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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και ανάπτυξη των απαιτούμενων 

εφαρμογών λογισμικού, βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Τεύχους 

Προκήρυξης , η προμήθεια και εγκατάσταση του  απαιτούμενου εξοπλισμού (υλικό 

και λογισμικό συστήματος), καθώς και της μελέτης εφαρμογής που το συνοδεύει.  

Αποτέλεσμα του έργου είναι η υλοποίηση και επιχειρησιακή λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τη παροχή 

«Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου».  

Το έργο αφορά στην δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, οι οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου 

Αμαρουσίου. Ως υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, 

υποδομές κοινής ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α. Στους πολίτες θα επιτρέπεται ο ακριβής 

προσδιορισμός –μέσω συστήματος GIS- τυχών φθορών ή προβλημάτων και η 

προσωποποιημένη παρακολούθηση του αιτήματός του. 

Για τη παροχή των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η υλοποίηση 

πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

• Υποσύστημα γεωγραφικής υποβολής αιτημάτων πολιτών σχετικά με 

αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές δημόσιας χρήσης 

• Υποσύστημα προσωποποιημένης γεωγραφικής  ενημέρωσης σχετικά με 

προβλήματα / προγραμματισμένες εργασίες υποδομών 

• Υποσύστημα Υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο 

Νόμος  3882/2010 βασισμένου σε ΕΛ/ΛΑΚ 

• Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

• Υποσύστημα χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων και λογισμικού 

desktop  GIS βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 
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• Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης  

• Υποσύστημα Διαχείρισης Επικοινωνίας με SMS 

• Υποσύστημα Ελέγχου & Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Πινακίδων 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών  

• Υποσύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Εξωτερικών Εργασιών 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Εξωτερικών Χώρων 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Συντομογραφίες 

• ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

• ΕΣΠΑ  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

• ΕΠ  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

• Ο∆Ε   Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου 

• ΨΣ  Ψηφιακή Σύγκλιση 

• ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισµικό και Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα 

• ΓΠΣ  Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα 

• GIS  Geographic Information System 

• ISO  International Organization for Standardization 

• WS  Web Services 

• ΥΓΕΠ Υποδοµών Γεωχωρικών Πληροφοριών 

Ορισμοί διακήρυξης 

 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα 
υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή O ∆ήµος Αµαρουσίου ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την 
εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική 
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που θα συσταθεί για την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού 

∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου 
και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα έντυπα της 
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η Σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική 
γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα 
υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ 
εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Κύριος του Έργου Ο ∆ήµος Αµαρουσίου 

Προϋπολογισµός Έργου ∆ιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννιά ΕΥΡΩ (296.419,00 €) µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, ήτοι τρακόσες εξήντα τέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσια ενενήντα πέντε και τριάντα επτά λεπτά (364.595,37 €). 

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο 
του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του 
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Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά 
ισχύος :  

α. τη Σύµβαση,  

β. τη ∆ιακήρυξη,  

γ. την Προσφορά του Αναδόχου.  

Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Φορέας Λειτουργίας ∆ήµος Αµαρουσίου 

Φορέας Υλοποίησης ∆ήµος Αµαρουσίου 

 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν 

διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στην συνέχεια: 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

Ο Δήμος Αμαρουσίου που εδρεύει στο Μαρούσι (ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 24), το οποίο σύμφωνα με το υπ’ Αριθμ. …… Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αμαρουσίου στις ../.../2011 προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  

 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ).  

Το Αρμόδιο Συλλογικό Όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο 

του Παρόντος Διαγωνισμού 

 

Αρμόδιος Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ο Δ. Αμίτσης που παρέχει σχετικές με τον διαγωνισμό πληροφορίες (τηλ. 213 2038335., fax 

210 6146421, email: amidim@maroussi.gr) 

 

Προκήρυξη  

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το Μέρος Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ, το Παράρτημα Ι: Πίνακες 

Συμμόρφωσης και το Παράρτημα ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 

 

Έργο 

Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, βασικού λογισμικού και λογισμικού 

εφαρμογών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και εισαγωγής 

δεδομένων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β της 

παρούσας Διακήρυξης. 

 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ομάδα Προσώπων συμμετέχει στον 

Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό την σύναψη σύμβασης με την 

Αναθέτουσα Αρχή.  
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Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 

τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε 

περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 

στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

φαξ κλπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου 

στον Ανάδοχο. 

 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου Έργου πληροφορικής.  

 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 

Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 

εκπροσωπεί 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 της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 

Παραδοτέων του Έργου. 
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Α1. Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

Σήμερα ο πολίτης νιώθει αποκομμένος από τη δημόσια διοίκηση πιστεύοντας ότι δεν έχει 

καμία δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά, και παρέμβασης πάνω στα θέματα καθημερινής 

λειτουργίας του Δήμου. Το γεγονός αυξάνει τη δυσπιστία και την απόσταση μεταξύ 

πολιτών και δημοτικής αρχής. Ο πολίτης διαρκώς απομακρύνεται και δεν συμμετέχει, 

θεωρώντας ανούσια και άσκοπη την όποια παρέμβασή του. Με αυτό τον τρόπο όμως ο 

Δήμος «αποκόπτεται» από τις ζωτικότερες δυνάμεις του, που είναι οι πολίτες του με 

συνέπεια να μην μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο που του έχει ανατεθεί. 

 

Ειδικότερα στα θέματα αξιοποίησης των υποδομών του Δήμου παρατηρείται πολύ συχνά 

η απαξίωση έργων, η κατασκευή των οποίων είχε κοστίσει στο παρελθόν αρκετά δημοτικά 

κονδύλια. Επίσης συχνό είναι το φαινόμενο ο πολίτης να περιπλέκεται σε δαιδαλώδεις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αιτημάτων του που 

άπτονται της καλής λειτουργίας των υποδομών του δήμου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

αντιμετωπίζει ακόμα και την αδιαφορία των αρμοδίων υπαλλήλων, νιώθοντας 

«αδύναμος» μπροστά στην δημοτική διοίκηση. 

 

Οι υπηρεσίες του Δήμου πολλές φορές αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληθώρα των 

αιτημάτων των πολιτών. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε 4 παράγοντες: 

 

1. Ο πολίτης δεν γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί για την διατύπωση του 

προβλήματος/ πρότασης σχετικά με τις υποδομές του Δήμου, με αποτέλεσμα 

να απευθύνεται κάθε φορά και σε διαφορετική υπηρεσία. Το γεγονός αυτό είτε 

οδηγεί στη συσσώρευση αιτημάτων σε αναρμόδιες υπηρεσίες, είτε την 

ταλαιπωρία του πολίτης που προσπαθεί να βρει άκρη στον «λαβύρινθο» του 

δήμου. 

2. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν την σωστή αξιολόγηση 

και ιεράρχηση των αιτημάτων, και την παρακολούθηση των «ανοικτών» 

εργασιών. Συνέπεια αυτού αποτελεί το χάσιμο πολύτιμου χρόνου των 

υπαλλήλων του δήμου να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την 

διεκπεραίωση των εργασιών. Παράλληλα δεν αποκλείεται και η παράβλεψη 

επειγουσών εργασιών με αποτέλεσμα να έρχονται συχνά σε ένταση οι πολίτες 

με τους υπαλλήλους του Δήμου 

3. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου του βαθμού 

διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενός 

αντικειμενικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των αιτημάτων.  

4. Στον όγκο της διαχείρισης των εργασιών από τα αιτήματα των πολιτών, θα πρέπει 

να προστεθούν και οι πάγιες- περιοδικές εργασίες υποστήριξης των υποδομών 

του Δήμου [π.χ. προληπτικές συντηρήσεις (οχήματα, λέβητες κλπ), προληπτικοί 

έλεγχοι επικινδυνότητας εγκαταστάσεων (πάρκα, παιδικές χαρές), περιοδικές 

εργασίες (κλαδέματα, βαψίματα κλπ). Το γεγονός αυτό αυξάνει δραματικά την 
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πολυπλοκότητα της διαχείρισης του συνόλου των εργασιών με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται καθυστερήσεις ή ακόμα και αδυναμίας στην διεκπεραίωσή τους. 

 

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ως ΑΠΟΣΤΟΛΗ του να υπηρετεί με αξιόπιστο και φιλικό τρόπο 

τους πολίτες, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, άμεσα και σύντομα, με 

εντιμότητα, με όρους απόλυτης διαφάνειας και σεβασμού των νομικών προϋποθέσεων, 

εισάγοντας παράλληλα νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος 

τόσο για αυτόν, όσο και για τους πολίτες, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις 

τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού του. 

