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N.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-N.ΥΑΛΚΗΓΟΝA


Νέα Φηιαδέιθεηα 27/5/2021
Αξηζ. Πξση. : 10296

Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
Γξαθείν Οηθ. Δπηηξνπήο

Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πιεξ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σει.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 17/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 137/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Απνδνρή ησλ φξσλ θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο
κε ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΟΤ 1821» ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ
ΣΡΙΣΗ», κε ηίηιν «Διιάδα 1821 – Διιάδα 2021», ηνπ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο
θαη Αζιεηηζκφο»».

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο
26 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε κέζσ
ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ
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(ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο
αξηζ. 44 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα
ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο ΦηιαδέιθεηαοΝέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 9796/18/21-5-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο
ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα
Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο
Μηραήι 4) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6) εξεηάθεο Νηθφιανο 7)
Κνζθνιέηνο σηήξηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ θαη 8) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΓΤΝΑΜΗ ΠΟΛΙΣΧΝ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Παπαθψζηα Αλζή 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, νη
νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν
ηεο Ο.Δ..
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο
ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10086/25-5-2021 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο :
ΘΔΜΑ : Απνδνρή ησλ όξσλ θαη εγθξίζεηο γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο κε ηίηιν
«ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΟΤ 1821» ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ
ΣΡΙΣΗ», κε ηίηιν «Διιάδα 1821 – Διιάδα 2021», ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο,
«Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο».
ΥΔΣ. : 1) Η ππ’ αξ. πξση. 20003/27-10-20 Πξφζθιεζε ΑΣ-14 κε ηίηιν «Διιάδα 1821 – Διιάδα 2021»
ηεο ΔΤΓΔ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην Πξφγξακκα “Αληψλεο Σξίηζεο” ζην πιαίζην ηνπ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», φπσο ηζρχεη
έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/08-06-2006 η.Α’) «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο
Κψδηθαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
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3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ 197/12-10-2020 η.Α’) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα
Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο, λέν πιαίζην επηινγήο δηνηθήζεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ξχζκηζε
νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζαγέλεηαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ξπζκίζεηο γηα ηελ
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ,
αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζαο ζέηνπκε ηα εμήο:
Με ηελ (1) ζρεηηθή πξφζθιεζε ε ΔΤΓΔ ΤΠΔ, θαιεί ηνπο Γήκνπο λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα
«ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ην νπνίν αθνξά ρξεκαηνδφηεζε ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ :
 Ίδξπζε θαη δεκηνπξγία λέσλ Μνπζείσλ θαη κνλίκσλ Δθζέζεσλ


Φεθηνπνίεζε ηζηνξηθψλ αξρείσλ, κνπζεηαθνχ απνζέκαηνο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο



Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε ςεθηαθέο εθαξκνγέο



Λνηπέο δξάζεηο κε πνιηηηζηηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ
ηελ Δπηηξνπή «Διιάδα 2021», σο πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο, ζην πιαίζην
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Κάζε Γηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη κία (1) αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα.
χκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ε ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ νξίδεηαη σο ηηο 31 Μαΐνπ 2021 κεηά ηελ 2ε
ηξνπνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο.
Μεηαμχ ησλ νξηδφληησλ επηθνπξηθψλ δξάζεσλ πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα ππνέξγν «χληαμε
θαη πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο».
Σν αίηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, πεξί απνδνρήο ηεο
ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ζπκπιεξσκέλν Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ, ιίζηα Καηαγξαθήο ζχκθσλα
κε ηελ (1) ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη δχλαληαη λα θαιχςνπλ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο κε
ίδηνπο πφξνπο ζηελ πεξίπησζε κε επηιέμηκσλ ηκεκάησλ ηεο πξφηαζεο, ππέξβαζεο ηνπ πιαθφλ ηνπ
αλσηέξνπ Πίλαθα ή ππέξβαζεο ηνπ πιαθφλ πνπ ζέηεη ε Πξφζθιεζε αλά πξφηαζε θ.ν.θ.. ηελ
πεξίπησζε απηή, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ θαηά ηνλ
λφκν αξκφδηνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία ζα δεζκεχνληαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο κε ίδηνπο πφξνπο ζηελ
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο θαη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ επηπιένλ ρξεκαηηθψλ
πφξσλ (ίδηνη πφξνη, ρνξεγίεο θιπ)
Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα ηηκήζεη ην ηζηνξηθφ έπνο
ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ε Γήκνο ζα θαζνξίζεη ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε
ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ηνπ έξγνπ «Φεθηαθέο Γξάζεηο θαη Δθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ηελ επέηεην ηνπ 1821», ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη
Γξάζεηο Δλεκέξσζεο – Πιεξνθφξεζεο – Δπαηζζεηνπνίεζεο πιεζπζκνχ.
Δπίζεο, έρεη ζα ζπληαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ππεξεζία κε
ηίηιν: «ύληαμε θαη πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο»,
πξνυπνινγηζκνχ 6.200,00 (κε ΦΠΑ).
Δπηζεκαίλεηαη πσο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιήθζεθε ε ππ’ αξ. 79/2021
(2 ζρεη.) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδφλαο κε ηελ
νπνία νξίζηεθε Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Σηκψλ. Η Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ζπγθέληξσζε πξνζθνξψλ
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γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο - πξνκήζεηεο θαη ζπλέηαμε ην απφ 19/05/2021 ζπλεκκέλν πξαθηηθφ, ην
νπνίν έζεζε ππφςε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ζχληαμεο ηεο κειέηεο.
Η πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζην πξφγξακκα ζα απνηειείηαη απφ έλα θχξην ππνέξγν θαη έλα
ππνέξγν νξηδφληηαο επηθνπξηθήο δξάζεο:
1. 1ν ππνέξγν : «Φεθηαθέο Γξάζεηο θαη Δθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο
γηα ηελ επέηεην ηνπ 1821», πξνυπνινγηζκνχ 200.136,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)
2. 2ν ππνέξγν : «χληαμε θαη πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο»,
πξνυπνινγηζκνχ 6.200,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ινηπφλ ηεο πξάμεο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 206.336,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζαο δηαβηβάδνπκε ηελ παξνχζα θαη παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
λα πξνβεί ζηε ιήςε ηεο απαηηνχκελεο απφθαζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη :








Σελ απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο : «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» κε ηίηιν «Διιάδα 1821
– Διιάδα 2021» θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΟΤ 1821» πξνυπνινγηζκνχ 206.336,00 €
ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξ.πξση.10087 25/05/2021 κειέηεο κε ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΣΔΙΟ
ΣΟΤ 1821», πξνυπνινγηζκνχ 200.136,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), πνπ αθνξά
ην ππνέξγν1
ηελ έγθξηζε ηνπ ππνέξγνπ 2 πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «χληαμε θαη πξνεηνηκαζία
θαθέινπ
ππνβνιήο
αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο»,
πξνυπνινγηζκνχ
6.200,00€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)
ηε δέζκεπζε ηεο θάιπςεο ηνπ επηπιένλ πνζνχ απφ ίδηνπο πφξνπο ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο
ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ ζε ζρέζε κε ηα φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα,
θαη ηέινο λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 17/2021 Πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. ηε πλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Αληηδήκαξρνο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο θ. Α.Λέθθαο πνπ
παξείρε δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, απαληψληαο παξάιιεια θαη ζε εξσηήζεηο κειψλ ηνπ
ψκαηνο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Καηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη ηα κέιε ηεο Ο.Δ. θ.θ. Π.Γξεηδειηάο, Γ.Δκκαλνπήι

θαη Ν.εξεηάθεο, ζεσξψληαο κε λφκηκε ηε δηαδηθαζία, εθπξφζεζκε ηελ ππνβνιή ηεο
εηζήγεζεο θαη άθπξε ηελ ζρεηηθή απφθαζε σο πξνο ηνπο φξνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηελ
δνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο.

Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, απηέο
ηνπ άξζξνπ 117 παξ. 2 ηνπ Ν. 4674/20, θαζψο επίζεο:
1) Σελ ππ’ αξ. πξση. 20003/27-10-20 Πξφζθιεζε ΑΣ-14 κε ηίηιν «Διιάδα 1821 – Διιάδα
2021» ηεο ΔΤΓΔ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην Πξφγξακκα “Αληψλεο Σξίηζεο” ζην πιαίζην
ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», φπσο ηζρχεη
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2) Σελ ππ’ αξ. 79/2021 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν.
Υαιθεδφλαο, «Οξηζκφ Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Σηκψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
“Αληψλεο Σξίηζεο” ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ».
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/08-06-2006 η.Α’) «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
4) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ 197/12-10-2020 η.Α’) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα
Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο, λέν πιαίζην επηινγήο δηνηθήζεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ξχζκηζε
νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζαγέλεηαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ξπζκίζεηο γηα ηελ
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» ,
6) Σν απφ 19/5/2021 πξαθηηθφ δηεξεχλεζεο ηηκψλ
θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο:
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(5 ΤΠΔΡ-3 ΚΑΣΑ)
1. Σελ απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο : «Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» κε ηίηιν «Διιάδα 1821
– Διιάδα 2021» θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΟΤ 1821» πξνυπνινγηζκνχ 206.336,00 €.
2. Σελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξ.πξση. 10087 25/05/2021 κειέηεο κε ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΟΤ 1821», πξνυπνινγηζκνχ 200.136,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ),
πνπ αθνξά ην ππνέξγν1.
3. ηελ έγθξηζε ηνπ ππνέξγνπ 2 πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «χληαμε θαη
πξνεηνηκαζία θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο», πξνυπνινγηζκνχ 6.200,00€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).
4. ηε δέζκεπζε ηεο θάιπςεο ηνπ επηπιένλ πνζνχ απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ζε
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ ζε ζρέζε κε ηα φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην
πξφγξακκα
5. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ισάλλε Βνχξνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 137/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
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Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Απηνηειέο Γξαθείν Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο
Απηνηειέο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο
Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

