

Οι πολίτες θα μπορούν να καταχωρήσουν αιτήματα, παράπονα ή υποδείξεις προς το Δήμο 
μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας: 

 Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 
 Μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο του 

έργου. 
 Μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε αυτοματοποιημένη φωνητική πύλη. 

Σε κάθε περίπτωση, για κάθε αίτημα θα πρέπει κατά ελάχιστο να καταχωρούνται τα 
παρακάτω στοιχεία, ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας: 

 Όνομα χρήστη πολίτη 
 Τύπος αιτήματος 
 Θέση 
 Ημερομηνία και ώρα καταχώρησης 
 Επιπλέον σχόλια 

 

Παρακολούθηση αιτημάτων 

Μετά την καταχώρηση ενός αιτήματος, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή 
του και να ενημερώνεται για αυτή. Για παράδειγμα, αν το αίτημα διαβιβάστηκε σε άλλον 
αρμόδιο φορέα, ο πολίτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πιθανές  
μεταβολλές θα πρέπει κατά ελάχιστο να είναι: 

 Ολοκλήρωση εργασιών σχετικών με αίτημα 
 Απόρριψη αιτήματος 
 Προώθηση αιτήματος σε άλλο φορέα 
 Ανάθεση αιτήματος σε υπηρεσία του Δήμου 

Ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματος στο δικτυακό τόπο του 
συστήματος. Επιπλέον, για κάθε μεταβολή, θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος, φωνητικής κλήσης ή fax. 
 

Συμμετοχή σε συζητήσεις 

Οι πολίτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις που αφορούν θέματα σχετικά με 
το Δήμο, σε περιβάλλον διαδικτυακού forum.  
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Δήμος 

Συγκεντρωτική παρουσίαση αιτημάτων 

Τα αιτήματα των πολιτών θα παρουσιάζονται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του 
Δήμου στον εσωτερικά προσβάσιμο δικτυακό τόπο του συστήματος. Το σύστημα θα 
παρέχει πολλαπλές δυνατότητες προβολής αιτημάτων, καθώς και παραμετροποιήσιμα 
φίλτρα. Κατά ελάχιστο: 

 Τα αιτήματα θα παρουσιάζονται σε χάρτη της περιοχής, με σημεία διαφορετικού 
σχήματος ή και χρώματος ανάλογα με την κατάσταση, τον χρόνο που έχει 
παρέλθει, τον τύπο του αιτήματος κλπ. 

 Τα αιτήματα θα παρουσιάζονται σε λίστα αιτημάτων προς εξυπηρέτηση, με 
κατάλληλα φίλτρα σχετικά με το χρόνο, τον τύπο, κλπ. 

 Θα προσφέρεται ταμπλό (dashboard) διαχείρησης, στο οποίο θα φαίνονται 
συγκεντρωτικά στοιχεία όπως ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης αιτήματος, ο αριθμός 
ανοικτών ερωτημάτων, η πυκνότητα ερωτημάτων κατά περιοχή, κλπ. 

Ανάθεση αιτημάτων σε πρόσωπα, υπηρεσίες ή φορείς 

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν αιτήματα 
προς εξυπηρέτηση σε άλλους χρήστες ή σύνολα χρηστών του Δήμου (υπηρεσίες) ή να τα 
ετοιμάζουν προς διαβίβαση σε άλλους φορείς. Προς αυτό απαιτούνται οι παρακάτω 
λειτουργίες: 

 Ενημέρωση χρηστών Δήμου για εισαγωγή νέου αιτήματος  μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

 Ενημέρωση χρηστών Δήμου για ανάθεση αιτήματος  προς χρήστη ή υπηρεσία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Δυνατότητα αυτοματοποιημένης σύνταξης αίτησης/διαβιβαστικού σε άλλο φορέα 
προς αποστολή 

 Δυνατότητα αυτοματοποιημένης προώθησης αίτησης σε άλλο φορέα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που θα περιέχονται σε μία αίτηση θα καθορίζονται από το 
Δήμο αλλά θα εισάγονται αυτόματα. 

Διαχείριση τύπων αιτημάτων 

Για την σωστή εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών και σύμφωνα με τις διεθνείς 
πρακτικές, οι τύποι των αιτημάτων των πολιτών θα πρέπει να είναι πεπερασμένοι σε 
αριθμό. Οι πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης αιτήματος  που δεν 
υπάγεται στους ήδη καταχωρημένους τύπους. Τέτοιοι μπορεί ναι είναι, για παράδειγμα: 

 Ζημιά σε οδόστρωμα δημοτικής οδού 
 Ζημιά σε πεζοδρόμιο 
 Αίτημα χωρήγησης κάδου απορριμάτων 
 Αίτημα αντικατάστασης κάδου απορριμάτων 

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου θα καθορίζουν ποιά αιτήματα θα είναι 
διαθέσιμα προς υποβολή. 
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Διαχείριση χρηστών 

Οι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν εξουσιοδοτημένους χρήστες 
στο σύστημα. Επιπλέον, θα μπορούν να άπενεργοποιήσουν χρήστες με ψευδή στοιχεία 
καθώς και σε περιπτώσεις κατάχρησης του συστήματος. 

Έργα του Δήμου 

Οι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έργα, εκδηλώσεις ή 
προγράμματα του Δήμου, καθώς εξελίσσονται και μετά την ολοκλήρωσή τους. Αυτά θα 
μπορούν να παρουσιάζονται μαζί με τα αιτήματα, ανοικτά και λυμμένα, στις 
συγκεντρωτικές καταστάσεις και τους χάρτες. 

Εξωτερικοί χρήστες 

Οποιοσδήποτε θα μπορεί να επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο του συστήματος για να 
ενημερωθεί σχετικά με τα έργα του Δήμου. Εκεί  θα προβάλλονται, ανάλογα  με τις 
εκάστοτε απαιτήσεις του Δήμου, πληροφορίες σχετικές με την εξέλιξη των έργων, τόσο σε 
μορφή καταστάσεων, όσο και σε μορφή χάρτη. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει ποιά στοιχεία είναι εμφανή, 
για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 
 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας 

Απαιτούμενα 

στοιχεία 

(δεδομένα εισόδου) 

Στοιχεία 

αποτελέσματος 

(δεδομένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις (π.χ. 

επίπεδο 

«ηλεκτρονικοποίησης», 

επίπεδο Υπηρεσίας 

κλπ.) 

Εγγραφή χρήστη 
Στοιχεία χρήστη, 

στοιχεία πολίτη 

Εξυπηρετητής 

πιστοποίησης 
 

Καταχώρηση 

αιτημάτων 

Στοιχεία χρήστη, 

θέση, χρόνος, τύπος 

Βάση δεδομένων 
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χαρτογράφηση 

 

Παρακολούθηση 
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χρήστη 
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χρήστη 
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Ανάθεση 

αιτημάτων 
Αιτήματα   

Διαχείρηση 

χρηστών 
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Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Η αρχιτεκτονική του υπό ανάπτυξη συστήματος είναι αποτέλεσμα αρχικής προσεγγιστικής 
μελέτης, ανάλυσης και τεχνογνωσίας στα θέματα που πρέπει να καλυφθούν. Το 
αποτέλεσμα που θα προκύψει θα πρέπει να εγγυάται όλες τις παραμέτρους που είναι 
κρίσιμες για τη δημιουργία και ασφαλή λειτουργία του συστήματος, καθώς αυτό θα κληθεί 
να καλύψει βασικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική υλοποίησης και δικτύωσης, που μια 
προσφορά πρέπει να καλύπτει είναι:: 

 Ο σχεδιασμός συνολικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επίπεδα υλοποίησης (Δίκτυο, Υπολογιστικές υποδομές, 
Λειτουργικά Συστήματα, Λογισμικό Συστήματος, Εφαρμογές, Διαδραστικότητα, 
Μελλοντικές Χρήσεις, Ασφάλεια, Διαλειτουργικότητα)  

 H διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων 
των χρηστών των εφαρμογών και του συστήματος γενικότερα 