 

Γιατί το ΟΡΑΜΑ της δημοτικής αρχής και του Δήμου για την πόλη του Αμαρουσίου είναι: 

 

• η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, 

• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

• η προστασία με συγκεκριμένα μέτρα και η ανάπτυξη του περιβάλλοντος, 

• ο ενεργειακός προγραμματισμός, 

• η οικονομική ανάπτυξη της πόλης, και 

• η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη του Αμαρουσίου ως κομβικού προορισμού για 

• επιχειρηματική δραστηριότητα, για τουρισμό, για συμμετοχή στις πολιτιστικές του 

• εκδηλώσεις, για δραστηριοποίηση στις αθλητικές του διοργανώσεις, αλλά και για 

• αναψυχή. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών 

Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 11 από 37 

 
 

Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 

 

Α1.2.1 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

O Δήμος διαθέτει υποδομή γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος της οικογένειας 

προϊόντων ArcGIS 9 (ArcGIS Server Enterprise Standard 9, ArcGIS 3D Analyst Extension 

,ArcGIS 9 ArcEditor) της εταιρείας ESRI. Η πλατφόρμα ArcGIS θα βρίσκεται στην διάθεση 

του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου και η βάση δεδομένων της θα χρησιμοποιηθεί 

για τις ανάγκες του νέου συστήματος που θα δημιουργηθεί. Σε κάθε περίπτωση ο 

ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το σύστημα θα παρέχει 

χαρτογραφικά/γεωγραφικά δεδομένα σε μορφή η οποία να είναι συμβατή με τον 

διαδικτυακό τόπο http://www.geodata.gov.gr ώστε να διευκολύνει την ενσωμάτωση τους 

σε αυτόν. Επιπλέον, τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο ως 

διαδικτυακή υπηρεσία διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί στα 

πλαίσια του έργου. 
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Στο Δημαρχείο υπάρχει κατάλληλος χώρος (Server Room) και rack για την φιλοξενία του 

εξοπλισμού του έργου. Το κτίριο γενικότερα υποστηρίζεται από ηλεκτροζεύγος. 

  

Σε όλο το κτίριο, ανά όροφο, υπάρχει δομημένη καλωδίωση κατηγορίας 5e με δύο 

απολήξεις σε κάθε θέση εργασίας (data+voice). Μεταξύ του server room και των 3+1 

ορόφων υπάρχουν από 2 ζεύγη οπτικών ινών και 10 καλώδια UTP. 

  

Oπτικές ίνες υπάρχουν σε κάποια κτίρια, σχολεία κλπ της πόλης οι οποίες, με κάποιες 

τροποποιήσεις-επεκτάσεις, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του έργου (π.χ 

για τη διασύνδεση των infokiosks ή άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες). 

Ο τερματισμός των ινών γίνεται με convertors από μονότροπη ίνα σε χαλκό και 

αντίστροφα. 

 

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχεται μέσω του δικτύου Σύζευξις (Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας 

Διοίκησης) με ταχύτητα 6Mbps. Υπάρχει προοπτική αύξησης της ταχύτητας πρόσβασης στα 

34Mbps μέσω του έργου Σύζευξις ΙΙ που προετοιμάζεται. 

Για την ασφάλεια του εσωτερικού δικτύου, πέραν από τις υποδομές ασφαλείας του 

Σύζευξις, υπάρχει εξελιγμένο firewall (σε hardware) καθώς και κεντρικό σύστημα antivirus. 

 

Υπάρχει κεντρικός server με Active Directory για την πιστοποίηση των χρηστών ενώ 

διάφοροι άλλοι servers εξυπηρετούν τις υπόλοιπες ανάγκες (File server, SQL server, IIS 

server, Exchange server, GIS servers κλπ). Ολα αυτά λειτουργούν σε περιβάλλον windows 

(2003 server). 

 

Στο τμήμα της τηλεφωνίας το Δημαρχείο διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο τύπου Siemens 

Realities DX v.6 με δυνατότητα 400 εσωτερικών και 2 εξωτερικές γραμμές PRI-ISDN (2x30 

κανάλια) τις οποίες μας παρέχει το Σύζευξις. 

Υπάρχει επίσης το 5ψήφιο 15321 (για τη λήψη αιτημάτων-παραπόνων των δημοτών) το 

οποίο στηρίζεται σε 2 απλές γραμμές ISDN (4 κανάλια) που είναι επίσης συνδεδεμένες στο 

ΤΚ. Οι σχετικές εισερχόμενες κλήσεις εκδηλώνονται στα 8 εσωτερικά τηλέφωνα της 

υπηρεσίας "Γραμμή Δημότη" η οποία προωθεί κατάλληλα όλα τα αιτήματα στις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

 

Σε κάποιους από τους χώρους του Δημαρχείου λειτουργεί εσωτερικό δίκτυο ασύρματης 

πρόσβασης (WiFi). 

 

Οι περισσότερες από τις εξωτερικές υπηρεσίες του Δήμου που στεγάζονται σε 

διαφορετικά κτίρια έχουν αυτόνομα μικρά τοπικά δίκτυα. Σε κάποιες υπάρχει και server 

(windows 2003). Για τη σύνδεση με το διαδίκτυο συνήθως χρησιμοποιούν γραμμές DSL 

από τον ΟΤΕ ενώ μόνο 2 από αυτές έχουν απευθείας σύνδεση με το Δημαρχείο μέσω 

οπτικών ινών. 
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Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για 

τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον 

Δήμο Αμαρουσίου» στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ», ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και 

ειδικότερα της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας 

Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου». 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και ανάπτυξη των απαιτούμενων εφαρμογών 

λογισμικού, βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης , η προμήθεια 

και εγκατάσταση του  απαιτούμενου εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό συστήματος), καθώς 

και της μελέτης εφαρμογής που το συνοδεύει. Επιπλέον προβλέπεται η παροχή 

υπηρεσιών,  εκπαίδευσης πιλοτικής λειτουργίας και εγγύησης – υποστήριξης καλής 

λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται από το Έργο, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην εποχή χρήσης του συστήματος και η καλή 

λειτουργία του τελευταίου κάτω από πραγματικές συνθήκες χρήσης. 

 

Αποτέλεσμα του έργου είναι η υλοποίηση και επιχειρησιακή λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τη παροχή 

«Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη Βελτίωση 

της Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου».  

 

 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για υποσύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η επιχειρησιακή λειτουργία του λογισμικού στο Δήμο θα παρέχει σημαντικά οφέλη στους 

πολίτες και στις εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα των 

Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Μηχανολογικού Εξοπλισμού & 

Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος καθώς και του Γραφείου Ειδικής Υπηρεσίας 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

Η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου αφορά την υλοποίηση συνόλου δράσεων 

παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το Πολίτη που θα διαλειτουργούν με τις υφιστάμενες 

υποδομές (λογισμικού και εξοπλισμού). 
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Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Σήμερα ο πολίτης νιώθει αποκομμένος από τη δημόσια διοίκηση πιστεύοντας ότι δεν έχει 

καμία δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά, και παρέμβασης πάνω στα θέματα καθημερινής 

λειτουργίας του δήμου. Το γεγονός αυξάνει τη δυσπιστία και την απόσταση μεταξύ 

πολιτών και δημοτικής αρχής. Ο πολίτης διαρκώς απομακρύνεται και δεν συμμετέχει, 

θεωρώντας ανούσια και άσκοπη την όποια παρέμβασή του. Με αυτό τον τρόπο όμως ο 

δήμος «αποκόπτεται» από τις ζωτικότερες δυνάμεις του, που είναι οι πολίτες του με 

συνέπεια να μην μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο που του έχει ανατεθεί. 

Ειδικότερα στα θέματα αξιοποίησης των υποδομών του δήμου παρατηρείται πολύ συχνά η 

απαξίωση έργων, η κατασκευή των οποίων είχε κοστίσει στο παρελθόν αρκετά δημοτικά 

κονδύλια. Επίσης συχνό είναι το φαινόμενο ο πολίτης να περιπλέκεται σε δαιδαλώδεις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αιτημάτων του που 

άπτονται της καλής λειτουργίας των υποδομών του δήμου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

αντιμετωπίζει ακόμα και την αδιαφορία των αρμοδίων υπαλλήλων, νιώθοντας 

«αδύναμος» μπροστά στην δημοτική διοίκηση. 

 

Η επιχειρησιακή λειτουργία του λογισμικού στο Δήμο θα παρέχει σημαντικά οφέλη στους 

πολίτες και στις εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα των 

Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Μηχανολογικού Εξοπλισμού & 

Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος καθώς και του Γραφείου Ειδικής Υπηρεσίας 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

Ειδικότερα οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμβάλλουν: 

� Στην άμεση ενημέρωση των δημοτών σχετικά με προγραμματισμένες εργασίες 

υποδομών ή έκτακτα προβλήματα 

� στην διαρκή, έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών η οποία επιτυγχάνεται 

με τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης του Δήμου στα αιτήματα τους με 

ταυτόχρονη τη μείωση των επισκέψεων του κοινού στον Δήμο για αιτήματα ή 

παράπονα, 

� στη βελτίωση της εικόνας του Δήμου προς τους πολίτες μέσα από τη παροχή ενός 

αξιόπιστου και αποτελεσματικού καναλιού κοινοποίησης και εξυπηρέτησης των 

αιτημάτων τους, 

Οι στόχοι του παρόντος έργου συνοψίζονται στους: 

1. Τεκμηρίωση των εγκαταστάσεων – υποδομών του δήμου. 