πλ.:
1. Η ππ’ αξ.πξση. 10087- 25/05/2021 κειέηε
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Σερληθή Έθζεζε
Η παξνχζα Μειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο θαηαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ηνπ έξγνπ «Φεθηαθέο Γξάζεηο θαη Δθαξκνγέο ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο γηα ηελ επέηεην ηνπ 1821».
Δηζαγσγή
Ο Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο κε ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε θηινδνμεί λα ηηκήζεη ην ηζηνξηθφ έπνο ηεο
Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. ε κία ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηε ρψξα, ηα 200 ρξφληα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο
απνηεινχλ κία επθαηξία γηα δεκηνπξγία θαη αλαζηνραζκφ. Ο Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο, έρνληαο
έληνλε πνιηηηζηηθή δξάζε, δε ζα κπνξνχζε λα εμαηξέζεη απφ ην πξφγξακκά ηνπ ηελ επέηεην απηή.
Σελ πξφηαζε δηέπεη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε θαη γη’ απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηάρπζε ησλ δξάζεσλ απηψλ
ζηα ζρνιεία. Ο Γήκνο ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ εκπινθή ηεο λέαο γεληάο ζηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ δξάζεηο, πνιιψ δε
κάιινλ ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ δφζεθε έκθαζε ζηα
ςεθηαθά κέζα. Αθελφο ε λέα γεληά είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλε κε ηα ςεθηαθά κέζα, σο ακηγψο ςεθηαθή γεληά
(digital natives) θαη αθεηέξνπ ηα ςεθηαθά κέζα επλννχλ ηε δηάδξαζε θαη σο εθ ηνχηνπ δηαηεξνχλ ακείσην ην
ελδηαθέξσλ ησλ παηδηψλ.
Σν παξφλ απνηειεί κία νινθιεξσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή πξφηαζε. Οη δξάζεηο ζηφρν έρνπλ ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο ζρεηηθά κε ην έπνο ηνπ 1821, ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ
ηεο πεξηνρήο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο
Υαιθεδφλαο ηφζν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλφ.
Αληηθείκελν θαη ηφρνη ηνπ έξγνπ
Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο αθνξνχλ ζηε ζπιινγή ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη ηηο εθαξκνγέο, ζηε
δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο, ςεθηαθνχ δηαδξαζηηθνχ ρξνλνινγίνπ, ςεθηαθφ δηαδξαζηηθφ ράξηε, εθαξκνγή
ςεθηαθψλ εηθνληθψλ εθζέζεσλ, ςεθηαθή εθαξκνγή γηα ηε Υάξηε ηνπ Ρήγα θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηάρπζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ηνπ έξγνπ ζηα ζρνιεία. ηηο δξάζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη,
επίζεο, ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ.
Η παξνχζα πξφηαζε ηηκά ην παξειζφλ θαη ην έπνο ηνπ 1821. Απνηειεί κία νινθιεξσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή πξφηαζε
πνπ ζηφρν έρεη ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάοθαη ηεο εζληθήο καο ηζηνξίαο, ηελ ελίζρπζε
ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο ηφζν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλφ.
Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο
Λεηηνπξγηθέο θαη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Λεηηνπξγηθψλ Δλνηήησλ
Γξάζε 1: Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο
Η Γξάζε 1 αθνξά ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πχιεο, ε νπνία ζα θηινμελήζεη ην ζχλνιν ηνπ ςεθηαθνχ θαη
πνιπκεζηθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ. Η πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
ζα γίλεη κε ζχγρξνλε αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα θαη ζα απνηειέζεη
ηελ ςεθηαθή, δπλακηθή παξνπζία ηνπ εγρεηξήκαηνο ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ.
Η νξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ζα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε εχθνιε πινήγεζε ζε απηή θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ νινθιεξσκέλε θαη θηιηθή εκπεηξία ηνπ ρξήζηε
(βέιηηζην UXdesign).
Δπηπιένλ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα θαιχπηεηαη ε αλάγθε γηα πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θνηλνχ κε
δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη αλάγθεο. Σέινο, ν ζρεδηαζκφο ηεο πχιεο ζα γίλεη κε βάζε ην responsivedesign, ψζηε λα
ππνζηεξίδεη πνηθίιεο αλαιχζεηο θαη ζπζθεπέο.
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
Σν χζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (ContentmanagementSystem, CMS), πνπ ζα πξνζθεξζεί γηα ηελ δηαρείξηζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζα παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε,
ηε δηαρείξηζε, ηελ επηζθφπεζε, ηελ αλάξηεζε θαη ηελ ελεκέξσζε, θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπρλή αλαλέσζε θαη
δπλακηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η πιαηθφξκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα παξέρεη αθελφο ηε δπλαηφηεηα
εχθνιεο εηζαγσγήο πξφζζεησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ (γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο
αλάγθεο), θαη αθεηέξνπ ηηο απαξαίηεηεο εθαξκνγέο γηα ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ηνπ επηζθέπηε.
Σν χζηεκα ζα αλαπηπρζεί ζε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή (openarchitecture) κε ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη ζα
δηέπεηαη απφ ηηο θάησζη γεληθέο αξρέο ζε ιεηηνπξγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν:
Γηαδηθηπαθή Αξρηηεθηνληθή N-tier, multi-threaded, γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη θνξηίνπ κεηαμχ
θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επθνιία ζηελ
επεθηαζηκφηεηα.
Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη
αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ.
Θα ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS)
Υξήζε ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ ζπκβαηψλ κε ην πξσηφθνιιν LDAPV3 γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ρξεζηψλ θαη ηελ
εληαία δηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ κε ηξίηεο εθαξκνγέο ηνπ θνξέα
Modular αξρηηεθηνληθή κε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εμεηδηθεπκέλσλ επεθηάζεσλ γηα ηε παξαγσγή θαη δηαρείξηζε
ειεθηξνληθψλ θνξκψλ, π.ρ. πξνζζήθε templates.
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Τπνζηήξημε αξρηηεθηνληθήο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο (HighAvailability), ρσξίο κνλαδηθφ ζεκείν αζηνρίαο
(singlepointoffailure).
Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο, επηθνηλσλίαο θαη νινθιήξσζεο κε ηξίηεο εθαξκνγέο κέζσ WebServices (RESTful/JSON
ή/θαη SOAP 1.1,1.2 )
Υξήζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο (GUI) ηνπ ρξήζηε γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ
επθνιία εθκάζεζήο ηνπο.
Μνληέξλνθαηεχρξεζην user Interface θαζψοθαη responsive design
Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο virtualization θαη πην ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ
ζε πεξηβάιινλ εηθνληθψλ κεραλψλ (virtualmachines)
Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ (auditinglogging) θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ
(traceability)
Τηνζέηεζε πξνδηαγξαθψλ ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε επηθνηλσλία γηα απνζηνιή θαη ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηξίηεο εθαξκνγέο ζα βαζίδεηαη ζε
επξέσο δηαδεδνκέλα πξφηππα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κέζσ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλσλ
δηεπαθψλ ινγηζκηθνχ (APIs).
πκκφξθσζε κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ GDPR, δηαζθαιίδνληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη
δηαζεζηκφηεηα (CIA – Confidentiality, Integrity, Availability) ησλ δεδνκέλσλ.
Όπνπ απαηηείηαη είζνδνο ρξήζηε κε θσδηθνχο ζα πξέπεη λα γίλεηαη άπαμ γηα ην ζχλνιν ησλ λέσλ εθαξκνγψλ θαη λα
κελ ρξεηάδεηαη ζε θακηά πεξίπησζε επαλεηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ (SingleSignOn).
Η κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ ελζσκαησκέλν editor (WYSIWYG) θαη λα
ππνζηεξίδνληαη δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίεο (εηζαγσγή εηθφλσλ, πηλάθσλ, ζηνηρείσλ θνξκψλ, θιπ.).
Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζε εθδειψζεηο - αλαθνηλψζεηο. Η δηαρείξηζε ηνπο
ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ή ηξνπνπνίεζεο/δηαγξαθήο ησλ
ππαξρφλησλ, ελψ ζα ππνζηεξίδεηαη δηάζεζε απηψλ κέζσ ηερλνινγίαο RSSfeed.
Πιήξεο ππνζηήξημε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηείηαη λα ελζσκαηψλνληαη ζην CMS, ψζηε λα
ππνζηεξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ελεξγεηψλ SearchEngineOptimization. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη
θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
Title Tag customization
Static, Keyword-rich URL’s
Meta Tag customization
Headings customization
404 Error friendly pages
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο δπλακηθψλ ζειίδσλ
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαηαιφγσλ δεδνκέλσλ, κε δπλακηθφ θαη επέιηθην ηξφπν.
Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ
πιεξνθνξηαθνχ ηνπ πιηθνχ ζα πινπνηεζεί ζε επηιεγκέλν ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζα θαιχπηεη αλάγθεο:
Απνζήθεπζε κεγάινπ φγθνπ πιηθνχ θαη δεδνκέλσλ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
Τπνζηήξημε XML, RDF θαη δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο πιηθνχ ζην Γηαδίθηπν.
Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ ηαπηφρξνλσλ ζπλδέζεσλ
Παξνρή εξγαιείσλ π.ρ. ζρεδηαζκνχ ηεο βάζεο, ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο
Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε άιιεο βάζεηο.
Δλίζρπζε Αζθάιεηαο. Βειηηψζεηο αζθαιείαο κε ηελ πξνζζήθε εθαξκνγψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ ηζηνζειίδα ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν. Παξαθνινχζεζε επηζέζεσλ θαη άκεζε αληηκεηψπηζε.
Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (monitoring) ηεο ηζηνζειίδαο κε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ελέξγεηεο
απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην αλαθεξφκελν παθέην Δθαξκνγψλ
Λνγηζκηθνχ WebServer.
Οινθιεξσκέλε ιχζε δεκηνπξγίαο δπλακηθψλ θνξκψλ θαη δηαρείξηζε ξνψλ εξγαζίαο
Γξάζε 2: Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ δηαδξαζηηθνχ ρξνλνινγίνπ
Η εθαξκνγή αθνξά ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ δηαδξαζηηθνχ ρξνλνινγίνπ κε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο επνρήο
ηεο Δπαλάζηαζεο. Σν ρξνλνιφγην απνζθνπεί ζην λα δψζεη ζηνπο επηζθέπηεο κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ γεγνλφησλ
πνπ νδήγεζαλ ζε ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε (Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, Γηαθσηηζκφο θ.ιπ.), ησλ ζεκαληηθψλ
γεγνλφησλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θηάλνληαο ζηε ζχζηαζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζηελ έιεπζε ηνπ Όζσλα.
Η αθήγεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ ρξνληθνχ άμνλα, ελψ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εζηηάζεη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ηνλ ελδηαθέξνπλ, ζρεδηάδνληαο έηζη ηε δηθή ηνπ δηαδξνκή. Σε ρξνληθή αθήγεζε ζα ζπλνδεχνπλ ζχληνκα θείκελα
θαη εηθφλεο.
Σν ρξνλνιφγην ζα παξέρεη ιεηηνπξγίεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πιεξνθνξηψλ, επηηξέπνληαο ζηνλ
επηζθέπηε λα εληνπίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα εζηηάζεη ζε απηέο, ραξάδνληαο ηε δηθή ηνπ
πξνζσπηθή δηαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο.
Γξάζε 3: Γεκηνπξγία ςεθηαθήοδηαδξαζηηθήο πιαηθφξκαο κε ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο
Η εθαξκνγή αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ ράξηε ηεο Διιάδαο ζηνλ νπνίνλ ζα απνηππψλνληαη νη
ζεκαληηθφηεξεο κάρεο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη ε επίδξαζε πνπ είραλ ζηνλ
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απειεπζεξσηηθφ Αγψλα. Ο ράξηεο ζα απνηειείηαη απφ ζεκεία πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηάιιειε
ζήκαλζε, ζα ελεξγνπνηνχληαη κε ην πνληίθη θαη ζα απνθαιχπηνπλ ηελ πιεξνθνξία κέζα απφ ζπληνκία θείκελα,
εηθφλεο ή/θαη βίληεν.
ηφρνο είλαη ε Αλάδεημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ καρψλ ηνπ Αγψλα πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημή ηνπο,
φπσο ε Μάρε ησλ Βαζηιηθψλ, ηεο Σξηπνιηηζάο, ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ θ.ά., αιιά θαη κάρεο απφ ηνλ λαπηηθφ
πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά, φπσο ε λαπκαρία Ναπαξίλνπ.
Γξάζε 4: Δθαξκνγή ςεθηαθψλ εηθνληθψλ εθζέζεσλ
Η εθαξκνγή ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ εθζέζεσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ ην ςεθηαθφ πνιηηηζηηθφ
απφζεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Ο επηκειεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηα ςεθηαθά
ηεθκήξηα ηεο επηινγήο ηνπ, λα γξάςεη θείκελα, ιεδάληεο, ηίηινπο θ.ιπ. θαη λα παξνπζηάζεη ζεκαηηθά ην πεξηερφκελν
αιιά θαη λα «θνξηψζεη» επηπιένλ πιεξνθνξία κε εηθφλα ή/θαη ήρν θαη βίληεν.
Πην αλαιπηηθά, ε εθαξκνγή ζα έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:
Οξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ζε ζπιινγέο κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά
Γεκηνπξγία ςεθηαθψλ εθζέζεσλ κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ξνήο εμηζηφξεζεο (storytelling) ηεο πεξηγξαθήο ησλ
ηεθκεξίσλ
Μεηάβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηεθκήξην ηεο έθζεζεο εθηφο ζεηξάο
χλζεζε κε πξνζσπηθφ πεξηερφκελν ρξήζηε θαη δεκηνπξγία πξνζσπηθήο έθζεζεο
Γηακφξθσζε θαη πεξηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ πιήζνο θξηηεξίσλ/θίιηξσλ (π.ρ. ρξνλνινγηθά, ζεκαζηνινγηθά)
θαη αληίζηνηρε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηεο εηθνληθήο έθζεζεο πνπ πξνβάιιεηαη ζην ρξήζηε
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 3 ςεθηαθέο εθζέζεηο:
Φηιηθή Δηαηξεία θαη Φηιειιεληζκφο
Οη ήξσεο ηεο Δπαλάζηαζεο
Σν λέν ειιεληθφ θξάηνο θαη ην χληαγκα ηνπ 1844
Γξάζε 5: E-book κε ηελ Υάξηα ηνπ Ρήγα
Η εθαξκνγή πξνηείλεη κία ειεθηξνληθή δηαδξαζηηθή εθδνρή ηεο Υάξηαο ηνπ Ρήγα. Θα παξνπζηάδεη ηελ Υάξηα ηνπ
Ρήγα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν κέζα απφ
2dπιεξνθνξία. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ηε κεγεζχλεη ηελ εηθφλα, λα δεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο απφ εηθφλεο θαη
ιέμεηο θιεηδηά πνπ απνηππψλνληαη ζηελ Υάξηα απνθαιχπηνληαο ηηο ηδέεο πίζσ απφ απηή θαη απνθσδηθνπνηψληαο
ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηεο αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηεο, λα δηαβάζεη γηα ηνλ ίδην ηνλ Ρήγα Βειεζηηλιή αιιά θαη γηα ηελ
επηξξνή πνπ είρε απηφ ην έξγν ζηε δηάδνζε ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ ηδεψλ.
Γξάζε 6: Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Η Γξάζε 6 αθνξά ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηάρπζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ζηα ζρνιεία
θαζψο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ. Σν πξφγξακκα ζα βαζίδεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε
κε ζηφρν λα κπήζνπλ ηα παηδηά ζην έπνο ηνπ 1821 θαη λα δψζνπλ ηελ επθαηξία γηα γφληκν δηάινγν.
Η Γξάζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθψλ νζνλψλ ζηα ζρνιεία, ζηηο νπνίεο ζα παίδνπλ νη
εθαξκνγέο, θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κέζσ ινγηζκηθνχ ςεθηαθήο ζήκαλζεο.
Γξάζε 7: Δμνπιηζκφο
ην πιαίζην ην έξγνπ θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γξάζεο 6 πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα33 νζνλψλ 55’’γηα
εγθαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη πξνκήζεηα ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ζήκαλζεο θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ.
Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ην απαηηνχκελν QoS, ε
δηαδηθηπαθή πχιε ζα θηινμελεζεί ζε έλα ππνινγηζηηθφ Κέληξν Γεδνκέλσλ (data center) ζηελ Διιάδα, ζε
πεξηβάιινλ εηθνληθψλ κεραλψλ (Virtualization), κε δηαρείξηζε (Administration) ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ
θαη ησλ Δθαξκνγψλ απφ ηελ Τπεξεζία. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε
θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ζα δίλνληαη εγγπήζεηο κέζσ
Service Level Agreements (SLAs).
Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην έξγν πινπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερλνινγίεο cloud computing πνπ απνηεινχλ
ηερλνινγία αηρκήο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, κε ζηφρν ηε ζπγρψλεπζε θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ππεξεζηψλ θαη
ππνινγηζηηθψλ πφξσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηε δπλακηθή θαη άκεζε, ειαζηηθή δηάζεζε πφξσλ απφ νξηδφληηα
ππνινγηζηηθά θέληξα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, πνπ κεηαβάιινληαη δπλακηθά.
Χζηφζν, γλσξίδνληαο φηη ην Cloud Computing κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο:
Software as a Service(SaaS),
Infrastructure as a Service(IaaS),
Platform as a Service(PaaS)
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ε κέζνδνο θηινμελίαο πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ είλαη ε SaaS (Software as a Service). Σν χζηεκα ηεο δηαδηθηπαθήο Πχιεο ζα θηινμελεζεί ζε ππνδνκέο ηνπ
Κπβεξλεηηθνχ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνο G-Cloud
Απαηηήζεηοαξρηηεθηνληθήο
Σερλνινγίεο θαη Πιαίζην Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
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Η κνληεινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ. Δηδηθφηεξα, ηα
ππνζπζηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ απαξηίδνπλ ην
έξγν θαη εηδηθφηεξα γηα ηε κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα αθνινπζνχλ αλνηρηά πξφηππα. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ησλ
εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηα ινγηζκηθά ππνδνκήο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ,
δχλαηαη λα γίλνπλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα.
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε αλνηθηψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πξνηχπσλ.
Θα δηαζθαιίδεηαη φηη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε δηεζλή πξφηππα θαη πξσηφθνιια,
αλνηθηά, ηεθκεξησκέλα θαη δεκνζηεπκέλα ζπζηήκαηα δηεπαθήο κε πξνγξάκκαηα ηξίησλ, αλνηθηά πξσηφθνιια
επηθνηλσλίαο θαη αλνηθηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα.
Δηδηθφηεξα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα:
πλεξγαζίαο κε εηεξνγελή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ,
Δπηθνηλσλίαο ησλ δηαδηθαζηψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε ηξίηα ζπζηήκαηα (εθαξκνγέο, web services) θαζψο θαη ε
ππνζηήξημε ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο ζηνηρείσλ (π.ρ. XML, SOAP, UDDI, WSDL),
Αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο (database) θαη ε ππνζηήξημε πνιιαπιψλ
πξσηνθφιισλ.
Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε αζθαιή ηξφπν κε
ηε ρξήζε αλνηθηψλ πξσηνθφιισλ.
Σέινο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλνηθηά πξφηππα επηθνηλσλίαο κε εθαξκνγέο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS).
Δπίζεο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ πιεπξάο πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, ζα
δηαζέηνπλ αλνηθηή αξρηηεθηνληθή γηα ηε δηαζχλδεζή ηεο κε δηάθνξα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη γιψζζεο αλάπηπμεο
εθαξκνγψλ (θαη business logic γεληθά), ππνζηεξίδνληαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα φπσο ηα ODBC, OLEDB,
COM, XA, J2EE (EJB, JDBC, θιπ.), XML, CORBA, θ.α., ζε πεξηβάιινλ Web.
Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη αλάκεζα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πχιεο ζα είλαη θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, πνιιά απφ ηα νπνία
κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο, θαζψο θαη ΑΜΔΑ, θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πχιεο
ζα ιεθζνχλ ππφςε νη νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑΜΔΑ (WAI/WCAG), ψζηε λα εμαζθαιηζηεί επίπεδν
πξνζβαζηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ΑΑ.
Γεληθέο Αξρέο ρεδηαζκνχπζηήκαηνο
Οη γεληθέο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ – ππνζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε ιεηηνπξγηθφ
θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν είλαη:
πζηήκαηα «αλνηθηήο» αξρηηεθηνληθήο (open architecture), δειαδή είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ
πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ αλεμαξηεζία απφ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηήθαη:
νκαιή ζπλεξγαζία, ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχζπζηήκαηνο,
δηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθαξκνγψλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά
ππνινγηζηηθάζπζηήκαηα,
επεθηαζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαηεθαξκνγψλ,
εχθνιε επέκβαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ(maintainability).
Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη
αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ.
Αξρηηεθηνληθή N-tier, γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θνξηίνπ, γηα ηελ απνδνηηθή
εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επθνιία ζηελ επεθηαζηκφηεηα. Η αξρηηεθηνληθή ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ
ηα εμήο λνεηά επίπεδα(layers):
Δπίπεδν Βάζεο Γεδνκέλσλ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (Database Layer) – ην επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεηαη ε
Βάζε Γεδνκέλσλ ηνππζηήκαηνο
Δπίπεδν Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ (Web Application Layer) – ην επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ
εθαξκνγψλ ηνππζηήκαηνο
Δπίπεδν παξνπζίαζεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο (Presentation Layer) – ην επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή
παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγψλ πξνο ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο (Γξαθηθφ πεξηβάιινλαιιειεπίδξαζεο)
Λεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ, ππνζπζηεκάησλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ δηαθξηηά ηκήκαηα ηεο
ιχζεο πνπ ζα πξνζθεξζεί ζε web-based πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηνβαζηθφ «ρψξν εξγαζίαο» γηα ηνπο
«δηαρεηξηζηέο» θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ κε ζηφρν ηελ:
επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο νκνηνκνξθίαο ζηηο δηεπαθέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ θαη ζηνλ
ηξφπν εξγαζίαοηνπο,
επηινγή θνηλψλ θαη θηιηθψλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο, φζνλ αθνξά ζηηο δηεπαθέο ησλ ρξεζηψλ κε ηηοεθαξκνγέο.
Δμαζθάιηζε πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) φπνπ
απηφαπαηηείηαη.
Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) γηα ηελ επθνιία δηαρείξηζεο ηνπ
αλακελφκελνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ θηιηθψλ ζηνλ ρξήζηε, ηελ
απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πξνζβάζεσλ ζηα δεδνκέλα. Θα πξέπεη
λαδηαζθαιίδνληαη:
αλνηθηφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεοεθαξκνγψλ,
αλνηθηά ηεθκεξησκέλα θαη δεκνζηεπκέλα ζπζηήκαηα δηεπαθήο κε πξνγξάκκαηαηξίησλ,
αλνηθηά πξσηφθνιιαεπηθνηλσλίαο,
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αλνηθηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιιαζπζηήκαηα.
Σα εξγαιεία αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (γεσγξαθηθνχπεξηγξαθηθνχ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη είλαη ζπκβαηά κε ην ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ ππνδνκήο (Web,
application θαη databaseservers).
Υξήζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο (GUI) ηνπ ρξήζηε γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ
επθνιία εθκάζεζήοηνπο.
Δλζσκάησζε ζηα ππνζπζηήκαηα άκεζεο ππνζηήξημεο βνήζεηαο (online help) θαη νδεγηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο αλά
δηαδηθαζία ή θαηνζφλε.
Γηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο, αθεξαηφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ.
Σεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ. χληαμε
ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο (system manuals), θαζψο θαη ιεπηνκεξή
εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (operation manuals) θαη ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ (user manuals). Καηά ηελ
παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δνζεί ν πεγαίνο θψδηθαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπέξγνπ.
Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο server consolidation θαη virtualization θαη πην ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε πεξηβάιινλ εηθνληθψλ κεραλψλ (virtual machines) φπνπ νη βέιηηζηεο
πξαθηηθέο παξακεηξνπνίεζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ην
θαζηζηνχλδηαζέζηκν.
Γηαζεζηκφηεηα: ζπλερήο παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ηειηθφρξήζηε.
Δπεθηαζηκφηεηα (Scalability): ηθαλφηεηα δπλακηθήο ηθαλνπνίεζεο πξφζζεησλ απαηηήζεσλ ρσξίο δηαθνπή ηεο
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπζπζηήκαηνο
Αζθάιεηα: πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο, ηνχο, παξαβίαζε πξφζβαζεο, δεκνζίεπζε εζθαικέλσλ δεδνκέλσλ.
Αμηνπηζηία: αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα παξερφκελσλππεξεζηψλ
Δπθνιία δηαρείξηζεο: παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα δηαζθάιηζε πνηνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ
Τπνζηήξημε αλνηρηψλ πξνηχπσλ: εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο
δηθηπαθήοπχιεο
Τπεξεζίεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηεο δηθηπαθήοπχιεο
Δκπηζηεπηηθφηεηα πιεξνθνξηψλ: ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία πεξί εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξί απνξξήηνπ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 4577/2018 πεξί Δλζσκάησζεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο
Οδεγίαο 2016/1148/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ(GDPR).
ΦπζηθήΑξρηηεθηνληθή
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Θα πξέπεη επίζεο λα δνζεί ε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο γηα θιηκαθσηή αχμεζε
ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνζπζηεκάησλ.
Αμηνπνίεζε πιενλεθηεκάησλvirtualization.
Η επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηελ ππνζηήξημε πνιιψλ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ.
Οξηδφληηεο Απαηηήζεηο
πκβαηφηεηα κε ην G-Cloud
Γεδνκέλνπ φηη ε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ έξγνπζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζην G-Cloud, ζα πξέπεη:
λα είλαη cloud enabled, δειαδή λα ιεηηνπξγεί ή λα ζρεδηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβάιινλ εηθνληθνπνίεζεο
(hypervisor) θαη λα έρεη ζρεδηαζηεί θαηάιιεια ή ελαιιαθηηθά λα έρεη αξρηηεθηνληθή θαηάιιειε γηα κεηαθνξά ζε
πεξηβάιινλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (cloud) απφ θπζηθέο κεραλέο (εθφζνλ ιεηηνπξγεί ζε απηέο) θαη επίζεο λα είλαη
ζπκβαηφ κε ην πεξηβάιινλ εηθνληθνπνίεζεο ηνπ G-cloud (ινγηζκηθφ εηθνληθνπνίεζεο VMware).
λα έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν, δηθηπαθή θίλεζε, backup, αζθάιεηα θαη
ινηπέο ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα θαηαηαρζεί ζε θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα επίπεδα ππεξεζηψλ ηνπ GCloud.
λα έρεη ξπζκηζκέλα ηα ζέκαηα αδεηνδφηεζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή
ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ.
Η πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ζηηο ππνδνκέο θαη ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ G-Cloud θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηερληθν-επηρεηξεζηαθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ:
Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ αξρηηεθηνληθή x86 θαη λα κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ πιήξσο ζε εηθνληθέο κεραλέο πάλσ ζε eSXI 6.0 (ή λεψηεξν) hypervisor
Γελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη πξνκήζεηα επηπξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ (usb keys,
certificate servers, θιπ) ή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ πέξα απφ ηηο πξνζθεξφκελεο παξνρέο ηνπ
Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο
Η εζσηεξηθή δηεπζπλζηνδφηεζε ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξηθή θαη θαζνξίδεηαη θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε ζην Κπβεξλεηηθφ Νέθνο
Η ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ
Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο, θαζψο θαη ηηο Αξρέο Καιήο Λεηηνπξγίαο Φηινμελνχκελσλ ζπζηεκάησλ.
ρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, νη εηθνληθέο κεραλέο (VMs) πνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ απφ ην Κπβεξλεηηθφ
Τπνινγηζηηθφ Νέθνο G-Cloud. γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
έρνπλ ηα θάησζη κέγηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
24 εηθνληθνί ππξήλεο (Virtual Cores) ζπλνιηθά
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32GB κλήκε αλά εηθνληθή κεραλή (Ram/VM)
120GB απνζεθεπηηθφ ρψξν αλά εηθνληθή κεραλή (storage/VM) γηα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη εθαξκνγέο
Δπηπξφζζεηα, δχλαηαη λα δηαηεζεί απνζεθεπηηθφο ρψξνο (SAN Storage) γηα εγθαηάζηαζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ή
απνζήθεπζε αξρείσλ θαηά κέγηζην 10TB. Ο απαηηνχκελνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο
θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα (tapes) γηα ηελ ιήςε αληηγξάθσλ εθηφο Κέληξνπ Γεδνκέλσλ/VTL ζα παξέρνληαη απφ
ην G-Cloud ζε αληηζηνηρία κε ηηο αηηνχκελεο ππνδνκέο.
Παξφιν πνπ ην Κπβεξλεηηθφ Τπνινγηζηηθφ Νέθνο G-Cloud παξέρεη δπλεηηθά επειημία ζηνπο πφξνπο πνπ κπνξεί λα
δηαζέζεη ζην εθάζηνηε Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ, απνηειεί κείδνλ δήηεκα
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. χκθσλα κε ην παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη φηη ε νξζή ρξήζε
πφξσλ (θαηά ζπκκφξθσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ) απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο ηερληθήο
αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο.
εκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:
ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ vmWare High Availabilty δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο πςειήο
δηαζεζηκφηεηαο ηνπ θηινμελνχκελνπ ζπζηήκαηνο θαη πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θάπνηα ηερλνινγία clustering, είλαη
επηζπκεηφ απηή λα είλαη ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ Νέθνπο θαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ
εηθνληθψλ κεραλψλ κεηαμχ ησλ θπζηθψλ εμππεξεηεηψλ ηνπ G-Cloud. Οκνίσο γηα δηαηάμεηο Τςειήο Απφδνζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηφ γηα θάπνηα δνκνζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο λα παξαρζνχλ αληίγξαθα αζθαιείαο
κε ηελ κέζνδν ηνπ Full VM Backup (π.ρ. Βάζεηο Γεδνκέλσλ), ζα πξέπεη λα έρεη ππάξμεη κέξηκλα γηα πξνκήζεηα ησλ
απαξαίηεησλ Online Backup Agents γηα ην Symantec Netbackup πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ππνδνκή.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη πηζηνπνηεηηθά SSL γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ή ηελ επηθνηλσλία κε ηξίηα,
ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ. Γελ είλαη εθηθηή ε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ Νέθνπο
γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ.
Δίλαη επηζπκεηφ ε πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο
θαη παξνρέο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε γξήγνξε θαη εχθνιε πξνζζήθε επηπιένλ πφξσλ
ζην θηινμελνχκελν ζχζηεκα (scale-up & scale-out) γηα θάιπςε κειινληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ.
Σέινο, πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηελ νπνία εθαξκφδεη θαη ηεξεί ν πάξνρνο