 H πλήρης παραμετροποίηση του όλου συστήματος ώστε να είναι δυνατή η 
αξιοποίησή του κατά τη δυναμική τοπική μετεξέλιξη και επέκταση της 
λειτουργικότητάς του τόσο στα πλαίσια του έργου όσο και πέρα από αυτό 

 H δημιουργία βασικών υποδομών και λογικής για την ηλεκτρονική διεπαφή του 
συστήματος με τρίτες εφαρμογές αλλά και με τρίτους δημόσιους φορείς και 
οργανισμούς συναφούς αντικειμένου είτε μέσω της παροχής υπολογιστικών πόρων 
είτε μέσω της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών 

Το σύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί ως λύση cloud computing. Αντί των παραδοσιακών 
λύσεων (ενοικίαση χώρου σε server, αγορά server, αγορά φυσικού χώρου για τοποθέτηση 
ιδίου server ή δημιουργία ιδίας υποδομής), το σύννεφο (cloud) δίνει τη δυνατότητα να 
τρέξει ο κάθε χρήστης το λογισμικό του, στο "σύννεφο" αποκρύπτοντας τόσο τη σύνθεση 
του υλικού (υπολογιστών) από το οποίο αποτελείται το σύννεφο όσο και την φυσική 
τοποθεσία. Ουσιαστικά πρόκειται για "χώρο" που φιλοξενείται σε κάποιο data center και 
που ο χρήστης δουλεύει την εφαρμογή του μέσω του internet χωρίς ποτέ να έχει φυσική 
επαφή με το υλικό (που μπορεί να μεταβάλλεται καθημερινά χωρίς να το γνωρίζει ή να τον 
ενδιαφέρει). 

Τελικά, όλο το προσφερόμενο λογισμικό από τον ανάδοχο θα πρέπει να παραδοθεί ως 
‘εικόνες’ υπολογιστών και να εγκατασταθεί βάσει αυτών. 
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Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος, καθώς και η 
δυνατότητά εύκολης μεταφοράς του σε άλλον διακομιστή ή data center. 

Λογική Αρχιτεκτονική 

Για την υλοποίηση της λογικής αρχιτεκτονικής του προδιαγραφόμενου συστήματος 
απαιτείται ο λογικός διαχωρισμός του λογισμικού που την απαρτίζει σε τρία (τουλάχιστον) 
ανεξάρτητα λογικά υποστρώματα. Ο διαχωρισμός αυτός θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική 
web (n)-tier. Τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα είναι : 

 Το επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer), το οποίο αποτελεί το μέρος εκείνο του 
συστήματος το οποίο είναι υπεύθυνο για την διεπαφή με το χρήστη, δηλαδή την 
παρουσίαση στοιχείων από το σύστημα προς το τελικό χρήστη αλλά και από τον χρήστη 
προς το σύστημα. 

 Το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (Business Logic Layer), το μέρος εκείνο του συστήματος 
το οποίο αναλαμβάνει να εφαρμόσει την επιχειρησιακή λογική για την οποία έχει 
σχεδιαστεί το σύστημα. 

 Το επίπεδο δεδομένων (Data Layer), το μέρος του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να 
μεταφέρει τα δεδομένα σε μόνιμο χώρο και να παρέχει προσπέλαση σε αυτά από τα 
ανώτερα στρώματα. 

Παράλληλα του λογικού διαχωρισμού του λογισμικού, υφίσταται και ο φυσικός, ο οποίος 
αναφέρεται στο διαχωρισμό του πληροφοριακού συστήματος σε ανεξάρτητα μέρη τα οποία 
υλοποιούν τα παραπάνω λογικά στρώματα. Ο διαχωρισμός αυτός ο οποίος αναλύεται στη 
συνέχεια, κρίνεται απαραίτητος για τη δυνατότητα κλιμάκωσης των συστημάτων καθώς πρέπει να 
επισημανθεί ότι ο λογικός διαχωρισμός δεν οδηγεί αυτόματα και στον φυσικό διαχωρισμό του 
συστήματος σε συνιστώσες, ή σε σημεία που αυτές θα ανατίθενται. Για παράδειγμα: 

 οι συνιστώσες παρουσίασης μπορούν να εφαρμόζονται και στους εξυπηρετητές αλλά και 
στους πελάτες (clients) όταν το μοντέλο παρουσίασης είναι αυτό του web client, 

 την αποθήκευση, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων μπορούν να διαχειρίζονται τα 
στρώματα που βρίσκονται στο επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής ή το σύστημα 
εξυπηρέτησης Βάσης Δεδομένων. Γενικά, αποτελεί μη αποδεκτή τακτική η τήρηση της 
ακεραιότητας από τον ‘’πελάτη’’ ενώ η αποθήκευση δεδομένων στο επίπεδο 
Επιχειρησιακής Λογικής θα πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα για την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του χρήστη. 

Κατ’ επέκταση οι εφαρμογές θα πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες σχεδιαστικές αρχές: 

 Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων τόσο σε λογικό επίπεδο (αρχιτεκτονική 
εφαρμογών), όσο και σε φυσικό επίπεδο (αρχιτεκτονική συστημάτων και 
κατανομής του λογισμικού στο προσφερόμενο υλικό). 

 Να χρησιμοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας 
(XML, WSDL, SOAP) στην επικοινωνία μεταξύ όλων των επιμέρους επιπέδων του 
λογισμικού, με εξαίρεση την πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Οι επικοινωνίες 
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μεταξύ των επιπέδων θα γίνονται κατά βάση με κλήσεις Web Services μέσω του 
πρωτοκόλλου SOAP. Αυτό καθιστά το σύστημά άμεσα προσβάσιμο, σε επίπεδο 
διεπαφής, από οποιοδήποτε τρίτο σύστημα, καλύπτοντας έτσι εγγενώς κάθε 
υφιστάμενη ή μελλοντική απαίτηση διαλειτουργικότητας. Να ενοποιούνται τα 
συστήματα ασφαλείας των επιμέρους λογισμικών υποδομής σε ένα λειτουργικό 
σύνολο με υψηλή συνοχή, ικανό να υποστηρίξει απεριόριστο αριθμό εξωτερικών 
χρηστών και επιπρόσθετα μηχανισμούς ταυτοποίησης βασισμένους σε τεχνολογίες 
καταλόγου LDAP. Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνικές που προβλέπουν την 
αποθήκευση των χρηστών σε πίνακα βάσης δεδομένων ή άλλο χώρο διαφορετικό 
του καταλόγου LDAP θα απορρίπτονται 

 Υιοθετείται ευέλικτη, αρθρωτή αρχιτεκτονική λογισμικού. Για την υλοποίηση των 
εφαρμογών λογισμικού θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες αντικειμενοστραφούς 
σχεδιασμού και ανάπτυξης (object-oriented design and development) και 
μεταδεδομένων (metadata). Έτσι δημιουργείται μια ευέλικτη ενδιάμεση υποδομή 
ανάπτυξης των εφαρμογών (application development framework) που επιτρέπει 
την εκτεταμένη και ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση μεγάλων μερών του 
λογισμικού εντός των πλαισίων του έργου (project-internal software reuse). 
Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση μεταδεδομένων καθιστά το σύστημα ευέλικτο και 
περισσότερο ανεκτικό σε αλλαγές. 

