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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..163/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9ης/24-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..24η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..13042/20-5-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «A)Aπευθείας ανάθεση  της εργασίας «Μεταφορά του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου 
µας” 
Β)Έγκριση  της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και   διάθεση  πίστωσης» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 23-05-2016 ένστασης της 
εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπαλλήλων  
σε εκπαιδευτική ηµερίδα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς από την 
σχολική περίοδο 2016-2017 - Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή 
Υπηρεσιών  συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον παντός 
αρµοδίου δικαστηρίου κατά της ατοµικής ειδοποίησης και της ταµειακής βεβαίωσης 
της  ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Κηφισιάς». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
43/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της 
από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 
32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Πανοτόπουλου Παναγιώτη ποσού (10.000,00 € και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (Έκδοση Κάρτας Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου και Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ))». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Αυτοκινήτων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 
2016 για την Προµήθεια Υδραυλικών ειδών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την  Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και 
Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 20156 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και 
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση των σχετικών 
πιστώσεων Προϋπολογισµού  για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και 
λιπαντικών έτους 2016-2017» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για έκδοση Πινακίδων 
Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων έργου». Απεσύρθη από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου». 

� ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
“Προµήθεια λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών”». 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού  ο.ε.  
2016, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..163/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
“Προµήθεια λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών”». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), 
 β) τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06, 
 γ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες και την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11, 
 δ) την 68/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων 
∆ηµοτών, µε τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης,  
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου: 
 

1) για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια λογισµικού καταχώρησης και 
διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 µε τίτλο: 
“Προµήθεια µηχανογραφικών προγραµµάτων γραφείου” και την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ..../...-05-2016). 

2) για την έγκριση των από 17/5/2016 τεχνικών προδιαγραφών του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
∆ιαφάνειας µε τίτλο «Προµήθεια λογισµικού καταχώρησης και 
διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών»,  προϋπολογισµού 15.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 68/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
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� την αριθ. 603/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1) Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Προµήθεια λογισµικού καταχώρησης και 
διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού €15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 µε τίτλο: 
“Προµήθεια µηχανογραφικών προγραµµάτων γραφείου” και την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών. 

2) Εγκρίνει τις από 17/5/2016 τεχνικές προδιαγραφές του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας µε τίτλο 
«Προµήθεια λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων 
∆ηµοτών»,  προϋπολογισµού €15.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
ως κατωτέρω: 

 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αγ. Στέφανος, 
17/05/2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
TΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Πληροφορίες: κ. Αθ. Παρνασσάς 
Τηλ. 2132030606, email: tp@dionysos.gr 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείµενο του έργου αποτελεί η προµήθεια, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ενός 
ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων των ∆ηµοτών µέσω του οποίου οι πολίτες 
θα µπορούν να καταχωρούν τα αιτήµατά τους τηλεφωνικά, προσωπικά στις αρµόδιες 
υπηρεσίες, µέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου και προσωπικού υπολογιστή και θα µπορούν να 
ενηµερώνονται για την πρόοδό τους.  

Το σύστηµά αυτό θα πρέπει να συγκεντρώνει τα αιτήµατα σε µια δεξαµενή, όπου θα µπορούν 
οι υπηρεσίες του ∆ήµου να τα επεξεργάζονται, δηλαδή να τα αναθέτουν προς διεκπεραίωση 
στις αρµόδιες υπηρεσίες, να ενηµερώνονται για την πρόοδό τους και να ειδοποιούνται για 
τυχόν καθυστερήσεις. 
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Οι υπηρεσίες στις οποίες θα χρεώνονται τα αιτήµατα για διεκπεραίωση, θα πρέπει να µπορούν 
να ενηµερώνονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ή εγγράφως και να µπορούν να 
ανατροφοδοτούν το σύστηµα σχετικά µε την πρόοδο του αιτήµατος ή τους λόγους 
καθυστέρησης της διεκπεραίωσής τους. 

Επιπλέον, οι πολίτες θα πρέπει να ενηµερώνονται για την πρόοδο του αιτήµατός τους, 
αυτόµατα µέσω του συστήµατος, µέσω email και sms. 