θηινμελίαο ζε φια ηα θηινμελνχκελα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζην Κπβεξλεηηθφ Τπνινγηζηηθφ Νέθνο G-Cloud,
θαζψο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο
Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο Φηινμελίαο Έξγνπ.
Τςειή απφδνζε / Δπεθηαζηκφηεηα(Scalability)
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζχγρξνλα εξγαιεία ελψ θαη ε πιαηθφξκα
πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ζε Internet Standards, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο
αλαβάζκηζεο (επεθηαζηκφηεηα). Δπηπξφζζεηα, ε εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ δελ πξέπεη λα
εμαξηάηαη απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ πινήγεζεο. Η αξρηηεθηνληθή ζα κπνξεί λα επεθηαζεί πξνθεηκέλνπ
λα ππνζηεξίμεη λέεο ππεξεζίεο κε εχθνιν θαη δηαθαλή ηξφπν.
Δπθνιία δηαρείξηζεο - δηαρείξηζε πνηνηηθψλ ειέγρσλ
Σν Κέληξν Γεδνκέλσλ πξέπεηλα δηαζέηεη εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ:
Παξαθνινχζεζε βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο (ρξήζε CPU, ζπλνιηθή θαη ρξεζηκνπνηνχκελε κλήκε, ζπλνιηθφο θαη
ρξεζηκνπνηνχκελνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο, ρξήζε θίλεζεο πξνο ηνInternet)
Λεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο (Δπαλεθθίλεζε, ηεξκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο, άκεζε απελεξγνπνίεζε, παχζε-ζπλέρηζε
ιεηηνπξγίαο,θιπ.)
Βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ (desired
configurationmanagement)
Παξαθνινχζεζε ζπκβάλησλ θαη logs ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζηνποservers
Παξαθνινχζεζε κεηξεηψλ απφδνζεο θαη βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο ησλζπζηεκάησλ
Απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ βαζηζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο,
ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα ή κεηξεηέο ηηκψλ
Δπειημία
Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ππνζηήξημε θαη ελζσκάησζε λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ. Πξέπεη αθφκε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε απφ δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ζπζθεπέο
νη νπνίεο ζέηνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζε επίπεδν παξνπζίαζεο. Σα πξφηππα θαη νη δηεπαθέο πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ
κε ηξφπν ψζηε ε δεκνζίεπζή ηνπο λα γίλεηαη απηφκαηα θαη κε πιεξφηεηα ζε έλα ζχλνιν απφ ζπζθεπέο πξφζβαζεο.
Σέινο, νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε έλα ζχλνιν
απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κέζσ δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κία επέιηθηε, αξζξσηή αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ agile ηερλνινγίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. Έηζη
δεκηνπξγείηαη κηα επέιηθηε ελδηάκεζε ππνδνκή αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ (application development framework)
πνπ επηηξέπεη ηελ εθηεηακέλε θαη ειεγρφκελε επαλαρξεζηκνπνίεζε κεγάισλ κεξψλ ηνπ ινγηζκηθνχ εληφο ησλ
πιαηζίσλ ηνπ έξγνπ (project-internal software reuse). Παξάιιεια, ε εθηεηακέλε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ θαζηζηά ην
ζχζηεκα επέιηθην θαη πεξηζζφηεξν αλεθηηθφ ζεαιιαγέο.
Δπρξεζηία
Η επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηφζν γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εθηειεί ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο
ησλ ππεξεζηψλ). Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηθάλεηεο αιιειεπίδξαζεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ έλα εληαίν πξφηππν θαη λα
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είλαη θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε, εχρξεζηεο ζην ρεηξηζκφ, κε απιά θαη θαηαλνεηά κελχκαηα, ζρεδηαζκέλεο κε ηξφπν
πνπ λα ηνλ νδεγνχλ ζηε ζσζηή νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξφθεηηαη λαεπηηειέζεη.
Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνδφκελν ζηελ αλάιπζε ηεο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε
(responsive). Η δηεπαθή ρξήζηε ζα πξέπεη λα έρεη εληαία ζρεδηαζηηθή θηινζνθία ψζηε λα κελ κπεξδεχεηαη ν
ρξήζηεο. Απηφ αθνξά ηφζν ηε ρξήζε θνηλήο ρξσκαηηθήο παιέηαο φζν θαη ηε ρξήζε θνηλψλ ζπκβνιηζκψλ γηα
νκνεηδείο θαη παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο. Όηαλ ζρεδηάδεηαη ε δηεπαθή ρξήζηε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη
απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ, αθφκα θαη εθείλσλ πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία. Θα
πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην απιφ ζηε ρξήζε. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ψζηε λα είλαη ινγηθή ε αιιεινπρία ησλ
βεκάησλ, λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηα ιεηηνπξγίαο, λα ππάξρεη ζαθή
έλδεημε ζε πην βήκα κηαο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη πσο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ή
πξνεγνχκελν βήκα, λα ππάξρεη ζαθή έλδεημε ζε πνηα ζειίδα βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη πνηα ήηαλ ε δηαδξνκή πνπ
αθνινχζεζε γηα λα θηάζεη θαζψο θαη ζε πνηεο ζειίδεο αλψηεξνπ ή θαηψηεξνπ επηπέδνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί.
Σέινο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε δφκεζε θαη ε επέιηθηε θαηαρψξεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ επηηξέπεη ηελ
ελεκέξσζε απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο κε θηιηθφ ηξφπν θαη απφ απφζηαζε, θαζψο θαη έλα ζχζηεκα εχθνιεο
δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ. Σέινο, είλαη αλάγθε λα θαζνξηζηνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηεο επηθαηξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
Σν ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην κηαο εληαίαο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ. ε απηφ ην πιαίζην ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν (modular) θαηά
ηξφπν ηέηνην νχησο ψζηε αθελφο ε δνκή ηνπο λα αληαλαθιά ηηο ιεηηνπξγηθέο ηδηνκνξθίεο ησλ αληίζηνηρσλ
εξγαζηψλ, αθεηέξνπ λα είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζε ηνπο κεάιιεο εθαξκνγέο κέζσ αλνηρηψλ πξνηχπσλ. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη αλνηρηά, δεκφζηα πξφηππα (web services), φπσο XML, XSL, WSDL, JSON,
SOAP, REST, RMI, WebDAV.
Δπίζεο, ην ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί, ζπλίζηαηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα αλάπηπμεο,
ζρεδηαζκνχ θαη δηάζεζεο πεξηερνκέλνπ έρνληαο σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο παξνχζαο
πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο κε άιια παλεπξσπατθά ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Δπίζεο ζα ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν πξσηνθφιινπ ζπιινγήο κεηαδεδνκέλσλ Open Archives Initiative Protocol
for Metadata Harvesting OAI-PHM. Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφθνιιν πνπ παξέρεη ην πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα
ηε ζπιινγή κεηαδεδνκέλσλ ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ πεγψλ
αλνηθηήο πξφζβαζεο.
Η εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ειεθηξνληθψλ
απνζεηεξίσλ αλνηθηήο πξφζβαζεο κέζσ πνιιαπιψλ κεραλψλ θαη εξγαιείσλ αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν
Πξνζβαζηκφηεηα
Σα ππνζπζηήκαηα, ε βάζε δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη
λα πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο» εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν ηνπ
έξγνπ, ε θαηαζθεπή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ειέγμηκεο Οδεγίεο γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα
ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ιζηνχ έθδνζε 2.0 (WCAG 2.0), ζε Δπίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ «AΑ» φπνπ απηφ
είλαη δπλαηφ. Τπεξεζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πξέπεη
λα ηεθκεξηψλνπλ αλαιπηηθά ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαηνδεγηψλ.
πλεπψο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε o Ν. 4727/2020 , 23/09/2020, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/2102
γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηζηφηνπσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, ε νπνία, ζπκπιεξσκαηηθά ηεο ήδε ηζρχνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο, θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο
πξνζβαζηκφηεηαο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ
ηζηφηνπσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα
θαζίζηαληαη πξνζβάζηκα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, θαζψο θαη ην
πξφηππν ΔΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04),
«AccessibilityrequirementssuitableforpublicprocurementofICTproductsandservicesinEurope»), εθφζνλ δελ έρνπλ
δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνηρεία αλαθνξάο πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηα πην
πξφζθαηε έθδνζε ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ, θαη ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο «ΑΑ».
Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην «Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο».
Αζθάιεηα
Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο δξάζεηο
γηα:
ηελ Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαηΔθαξκνγψλ
ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλπιεξνθνξηψλ
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία θαη απνζεθεπκέλσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο
κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα ηερληθά κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθν-δηνηθεηηθέοδηαδηθαζίεο.
Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
παξαθάησ:
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ν Νφκνο 4577/2018 πεξί Δλζσκάησζεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2016/1148/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ(GDPR)
Η Απφθαζε ππ’ αξηζκ 1027 (ΦΔΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέκαηα εθαξκνγήο θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ λ. 4577/2018 (Α΄
199).
o Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ).
νη απαηηήζεηο αζθαινχο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ (securitybydesign θαη default) θαζψο θαη νη απαηηήζεηο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο (privacybydesignanddefault)
νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηηο ΣΠΔ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο ζηηο ΣΠΔ (bestpractices).
Δπίζεο Θα πξέπεη λα εθπνλεζεί ρέδην Αζθαιείαο ζπζηεκάησλ, δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ θαηά ηε θάζε ηεο
Μειέηεο Δθαξκνγήο.
Σν ρέδην Αζθάιεηαο ζα πεξηέρεη:
ζα αλαδεηθλχεη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο ινγηζκηθφ, δεδνκέλα αιιά θαη δηαδηθαζίεο, κε
ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο έγθαηξα απφ ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζεηνπ.
ζα απνηηκά ην ζχζηεκα θαη ζα δηεξεπλά φια ηα ελδερφκελα θηλδχλνπ, πξνβιέπνληαο ιχζεηο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ή
ηεο δεκηάο θαη αζθάιηζεο ηνπ ελαπνκέλνληνοθηλδχλνπ.
ζα πξνβιέπεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά απφ θαηαζηξνθή / αζηνρία/ παξαβίαζε
νπνηαζδήπνηεκνξθήο.
ζα πξνδηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θηλδχλνπ θαηαζηξνθήο/ αζηνρίαο / παξαβίαζεο θαη ηεο
αληίδξαζεο ζε κεηαβνιέοαπηνχ.
Η Αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη φια ηα παξαπάλσ παξαδνηέα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα, ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ δηθαηνζχλε γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηεο δεκφζηαο
πιεξνθνξίαο θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη εηδηθφηεξα:
(α) ζηηο δεκφζηεο αξρέο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Ν. 3882/2010, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ γηα ηε ρξήζε θαη ηνλ
πεξαηηέξσ δηακνηξαζκφ κεηαμχ δεκνζίσλ αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεινχλ ηε δεκφζηα απνζηνιήηνπο
(β) ζε ηξίηνπο ζχκθσλα κε θαηάιιειε άδεηα
ΑλνηρηάΓεδνκέλα
Σα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην παξφλ έξγν θαη ηα νπνία αθνξνχλ αιθαξηζκεηηθά θαη γεσρσξηθά δεδνκέλα ζα
δηαηίζεληαη κε ηξφπν πνπ ζπλάδεη κε ηηο παξαθάησ αξρέο:
Πιήξε: Όια ηα δεκφζηα δεδνκέλα δηαηίζεληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ εθφζνλ δελ ππφθεηληαη ζε αλαγθαίν πεξηνξηζκφ
ιφγσ πξνζσπηθήο θχζεο ήδηαβάζκηζεο
Σαρχηεηα δεκνζίεπζεο: Σα δεδνκέλα δεκνζηεχνληαη φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ
ρξεζηκφηεηάηνπο.
Γηαζεζηκφηεηα: Σα δεδνκέλα είλαη επξέσο δηαζέζηκα ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ εχξνο ρξεζηψλ θαη ρξεζηκνηήησλ.
Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο: Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κνξθή θηιηθή πξνο ππνινγηζηηθή επεμεξγαζία
απφ ηελ ππάξρνπζαηερλνινγία.
Γεδνκέλα ρσξίο δηαθξίζεηο: Σα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο/εο ηνπ ελδηαθεξφκελνπο/εο ρσξίο ηελ αλάγθε
εγγξαθήο πξνζσπηθψλδεδνκέλσλ.
Αλνηρηά δεδνκέλα: Σα δεδνκέλα ζα δηαηίζεληαη ζε κνξθή ηεο νπνίαο θακία νληφηεηα δελ ζα έρεη απνθιεηζηηθφ
έιεγρν ή πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.
Απνπνίεζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ: Σα δεδνκέλα δελ δεζκεχνληαη απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, παηέληεο,
ινγφηππα θηι. Λνγηθνί πεξηνξηζκνί σζηφζν κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο πξνζσπηθήο
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, αζθάιεηαο ήδηαβάζκηζεο.
Η δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη κε νκνηνγελή ηξφπν θαη ζα ππαθνχεη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ επξέσο
δηαδεδνκέλα πξφηππα. Σν παξφλ έξγν ζα ηαρζεί κε ηηο αξρέο ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο θνηλφηεηαο, θαη ζα
αθνινπζήζεη αλνηθηά πξφηππα, ζα απειεπζεξψζεη ηα δεδνκέλα θαη ζα επηηξέςεη ηελ αληαιιαγή ηνπο κέζσ
θαηάιιεισλ δηεπαθψλ (αλνηθηψλ APIs θαη WebServices, πιήξεο πηνζέηεζε πξνζέγγηζεο Web2.0).
Οη εθαξκνγέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ, κε εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ή κε Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ θψδηθα,
ζα δηαζέηνπλ ηα δεδνκέλα ζε αμηνπνηήζηκε κνξθή πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή θνξέα.
Πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη κε ζηφρν ηε κέγηζηε εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε, ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη
πεξηερνκέλνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν απφ ελζχξκαηα, φζν θαη απφ αζχξκαηα κέζα πξφζβαζεο, αιιά θαη απφ
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηεξκαηηθψλ φπσο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, θηλεηφ ηειέθσλν θ.ιπ.
Γεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, νη ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσλα κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
φιεο ηηο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν. Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε Smartphones αιιά θαη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα είραλ αλ
ρξεζηκνπνηνχζαλ Η/Τ.
Έηζη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα είλαη δηαζέζηκν γηα φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν απφ:
Η/Τ θαη θνξεηνχοΗ/Τ
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Κηλεηά ηειέθσλα (smartphones) θαη TabletPC ηα νπνία έρνπλ δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
Οπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ (webbrowser)
Λακβάλνληαο ππφςε ηε κεγάιε γθάκα ησλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα
πινπνηεζνχλ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη εχθνια θαη γξήγνξα πξνζβάζηκεο απφ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ θαη
θάζε ελδηαθεξφκελνπ.
Τπεξεζίεο
πιινγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ
Η επηινγή ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μειέηεο εθαξκνγήο – Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ.
Η δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί αθνινπζψληαο ηα δηεζλψο ελδεδεηγκέλα βήκαηα πνπ
έρνπλ νξηζηεί γηα απηφ ην ζθνπφ θαη ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα:
πιινγή πιηθνχ: Η ζπιινγή πιηθνχ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά ην ζέκα ηνπ έξγνπ θαη ηα δηαζέζηκα ηεθκήξηα πνπ θαηέρεη ν Γήκνο θαη ζα εκπινπηίζνπλ ηηο
εθαξκνγέο.
Οξγάλσζε πιηθνχ: Η νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξσηαξρηθή έξεπλα ησλ δεδνκέλσλ,
πξνθεηκέλνπ ην πιηθφ ηεο ζπιινγήο λα ηαμηλνκεζεί αλά ελφηεηεο, νη νπνίεο ζα θάλνπλ επρεξέζηεξε ηε δηαδηθαζία
ηεο ηεθκεξίσζεο. Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ηφζν ζηηο γεληθέο ζεκαηηθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην πιηθφ, φζν
θαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, φπσο ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηά απφ ηε θάζε απηή ησλ εξγαζηψλ.
Αμηνιφγεζε πιηθνχ: Η αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ δίλεη έκθαζε ζηελ εκβάζπλζε ζηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία, ζρεηηθά
κε ην πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ πιηθφ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή αμηνινγείηαη ην επίπεδν ηεο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίαο, ελψ επηζεκαίλνληαη ηπρφλ ειιείςεηο ή πξνζζήθεο. Απνηέιεζκα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ηεο κεζνδνινγίαο
είλαη ε επηινγή ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ηεθκεξησζεί θαη ζα αμηνπνηεζεί ζηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο.
Σεθκεξίσζε πιηθνχ: Δθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ζπγθέληξσζεο, νξγάλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ
πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ, ζα πξέπεη λα γίλεη ηεθκεξίσζε αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, ππνθαηεγνξίεο, θαη ηίηινπο
(κεκνλσκέλα ηεθκήξηα). Καηά ηελ ηεθκεξίσζε, πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηφζν ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαηαγξαθήο αλά θαηεγνξία, φζν θαη ηα δηαθξηηά ζηνηρεία πεξηγξαθήο
ησλ αληηθεηκέλσλ ή ζεκάησλ ηεο ζπιινγήο.
Γηνξζσηηθφο έιεγρνο πιηθνχ: Καηά ην δηνξζσηηθφ έιεγρν ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ηεθκεξηψζεθε θαη ζπιιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ιάζε θαη λα δηνξζσζνχλ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε
επηκέιεηά ηνπ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ εθαξκνγψλ.
Γεκηνπξγία ζελαξίσλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ
Η δηαδηθαζία ζπιινγήο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεθκεξίσζεο θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ην αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ ζα παξάμεη ην απαηηνχκελν πιηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία
πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ Γξάζεσλ.
Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ ζελαξίσλ,
ζχκθσλα κε ηηο νκάδεο θνηλνχ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη, ηελ επηινγή θαη επηκέιεηα ηνπ ζπλνδεπηηθνχ ςεθηαθνχ
ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο εθαξκνγέο θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ ζελαξίσλ
αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ είλαη ε
απξφζθνπηε εμέιημε πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη ε ζπλέπεηα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ.
Όιαηα ζελάξηα ζα κεηαθξαζηνχλ ζε κία (1) γιψζζα (αγγιηθά).
ΤπεξεζίεοΔθπαίδεπζεο
ε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ δξάζεσλ, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ελφο
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλνπ ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Η επηινγή πξνζέγγηζεο κε βάζε ηνλ εθπαηδεπηή επηβεβαηψλεηαη σο θαηάιιειε θαζψο ε
πξνζσπηθή επηβεβαίσζε θαη ε αλζξψπηλε επεμήγεζε, έρεη απνδεηρζεί πσο παξέρεη κηα πην απνηειεζκαηηθή
εθπαίδεπζε θαη, επηπιένλ, απνηειεί έλα πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη:
Η θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ αλαλέσζε ηεο
βάζεοδεδνκέλσλ
Η νινθιεξσκέλε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο έλα ηθαλφ ππξήλα ζηειερψλ ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, νη
νπνίνη ζα αλαιάβνπλ κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία
κε ζηειέρε ηνπΑλαδφρνπ.
Η αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ζηνπο ρξήζηεο & δηαρεηξηζηέο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα
ππνζηεξηρζεί ε δηαδηθαζία ηεο πιήξνπο έληαμεο ζε παξαγσγηθήιεηηνπξγία.
Η επίδεημε ηνπ ζπλφινπ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα ησλ
ελδηαθεξφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
Η επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ & δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ
θαη ηε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα λέαεξγαιεία.
Η ππεξεζία εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηειηθψλρξεζηψλ
Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα HelpDesk θαη γηαAdministrators
Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πιηθνχ(εγρεηξίδηα)ηφζν γηα ηελ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη γηα ηελ
ρξήζε θαη δηάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ (εθαξκνγψλ θ.ιπ.).
16 - 21