 

Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος του παρόντος έργου θα πρέπει να βασίζεται στην 
τεχνολογία του virtualization. Με το virtualization είναι εφικτό να τρέξουν στην ίδια φυσική 
μηχανή (server) πολλά λειτουργικά συστήματα και πολλαπλάσιες εφαρμογές συγχρόνως, 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται τη χρήση και η ευελιξία του hardware. Στην πράξη 
μετασχηματίζονται οι πόροι των φυσικών συστημάτων όπως η CPU, η RAM, ο σκληρός 
δίσκος και η κάρτα δικτύου για να δημιουργηθεί μια πλήρως λειτουργική εικονική μηχανή 
που μπορεί να τρέξει το λειτουργικό σύστημα και τις αιτήσεις της ακριβώς όπως ένας 
“πραγματικός” υπολογιστής. Οι πολλαπλάσιες εικονικές μηχανές μοιράζονται τους πόρους 
του hardware χωρίς να παρεμβάλλεται η μια με την άλλη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη αξιοποίηση των πόρων των διαθέσιμων συστημάτων.  
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Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Η προσφερόμενη από τον Ανάδοχο λύση θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις αρχιτεκτονικής που περιγράφονται στην παράγραφό. Θα πρέπει επίσης να 
υλοποιεί τεχνικές server virtualization τουλάχιστον στο βαθμό που περιγράφεται στην 
παράγραφο ενώ είναι επιθυμητή η περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας αυτής στο βαθμό 
που αυτό δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια του συστήματος. Με την 
εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογικών εξελίξεων απαιτείται η εξοικονόμηση 
επενδυτικών δαπανών (cost savings), η ευελιξία σε μελλοντικές προοπτικές διασύνδεσης 
data centers.  
Ο αρχιτεκτονικός - λειτουργικός  σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών θα ακολουθούν 
απαραιτήτως τα ανοικτά πρότυπα τα δε δεδομένα, πέραν αυτών που χαρακτηρίζονται ως 
προσωπικά ή/και ευαίσθητα, θα είναι διαθέσιμα ως δημόσιο αγαθό για περαιτέρω 
αξιοποίηση και μελέτη. 

Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)  

Α3.4.1  Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες προς τους πολίτες» 1 

Εγγραφή χρήστη 
Κάθε πολίτης θα μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Τα 
στοιχεία που θα ζητούνται και θα καταχωρούνται θα είναι τα παρακάτω: 
Στοιχεία χρήστη 
• Όνομα χρήστη 
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Στοιχεία πολίτη 
• Ονοματεπώνυμο 
• Ταχυδρομική διεύθυνση 
• Αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου 
• Αριθμός φαξ (προαιρετικό) 
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του χρήστη, για αποφυγή κακόβουλης χρήσης του 
συστήματος, θα αποστέλλεται αυτόματα τυχαία δημιουργημένος κωδικός πρόσβασης με 
γραπτό μήνυμα σε περίπτωση που έχει δωθεί αριθμός κινητού. Σε περίπτωση που υπάρχει 
μόνο σταθερό τηλέφωνο, θα πραγματοποιείται κλήση κατά την οποία θα αναγγέλεται στον 
αιτούντα ο κωδικός αυτός. 
Με την λήψη του κωδικού ο πολίτης γίνεται, πλέον, και εξουσιοδοτημένος χρήστης του 
συστήματος. 
 
Καταχώρηση αιτημάτων 
Οι πολίτες θα μπορούν να καταχωρήσουν αιτήματα, παράπονα ή υποδείξεις προς το Δήμο 
μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας: 
• Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 
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• Μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο του 
έργου. 
• Μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε αυτοματοποιημένη φωνητική πύλη. 
Σε κάθε περίπτωση, για κάθε αίτημα θα πρέπει κατά ελάχιστο να καταχωρούνται τα 
παρακάτω στοιχεία, ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας: 
• Όνομα χρήστη πολίτη 
• Τύπος αιτήματος 
• Θέση 
• Ημερομηνία και ώρα καταχώρησης 
• Επιπλέον σχόλια 
 
Παρακολούθηση αιτημάτων 
Μετά την καταχώρηση ενός αιτήματος, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή 
του και να ενημερώνεται για αυτή. Για παράδειγμα, αν το αίτημα διαβιβάστηκε σε άλλον 
αρμόδιο φορέα, ο πολίτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πιθανές  
μεταβολλές θα πρέπει κατά ελάχιστο να είναι: 
• Ολοκλήρωση εργασιών σχετικών με αίτημα 
• Απόρριψη αιτήματος 
• Προώθηση αιτήματος σε άλλο φορέα 
• Ανάθεση αιτήματος σε υπηρεσία του Δήμου 
Ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματος στο δικτυακό τόπο του 
συστήματος. Επιπλέον, για κάθε μεταβολή, θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος, φωνητικής κλήσης ή fax. 
 
Συμμετοχή σε συζητήσεις 
Οι πολίτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις που αφορούν θέματα σχετικά με 
το Δήμο, σε περιβάλλον διαδικτυακού forum. Κατά ελάχιστο, το περιβάλλον των 
συζητήσεων θα πρέπει να προσφέρει: 
• Διαδικτυακό περιβάλλον χρήσης στην ελληνική γλώσσα 
• Δυνατότητα αποστολής προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών 
• Δυνατότητα φόρτωσης σχετικών αρχείων 
 
Συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις 
Δημοσκοπήσεις που δημοσιεύει ο Δήμος, θα πρέπει να είναι εμφανείς και εύκολα 
προσβάσιμες από τους πολίτες. 
 

Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες προς το Δήμο» 2 

 
Συγκεντρωτική παρουσίαση αιτημάτων 
Τα αιτήματα των πολιτών θα παρουσιάζονται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του 
Δήμου στον εσωτερικά προσβάσιμο δικτυακό τόπο του συστήματος. Το σύστημα θα 
παρέχει πολλαπλές δυνατότητες προβολής αιτημάτων, καθώς και παραμετροποιήσιμα 
φίλτρα. Κατά ελάχιστο: 
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• Τα αιτήματα θα παρουσιάζονται σε χάρτη της περιοχής, με σημεία διαφορετικού 
σχήματος ή και χρώματος ανάλογα με την κατάσταση, τον χρόνο που έχει παρέλθει, τον 
τύπο του αιτήματος κλπ. 
• Τα αιτήματα θα παρουσιάζονται σε λίστα αιτημάτων προς εξυπηρέτηση, με 
κατάλληλα φίλτρα σχετικά με το χρόνο, τον τύπο, κλπ. 
• Θα προσφέρεται ταμπλό (dashboard) διαχείρησης, στο οποίο θα φαίνονται 
συγκεντρωτικά στοιχεία όπως ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης αιτήματος, ο αριθμός 
ανοικτών ερωτημάτων, η πυκνότητα ερωτημάτων κατά περιοχή, κλπ. 
Ανάθεση αιτημάτων σε πρόσωπα, υπηρεσίες ή φορείς 
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν αιτήματα 
προς εξυπηρέτηση σε άλλους χρήστες ή σύνολα χρηστών του Δήμου (υπηρεσίες) ή να τα 
ετοιμάζουν προς διαβίβαση σε άλλους φορείς. Προς αυτό απαιτούνται οι παρακάτω 
λειτουργίες: 
 
• Ενημέρωση χρηστών Δήμου για εισαγωγή νέου αιτήματος  μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
• Ενημέρωση χρηστών Δήμου για ανάθεση αιτήματος  προς χρήστη ή υπηρεσία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
• Δυνατότητα αυτοματοποιημένης σύνταξης αίτησης/διαβιβαστικού σε άλλο φορέα 
προς αποστολή 
• Δυνατότητα αυτοματοποιημένης προώθησης αίτησης σε άλλο φορέα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που θα περιέχονται σε μία αίτηση θα καθορίζονται από το 
Δήμο αλλά θα εισάγονται αυτόματα. 
Διαχείρηση τύπων αιτημάτων 
Για την σωστή εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών και σύμφωνα με τις διεθνείς 
πρακτικές, οι τύποι των αιτημάτων των πολιτών θα πρέπει να είναι πεπερασμένοι σε 
αριθμό. Οι πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης αιτήματος  που δεν 
υπάγεται στους ήδη καταχωρημένους τύπους. Τέτοιοι μπορεί ναι είναι, για παράδειγμα: 
• Ζημιά σε οδόστρωμα δημοτικής οδού 
• Ζημιά σε πεζοδρόμιο 
• Αίτημα χωρήγησης κάδου απορριμάτων 
• Αίτημα αντικατάστασης κάδου απορριμάτων 
Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου θα καθορίζουν ποιά αιτήματα θα είναι 
διαθέσιμα προς υποβολή. 
Διαχείρηση χρηστών 
Οι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν εξουσιοδοτημένους χρήστες 
στο σύστημα. Επιπλέον, θα μπορούν να άπενεργοποιήσουν χρήστες με ψευδή στοιχεία 
καθώς και σε περιπτώσεις κατάχρησης του συστήματος. 
Έργα, εκδηλώσεις και προγράμματα του Δήμου 
Οι χρήστες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έργα, εκδηλώσεις ή 
προγράμματα του Δήμου, καθώς εξελίσσονται και μετά την ολοκλήρωσή τους. Αυτά θα 
μπορούν να παρουσιάζονται μαζί με τα αιτήματα, ανοικτά και λυμμένα, στις 
συγκεντρωτικές καταστάσεις και τους χάρτες. 
Διαχείρηση συζητήσεων 
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Ο Δήμος θα πρέπει να μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους διαχειριστές του 
υποσυστήματος διαδικτυακών συζητήσεων. Αυτοί θα έχουν, κατά ελάχιστο, τις παρακάτω 
δυνατότητες: 
• Αλλαγή της διάρθρωσης (τομείς, θέματα, κλπ) των forums 
• Διαγραφή κακόβουλων μηνυμάτων  
• Δημιουργία κλειστών θεμάτων για ανακοινώσεις 
Παράλληλα, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης αποφάσεων του Δημοτικού 
συμβουλίου προς ενημέρωση των πολιτών. 