2. Προσέλκυση των δημοτών για συμμετοχή στις νέες διαδικασίες 
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3. Δραματική επιτάχυνση στη διαδικασία ανεύρεσης πληροφοριών για την 

διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με τις υποδομές του δήμου. 

4. Αντικειμενικοποίηση του μηχανισμού λήψης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των 

πολιτών, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην μείωση των «τριβών» με τους 

δημοτικούς υπαλλήλους, μειώνοντας την ένταση της καθημερινής δουλειάς και 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα. 

5. Μείωση της γραφειοκρατίας – απλοποίηση καθημερινής εργασίας. 

6. Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης, γεγονός που θα εξαλείψει 

φαινόμενα «αστοχιών», ενώ θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό της ομάδας 

των δημοτικών υπαλλήλων. 

7. Τυποποίηση του τρόπου παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των «πάγιων 

εργασιών» που εκτελούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. (πχ. Το σύστημα θα 

«δημιουργεί» αυτόματα εργασίες όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου χωρίς να 

χρειάζεται κανένας υπάλληλος να το θυμάται). 

8. Στον καλύτερο προγραμματισμό των υπηρεσιών του Δήμου. 

9. Στην πλήρη και ακριβή απογραφή και τεκμηρίωσή των παγίων και υποδομών 

δημοσίας χρήσης του Δήμου, με σκοπό την προστασία και τη βιώσιμη αξιοποίησή 

τους. 

10. Στη λήψη αποφάσεων προγραμματισμού των τακτικών εργασιών του Δήμου και 

στρατηγικού σχεδιασμού παρέχοντας πληροφορίες για το ιστορικό και την τρέχουσα 

κατάσταση, στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες πρόβλεψης. 

 

Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Το έργο αφορά στην δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι 

οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως 

υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές κοινής 

ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α. 

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω του έργου είναι: 

� Υποβολή Αιτημάτων Πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές 

δημόσιας χρήσης 

� Προσωποποιημένη Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα / προγραμματισμένες 

εργασίες υποδομών 
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� Δημιουργία υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο Νόμος  

3882/2010 

 

Αναλυτικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, το επίπεδο ψηφιακής ολοκλήρωσής του και 

τα κανάλια παροχής τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Τίτλος 

Επίπεδο 

Ολοκλήρωσης 

Κανάλια Παροχής της 

Υπηρεσίας 

1 

Υποβολή Αιτήματος 

Αποκατάστασης Βλάβης/ 

Επισήμανση Βλάβης 4 

Web, sms, τηλέφωνο, 

infokiosk 

2 

Ενημέρωση σχετικά με 

προγραμματισμένες 

εργασίες υποδομών ή 

έκτακτα προβλήματα 5 

Web, sms, τηλέφωνο, 

infokiosk, πινακίδα 

 

Για τη παροχή των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η υλοποίηση 

πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

 

� Υποσύστημα γεωγραφικής υποβολής αιτημάτων πολιτών σχετικά με αποκατάσταση 

βλαβών σε υποδομές δημόσιας χρήσης 

� Υποσύστημα προσωποποιημένης γεωγραφικής  ενημέρωσης σχετικά με 

προβλήματα / προγραμματισμένες εργασίες υποδομών 

� Υποσύστημα Υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο Νόμος  

3882/2010 βασισμένου σε ΕΛ/ΛΑΚ 

� Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

� Υποσύστημα χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων και λογισμικού desktop 

GIS βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

� Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης  

� Υποσύστημα Διαχείρισης Επικοινωνίας με SMS 

� Υποσύστημα Ελέγχου & Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Πινακίδων 

� Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών  
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Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Α3.2.1 Αρχιτεκτονική 

Η κεντρική εφαρμογή θα είναι αποθηκευμένη σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή στον οποίο οι 

χρήστες θα έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του 

συστήματος προτείνεται αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, η οποία περιλαμβάνει τρία λογικά 

επίπεδα (tiers): 

� Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 

δεδομένων. 

� Το επίπεδο εφαρμογών (application tier), που ενσωματώνει τη λογική των 

εφαρμογών (business logic) δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business 

rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής 

� Το επίπεδο χρηστών (client tier), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό 

χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. 

Σύμφωνα με το παραπάνω : 

� Τα δεδομένα της εφαρμογής θα οργανώνονται χωριστά. Για την αποδοτικότερη 

οργάνωση απαιτείται η χρήση συστήματος διαχείρισης σχεσιακής βάσης 

δεδομένων. Τα χωρικά δεδομένα θα είναι αποθηκευμένα σε νέα χωρικά 

ενεργοποιημένη βάση δεδομένων που θα προσφέρει ο ανάδοχος στα πλαίσια του 

παρόντος έργου. Η βάση αυτή θα είναι βασισμένη σε ΕΛ/ΛΑΚ, θα συνδεθεί με την 

υπαρχουσα υποδομή και σε αυτήν θα μεταφερθούν μόνον όσα δεδομένα 

γεωγραφικά σχετίζονται με το παρόν έργο καθώς επίσης και όσα θα διαχέονται με 

βάσει την υποδομή γεωχωρικών δεδομένων που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του 

νόμου 3882. Η σύνδεση της με την υπάρχουσα υποδομή δεν θα είναι δυναμική. 

� Τα λογισμικά που θα προσφερθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου για τις desktop 

GIS εφαρμογές και εφαρμογές πεδίου θα είναι ΕΛ/ΛΑΚ και θα συνδέονται με την 

υπάρχουσα υποδομή σε επίπεδο αρχείο .shp 

� Για την διάθεση της εφαρμογής στο διαδίκτυο απαιτείται η χρήση εξυπηρετητή 

διαδικτύου και εφαρμογών. 

� Για αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος απαιτείται οι δύο παραπάνω 

λειτουργικές ενότητες να λειτουργούν σε διαφορετικό εξυπηρετητή. 

� Επιπρόσθετα, για την εξυπηρέτηση κλήσεων απαιτείται ειδικό λογισμικό 

εξυπηρέτησης κλήσεων (IVR), το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί στον IVR server. 
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� Τέλος για την μαζική αποστολή μηνυμάτων sms απαιτείται ξεχωριστός 

εξυπηρετητής ο οποίος είναι επιφορτισμένος μόνο με την συγκεκριμένη 

λειτουργικότητα.  

Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω δικτύου με χρήση οποιουδήποτε 

web browser. Επιπροσθέτως, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δύο infokiosks τα οποία θα 

είναι εγκατεστημένα σε κεντρική περιοχή του Δήμου (πχ στα ΚΕΠ και στο Δημαρχείο) και 

θα έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή. 

Εναλλακτικά, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου ή μέσω sms.  

Τέλος, μέσω τεσσάρων φωτεινών πινακίδων, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κεντρικά 

σημεία του Δήμου, οι ποίτες θα ενημερώνονται σχετικά με προβλήματα ή 

προγραμματισμένες εργασίες σε υποδομές του Δήμου. 

 

Α3.2.2 Εξοπλισμός 

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται ο παρακάτω υποστηρικτικός εξοπλισμός: 

 

Α/Α Περιγραφή 

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

1 

Εξυπηρετητές στην κεντρική υπηρεσία 

(web-application, database) με OS τεμάχια 2 

2 Router  τεμάχια 1 

3 Firewall τεμάχια 1 

4 UPS τεμάχια 1 

6 Προσωπικοί Η/Υ τεμάχια 2 

8 Πινακίδες Ανακοινώσεων τεμάχια 4 

9. Infokiosk τεμάχια 2 

10. PDA τεμάχια 20 

 

 

Το σύστημα θα θωρακίζεται από ισχυρότατο σύστημα ασφάλειας το οποίο θα εγγυάται 

την εμπιστευτικότητα (confidentiality) και την ακεραιότητα (integrity) της μεταδιδόμενης 

πληροφορίας μέσω χρήσης αξιόπιστων τεχνολογιών κρυπτογράφησης δεδομένων, την 

ακεραιότητα, την πιστοποίηση (authentication) των χρηστών των υπηρεσιών μέσω 

αξιόπιστων πρωτοκόλλων και μηχανισμών πιστοποίησης και την εξασφάλιση της μη 

απάρνησης (non repudiation) της αποστολής ή παραλαβής πληροφορίας μέσω χρήσης 

προηγμένων και αξιόπιστων τεχνικών. 
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Επιπρόσθετα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο WAI 

για ΑμΕΑ και συνεπώς θα είναι προσβάσιμες από το σύνολο των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 

 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω τεμαχίων στις οποίες πρέπει να 

συμμορφώνεται η προτεινόμενη από τον Ανάδοχο λύση παρουσιάζονται στους πίνακες 

συμμόρφωσης. 