Τέλος, το σύστηµα θα πρέπει να παράγει αναφορές που θα προκύπτουν από τα δεδοµένα που 
διαθέτει καταχωρηµένα. 

Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει τρία υποσυστήµατα: 

Α. Υποσύστηµα υποβολής αιτηµάτων ∆ηµοτών 

Β. Υποσύστηµα διαχείρισης συστήµατος  

Γ. Υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων 

 
Τελικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της αποτελεσµατικότητας του ∆ήµου σε 
καθηµερινά προβλήµατα, προς όφελος της αποδοτικής τοπικής διακυβέρνησης και της 
εξυπηρέτησης των πολιτών. Συγκεκριµένα: 

� Η συµµετοχή των πολιτών στην ενηµέρωση του ∆ήµου για τυχόν θέµατα µέσω των 
αιτηµάτων. 

� Η Υποβολή, ∆ιαχείριση και Αντιµετώπιση αιτηµάτων, Προβληµάτων και Υποδείξεων 
των πολιτών µε γεωγραφική αναφορά. 

� Η δηµιουργία και παρουσίαση αναφορών και δεικτών µέτρησης της επίδοσης των 
∆ηµοτικών Υπηρεσιών σε ότι αφορά την αντιµετώπιση αιτηµάτων των πολιτών και 
των Φορέων, στην αντιµετώπιση κρίσεων κλπ. 

 
Αναλυτικά οι απαιτήσεις για το κάθε υποσύστηµα είναι οι εξής: 

 

Α. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ 

Ο ∆ηµότης θα πρέπει να µπορεί µε µια απλή διαδικασία, µε την ελάχιστη δυνατή εισαγωγή 
στοιχείων, να καταχωρήσει το αίτηµά του. 

Τα απαιτούµενα στοιχεία θα πρέπει να είναι το ονοµατεπώνυµο, ένα τουλάχιστον στοιχείο 
επικοινωνίας (email ή σταθερό ή κινητό τηλέφωνο) και δεδοµένα που απαιτούνται για την 
καταγραφή του αιτήµατος. Για παράδειγµα για αλλαγή λαµπτήρα, η διεύθυνση στην οποία 
βρίσκεται. 

Θα πρέπει να µπορεί να επιλέγει αν θέλει να ενηµερωθεί για την πρόοδο και µε ποιο τρόπο. 

Θα πρέπει να υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα υποβολής σχολίων ή λεπτοµερειών και η 
επισύναψη φωτογραφιών. 

Επίσης, ο πολίτης θα πρέπει να µπορεί, εφ' όσον επιθυµεί, να δηµιουργήσει λογαριασµό στο 
σύστηµα, ώστε να παρακολουθεί το σύνολο των ενεργών αιτηµάτων του, τις ειδοποιήσεις του, 
καθώς και το ιστορικό των αιτηµάτων του. 

Επιπλέον, ο πολίτης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ξεχωριστή ενότητα µε νέα, ειδήσεις και 
πληροφορίες για την υπηρεσία, που θα επιλέγει ο ∆ήµος. 
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Για την αποφυγή υποβολής ψευδών µηνυµάτων, θα πρέπει να υπάρχει ειδικό κουµπί ελέγχου, 
πριν την υποβολή του αιτήµατος (CAPTCHA Code, I am not a robot ή αντίστοιχο) 

Ο πολίτης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τους εξής τρόπους υποβολής αιτήµατος: 

Υποβολή µέσω ιστοσελίδας 

Η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε βάση την τεχνική της βέλτιστης 
ανταπόκρισης/προσαρµογής (Responsive Web Design), ώστε να είναι εύχρηστη είτε η 
πρόσβαση σε αυτή γίνεται από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε από ταµπλέτα 
(tablet) είτε από έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone). 

Υποβολή µέσω τηλεφώνου ή φυσικής παρουσίας στο ∆ήµο 

Ο πολίτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το αίτηµά του τηλεφωνικά ή σε 
προκαθορισµένα σηµεία του ∆ήµου, µέσω ειδικά εκπαιδευµένου προσωπικού, το οποίο θα 
χρησιµοποιεί το σύστηµα. 