.................... 

Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες προς το κοινό»3 

Οποιοσδήποτε θα μπορεί να επισκευθεί τον δικτυακό τόπο του συστήματος για να 
ενημερωθεί σχετικά με τα έργα του Δήμου. Εκεί  θα προβάλλονται, ανάλογα  με τις 
εκάστοτε απαιτήσεις του Δήμου, πληροφορίες σχετικές με την εξέλιξη των έργων, τόσο σε 
μορφή καταστάσεων, όσο και σε μορφή χάρτη. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει ποιά στοιχεία είναι εμφανή, 
για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος, πλην των 
προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να μπορούν να εξαχθούν σε μορφή XML για χρήση 
από άλλους φορείς, αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο από το Δήμο. Ο ανάδοχος θα πρέπει 
ναπαραδώσει και την τελική μορφή των πληροφοριών (xml Schema). 
 
Το σύστημα θα έχει δυνατότητα αυτόματης δημοσίευσης δεδομένων σε 
επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό τους με 5 αστέρια, ως ορίζονται απο τον εφευρέτη του 
Παγκοσμίου Ιστού sir Tim Berners-Lee.   
Τα υποσυστήματα θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ανοικτών προτύπων. 
Επιπλέον, θα πρέπει να παραδωθούν σε τέτοια μορφή, ωστε να είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν άμεσα σε κέντρα δεδομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να 
παραδωθούν αποτυπώσεις εικονικών μηχανών μαζί με κατάλληλα εκτελέσιμα αρχεία 
(scripts) για την εξαγωγή και μετέπειτα εισαγωγή των δεδομένων. 

Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 

Δεν προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού 

Α3.7 Διαλειτουργικότητα 

(Υπο)συστήματα/Υπηρεσίες Πληροφορίες που Παρατηρήσεις 
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που οφείλουν να 

διαλειτουργούν 

ανταλλάσσονται 

Υποσύστημα διαχείρησης 

χρηστών, λοιπά 

υποσυστήματα 

Δημόσια στοιχεία χρήστη Οριζόντια 

Υποσύστημα επικοινωνίας, 

λοιπά συστήματα 

Πολυκαναλικά 

Μηνύματα/αλληλεπιδράσεις 
Οριζόντια 

Υποσύστημα GIS, λοιπά 

υποσυστήματα 
Γεωγραφικές πληροφορίες Οριζόντια 

Υποσυστήμα αναφορών, 

επικοινωνίας, υπάρχουσα 

διαδικτυακή πύλη 

Συγκεντρωτικές αναφορές Κάθετη 

Υποσυστήμα GIS, 

διαδικτυακοί χάρτες (π.χ. 

Google Maps, Bing Maps) 

Γεωγραφικές πληροφορίες Εξωτερική 

Πίνακας 1: Πίνακας (υπο)συστημάτων ή/και λειτουργικών μονάδων που πρέπει 

να διαλειτουργούν 

 
 

Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Υπηρεσία 
Τρόποι 

Αλληλεπίδρασης 
Τερματικό Πρόσβασης 

Υπηρεσίες προς πολίτες   

Εγγραφή νέου χρήστη 

Web Brower, 

φωνητικό μήνυμα, 

μήνυμα sms, fax 

PC / Laptop, 

κινητό/σταθερό 

τηλέφωνο, fax 

Υποβολή νέου αιτήματος 
Web Brower, Μήνυμα 

MMS, email 

PC / Laptop – Κινητό 

τηλέφωνο 

Ενημέρωση σχετική με Web Brower, PC / Laptop, 
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αίτημα φωνητικό μήνυμα, 

μήνυμα sms, fax, email 

κινητό/σταθερό 

τηλέφωνο, fax 

Πληροφόρηση για αλλαγή 

κατάστασης σε αίτημα 

Web Brower, 

φωνητικό μήνυμα, 

μήνυμα sms, fax, email 

PC / Laptop, 

κινητό/σταθερό 

τηλέφωνο, fax 

Πληροφόρηση για 

εκδήλωσεις ή νέο έργο του 

Δήμου 

Web Brower, 

φωνητικό μήνυμα, 

μήνυμα sms, fax, email 

PC / Laptop, 

κινητό/σταθερό 

τηλέφωνο, fax 

Συμμετοχή σε 

δημοσκόπισεις 

Web Brower, 

φωνητικό μήνυμα, 

μήνυμα sms, fax, email 

PC / Laptop, 

κινητό/σταθερό 

τηλέφωνο, fax 

Υπηρεσίες προς το Δήμο   

Ενημέρωση για καταχώρηση 

νέου αιτήματος 
Web Brower, email PC/Laptop 

Καταχώρηση 

δραστηριοτήτων του Δήμου 
Web Browser PC/Laptop 

Καταχώρηση 

δραστηριοτήτων του Δήμου 
Web Browser PC/Laptop 

Υπηρεσίες προς το κοινό   

Συνοπτική παρουσίαση 

αιτημάτων, δραστηριοτήτων 

κλπ. 

Web Browser 
PC/Laptop, κινητό 

τηλέφωνο 

 

Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα 

Η γενική φιλοσοφία των συστημάτων πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για 
«Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο 
όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή 
και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards), τα οποία διασφαλίζουν: 
την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών 
εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών 

 τη διαδικτυακή συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά 
υπολογιστικά συστήματα 

 την φορητότητα (portability) των εφαρμογών 
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 τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς 
αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία 

 την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών 
Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να  εφαρμοστούν τα παρακάτω: 

 Αρθρωτή ανάπτυξη των εφαρμογών 
 Ο  πηγαίος κώδικας ο οποίος θα αναπτυχθεί ειδικά για το έργο, θα είναι 

διαθέσιμος ώστε να παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων. 
 Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγμα οι 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ 
των υπολογιστικών συστημάτων. 

 Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-
tier architecture), η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών 
(client tier), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) και 
το επίπεδο των δεδομένων (data tier). 