 

Α3.2.3 Λογισμικό Συστημάτων & Πλατφορμών 

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται το παρακάτω υποστηρικτικό λογισμικό: 

 

Α/Α Περιγραφή 

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

1 

Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων 

Δεδομένων και εφαρμογών 

τεμάχια 

1 

2 Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή τεμάχια 2 

3 Antivirous Εξυπηρετητών τεμάχια 2 

4 Υποσύστημα Διαχείρισης SMS τεμάχια 1 

5 Λογισμικό Διαχείρισης Πινακίδων τεμάχια 1 

7 Λογισμικό διαχείρισης παγίων τεμάχια 1 

8 

Σύστημα Διαχείρισης Χωρικά 

Ενεργοποιημένης Σχεσιακής Βάσης 

Δεδομένων 

Τεμάχια 

Απεριόριστα 

(ΕΛ/ΛΑΚ) 

9 Desktop GIS 

Τεμάχια Απεριόριστα 

(ΕΛ/ΛΑΚ) 

10 Mobile GIS 

Τεμάχια Απεριόριστα 

(ΕΛ/ΛΑΚ) 

11 Λογισμικό για την δημιουργία ΥΓΕΠ 

Τεμάχια Απεριόριστα 

(ΕΛ/ΛΑΚ) 
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Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

Το σύνολο των υπηρεσιών του συστήματος αναμένεται ότι θα παρέχεται στους πολίτες 

κυρίως μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα από τον ιστότοπο στον  οποίο θα 

φιλοξενηθούν. Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους 

μέσα από την υπάρχουσα διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αμαρουσίου με την μορφή micro 

site. Η διαχείριση χρηστών/ καθορισμός δικαιωμάτων κρίνεται σκόπιμο για λόγους 

ομοιογένειας των υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος να υλοποιηθεί μέσω της υπάρχουσας 

δομής. 

 

Στους πολίτες θα επιτρέπεται ο ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός - μέσω συστήματος 

GIS – τυχών φθορών ή προβλημάτων και η προσωποποιημένη παρακολούθηση του 

αιτήματός τους. 

 

Α3.3.1 Ομάδες χρηστών  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που θα παρέχει το ζητούμενο πληροφοριακό  σύστημα θα 

πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε ομάδα χρηστών 

θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα αλλά και διαφορετικές 

δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό.  

Το σύνολο των χρηστών χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες  

� Εσωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Εργαζόμενοι του Δήμου και Διαχειριστές του 

Συστήματος,  

� Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Πολίτες της περιοχής του Δήμου 

Πρώτη ομάδα χρηστών είναι ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου. Το προσωπικό του 

Δήμου θα είναι ο βασικός χρήστης συγκεκριμένων λειτουργιών του πληροφοριακού 

συστήματος. Μέσω αυτών των εφαρμογών οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Δήμου θα 

έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τις εργασίες τους µε μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τους για: 

� Ευέλικτη διαχείριση της καταχωρημένης πληροφορίας σε επίπεδο αναζήτησης και 

διάθεσης αυτής στους πολίτες  

� Αποτελεσματική διαχείριση των Αιτημάτων των Πολιτών κλπ. 
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� Βελτίωση στην επικοινωνία µε τους πολίτες για τα θέματα που αφορούν το 

αντικείμενο του έργου 

� Εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου 

� Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων των πολιτών και αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης των υποδομών 

δημόσιας χρήσης 

Δεύτερη ομάδα χρηστών είναι οι Διαχειριστές του Συστήματος. Το προσωπικό αυτό θα έχει 

τη γενικότερη ευθύνη διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα 

έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό προβλημάτων, δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων στους 

χρόνους ανταπόκρισης. Οι Διαχειριστές του Συστήματος θα διαχειρίζονται το Σύστημα 

τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο (διαρκής ενημέρωση μέσω των διαθέσιμων καναλιών 

επικοινωνίας σε σχέση με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και έκτακτα 

προβλήματα, έλεγχος ορθότητας περιεχομένου και παροχής των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών) όσο και σε τεχνικό επίπεδο (έλεγχος ορθής λειτουργίας του Συστήματος, 

παροχή συνεχούς πρόσβασης των χρηστών στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Συστήματος 

κ.α.) 

Τρίτη ομάδα χρηστών είναι οι πολίτες, οι οποίοι είναι και η βασική ομάδα αποδεκτών των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι πολίτες θα μπορούν, µέσω 

διαδικτύου, Τηλεφώνου (Σταθερού και Κινητού),  Σταθμών Πληροφόρησης και 

Ηλεκτρονικών Πινακίδων, να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται ταχύτερα και 

αποτελεσματικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

τη δυνατότητα για: 

� Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για προγραμματισμένες εργασίες και έκτακτα 

συμβάντα 

� Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

� Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών 

� 24ώρη εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα των πολιτών 

 

Α3.3.2 Διεπαφή του συστήματος 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να ενσωματώσει τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα 

πλαίσια του έργου στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του δήμου ως micro site (Υποσύστημα 

Διαδικτυακής Πύλης). Η διαδικτυακή πύλη θα αποτελεί το κεντρικό σημείο διεπαφής των 

χρηστών με το Πληροφοριακό Σύστημα. Κάθε διαδικασία θα σχεδιάζεται, θα ξεκινάει, θα 

διεκπεραιώνεται και θα καταγράφεται μέσα από την Πύλη του συστήματος με ενιαίο, 

αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. To micro site θα ολοκληρώνει σε ένα ενιαίο λειτουργικό 
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περιβάλλον το σύνολο των υπόλοιπων υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος. 

Η διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αμαρουσίου έχει υλοποιηθεί με τεχνολογίες .NET και 

χρησιμοποιεί τον εξυπηρετητή διαδικτύου IIS. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει το 

σχεδιαστικό πρότυπο της πύλης κατά τον δημιουργικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος 

διεπαφής του συστήματος καθώς και να ενσωματώσει τις εφαρμογές σε νέα κατηγορία 

της κυρίως πύλης. Η πρόσβαση συγκεκριμένης ομάδας χρηστών στο σύστημα θα 

πραγματοποιείται μέσω του υπάρχοντος μηχανισμού πιστοποίησης και κάθε χρήστης θα 

έχει πρόσβαση στις εφαρμογές των αρμοδιοτήτων του και στις υπηρεσίες που τον 

αφορούν. Κατά την έναρξη της υλοποίησης του έργου ο δήμος είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει στον ανάδοχο την σχετική τεκμηρίωση του συστήματος της διαδικτυακής 

πύλης. 

 

Όλες οι υπηρεσίες θα προσφέρονται μέσω του micro site της Διαδικτυακής Πύλης από την 

οποία οι διασυνδεδεμένοι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν την υπηρεσία που 

επιθυμούν. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι: 

� Υποβολή Αιτημάτων Πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές 

δημόσιας χρήσης 

� Προσωποποιημένη Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα και  προγραμματισμένες 

εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης υποδομών 

 

To micro site θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά και λειτουργίες που να επιτρέπουν: 

� Τη διαχείριση χρηστών. Μέσω της διαχείρισης χρηστών, θα παρέχεται ομοιογενής 

και ενοποιημένος μηχανισμός διαχείρισης των χρηστών και των ρόλων. Οι χρήστες 

του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου μέσω κατάλληλης διάταξης 

πιστοποίησης (καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή όνομα χρήστη/μυστικός 

κωδικός). Οι χρήστες διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες οι οποίες μπορεί 

και να διακρίνονται σε υποκατηγορίες (ή ρόλους). Αυτές είναι: 

� Ανώνυμοι Χρήστες με πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό 

� Εγγεγραμμένοι Χρήστες με πρόσβαση στις ειδικές υπηρεσίες του συστήματος 

(πύλη, πληροφόρηση μέσω sms) 

� Διαχειριστές με πρόσβαση στο υποσύστημα διαχείρισης 

� Την διαχείριση αιτημάτων και ροής εργασιών. Μέσω της διαχείρισης των 

αιτημάτων θα γίνεται η υποδοχή, χρέωση και δρομολόγηση των αιτημάτων των 

πολιτών. Μέσω της διαχείρισης ροής εργασιών θα γίνεται η έναρξη αλλά και ο 

προγραμματισμός των  αντίστοιχων επιχειρησιακών διαδικασιών που αφορούν την 

αποκατάσταση προβλημάτων αλλά και προγραμματισμένες διαδικασίες 

συντήρησης. Επιπλέον θα γίνεται δυνατή παρακολούθηση της κατάστασης των 

υποβαλλόμενων αιτημάτων με ταυτόχρονη ενημέρωση του πολίτη αλλά και των 
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εμπλεκόμενων στελεχών του δήμου. Θα παρέχονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 

δυνατότητες: 

� Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης της υπηρεσίας στην οποία χρεώνεται 

ανά αίτημα , στοιχεία υπεύθυνου υπαλλήλου της Υπηρεσίας, ημερομηνία 

χρέωσης, ημερομηνία περάτωσης 

� Δυνατότητα διαδοχικής προώθησης ενός αιτήματος σε περισσότερες 

υπηρεσίες (υπαλλήλους) εφόσον το συγκεκριμένο αίτημα ικανοποιείται σε 

πολλαπλά στάδια και/ή από διαφορετικές υπηρεσίες.  

� Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών όπου θα 

περιγράφεται κάθε βήμα, η απόφαση που ελήφθη, όνομα, ημερομηνία κλπ. 

Θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες για το πότε κάποιος έλαβε την 

εντολή της ενέργειας και πότε αυτή ολοκληρώθηκε 

� Εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές 

δημόσιας χρήσης. Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήματα για 

αποκατάσταση βλαβών υποδομών δημόσιας χρήσης χρησιμοποιώντας ένα 

διαφανές και αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας. Οποιαδήποτε ώρα, από 

οποιοδήποτε μέρος μέσω διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα διαδραστικό 

χάρτη του Δήμου ή κατάλληλες  φόρμες και να σημειώσει προβλήματα ή να 

υποβάλλει αιτήματα αποκατάστασης σε προβλήματα που αντιμετωπίζει. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις αναφοράς προβλημάτων: 

� Λακκούβες - χαλασμένοι δρόμοι 

� Προβλήματα ηλεκτροφωτισμού 

� Διαρροές νερού 

� Πτώση δέντρων που εμποδίζουν την κυκλοφορία 

� Φωτιές 

� Απορρίμματα 

� Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα 

� Φθορές σε δημόσιους χώρους (π.χ. κατεστραμμένη περίφραξη σε παιδικές 

χαρές) 

� Προβλήματα σε σχολεία (π.χ. χαλασμένη θέρμανση) 

Στη συνέχεια ενεργοποιούνται οι διαδικασίες εξυπηρέτησης του αιτήματος: 

� Η κατάλληλη τεχνική υπηρεσία ενημερώνεται μέσω του μηχανισμού 

διαχείρισης αιτημάτων και ροής εργασιών για  κάθε πρόβλημα (πχ. της 

δυσλειτουργίας μίας υποδομής), το σύστημα ενσωματώνει την πληροφορία 

στο μητρώο του παγίου και παρέχει στον τεχνικό το απαραίτητο βοηθητικό 

υλικό (π.χ. πληροφορίες για την τελευταία συντήρηση, το εγχειρίδιο 

συντήρησης του συγκεκριμένου τύπου παγίου) ώστε να εκτελέσει άμεσα και 

αποτελεσματικά την εργασία επιδιόρθωσης.  
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� Ο πολίτης, εφόσον το επιθυμεί, ενημερώνεται καθ’ όλη την εξέλιξη της 

εξυπηρέτησης του αιτήματός του, μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου. Με 

την έκβαση της διαδικασίας εξυπηρέτησης του αιτήματος ο πολίτης 

ενημερώνεται αυτόματα μέσω mail ή sms για το αποτέλεσμα της έκβασης. 

� Ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας μπορεί να λαμβάνει αναφορές με 

τεχνικά προβλήματα, στατιστικά αιτημάτων και θέματα 

χρονοπρογραμματισμού.  

 

Ο πολίτης επιπλέον του διαδικτύου και του προσωπικού του υπολογιστή μπορεί να 

έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω infokiosks που θα τοποθετηθούν 

σε κεντρικά σημεία του Δήμου και τα οποία έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

συνεπώς πρόσβαση στο υποσύστημα διαδικτυακής πύλης. 

Επιπλέον ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει το αίτημα του μέσω του τηλεφώνου  και 

να ενημερώνεται για τη κατάσταση του εφόσον το επιθυμεί μέσω sms. 

� Ενημέρωση σχετικά με προγραμματισμένες εργασίες υποδομών ή έκτακτα 

προβλήματα 

Ο πολίτης μπορεί να εγγράφεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία και σε περίπτωση 

που προγραμματίζεται εργασία σε κάποια υποδομή (πχ στις 12/3 θα κλείσει η οδός 

Αθηνών λόγω προγραμματισμένων εργασιών) θα ενημερώνεται αυτόματα μέσω 

sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προγραμματισμένη εργασία. Επίσης, θα 

μπορεί να ενημερώνεται στην περίπτωση έκτακτων προβλημάτων (πχ κλειστή η 

οδός Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης δένδρου).  

H συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται: 

 

� μέσω αποστολής email και μέσω sms στους εγγεγραμμένους χρήστες του 

συστήματος 

� μέσω διαδικτύου, με ανάρτηση ανακοινώσεων στον διαδικτυακό τόπο του 

Δήμου 

� μέσω ειδικών ηλεκτρονικών πινακίδων και σταθμών πληροφόρησης 

(infokiosks) που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του Δήμου 

� μέσω σχετικών χαρτών  

 

Αναλυτικότερα, θα παρέχεται μέσω διαδραστικών χαρτών πληροφόρηση σχετικά 

με:  

o Απεικόνιση του οδικού δικτύου του Δήμου βάσει των υπαρχόνων στον Δήμο 

δεδομένων .Η απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιήσει και δεδομένα ελεύθερα 
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διαθέσιμων σχετικών εφαρμογών στο διαδίκτυο (π.χ. Google Maps) 

αποδεχόμενος ό Δήμος όσων περιορισμών ενδεχομένως αυτές έχουν  

o Τοποθεσία υποδομών του Δήμου βάσει των υπαρχόντων στο Δήμο 

δεδομένων. Αναλυτική πληροφόρηση για κάθε υποδομή (πχ ώρες λειτουργίας 

για τις υποδομές κοινής ωφέλειας κ.α.) 

o Γεωγραφική απεικόνιση των προγραμματισμένων εργασιών του Δήμου και 

των έκτακτων προβλημάτων στις υποδομές. Η απεικόνιση μπορεί να 

χρησιμοποιήσει και ελεύθερα διαθέσιμες σχετικές εφαρμογες στο διαδίκτυο 

(π.χ. Google Maps) αποδεχόμενος ο Δήμος όσων περιορισμών ενδεχομένως 

αυτές έχουν 

o Σύνδεση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε υποδομή. Οι 

αποφάσεις μπορεί να αφορούν προτεραιότητες δρόμων, καταστατικό 

λειτουργίας υποδομών κοινής ωφέλειας κ.α. 

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω infokiosks που 

θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του Δήμου.  

 

Α3.3.3 Υποσύστημα Διαχείρισης Επικοινωνίας με SMS  

 

Βασική λειτουργία του υποσυστήματος είναι η αποστολή μηνυμάτων SMS, τόσο αυτόματα 

όσο και μετά από αίτημα του διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα μπορεί να διαχειρίζεται 

πλήρως της παραμέτρους αυτόματης αποστολής sms, καθώς και τα τηλεφωνικά νούμερα 

στα οποία τα μηνύματα αποστέλλονται. 

 

Α3.3.4 Υποσύστημα Ελέγχου & Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Πινακίδων  

Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα επιτρέπει την διαχείριση των ηλεκτρονικών πινακίδων 

από απόσταση. Ο διαχειριστής θα μπορεί να αποστέλλει μηνύματα σχετικά με 

προγραμματισμένες εργασίες ή έκτακτα προβλήματα τα οποία θα εμφανίζονται στην 

ηλεκτρονική πινακίδα, καθώς και να διαχειρίζεται τις παραμέτρους εμφάνισής τους. 

 

Α3.3.5 Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών  

Το προσωπικό του δήμου θα διαθέτει τις κατάλληλες δομές ώστε να είναι σε θέση να 

υποστηρίξει τους δημότες και να εξυπηρετήσει τα αιτήματά τους από την φάση της 

αναφοράς του προβλήματος έως την διεκπεραίωσή του και την σχετική ενημέρωση. Οι 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών 

Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 26 από 37 

αρμόδιοι υπάλληλοι  θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το 

ιστορικό των υποδομών, τις διαθέσιμες ειδικότητες, τις διαδικασίες συντήρησης, την 

διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών καθώς και να συντάσσουν εκθέσεις προς την διοίκηση 

σχετικές με την συντήρηση των υποδομών.  