Υποβολή µέσω ειδική εφαρµογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) ή ταµπλέτες 
(tablet) 

H εφαρµογή αυτή θα πρέπει να δίνει τις ίδιες δυνατότητες µε την ιστοσελίδα και θα πρέπει να 
υποστηρίζει τουλάχιστον τα λειτουργικά συστήµατα Android (έκδοση 4.0 ή νεότερη) και iOS 
(έκδοση 7.1 ή νεότερη) 

 

Β. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Μέσω του υποσυστήµατος αυτού, θα πρέπει να µπορούν οι διαχειριστές να ελέγχουν το 
σύνολο των λειτουργιών και παραµέτρων του συστήµατος. 

1. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα του συστήµατος 

2. Θα πρέπει να µπορούν να τροποποιούν τα µενού, τις φόρµες εργασίας των χρηστών 
και θα πρέπει να διαχειρίζονται τον τρόπο απεικόνισης των πληροφοριών, των πεδίων, 
των κατηγοριών αιτηµάτων  

3. Θα πρέπει να προσθέτουν νέα και ειδήσεις  

Για την ασφάλεια του συστήµατος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση 
του κάθε χρήστη και  την δηµιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών 
ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστηµα. Μέσω του συστήµατος, οι διαχειριστές 
θα µπορούν να επεξεργαστούν όλες τις ρυθµίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι 
διαχειριστές θα µπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήµατος καθώς 
και των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγµή. 

Το σύστηµα θα πρέπει είναι σε θέση να: 

1. ∆ηµιουργεί νέους χρήστες και κωδικούς ασφαλείας 
2. Αποθηκεύει τα στοιχεία των χρηστών σε βάση δεδοµένων µε κρυπτογραφηµένο τον 

κωδικό πρόσβασης. 
3. ∆ιαχειρίζεται τους κωδικούς πρόσβασης (µε δυνατότητα επαναφοράς κωδικού 

πρόσβασης, αλλαγής µε ασφαλές τρόπο και δηµιουργία νέου) 
 

Γ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
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Αυτό το υποσύστηµα θα πρέπει να δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες και στη ∆ιοίκηση του 
∆ήµου, σε µέρη του συστήµατος, µε βάση δικαιώµατα θα οποία θα πρέπει να εκχωρούνται 
από τους διαχειριστές. 

Ανάλογα µε την κατηγορία του χρήστη, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα κάτωθι επιµέρους 
υποσυστήµατα: 

2) Καταχώρηση, επεξεργασία, χρέωση κι εκτύπωση αιτηµάτων 

3) Κατηγοριοποιηµένη προβολή αιτηµάτων (συνολικά και ανά κατηγορία αιτήµατος, για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ανά υπηρεσίας χρέωσης, ανά κατάσταση  κλπ) 

4) Κατηγοριοποιηµένη προβολή εντολών εργασίας (συνολικά και ανά κατηγορία 
αιτήµατος, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ανά υπηρεσία χρέωσης, ανά 
κατάσταση  κλπ) 

5) Προβολή καρτέλας δηµοτών που ζήτησαν τηλεφωνική ενηµέρωση 

6) Προβολή αναφορών (συνολικά, για ολοκληρωµένα αιτήµατα ή µη, επιλεγµένου 
τρόπου επικοινωνίας, επιλεγµένου τρόπου εισαγωγής στο σύστηµα κλπ) 

7) Προβολή γραφηµάτων (ενεργών τµηµάτων ανά τµήµα χρέωσης, ανά γεωγραφική 
ενότητα, ανά κατάσταση, ανά τοµέα) 

 