ΑΔΑ: 6Ι2546ΜΩ0Ι-8Ε8

Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ αλάνκάδεο
Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ. ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο, ζεσξείηαη φηη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζε κία ζεηξά, νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ πξνζσπηθή εκπεηξία
ζπκκεηέρνληαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (On-the-job-training).
Η εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα δχν (2) εβδνκάδεο θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:
20 ψξεο εθπαίδεπζεο γηα έλα (1) δηαρεηξηζηή ηνπζπζηήκαηνο
20 ψξεο εθπαίδεπζεο γηα κία (1) νκάδα ησλ ηξηψλ (3) ρξεζηψλ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο
Τπεξεζίεο Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην πιαίζην ηεο Αίηεζεο (ΟΣΑ, Πνιίηεο, Δπηρεηξήζεηο,
ηνπξηζηηθφ θνηλφ θ.α.). Γηα ηηο δξάζεηο Γεκνζηφηεηαο ζα ηεξεζνχλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλ. (ΔΚ)1303/2013 θαη 1304/2013.
Οη ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ πξνο ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
αθνξνχλ ζηα εμήο:
δεκηνπξγία δεκνζηεχζεσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα ηνπ Γήκνπ
δεκηνπξγία 3 δειηίσλ ηχπνπ (newsletter) ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπο, πξνο ζηνρεπκέλν
θνηλφ πνπ ζα επηιεγεί απφ ην Γήκν
δεκηνπξγία αλακλεζηηθήο πηλαθίδαο δηάζηαζεο 90x70cm
ζχληαμε απνινγηζηηθήο έθζεζεο κε φιεο ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ ζα
πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ.
Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε Φάζε 6, ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έξγνπ.
Τπεξεζίεο ΠηινηηθήοΛεηηνπξγίαο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο ζα πξνζθεξζνχλ ππεξεζίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ:
Δπηβεβαίσζε ζελαξίσλ ειέγρνπ θαη επηθαηξνπνίεζή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζεοαπηήο. Σειηθέο δνθηκέο
ειέγρνπ (ιεηηνπξγηθφηεηαο, πξνζζήθεο/ ηξνπνπνηήζεηο, ζχλζεζε, πηινηηθή ρξήζε θ.ιπ.) κε ζηφρν λα επηβεβαησζεί ε
απφιπηα εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη θαιή ζπλεξγαζία ησλ εθαξκνγψλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη εμσηεξηθά ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο (πξαγκαηηθά
δεδνκέλα, παξαγσγηθή εθκεηάιιεπζε, απφ πιήξσο εθπαηδεπκέλε πεξηνξηζκέλε θνηλφηεηα ρξεζηψλ – Κξίζηκνο
Ππξήλαο Υξεζηψλ / Key Users - κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηνΈξγν)
Σελ ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα ζηε ιεηηνπξγία ηεο/σλεθαξκνγήο/ψλ
Σηο βειηηψζεηο ηεο/σλεθαξκνγήο/ψλ
Σελ επίιπζε πξνβιεκάησλ-ππνζηήξημερξεζηψλ
Σε δηφξζσζε / δηαρείξηζειαζψλ
Σελ ππνζηήξημε ζην ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο/σλ εθαξκνγήο/ψλθιπ.
Σελ επηθαηξνπνίεζε (update)ηεθκεξίσζεο
Τπεξεζίεο Δγγχεζεο «Καιήο Λεηηνπξγίαο» θαηπληήξεζεο
Καηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο «Καιήο Λεηηνπξγίαο», ε νπνία ζα έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπ έξγνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο, ζα παξέρνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο:
Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εθαξκνγήο/ψλ.
Απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο (bugs) ηεο/σλ εθαξκνγήο/ψλ. Καηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ
Φνξέα Λεηηνπξγίαο, Η επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη ππφ ζπλζήθεο Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ.
Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζε.
Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε άιια ζπζηήκαηα, θ.ιπ., κε ηηο λεφηεξεο
εθδφζεηο.
Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ εθαξκνγήο/ψλ.
Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο - Help desk 24 σξψλ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ,
δηαζέζηκε απφ ηηο 8:00 – 16:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Αλαιπηηθή δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ Help Desk πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί εηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
Helpdesk. H Δθαξκνγή Helpdesk ζα δνζεί σο ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ πεξίνδν
ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Οη απαηηήζεηο γηα ηε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηνπ Helpdesk, αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Τπνζηήξημε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή φιεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηηο αηηήζεηο, ηνπο ρξήζηεο θαη
ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο.
Γηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο θαη ηε δξνκνιφγεζή ηνπο αλάκεζα ζηνπο δηαρεηξηζηέο
θαη ζπγθεθξηκέλα:
Σαμηλφκεζε ησλ αηηήζεσλ ζχκθσλα κε πξνηεξαηφηεηα θαη είδνο αίηεζεο.
Δηδνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ππεχζπλνπ γηα εμππεξέηεζε ηνπ αηηήκαηνο κε ηε ρξήζε e-mail.
πλερή ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ εμέιημε ηεο εμππεξέηεζεο ηεο αίηεζήο ηνπ.
Γηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ profile γηα θάζε ρξήζηε πνπ λα παξνπζηάδεη ηηο αλάγθεο, ηα
πξνβιήκαηά ηνπ θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ profile ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα
φπσο:
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Πνηα είλαη ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη απηφο ν ρξήζηεο
Με πνηα ζπρλφηεηα αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα
Πνηα είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ ρξήζηε.
ε πνηεο ππεξεζίεο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ν ρξήζηεο.
Πηζηνπνίεζε (authentication) ησλ ρξεζηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ηνπ πζηήκαηνο, ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη ε ηαπηφηεηά
ηνπο θαη λα ειέγρνληαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο.
Φηιηθή θαη εχρξεζηε δηεπαθή πξνο ηνλ ηερληθφ θαη ην ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο πξνζβάζηκε κέζσ θπιινκεηξεηή γηα
ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ.
Υακειή πνιππινθφηεηα ψζηε λα είλαη εχθνιε
ε ρξήζε ηεο,
ε δηακφξθσζε ηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο,
ε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο,
ε ζπλεξγαζία κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππεξεζηψλ
θαζψο θαη ε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζή ηεο.
Δίλαη επηζπκεηφ ην πξντφλ λα εμππεξεηεί ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ απφ θάπνην θεληξηθφ ζεκείν, λα είλαη
επέιηθην ζην λα πξνζθέξεη επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά θαη
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα ππνζηεξίδνληαη απφ απηφ ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο.
Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη κέζσ Γηαδηθηχνπ λα κπνξεί λα
ζπλνκηιήζεη κε ην helpdesk κέζσ θιαζζηθνχ ηειεθψλνπ είηε κέζσ ππνινγηζηή ελψ παξάιιεια λα απνζηέιινληαη
ζηνλ ηερληθφ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε, ηελ θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νπνηαδήπνηε άιιε
πιεξνθνξία είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεη ζηελ άξζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ζχλδεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ
απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν (π.ρ. κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ ζε κηα web ζειίδα).
Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ινγηζκηθφ helpdesk είλαη ηα παξαθάησ:
Να επηηξέπεη ηελ απηφκαηε εχξεζε ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο απφ κηα knowledge base
Να δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο (calls) ρξεζηψλ θαη ηα γεγνλφηα (incidents) πνπ ζπκβαίλνπλ ζην Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα.
Να κπνξεί λα επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ ηνπ παξερφκελνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο, θαη λα ειέγρεη θαηά πφζν
ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δηαηεξείηαη.
Να δεκηνπξγεί αλαθνξέο (Reports), φπνπ θάζε κηα απφ απηέο κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε
ππεξεζηψλ (operational), πξνο ηνλ ηερληθφ κηαο ππεξεζίαο (statistical) ή πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή (management-based).
Φάζεηο Τινπνίεζεο – Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο
Υξνλνδηάγξακκα - Φάζεηο Έξγνπ - Παξαδνηέα
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηνπο δέθα (10) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ρξφλνη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ, είλαη ελδεηθηηθνί. Σν πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη νη αληίζηνηρεο θάζεηο ηνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ σο ειάρηζηε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, φπνπ ζηελ πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα θαη’ ειάρηζηνλ δεηνχκελα παξαδνηέα θαη κε ηα
απνδεθηά αλψηαηα ρξνληθά πεξηζψξηα παξάδνζήο ηνπο.
Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, ζπκβαηφ κε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ
παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Υξνλνδηάγξακκα
Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε δέθα (10) κήλεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, νη νπνίνη
πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζέζε ζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Αθνινπζεί
ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ησλ Φάζεσλ ηνπ έξγνπ:
ΦΑΔΙ