Σκοπός του υποσυστήματος είναι η παροχή άμεσης υποστήριξης υψηλής ποιότητας στους 

δημότες ώστε να διασφαλίσει την παραγωγικότητα τους κατά τη χρήση των υποδομών του 

δήμου. Τελικό και μοναδικό κριτήριο για την επιτυχία του υποσυστήματος είναι η 

ικανοποίηση του τελικού χρήστη ο οποίος είναι και ο αποδέκτης των υπηρεσιών του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του υποσυστήματος είναι να ενημερωθούν 

σωστά οι αποδέκτες του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο διάθεσής τους και 

γενικότερα να γίνει σωστή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του. 

Το υποσύστημα έχει τους παρακάτω στόχους: 

• να συγκεντρώσει και να κατηγοριοποιήσει τα αναφερόμενα προβλήματα   

• Η υποστήριξη των διαχειριστών του συστήματος σε θέματα υποδομών 

• Η άμεση απόκριση σε προβλήματα – βλάβες όσον αφορά την λειτουργία των 

υποδομών και εν συνεχεία η άμεση επίλυση τους 

• να καταγράψει και να επιλύσει μεμονωμένες περιπτώσεις προβλημάτων των 

υποδομών όπως αυτές αναφέρονται από τους χρήστες του συστήματος  και να 

παρέχει εβδομαδιαία παροχή αναφορών ώστε να εμφανίζονται τα σημεία εκείνα 

που επιδέχονται βελτιστοποίηση 

• να εξασφαλίζει την διόρθωση / διαχείριση λαθών των πολιτών στη χρήση των 

υποδομών 

• να υποστηρίζει τους δημότες στην χρήση των υποδομών 

 

Α3.3.6 Σύστημα προτεραιοτήτων   

Θα οριστεί σύστημα προτεραιοτήτων το οποίο θα διαμορφωθεί με κριτήρια τον όγκο των κλήσεων 

και την ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση.   

Για το σκοπό αυτό θα κατηγοριοποιηθούν τα προβλήματα / αιτήματα των χρηστών ως προς τη 

σοβαρότητά τους και η ανάθεση προτεραιοτήτων σε αυτά, στη συνέχεια, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από τις ανάγκες του Δήμου. 
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Α3.3.7 Επίλυση προβλημάτων  

Ο κύκλος ζωής των προβλημάτων (incidents) ξεκινάει μόλις ο πολίτης τα αναφέρει στον Δήμο. Σε 

πρώτη φάση ο τεχνικός που παραλαμβάνει την κλήση αναλαμβάνει να συλλέξει πληροφορίες 

αναγκαίες για την παραπέρα αντιμετώπιση του προβλήματος (incident screening). Πχ. τα στοιχεία 

του δημότη,  λεπτομερή αναφορά του προβλήματός του, πόσο επείγον είναι το πρόβλημά του, την 

προτεραιότητα που λαμβάνει κλπ.  

Για κάθε πρόβλημα / αίτημα που αναφέρεται στην υπηρεσία συμπληρώνεται μία φόρμα (Αναφορά 

Προβλήματος - Problem Notice Form).  Εδώ καταγράφονται όλες οι επεμβάσεις των τεχνικών και οι 

ενέργειες που πραγματοποιούν κατά τη διαδικασία αντιμετώπισής τους. Τα προβλήματα / 

αιτήματα παρακολουθούνται σε όλες τις φάσεις της ζωής τους (incident tracking) και 

καταγράφονται οι απαραίτητες κατά περίπτωση πληροφορίες. Αφού ‘κλείσει’ το πρόβλημα 

(επιλυθεί) η φόρμα αρχειοθετείται για πιθανή μελλοντική χρήση. 

 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που απαιτείται να παρέχει το 

υποσύστημα: 

Α3.3.8 Διαχείριση βλαβών - Ιστορικό υποδομών  

Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές: 

� Μητρώο Υποδομών. Αρχειοθετείται το σύνολο των υποδομών του ΟΤΑ σύμφωνα με 

την κατηγορία και τον τύπο στον οποίο ανήκουν αλλά και με τη θέση στην οποία 

βρίσκονται στο δήμο. Παράλληλα καταχωρούνται και χρήσιμες πληροφορίες για 

κάθε υποδομή (π.χ. σχέδια, ανταλλακτικά εξοπλισμού, τμήματα εξοπλισμού κλπ). 

� Κατηγορίες υποδομών. Καταγράφονται οι κατηγορίες στις οποίες είναι δυνατό να 

ανήκουν οι υποδομές  

� Μητρώο τεχνικών εξοπλισμών. 

� Συσχετισμός υποδομών με εξοπλισμούς. 

� Μητρώο τεχνιτών. Καταχωρούνται χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο 

υπεύθυνος συντήρησης για το σύνολο των τεχνιτών του. 

� Ειδικότητα. Καταγράφεται το σύνολο των ειδικοτήτων, που υπάρχουν στο τμήμα 

συντήρησης. 

� Τοπολογία. Διαμόρφωση της δομής του ΟΤΑ και των αντίστοιχων θέσεων κόστους. 

� Διαμόρφωση δένδρου βλαβών. Μέσω ενός δένδρου βλαβών που διαμορφώνουν οι 

ίδιοι οι τεχνίτες ενός ΟΤΑ, κωδικοποιούνται όλες οι βλάβες που συμβαίνουν στο 

μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου, ενώ παράλληλα αποθηκεύονται στο 

ιστορικό των μηχανών, για μελλοντική χρήση, σημειώσεις των τεχνιτών σχετικά με 

τον τρόπο επισκευής των βλαβών. 
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� Μονάδες μέτρησης. Καταγράφεται το σύνολο των μονάδων μέτρησης που 

απαιτούνται για τα ανταλλακτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. 

 

Α3.3.9 Διαχείριση Προληπτικής Συντήρησης  

 

Το υποσύστημα θα καλύπτει τις ανάγκες προληπτικής συντήρησης των υποδομών 

δημόσιας χρήσης και παγίων του Δήμου. Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές 

προδιαγραφές: 

� Διαμόρφωση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης. Υπάρχει η δυνατότητα 

Δημιουργίας Βιβλιοθήκης προγραμμάτων στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι 

οδηγίες που πρέπει να εκτελεστούν κάθε φορά. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 

διαμόρφωσης προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης είτε βάσει χρονικής 

περιόδου (π.χ. εξαμηνιαίο πρόγραμμα), είτε βάσει των ωρών λειτουργίας του 

εξοπλισμού (π.χ. κάθε 2000 ώρες) στην οποία αναφέρεται το πρόγραμμα, καθώς και 

τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν ή επιπρόσθετες οδηγίες. Σε περίπτωση 

που κρίνεται σκόπιμο μπορούν να καταχωρηθούν και σχέδια τα οποία θα 

διευκολύνουν το λύσιμο και δέσιμο του εξοπλισμού. 

� Πρότυπα προγράμματα προληπτικής συντήρησης, τα οποία μπορεί να είναι κοινά 

για ίδιο εξοπλισμό. Μέσω της λειτουργίας των πρότυπων προγραμμάτων 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος καταχώρησης και το διαχειριστικό κόστος συντήρησης 

των προγραμμάτων. 

� Προγράμματα προληπτικής συντήρησης για πολλαπλούς εξοπλισμούς, μέσω τον 

οποίων μπορούν να οριστούν ‘δρομολόγια’ προληπτικής για κάποιους τεχνίτες που 

θα εκτελούν προληπτική σε πολλαπλούς εξοπλισμούς. 

� Οδηγίες. Καταγράφεται ένα σύνολο οδηγιών, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο 

υπεύθυνος συντήρησης αυτές που απαιτούνται κάθε φορά για την εκτέλεση ενός 

προγράμματος συντήρησης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

� Κατηγορίες οδηγιών. Καταχωρούνται οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι 

διάφορες οδηγίες. 

� Ημερολόγιο προληπτικής συντήρησης. Το ημερολόγιο του συστήματος 

ενημερώνεται αυτόματα για το πότε πρέπει να εκτελεστεί το κάθε πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης (βάσει της χρονικής περιόδου που έχει ορισθεί). Ο 

υπεύθυνος συντήρησης μπορεί να ενημερωθεί για τα προγράμματα προληπτικής 

συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν, ενώ παράλληλα υπολογίζεται και ο 

απαραίτητος αριθμός των τεχνιτών για κάθε μέρα εργασίας. Τέλος πολύ εύκολα 
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μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται πάνω στο 

ημερολόγιο της συντήρησης. 

� Υπενθύμιση εκτέλεσης προγραμμάτων. Το σύστημα ενημερώνει καθημερινά σε 

ποια προγράμματα προληπτικής συντήρησης συμπληρώθηκε η χρονική περίοδος 

εφαρμογής τους ή οι ώρες λειτουργίας του εξοπλισμού και εκκρεμεί η εκτέλεσή 

τους. 

� Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης. Είτε με ανάθεση εργασίας 

(υπάρχει σχετική διαδικασία) είτε με πρωτοβουλία των τεχνιτών συντήρησης, ο 

κάθε τεχνίτης παίρνει εκτύπωση από το σύστημα, για τα προγράμματα προληπτικής 

συντήρησης που πρέπει να εκτελέσει. Στην εκτύπωση αναφέρονται αναλυτικά οι 

οδηγίες που θα εκτελεστούν, τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και 

τα απαιτούμενα σχέδια. 

� Προϋπολογισμός κόστους – τεχνιτών. Δίνεται η δυνατότητα, για οποιαδήποτε 

χρονική περίοδο, αναλυτικού προϋπολογισμού τόσο του κόστους όσο και του 

αριθμού τεχνιτών (ώρες εργασίας), που θα απαιτηθούν για την ικανοποιητική 

εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης (επισκευή βλαβών, προληπτική 

συντήρηση, εγκαταστάσεις, κλπ). 

� Απολογισμός κόστους – τεχνιτών. Παρακολουθείται η πορεία εκτέλεσης όλων των 

εργασιών του τμήματος συντήρησης και εκδίδονται αναλυτικές αναφορές με 

στοιχεία κόστους και ανθρωποωρών εργασίας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 

σύγκρισης του προϋπολογισμού με τον απολογισμό της αντίστοιχης χρονικής 

περιόδου. 

� Μοντέλα βελτιστοποίησης Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από το 

σύστημα. Ένα μοντέλο είναι η βέλτιστη περίοδος προληπτικής επιθεώρησης, με το 

οποίο θα πρέπει να προτείνεται η βέλτιστη περίοδος προληπτικής επιθεώρησης, 

βάσει των προηγούμενων αστοχιών του εξοπλισμού. Ένα δεύτερο μοντέλο είναι 

αυτό της , συντήρησης ή αντικατάστασης ενός εξοπλισμού βάσει του ετήσιου 

κόστους συντήρησής του και της τρέχουσας αξίας του εξοπλισμού.. Άρα θα γίνεται 

μία πρόταση από το σύστημα ότι κάποιοι εξοπλισμοί δεν είναι οικονομικά αποδεκτό 

να συνεχίσουν να συντηρούνται, αλλά είναι προτιμότερη η αντικατάστασή τους. 

 

Α3.3.10 Διαχείριση Ανταλλακτικών 

Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές: 

� Καρτέλα ανταλλακτικών. Καταχωρείται το σύνολο των ανταλλακτικών της 

αποθήκης. Για κάθε ανταλλακτικό μπορούν να καταγραφούν πληροφορίες όπως η 
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θέση του στην αποθήκη, το κόστος του, ελάχιστη και μέγιστη ποσότητα, ο 

προμηθευτής που το παρέχει κλπ. 

� Κατηγορία ανταλλακτικού. Είναι το σύνολο των βασικών κατηγοριών, στις οποίες 

ταξινομείται το σύνολο των ανταλλακτικών. 

� Προμηθευτές. Είναι το σύνολο των διαθέσιμων προμηθευτών, από τους οποίους 

μπορεί να προμηθευτεί τα ανταλλακτικά η επιχείρηση. 

� Δελτίο χορήγησης ανταλλακτικών. Για τον καλύτερο έλεγχο των διακινούμενων 

ανταλλακτικών, ο κάθε τεχνίτης έχει δικαίωμα να πάρει κάποιο ανταλλακτικό από 

την αποθήκη, μόνο με την επίδειξη του αντίστοιχου δελτίου χορήγησης το οποίο 

έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο του τμήματος. 

� Εξαγωγή ανταλλακτικού. Είτε μέσω του αποθηκάριου, είτε απευθείας, οι τεχνίτες 

μπορούν να παίρνουν τα ανταλλακτικά που χρειάζονται και να τα χρεώνουν στην 

συγκεκριμένη εργασία που θα εκτελέσουν. 

� Προειδοποίηση στάθμης αποθεμάτων. Σε κάθε περίπτωση που το απόθεμα ενός 

ανταλλακτικού πέφτει κάτω από την ελάχιστη ποσότητα που ορίστηκε, 

πραγματοποιείται αυτόματη ενημέρωση του συστήματος και εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα προειδοποίησης. 

� Αίτηση παραγγελίας ανταλλακτικού. Πραγματοποιείται είτε από τον υπεύθυνο του 

τμήματος είτε από τους τεχνίτες συντήρησης. Αποτελεί ουσιαστικά μία καταγραφή 

αναγκών της αποθήκης, η οποία μετά την έγκρισή της από τον υπεύθυνο 

προμηθειών ή τον οικονομικό διευθυντή, θα αποτελέσει την παραγγελία προς τον 

προμηθευτή. 

� Προσφορά ανταλλακτικού. Θα πρέπει να μπορούν να καταχωρούνται οι Προσφορές 

των προμηθευτών. 

� Έγκριση προσφορών. Θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία ηλεκτρονικής έγκρισης μίας 

προσφορά εξοπλισμού. 

� Παραγγελία ανταλλακτικών. Είτε παρακάμπτοντας την προηγούμενη διαδικασία 

είτε ως συνέχειά της πραγματοποιείται εύχρηστα και γρήγορα η παραγγελία προς 

τον προμηθευτή.  

� Παραλαβή ανταλλακτικών. Πραγματοποιείται η παραλαβή των ανταλλακτικών 

βάσει των παραγγελιών που έγιναν προς τους προμηθευτές και ενημερώνονται οι 

ποσότητες της αποθήκης.  

� Απογραφή αποθήκης ανταλλακτικών. Υποστηρίζεται η ετήσια (και η τακτικότερη) 

απογραφή της αποθήκης των ανταλλακτικών όπου καταγράφονται οι πραγματικές 

ποσότητες της αποθήκης και πραγματοποιείται αντίστοιχη διόρθωση στις τιμές του 

συστήματος, όπου αυτή χρειάζεται. 
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� Μοντέλα βελτιστοποίησης. Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από το 

σύστημα, όπως είναι η ελάχιστη στάθμη αποθεμάτων και η βέλτιστη ποσότητα 

παραγγελίας. 

 

Α3.3.11 Αναφορές(Reporting) & Παρακολούθηση Δεικτών 

Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές: 

� Κόστος συντήρησης. Θα πρέπει να μπορεί να εξάγεται ο εξοπλισμός με το 

μεγαλύτερο κόστος συντήρησης. Το κόστος συντήρησης θα πρέπει να επιμερίζεται 

σε κόστος εργατικών (χωρισμένο σε κανονική & υπερωριακή εργασία), σε κόστος 

ανταλλακτικών και σε κόστος εξωτερικών συνεργατών. 

� Χειρότερες μηχανές. Θα πρέπει να μπορούν να εξαχθούν οι μηχανές που έχουν τις 

περισσότερες βλάβες ή τον περισσότερο χρόνο μέχρι την αποκατάσταση της 

βλάβης. 

� Δείκτες συντήρησης. Θα πρέπει να μπορούν να εξάγονται δείκτες ως προς την 

αποτελεσματικότητα της συντήρησης, όπως είναι η Διαθεσιμότητα κάθε 

εξοπλισμού, το MTBF ή MTTR του εξοπλισμού. 

� Εργαλείο reporting. Θα πρέπει να υπάρχει μία γραφική εφαρμογή, στην οποία ο 

χρήστης θα μπορεί να δηλώνει Είδος γραφικής απεικόνισης, Χρονική περίοδο, 

Τοπολογία του Δήμου, Τύπους εργασιών και να προκύπτει η αντίστοιχη γραφική 

απεικόνιση. 

 

Α3.3.12 Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου βασισμένων σε 

ΕΛ/ΛΑΚ 

Το προσωπικό του Δήμου θα εξοπλιστεί με συσκευές τύπου PDA με ενσωματωμένο δέκτη 

GPS κεραίας και GPRS συνδεσιμότητας για την καταγραφή δεδομένων. Μέσω των 

συσκευών αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα για την ενημέρωση του πληροφοριακού 

συστήματος για ενέργειες που αφορούν: 

• την επιβεβαίωση καταγγελιών πολιτών σχετικά με προβλήματα στις δημόσιες υποδομές, 

• τον έλεγχο αποκατάστασης δηλωθέντων προβλημάτων και  

• την καταγραφή προβλημάτων που εντοπίζονται σε περιοδικούς ελέγχους 
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Α3.4 Ανοιχτά δεδομένα 

Η διαδικτυακή υπηρεσία http://www.geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για 

τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς 

όλους τους πολίτες της χώρας.  

 

Μερικές τεχνικές πληροφορίες για το geodata.gov.gr : 

 

Το geodata.gov.gr έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά με λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΛΑΚ). 