 
Τα δεδομένα που φιλοξενούνται στις Βάσεις Δεδομένων κατατάσσονται σε δύο 
Κατηγορίες 
1. Τα προσωπικά Δεδομένα, στα οποία επιτρέπεται να έχει πρόσβαση ο δικαιούχος των 
δεδομένων και οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου τομέα. 
Ο ανάδοχος κατ' ελάχιστον θα πρέπει να διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση της 
ενσωμάτωσης και διατήρησης των δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία : 
Α) Πλήρη και ακριβής προσδιορισμός της μεθοδολογίας και του προγραμματισμού 
μετάπτωσης δεδομένων και λειτουργίας στο νέο περιβάλλον κατά τη φάση της ανάλυσης 
απαιτήσεων του της Λειτουργικής Ενότητας 1 του υποσυστήματος 1 και του 
υποσυστήματος 2 
Β)  Χρήση εξειδικευμένου συστημικού λογισμικού (RDBMS) για τη διαχείρηση και διάθεση 
των δεδομένων 
Γ) Διατήρηση των δεδομένων με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας τόσο στην αποθήκευση  
όσο και στη μεταφορά (χρήση κλειστών εικονικών δικτύων VPN, χρήση πρωτοκόλλων με 
κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά κλπ) 

 

Περιγραφή προτύπου Σημασία/Χρήση στο πλαίσιο του 

Έργου 

XML Μηνύματα μεταξύ υποσυστημάτων, 

εξαγωγή δεδομένων 

Πρότυπα OGC  Διάθεση και επεξεργασία δεδομένων 

GIS 

LDAP Αυθεντικοποίηση χρηστών 
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Πίνακας 2: Ανοιχτά Πρότυπα που απαιτούνται/αξιοποιούνται στο Έργο 
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Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Η διασφάλιση του απορρήτου και του ακεραίου των εμπιστευτικών δεδομένων που 
βρίσκονται ή διακινούνται στον Δήμο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. 
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 
- την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων  
αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-
διοικητικές διαδικασίες. 
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 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. 

Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες 
χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης 
λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο 
σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 
εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική/ λειτουργική 
πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή 
λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) 
που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να 
διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία. 
 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην πρότασή του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που 
θα ακολουθήσει για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εσωτερικής Δικτυακής Πύλης – 
Intranet και των συστημάτων/ υποσυστημάτων και εφαρμογών τεκμηριώνοντας έτσι τη 
συστηματική του προσέγγιση για διασφάλιση των παραπάνω αρχών. 
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Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των 
προσφερόμενων ψηφιακών  υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής 
πύλης και των εφαρμογών του έργου η κατασκευή της πύλης και των διαδικτυακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την 
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας 
τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA).  
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης 
της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και 
ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής. 

Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Α/Α 

Φάσης 
Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης 

Μήνας Λήξης 

(παράδοσης) 

1 Μελέτη Εφαρμογής 1 2 

2 
Ανάπτυξη ή/και 

παραμετροποίηση εφαρμογών  
3 7 

3 Πιλοτική Λειτουργία 8 9 
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Α3.13.1 Φάση 1 Μελέτη εφαρμογής 

Αποτελεί το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου. Η διάρκεια της φάσης ορίζεται σε 2 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να  παραδώσει τα εξής: 

 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα 

περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και 

ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι 

οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα 

παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις 

ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα 

περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου: 

o Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου 
o Σχέδιο Επικοινωνίας 
o Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου 
o Διαχείριση Θεμάτων  
o Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων 
o Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 
o Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων 
o Διαχείριση Αλλαγών  
o Διοικητική Πληροφόρηση 

 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με επιτόπιες αυτοψίες και αναλυτική 
αποτύπωση των επιμέρους αναγκών όσον αφορά στο αντικείμενο του Έργου 

 Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών, βάσει επιχειρησιακών - χρονικών επιταγών και 
βαθμού εφικτότητας υλοποίησης / επιχειρησιακής αξιοποίησης της 

 την ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος (διαδικασίες, αναγκαία 
έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, κλπ.) 

 την ανάλυση απαιτήσεων διεπαφών και διαλειτουργικότητας με εξωτερικούς φορείς 
 τον πλήρη εννοιολογικό σχεδιασμό του συστήματος (διαγράμματα οντοτήτων – ροών 

entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια 
συστήματος, διασυνδεσιμότητα εφαρμογών, κλπ.) 

 τη μεθοδολογία και τα αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής και ο καθορισμός και η 
μέθοδος καταγραφής δεικτών απόδοσης των εφαρμογών του έργου 

 τη μεθοδολογία και το σχέδιο μετάπτωσης από το υφιστάμενο σύστημα στο νέο, κατά 
την πιλοτική λειτουργία 

 την ανάλυση ενσωμάτωσης του υφιστάμενου υλικού και λογισμικού στο νέο σύστημα 
 τη μεθοδολογία, τους όρους, το πρόγραμμα της και το υλικό της εκπαίδευσης των 

χρηστών αφού εξετάσει το επίπεδο τους και το προσαρμόσει ανάλογα 
 τον προγραμματισμό τεκμηρίωσης (Documentation Plan) 
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 την καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων του έργου καθώς και υποβολή 
σχεδίου αντιμετώπισης αυτών 

 την πολιτική ασφαλείας Πληροφοριακού Συστήματος, Εφαρμογών, Μέσων και 
Υποδομών 

 
Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  Μήνας 

Παράδοσης 
Σχέδιο Διαχείρισης 
και Ποιότητας Έργου 
(ΣΔΠΕ) 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο όσα 
περιγράφονται στη Φάση 1. Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε επικαιροποίηση αν κάποια 
από τα επιμέρους παραδοτέα 
περιέχονται στη προσφορά του, 
επισημαίνοντας τα σημεία που 
διαφοροποιούνται. 

2 

Οριστικοποιημένο 
Τεύχος Ανάλυσης 
Απαιτήσεων Χρηστών 

Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης 
Απαιτήσεων Χρηστών, βάσει 
επιχειρησιακών- χρονικών επιταγών και 
βαθμού εφικτότητας υλοποίησης / 
επιχειρησιακής αξιοποίησης τους 

2 

Μεθοδολογία και 
Σενάρια Ελέγχου 

Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και 
τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο 
πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. 
Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να 
προβλέπεται η εκτέλεση: 
αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων 
(unit tests) 
δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών 
(system tests)  
δοκιμών αποδοχής χρηστών (user 
acceptance tests)  
δοκιμών χρηστικότητας εφαρμογών 
(επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ) 

2 

Ανάλυση 
Επικινδυνότητας και 
Επικαιροποίηση της 
Πολιτικής Ασφάλειας 

Ανάλυση Επικινδυνότητας και 
Επικαιροποίηση του υφιστάμενου  
Σχεδίου Ασφάλειας 

2 

 Σχέδιο 
Διαλειτουργικότητας 
& ψηφιακών 
υπηρεσιών 

Πλήρης οδηγός που αναλύει τις 
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με 
άλλους φορείς σε επιχειρησιακό 
επίπεδο και την τεχνολογική διάσταση 
υλοποίησής της, Επιπλέον, η 
υλοποίησητων ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

2 

Σχέδιο κατάρτισης / 
εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα 

Πλήρες τεύχος οργάνωσης της 
διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση 
του προγράμματος σπουδών, του 
υλικού που θα δημιουργηθεί, και της 
διαδικασίας πιστοποίησης της 

2 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Συμμετοχής και Πληροφόρησης Δημοτών: Συμμετέχω» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 34 από 47 

συμμετοχής των εκπαιδευμένων 
στελεχών 

Α3.13.2 Φάση 2 Ανάπτυξη ή/και παραμετροποίηση εφαρμογών 

 
 Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου 

από τον Ανάδοχο ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (λογισμικό ‘υποδομών’ π.χ. 
λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών) 

 Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου 
από τον Ανάδοχο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (π.χ. λειτουργικό σύστημα 
εξυπηρετητών, database servers, web/application servers,  Portal) 

 Κατά τη φάση αυτή θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες εφαρμογές, θα 
παραμετροποιηθεί το λογισμικό που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο 
ανάδοχος, και θα υλοποιηθούν οι αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες. Επίσης θα 
πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους 
υποσυστημάτων ώστε να λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα καλύπτοντας 
πλήρως τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Φορέα.   

 Ανάπτυξη λογισμικού που περιλαμβάνεται στο αρχικό βασικό λογισμικό σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Λειτουργικού Σχεδιασμού του Συστήματος. 

 Παραμετροποίηση και προσαρμογή του λογισμικού (έτοιμες λύσεις) στις 
λειτουργικές απαιτήσεις όπως ορίζονται στο Λειτουργικό Σχεδιασμό του 
Συστήματος, ώστε να προσφέρει έτοιμες και ολοκληρωμένες λύσεις στο επίπεδο 
του τελικού χρήστη (να μην απαιτεί ειδικές γνώσεις προγραμματισμού ή 
παραμετροποίησης του από τον χρήστη). 