∆. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η φιλοξενία του συστήµατος θα πρέπει να γίνει σε υποδοµές του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος θα δεσµεύεται να φιλοξενήσει την εφαρµογή, σε εγκατάσταση ευθύνης του ή σε 
ειδικό κέντρο φιλοξενίας δεδοµένων (data center) χωρίς επιπλέον κόστος για το ∆ήµο.  
Το χρονικό διάστηµα φιλοξενίας από τον ανάδοχο θα είναι τρία έτη από την ηµεροµηνία 
παράδοσης της εφαρµογής. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα ο ανάδοχος θα υποχρεούται να κάνει 
µετάπτωση(migration) της εφαρµογής στο Ψηφιακό Κέντρο ∆εδοµένων που θα του 
υποδειχθεί από τον ∆ήµο.  
 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν θα επιλεγούν από τον ίδιο και θα πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν: 

1. Την ασφάλεια των δεδοµένων 

2. Την ευχρηστία, την ταχεία απόκριση και την σταθερότητα του συστήµατος 

3. Την αναβαθµισιµότητα του συστήµατος, ώστε να παραµείνει σύγχρονο κι ασφαλές 
στο µέλλον 

Επίσης το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια υπηρεσιών που αφορούν: 

1. στην ανάλυση της δοµής του ∆ήµου και την προσαρµογή του συστήµατος στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του, 

2. στην Ανάπτυξη, στον Έλεγχο και στην Ολοκλήρωση Εφαρµογών και Υποσυστηµάτων 
του συστήµατος, 

3. στην εκπαίδευση των χρηστών του ∆ήµου, 

4. στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήµατος. 

ΑΔΑ: 7Μ3ΧΩ93-24Ν



Σελίδα 8 από 10 
 

 

Όλα τα κόστη, φιλοξενίας, προµήθειας λογισµικού, εγκατάστασης και παραµετροποίησης 
συστήµατος, πιλοτικής λειτουργία του συστήµατος, συντήρησης, προµήθειας αδειών χρήσης, 
εκπαίδευση κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Τα παραδοτέα του έργου περιλαµβάνουν: 

1. Περιβάλλον Εφαρµογής 

2. Παραληφθέν ποσοτικά και ποιοτικά λογισµικό  

3. Σειρά Εγχειριδίων Τεκµηρίωσης 

4. Αποτελέσµατα ∆οκιµών Ελέγχου Εγκατάστασης 

5. Τεύχος καταγραφής αποτίµησης φάσης πιλοτικής λειτουργίας 

6. Άδειες Χρήσης Λογισµικού 

7. Εκπαίδευση 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου εκτιµάται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης ανάθεσης 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται ως 15.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Ο εξοπλισµός (υλικό και λογισµικό) και οι υπηρεσίες που θα απαιτηθούν αποτυπώνονται  

στον παρακάτω πίνακα.  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

∆ΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

1 

Προµήθεια λογισµικού για τη 

διαχείριση αιτηµάτων, Άδειες Χρήσης 

Λογισµικού 

1 7.317,07 

2 

Εγκατάσταση, παραµετροποίηση 

συστήµατος, Πιλοτική Λειτουργία 

παρεχόµενων υπηρεσιών 

1 813,01 

3 Εκπαίδευση χειριστών 1 406,50 
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4 

Φιλοξενία στις υποδοµές του 

αναδόχου – Συντήρηση για τρία (3) 

έτη 

1 3,658,54 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  12,195,12 

 Φ.Π.Α. 23%  2,804,88 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  15.000,00 

 

 

 

O Συντάξας 

 

 

Αθανάσιος Παρνασσάς 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και ∆ιαφάνειας 

 

Βασιλική Σαµαρά 

Αρχιτέκτων Μηχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Προµήθεια Λογισµικού Καταχώρησης και  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ∆ιαχείρισης Αιτηµάτων ∆ηµοτών 

Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης            

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Προµήθεια λογισµικού για τη 

διαχείριση αιτηµάτων, Άδειες Χρήσης 

Λογισµικού 

1  

2 

Εγκατάσταση, παραµετροποίηση 

συστήµατος, Πιλοτική Λειτουργία 

παρεχόµενων υπηρεσιών 

1  

3 Εκπαίδευση χειριστών 1  

4 
Φιλοξενία στις υποδοµές του αναδόχου 

– Συντήρηση για τρία (3) έτη 
1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

 Φ.Π.Α. 23%   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   

 

 

    Ο Προσφέρων 

 

 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας. 
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