Ειδικότερα: 

• Joomla, για την οργάνωση και διαχείριση του περιεχομένου 

• PostGIS, για τη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων 

• MapServer, για την παραγωγή χαρτών 

• OpenLayers, για την απεικόνιση χαρτών σε browsers 

• MapFish, για τη δημοσίευση χαρτών 

• GeoNetwork, για την παραγωγή και οργάνωση των μεταδεδομένων 

Α3.5 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δέκα οκτώ (18) μήνες. Στο παρακάτω σχήμα 

φαίνεται η ενδεικτική κατανομή των φάσεων του έργου: 

 

 

 

α/α Φάση 

Μήνες 

1ος - 2ος 3ος - 12ος 

13ος - 

15ος 

16ος - 

18ος 

1 Μελέτη Εφαρμογής         

2 Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού         

3 Ανάπτυξη και Εγκατάσταση 

Εφαρμογών         

4 Πιλοτική Λειτουργία          

5 Εκπαίδευση         

 

 

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται από τον Ανάδοχο η παροχή των ακόλουθων 

υπηρεσιών/φάσεων του έργου: 

 

Φ1. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 
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Στην αρχή του έργου απαιτείται να εκπονηθεί Μελέτη Εφαρμογής, στην οποία θα 

αναλύονται τα εξής: 

� Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και χρονοδιάγραμμα 

� Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών συστήματος 

� Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων συστήματος 

� Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφών και διαλειτουργικότητας  

� Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός του συστήματος (διαγράμματα οντοτήτων ροών 

– entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια 

συστήματος, διασυνδεσιμότητα εφαρμογών, κλπ.) 

� Πλήρης τεχνικός σχεδιασμός του συστήματος 

� Εικαστικές Προτάσεις για το περιβάλλον της εφαρμογής 

 

Φ2. Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Υποδομών 

Γίνεται προμήθεια του εξοπλισμού του έργου ο οποίος εγκαθίσταται στις εγκαταστάσεις 

του φορέα και διασυνδέεται στο δίκτυο της υπηρεσίας. 

 

Φ3. Ανάπτυξη & Εγκατάσταση Εφαρμογών 

Με βάση τα αποτελέσματα της Μελέτης Εφαρμογής αναπτύσσονται όλα τα υποσυστήματα 

και τις εφαρμογές του συστήματος. Παράλληλα, ολοκληρώνονται όλες οι παρακάτω 

δραστηριότητες:  

� Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

και εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος 

� Δημιουργία και εγκατάσταση βάσης δεδομένων 

� Ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών ροής εργασιών 

� Διασύνδεση όλων των εφαρμογών 

� Δημιουργία των προφίλ όλων των χρηστών, με εξειδικευμένα menus, δικαιώματα 

πρόσβασης, κλπ., σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα δοθεί  

� Εγκατάσταση των εφαρμογών και του απαραίτητου λογισμικού συστήματος στις 

εγκαταστάσεις του φορέα. 

� Δοκιμές Λειτουργίας. Οι δοκιμές ακολουθούν την παρακάτω μεθοδολογία: 

� Θα προετοιμαστούν λεπτομερή σενάρια δοκιμών ανά διαδικασία και 

υποσύστημα και θα δημιουργήσει στο σύστημα τα απαραίτητα δεδομένα για 

την εκτέλεση όλων των σεναρίων δοκιμών. Τα αποτελέσματα των σεναρίων 

θα τεκμηριωθούν γραπτώς και θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις του 
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συστήματος έτσι ώστε να ολοκληρωθούν με πλήρη επιτυχία όλες οι δοκιμές 

διαδικασιών του συστήματος.  

� Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα σενάρια δοκιμών του πληροφοριακού 

συστήματος, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τελική 

προετοιμασία του συστήματος (fine tuning, με ενδεχόμενες παρεμβάσεις 

στην παραμετροποίηση). 

� Πλήρης λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση της εφαρμογής. Προετοιμάζονται 

λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και 

υποστήριξης χρηστών (user manuals) στην ελληνική γλώσσα, καθώς και αναλυτικά 

τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system 

manuals). 

Α3.6 Πίνακας Παραδοτέων 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα παραδοτέα ανά φάση: 

 

 

 

α/α Πακέτο Εργασίας Παραδοτέα 

1 Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής Τεύχος Μελέτης Εφαρμογής 

2 Προμήθεια & Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού 

Εξοπλισμός εγκατεστημένος στα σημεία που 

προβλέπονται 

3 Ανάπτυξη & Εγκατάσταση 

Εφαρμογών 

Εφαρμογές Εγκατεστημένες στον φορέα σε 

πλήρη λειτουργικότητα 

4 Πιλοτική Λειτουργία Έκθεση υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας 

5 Εκπαίδευση Έκθεση τεκμηρίωσης Εκπαίδευσης 

 

Α3.6.1 Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, στους χώρους της Αναθέτουσας 

Αρχής και από τις δικές του εγκαταστάσεις. Εξυπακούεται ότι όλες οι ενέργειες που 

απαιτούνται για την επιτυχή (έγκυρη και έγκαιρη) ολοκλήρωση του έργου, εφόσον 

απαιτείται, θα γίνουν στις εκάστοτε τοποθεσίες ανάλογα με την περίπτωση. 
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Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες 

εκπαίδευσης προσωπικού διάρκειας 300 ωρών. Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος 

πρέπει να προτείνει Σχέδιο Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης το οποίο θα έχει 

ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, ώστε: 

� Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών, των συστημάτων και των 

συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης, 

� Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με το επιχειρησιακό τους ρόλο, 

� Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών 

υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος. 

 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες: 

 

 

Εκπαιδευτική Ενότητα Περιεχόμενο 

Προσωπικό που 

εμπλέκεται 

Ώρες 

κατάρτισης 

ανά ομάδα 

Γενική Παρουσίαση του 

Συστήματος  

Γενική Ενημέρωση για το 

σύστημα, τις καινοτομίες 

που εισάγει, τις νέες 

επιχειρησιακές διαδικασίες 

που περικλείει 

Ανώτερη 

Διοίκηση, 

Προϊστάμενοι 

Τμημάτων  60 

Κατάρτιση στη χρήση 

του συστήματος 

Χρήση των διακριτών 

λειτουργικών ενοτήτων του 

συστήματος 

Χρήστες του 

Συστήματος 120 

Διαχείριση και 

Ασφάλεια του 

Συστήματος 

Διαχείριση Συστήματος, 

Διαχείριση χρηστών, Τήρηση 

Αντιγράφων ασφαλείας, 

Συντήρηση συστήματος & 

υποδομών 

Διαχειριστές 

Συστήματος, 

Πληροφορικοί 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 300 
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Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 

Υποστηρίζεται η λειτουργία του συστήματος και των χρήστες κάτω από πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό 

διάστημα έξι μηνών, με επιτόπια παρουσία τεχνικού του αναδόχου στους χώρους του 

φορέα.  

Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνει: 

� Συνεχής και επιτόπια παρουσία στελέχους του αναδόχου 

� Αποσφαλμάτωση των εφαρμογών 

� Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών 

� Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες 

� Διόρθωση / Διαχείριση λαθών 

� Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. 

� Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers (backup / disaster recovery policy / 

security). 

� Αξιολόγηση συστήματος (Την αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας 

του συστήματος, την καταγραφή  των διαδικασιών ροής πληροφόρησης, 

λειτουργίας, αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και βιωσιμότητας του έργου και την 

αποτύπωση των απαιτήσεων του συστήματος ως προς την συνεχή ενημέρωσή του 

με τα νέα δεδομένα και τροποποιήσεις) 

Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερομένου 

εξοπλισμού και προϊόντων λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για ένα (1) έτος από 

την λήξη της πιλοτικής λειτουργίας. Οι υπηρεσίες συντήρησης στη περίοδο εγγύησης 

καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

� Εντοπισμό αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση 

� Ενημέρωση του Φορέα, για τις νέες εκδόσεις λογισμικού και τις δυνατότητες 

αναβάθμισης του εξοπλισμού 

� Παροχή και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού 

� Άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του συστήματος μέσω τηλεφώνου κατά 

το ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

� Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος 
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� Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση 

� Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 

καλείται να ανταποκρίνεται με επιτόπια παρουσία σε περίπτωση αναγγελίας 

προβλημάτων (βλαβών…) 

� Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας 

Α4.4 Υπηρεσίες Συντήρησης 

Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει συντήρηση του προσφερομένου εξοπλισμού και 

προϊόντων λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για πέντε (5) έτη από την λήξη της 

περιόδου Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας». Οι υπηρεσίες συντήρησης στη περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

� Αποκατάσταση αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση 

� Ενημέρωση του Φορέα, για τις νέες εκδόσεις λογισμικού και τις δυνατότητες 

αναβάθμισης του εξοπλισμού 

� Παροχή και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού 

� Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 

καλείται να ανταποκρίνεται με επιτόπια παρουσία σε περίπτωση αναγγελίας 

προβλημάτων (βλαβών…) 

� Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας 