 Ανάπτυξη πρόσθετου λογισμικού που δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό βασικό 
λογισμικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Λειτουργικού Σχεδιασμού του 
Συστήματος. 

 Ολοκλήρωση του συνόλου του λογισμικού εφαρμογών (αρχικού και πρόσθετα 
αναπτυγμένου λογισμικού). 

 Μεμονωμένος έλεγχος (unit testing) λογισμικού εφαρμογών (με βάση σενάρια 
ελέγχου μεμονωμένης λειτουργικότητας) 

 Έλεγχος ορθότητας λειτουργίας του συνόλου του λογισμικού εφαρμογών 
(εφαρμογή σεναρίων ελέγχων) 

 Μεμονωμένος έλεγχος (System testing) κάθε ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (με βάση σενάρια 
ελέγχου ενοποιημένης λειτουργίας) 

 Πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για τα οποία θα 
παραδοθεί υποχρεωτικά  το σύνολο του πηγαίου κώδικα (σε περίπτωση έτοιμων 
πακέτων λογισμικού θα παραδοθούν υποχρεωτικά οι επιπλέον παραμετροποιήσεις 
– προσαρμογές αυτών) 

 Τεκμηρίωση χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (user manuals)  
 
 
 
 

Βάση δεδομένων Βάση Δεδομένων, πλήρως υλοποιημένη 
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(λειτουργικότητα) και εγκατεστημένη, 
ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 
(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, με 
ενσωματωμένο το σύνολο των πραγματικών 
δεδομένων από τις πηγές δεδομένων που 
έχουν προσδιοριστεί στην Ανάλυση με 
υλοποιημένους και ελεγμένους τους 
μηχανισμούς επικαιροποίησης των δεδομένων 

Υποσύστημα διαχείρησης χρηστών Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), ελεγμένη 
βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) 
δοκιμών ελέγχου, έτοιμη για υποδοχή 
πραγματικών δεδομένων 

Υποσύστημα ειδοποίησης Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), ελεγμένη 
βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) 
δοκιμών ελέγχου, έτοιμη για υποδοχή 
πραγματικών δεδομένων 

Υποσύστημα GIS Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), ελεγμένη 
βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) 
δοκιμών ελέγχου, έτοιμη για υποδοχή 
πραγματικών δεδομένων 

Υποσύστημα αναφορών Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), ελεγμένη 
βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) 
δοκιμών ελέγχου, έτοιμη για υποδοχή 
πραγματικών δεδομένων 

Υποσύστημα συζητήσεων Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), ελεγμένη 
βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) 
δοκιμών ελέγχου, έτοιμη για υποδοχή 
πραγματικών δεδομένων 

 
 

Α3.13.3 Φάση 3 Πιλοτική Λειτουργία 

Η διάρκεια της φάσης ορίζεται σε 2 μήνες και ξεκινά το 8ο μηνα από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η φάση περιλαμβάνει τα εξής: 

• Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φάσης αυτής 

• Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, 
πιλοτική χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή 
συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο 
μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες προσομοίωσης  Δοκιμαστικής λειτουργίας 
(πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως εκπαιδευμένη 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Συμμετοχής και Πληροφόρησης Δημοτών: Συμμετέχω» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 36 από 47 

περιορισμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών / Key Users - με ενεργή 
συμμετοχή στο Έργο 

• Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία της/ων εφαρμογής/ών 

• Τις βελτιώσεις της/ων εφαρμογής/ών 

• Την επίλυση προβλημάτων 

• Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 

• Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, της/ων 
εφαρμογής/ών κλπ. 

• Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης 

• Εκπαίδευση στελεχών του Φορέα με βάση τον ρόλο τους στο Έργο τόσο κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του Έργου όσο και κατά την πλήρη επιχειρησιακή του 
αξιοποίηση. 

Πλήρως ελεγμένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σε 
συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν 
τις πραγματικές (εκμετάλλευση πλήρους 
λειτουργικότητας από κρίσιμη κοινότητα 
χρηστών, χρησιμοποιώντας πραγματικά 
δεδομένα), έτοιμες να μπουν σε 
Δοκιμαστική Λειτουργία υπό συνθήκες 
Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών 

• Τελικές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (περιβάλλον, 
λειτουργικότητα, δεδομένα) σε εντατική χρήση 
και εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη 
κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων χρηστών. 
• Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής 
Λειτουργίας, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) 
εισήγηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του 
συστήματος, προς έγκριση από ΕΠΠΕ. 
Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: 
- Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών 
υποστήριξη 
- Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών 
σε λογισμικό  
- Τεκμηρίωση σφαλμάτων 
- Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων 
τεκμηρίωσης (Λειτουργικής & Υποστηρικτικής) 
- Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρηστών 
- Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων 

Έλεγχος ενσωμάτωσης όλων των 
ψηφιακών υπηρεσιών. 

Πριν οι υπηρεσίες διατεθούν προς το κοινό, ο 
ανάδοχος θα εκτελέσει σενάρια ελέγχου με 
χρήστες από το φορέα.  
Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων και η 
επίλυση του συνόλου των προβλημάτων είναι 
προϋπόθεση για τη διάθεση των εν λόγω 
υπηρεσιών. 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών Φορέα Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως 
προς το περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα 
με τον ρόλο του κάθε στελέχους στα πλαίσια 
της υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής 
λειτουργίας του συστήματος 
Το παραδοτέο είναι η εκπαίδευση 
(ανθρωποώρες εκπαιδευτών) και θα 
συνοδεύεται από τις αντίστοιχες καταστάσεις οι 
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οποίες κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν: 
- Παρουσιολόγια. 
- Καταγραφή θεμάτων εκπαίδευσης. 
- Καταγραφή προβλημάτων 

Εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί  στους 
χρήστες. 

Για κάθε ομάδα χρηστών (κάθε ρόλο) και 
ανάλογα με τη γνώση που πρέπει να έχει για τη 
χρήση των εφαρμογών θα δοθούν τα 
αντίστοιχα φυλλάδια σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή. 

Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου2 Μήνας Τύπος 

Σχέδιο Διαχείρισης και 
Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο όσα 
περιγράφονται στη Φάση 1. Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε επικαιροποίηση αν κάποια 
από τα επιμέρους παραδοτέα 
περιέχονται στη προσφορά του, 
επισημαίνοντας τα σημεία που 
διαφοροποιούνται. 

2 Μ 

Οριστικοποιημένο Τεύχος 
Ανάλυσης Απαιτήσεων 
Χρηστών 

Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης 
Απαιτήσεων Χρηστών, βάσει 
επιχειρησιακών- χρονικών επιταγών και 
βαθμού εφικτότητας υλοποίησης / 
επιχειρησιακής αξιοποίησης τους 

2 Μ 

Μεθοδολογία και Σενάρια 
Ελέγχου 

Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και 
τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο 
πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. 
Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να 
προβλέπεται η εκτέλεση: 
αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων 
(unit tests) 
δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών 
(system tests)  
δοκιμών αποδοχής χρηστών (user 
acceptance tests)  
δοκιμών χρηστικότητας εφαρμογών 
(επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ) 

2 Μ 

Ανάλυση Επικινδυνότητας και 
Επικαιροποίηση της Πολιτικής 
Ασφάλειας 

Ανάλυση Επικινδυνότητας και 
Επικαιροποίηση του υφιστάμενου  
Σχεδίου Ασφάλειας 

2 Μ 

 Σχέδιο Διαλειτουργικότητας & 
ψηφιακών υπηρεσιών 

Πλήρης οδηγός που αναλύει τις 
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με 
άλλους φορείς σε επιχειρησιακό 
επίπεδο και την τεχνολογική διάσταση 
υλοποίησής της, Επιπλέον, η 

2 Μ 

                                                        
2 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ 
(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
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υλοποίησητων ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

Σχέδιο κατάρτισης / 
εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 

Πλήρες τεύχος οργάνωσης της 
διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση 
του προγράμματος σπουδών, του 
υλικού που θα δημιουργηθεί, και της 
διαδικασίας πιστοποίησης της 
συμμετοχής των εκπαιδευμένων 
στελεχών 

2 Μ 

    

Βάση δεδομένων Βάση Δεδομένων, πλήρως υλοποιημένη 
(λειτουργικότητα) και εγκατεστημένη, 
ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 
(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, με 
ενσωματωμένο το σύνολο των 
πραγματικών δεδομένων από τις πηγές 
δεδομένων που έχουν προσδιοριστεί 
στην Ανάλυση με υλοποιημένους και 
ελεγμένους τους μηχανισμούς 
επικαιροποίησης των δεδομένων 

5 Λ 

Υποσύστημα διαχείρησης 
χρηστών 

Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), 
ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 
(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, 
έτοιμη για υποδοχή πραγματικών 
δεδομένων 

6 Λ 

Υποσύστημα ειδοποίησης Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), 
ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 
(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, 
έτοιμη για υποδοχή πραγματικών 
δεδομένων 

7 Λ 

Υποσύστημα GIS Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), 
ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 
(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, 
έτοιμη για υποδοχή πραγματικών 
δεδομένων 

7 Λ 

Υποσύστημα αναφορών Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), 
ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 
(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, 
έτοιμη για υποδοχή πραγματικών 
δεδομένων 

7 Λ 

Υποσύστημα συζητήσεων Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως 
υλοποιημένη (λειτουργικότητα), 
ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 
(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, 
έτοιμη για υποδοχή πραγματικών 
δεδομένων 

7 Λ 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Συμμετοχής και Πληροφόρησης Δημοτών: Συμμετέχω» 
Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 39 από 47 

Πλήρως ελεγμένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
σε συνθήκες λειτουργίας που 
προσομοιώνουν τις πραγματικές 
(εκμετάλλευση πλήρους 
λειτουργικότητας από κρίσιμη 
κοινότητα χρηστών, 
χρησιμοποιώντας πραγματικά 
δεδομένα), έτοιμες να μπουν σε 
Δοκιμαστική Λειτουργία υπό 
συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου 
Υπηρεσιών 

• Τελικές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
(περιβάλλον, λειτουργικότητα, 
δεδομένα) σε εντατική χρήση και 
εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη 
κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων 
χρηστών. 
• Τεύχος αποτελεσμάτων 
Πιλοτικής Λειτουργίας, με τεκμηριωμένη 
(συνοπτική) εισήγηση για την 
επιχειρησιακή ετοιμότητα του 
συστήματος, προς έγκριση από ΕΠΠΕ. 
Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: 
- Καταγραφή των συμβάντων 
ενεργειών υποστήριξη 
- Τεκμηρίωση πρόσθετων 
προσαρμογών σε λογισμικό  
- Τεκμηρίωση σφαλμάτων 
- Επικαιροποιημένη σειρά 
εγχειριδίων τεκμηρίωσης (Λειτουργικής 
& Υποστηρικτικής) 
- Επικαιροποιημένα εγχειρίδια 
χρηστών 
- Αναφορά προσαρμογών και 
ρυθμίσεων 

8 Σ 

Έλεγχος ενσωμάτωσης όλων 
των ψηφιακών υπηρεσιών. 

Πριν οι υπηρεσίες διατεθούν προς το 
κοινό, ο ανάδοχος θα εκτελέσει σενάρια 
ελέγχου με χρήστες από το φορέα.  
Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων 
και η επίλυση του συνόλου των 
προβλημάτων είναι προϋπόθεση για τη 
διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών. 

9 ΑΝ 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
διαφοροποιούμενες ως προς το 
περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα 
με τον ρόλο του κάθε στελέχους στα 
πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης 
επιχειρησιακής λειτουργίας του 
συστήματος 
Το παραδοτέο είναι η εκπαίδευση 
(ανθρωποώρες εκπαιδευτών) και θα 
συνοδεύεται από τις αντίστοιχες 
καταστάσεις οι οποίες κατ’ ελάχιστο θα 
περιλαμβάνουν: 
- Παρουσιολόγια. 
- Καταγραφή θεμάτων 
εκπαίδευσης. 
- Καταγραφή προβλημάτων 

9 Υ 

Εκπαιδευτικό υλικό που θα 
δοθεί  στους χρήστες. 

Για κάθε ομάδα χρηστών (κάθε ρόλο) 
και ανάλογα με τη γνώση που πρέπει να 
έχει για τη χρήση των εφαρμογών θα 
δοθούν τα αντίστοιχα φυλλάδια σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

9 ΑΛ 
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Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

 
Α/Α  Τίτλος Οροσήμου Μήνας 

Επίτευξης 

Μέθοδος 

μέτρησης της 

επίτευξης 

% επί του 

συνολικού 

κόστους/ 

αμοιβής3 

1 Μελέτη εφαρμογής 2 Αναφορά 15 

2 Σύστημα εγκατεστημένο 

και έτοιμο για λειτουργία 

8 Σύστημα 45 

4 Ολοκλήρωση δοκιμών και 

εκπαίδευσης. Σύστημα 

έτοιμο προς οριστική 

παραλαβή 

9 Τελική 

αναφορά 

χρηστών 

40 

Πίνακας 3: Πίνακας Οροσήμων Έργου 

 

Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών  

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης που να 
διασφαλίζουν ότι οι χρήστες θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν αν 
χρησιμοποιήσουν το παραδοτέο σύστημα.  
 
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν: 
 
Ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης 

- Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος που θα περιγράφουν όλες τις 
παρεχόμενες λειτουργίες ανάλογα με τον τύπο χρήστη. 

- Συνοπτικές οδηγίες που θα περιγράφουν ορισμένες από τις βασικές και πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, σε λίγες μόνο σελίδες.  

- Κατάλογο «συχνών ερωτήσεων» στον οποίο θα περιέχονται βασικές 
ερωτήσεις/απαντήσεις για την λειτουργία του συστήματος. 

Όλα τα εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής και να 
ανανεώνονται (συμπεριλαμβάνοντας τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις) ανά τακτά 

                                                        
3 εφόσον ο ανάδοχος επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή 
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χρονικά διαστήματα καθόλη την διάρκεια κατά την οποία ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 
για την συντήρηση του συστήματος.  
 
Εκπαίδευση 

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον 30 ώρες εκπαίδευσης σε 
τμήματα των 5 στους κύριους χρήστες του οργανισμού με στόχο το 80% των 
χρηστών να έχει εκπαιδευτεί μέσα στους  μήνες πιλοτικής  λειτουργίας του 
συστήματος 

- Οι χρήστες που θα είναι επιφορτισμένοι με διαχειριστικούς ρόλους θα 
εκπαιδευτούν ξεχωριστά με τουλάχιστον 10 επι πλέον ώρες. 

 Στις εκπαιδεύσεις θα παραδίνεται εκπαιδευτικό υλικό, θα τηρείται παρουσιολόγιο, 
καθώς και στο τέλος της εκπαίδευσης θα συλλέγονται προτάσεις από τους 
εκπαιδευόμενους με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Καθόλη την διάρκεια κατά την οποία ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 
συντήρηση του συστήματος θα πρέπει να προσφέρονται επαναληπτικές ανα 6-μήνο  
εκπαιδεύσεις διάρκειας 5 ωρών με προτεραιότητα στους νέους χρήστες.  
 
Ηλεκτρονική Βοήθεια 
 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες με τρόπο διαδραστικό 
πληροφορίες για τις διάφορες λειτουργίες του. (on-line help) 
 

Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες ευαισθητοποίησης έτσι ώστε να αυξηθεί ο 
βαθμός συμμετοχής των πολιτών και των εργαζόμενων στο σύστημα. 
Αυτές περιλαμβάνουν στο ελάχιστο: 
 
- 1 Ημερίδα ευαισθητοποιησης που να απευθύνεται στους χρήστες του Δήμου. Στην 
ημερίδα αυτή θα γίνει παρουσίαση του συστήματος και ζωντανή επίδειξη των λειτουργιών 
του.  
- 1 εκδήλωση ευαισθητοποίησης των πολιτών όπου ο ανάδοχος θα προσφέρει 
ενημέρωση σε πολίτες που θα προσκληθούν στον δήμο σχετικά με το νέο σύστημα. 
- 3 Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο σχετικά με το έργο και την πορεία του. 
- 2000 Φυλλάδια που θα μοιραστούν στους δημότες που θα επιδεικνύουν πώς 
μπορούν να εγγραφούν σαν χρήστες να και αρχίσουν να λειτουργούν το σύστημα. 

Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας   

Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε τρεις (2) μήνες από την ολοκλήρωση της Φάσης Β. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στα πλαίσια της παρούσας Φάσης να προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες:  
 
• Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φάσης αυτής 
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• Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες / τροποποιήσεις, σύνθεση, 
πιλοτική χρήση κλπ. με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή 
συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο 
μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους δοκιμαστικής λειτουργίας 
(πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως εκπαιδευμένη 
περιορισμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών / Key Users - με ενεργή 
συμμετοχή στο Έργο 
• Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία της/ων εφαρμογής/ών 
• Τις βελτιώσεις της/ων εφαρμογής/ών 
• Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών 
• Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 
• Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, της/ων 
εφαρμογής/ών κλπ. 
• Την Εκπαίδευση χρηστών – διαχειριστών  
o Οριστικοποιημένος οδηγός εκπαίδευσης. Μεθοδολογική προσέγγιση, οργάνωση 
και προετοιμασία κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα. 
o Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού κατάρτισης / εκπαίδευσης, με 
βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα των στελεχών του Φορέα να αξιοποιήσουν το 
σύστημα, και τον προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή του αξιοποίηση. 
o Κατάρτιση / εκπαίδευση στελεχών του Φορέα με βάση τον ρόλο τους στο Έργο 
τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου όσο και κατά την πλήρη επιχειρησιακή 
του αξιοποίηση. 
o Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης και 
εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος. 
• Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης 
• Την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας . 

Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας»  

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται σε 
περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών ) και είναι αυτές που περιγράφονται στην 
παρ., Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης, αλλά παρέχονται δωρεάν. Κατά ελάχιστο, η περίοδος 
αυτή θα πρέπει να είναι δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου.  

 

Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης  

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Συντήρησης αφορούν σε Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης με 
στόχο την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού, του 
τυποποιημένου λογισμικού και των εφαρμογών, την άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε 
αναγγελίες προβλημάτων και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων 
τηρώντας τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας. 
Το πλαίσιο υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
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 Προληπτική συντήρηση. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται σχετικές μετρήσεις 
απόδοσης, διαθεσιμότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας των εγκατεστημένων 
μηχανημάτων. 

 Εντοπισμός και αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του 
λογισμικού συστημάτων και των εφαρμογών (Επανορθωτική συντήρηση). 

 Τη συντήρηση και ενημέρωση του τυποποιημένου S/W που θα προσφερθεί. Η 
συντήρηση και ενημέρωση του S/W περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων 
εκδόσεων στον τον εξοπλισμό, την τροποποίηση εξαιτίας αλλαγών στη σύνθεση 
του εξοπλισμού (RECONFIGURATION), την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του 
συστήματος μετά από κάθε τροποποίηση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου 
είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, τηρώντας 
τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας της παρούσας διακήρυξης. 

Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των συστημάτων και την λειτουργικότητα που θα 
παρέχεται ανά στάδιο της Δοκιμαστικής λειτουργίας, ισχύουν τα εξής : 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας παράλληλα 
τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης,  ώστε να  τηρούνται τα ελάχιστα όρια 
διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο ισχύουν  για την Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας καθώς και για 
τις περιόδους εγγύησης και συντήρησης.  
Ορισμοί: 
 Κατηγορία Α Λογισμικού ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού, η 

εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος. 

 Κατηγορία Β Λογισμικού ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού η 
δυσλειτουργία των οποίων δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του συστήματος. 

 ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:00 – 18:00 για τις εργάσιμες 
ημέρες και το Σάββατο. 

 ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

 Χρόνος  αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο 
χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Ο 
χρόνος αυτός είναι : 

 Οκτώ (8) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της 
βλάβης/δυσλειτουργίας  (για την κατηγορία Α)  ανεξαρτήτως αν η ανακοίνωση του 
προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός ΚΩΚ  

 είκοσι τέσσερεις (24) ώρες (για την κατηγορία Β) από τη στιγμή της ανακοίνωσης 
της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε 
εντός ΚΩΚ 

 για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος (που αφορούν την κατηγορία Β)  
βλάβης/δυσλειτουργίας, οι ανωτέρω ορισθείσες 24 ώρες του χρόνου 
αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 07.00 το επόμενο 
εργάσιμο πρωί.  
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Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος  αποκατάστασης βλάβης 
/δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση   
 
Μη διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Α – Ρήτρες:  
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, θα 
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

 0,15% επί του τρέχοντος ετήσιου συνολικού κόστους συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) 
για τον εξοπλισμό - εφαρμογές στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

 0,02‰ επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς Φ.Π.Α.) του Αναδόχου, για τον 
εξοπλισμό και εφαρμογές στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Θεωρείται ότι, η μη 
διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του 
Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται 
λειτουργικά από αυτήν και θα συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας. 

 
για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 
Διευκρινίζεται ότι : 

1) Ένα  σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία  θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη 
διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει.  

2) η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων 
του Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται 
λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας 

 
Μη διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Β – Ρήτρες: 
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, θα 
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

 0,25% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας 

 3% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης της μονάδας. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 
 

Α5.Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του 
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές 
εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους 
πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.  
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Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 
πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το 
προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και 
το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. 
 
Τυχόν αλλαγή στο προσωπικού της Ομάδας Έργου του Αναδόχου τελεί υπό την έγκριση 
του Δήμου. 
 
Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου έχει ο Ανάδοχος, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο 
της εκτέλεσης της Σύμβασης και των παραδοτέων έχει ο Δήμος. 
 
Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και επαρκή 
στελέχωση, για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα 
Διακύρηξη. 

Ο Δήμος θα συστήσει αντίστοιχη ομάδα διοίκησης έργου. 

Ο χρόνος εμπλοκής κάθε στελέχους ή μέλος της ομάδας έργου είναι δεσμευτικός για τον 

Ανάδοχο. 

Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του 
Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

 η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 
 η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 
Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα 
διεξάγονται σε μηνιαία βάση.  
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την 
Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη 
έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 
Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες 
συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του 
Έργου και θα τα αποστέλλει στον Δήμο. 
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Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα 
πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών οι οποίες σε 
πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από 
τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 
• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον 
ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται 
οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου, 
• Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των 
εργασιών υλοποίησης του Έργου,  
• Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. 
 
Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική του 
Προσφορά (Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ)) και να το οριστικοποιήσει 
κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας θα 
προβλέπει δέσμευση του αναδόχου για όρια τα ανοχών στην ποιότητα, στην πληρότητα 
και στην χρονική απόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας 

συστημάτων και Έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο 
του ζητούμενου λογισμικού στα γραφεία του Δήμου. 
Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού υποχρεούται: 

 να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή 
λειτουργία 

 να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Δήμου για την ένταξη του νέου 
συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή. 

 
 
Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο ΠΔ 118/2007. 
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της 
Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του 
παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει 
κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων. 
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά 
συνέπεια επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός 
χρόνος υλοποίησης του Έργου. 
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Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 
 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 
διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες 
προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στον Δήμο δέκα (10) ημέρες από τη 
γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.  
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές 
ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης 
του Δήμου , τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη 
του Αναδόχου ως έκπτωτου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει αναλυτικά σε ανοικτή συνεδρίαση, τα κρίσιμα 
παραδοτέα καθώς και τα αποτελέσματα κάθε Φάσης του Έργου. Στην αναλυτική 
παρουσίαση μπορούν συμμετέχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που θα ορίζει η Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 