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Μ8

Μ9

Μ10

Φάζε 1: Αλάιπζε Σερληθψλ θαη
Λεηηνπξγηθψλ Απαηηήζεσλ Έξγνπ
Φάζε2: πιινγή ςεθηαθνχ
πεξηερνκέλνπ
Φάζε3: Αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο
Πχιεο, εθαξκνγψλ
Φάζε 4: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχινγηζκηθνχ θαη εγθαηάζηαζε
δηαδηθηπαθήο χιεο ζην G-Cloud
Φάζε 5: Δθπαίδεπζε
Φάζε 6: Πηινηηθή Λεηηνπξγία θαη
Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο
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Οη θάζεηο θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα έρνπλ σο αθνινχζσο:
1ε Φάζε: Αλάιπζε Σερληθψλ θαη Λεηηνπξγηθψλ Απαηηήζεσλ Έξγνπ
Π1.1 Αλάιπζε Σερληθψλ θαη Λεηηνπξγηθψλ Απαηηήζεσλ Έξγνπ
Π1.2 Καηάινγνο κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν πξνο ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
2ε Φάζε: πιινγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ
Π2.1 Σεθκεξίσζε, πγγξαθή ζελαξίσλ δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ
Π2.2 πιινγή θαη επεμεξγαζία πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ
3ε Φάζε: Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο θαη Δθαξκνγψλ
Π3.1Γηαδηθηπαθή Πχιε
Π3.2Φεθηαθφ Γηαδξαζηηθφ Υξνλνιφγην
Π3.3Δθαξκνγή ςεθηαθψλ εηθνληθψλ εθζέζεσλ
Π3.4 E-bookκε ηε ράξηα ηνπ Ρήγα
Π3.5 Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
4ε Φάζε: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ-ινγηζκηθνχ, Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζην G-Clνud
Π4.1 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ
Π4.2 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ςεθηαθήο ζήκαλζεο
Π4.3Δγθαηάζηαζε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζην G-Cloud
5ε Φάζε: Έιεγρνο Καιήο Λεηηνπξγίαο - Δθπαίδεπζε
Π5.1 Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ θαη πξνζσπηθνχ
Π5.2 Αλαθνξέο Δθπαίδεπζεο
6ε Φάζε: Πηινηηθή Λεηηνπξγία θαη Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο
Π6.1 Τπεξεζίεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο
Π6.2 Σεχρνο απνηειεζκάησλ Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο
Π6.3 Απνινγηζηηθή Έθζεζε Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο
Πίλαθαο παξαδνηέσλ
Α/Α

Σίηινο Παξαδνηένπ

Σχπνο Παξαδνηένπ Μήλαο Παξάδνζεο

Φάζε 1 - Αλάιπζε Σερληθψλ θαη Λεηηνπξγηθψλ Απαηηήζεσλ Έξγνπ
1.
2.

Π1.1 Αλάιπζε Σερληθψλ θαη Λεηηνπξγηθψλ
Απαηηήζεσλ Έξγνπ
Π1.2 Καηάινγνο κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν πξνο
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία

Μειέηε

1

Αλαθνξά

1

Π2.1 Σεθκεξίσζε, πγγξαθή ζελαξίσλ δεκηνπξγίαο
Τπεξεζία
πεξηερνκέλνπ

8

Π2.2 πιινγή θαη επεμεξγαζία πνιπκεζηθνχ
πεξηερνκέλνπ

Τπεξεζία

8

Δθαξκνγή

8

Δθαξκνγή

8

Δθαξκνγή

8

Δθαξκνγή

8

Δθαξκνγή

8

Φάζε 2 - Γεκηνπξγία Πνιπκεζηθνχ Πεξηερνκέλνπ
3.

4.

Φάζε 3 - Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο θαη Δθαξκνγψλ
5.
6.
7.
8.
9.

Π3.1 Γηαδηθηπαθή Πχιε
Π3.2 Φεθηαθφ Γηαδξαζηηθφ Υξνλνιφγην
Π3.3 Δθαξκνγή ςεθηαθψλ εηθνληθψλ εθζέζεσλ
Π3.4 E-book κε ηε ράξηα ηνπ Ρήγα
Π3.5 Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο

Φάζε 4 – ΔγθαηάζηαζεΔγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζην G-Clνud
10.

Π4.1 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ

Τπεξεζία

8
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11.

Π4.2 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ςεθηαθήο ζήκαλζεο Λνγηζκηθφ

8

12.

Π4.3 Δγθαηάζηαζε Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζην GCloud

Τπεξεζία

8

Φάζε 5 – Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο - Δθπαίδεπζε
13.

Π5.1 Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ θαη πξνζσπηθνχ

Τπεξεζία

9

14.

Π5.2 Αλαθνξέο Δθπαίδεπζεο

Αλαθνξά

9

Τπεξεζία

10

Αλαθνξά

10

Αλαθνξά

10

Φάζε 6 –Πηινηηθή Λεηηνπξγία
15.
16.
16.

Π6.1 Τπεξεζίεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο
Π6.2 Σεχρνο απνηειεζκάησλ Πηινηηθήο
Λεηηνπξγίαο
Π6.3 Απνινγηζηηθή Έθζεζε Γξάζεσλ
Γεκνζηφηεηαο
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Α/Α

Πεξηγξαθή Γαπάλεο

Καηεγνξία
Γαπάλεο

1.1

Οζφλε 55"

Eμνπιηζκφο

33

ηεκ

1.2

Τπνινγηζηηθφ ζχζηεκα
(ςεθηαθή ήκαλζε)

Eμνπιηζκφο

1

ηεκ

Μεξηθφ χλνιν
2.1

Λνγηζκηθφ Φεθηαθήο
ήκαλζεο

Μεξηθφ χλνιν
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Γηαδηθηπαθή Πχιε
Πξνβνιήο Αλάδεημεο
Φεθηαθφ Γηαδξαζηηθφ
Υξνλνιφγην
Δθαξκνγή ςεθηαθψλ
εηθνληθψλ εθζέζεσλ.
Φεθηαθή δηαδξαζηηθή
εθαξκνγή κε ηνλ ράξηε
ηεο Διιάδαο θαη ηηο
ζεκαληηθφηεξεο κάρεο
Δθαξκνγή Υάξηα ηνπ Ρήγα

Μεξηθφ χλνιν

Πνζφηεηα

Μνλάδα

Κφζηνο
αλά
κνλάδαο
ρσξίο
ΦΠΑ
1.500,00
€
1.500,00
€

Βαζηθφο
Δμνπιηζκφο
(Hardware)

πλνιηθφ
Κφζηνο
ρσξίο
ΦΠΑ

Κφζηνο
αλά
κνλάδα
κε ΦΠΑ

49.500,00
€

1.860,00
€
1.860,00
€

1.500,00 €
51.000,00
€

61.380,00
€
1.860,00 €
63.240,00
€

1

ηεκ

12.000,00
€

Δθαξκνγέο

6

α/κ

Δθαξκνγέο

3

α/κ

Δθαξκνγέο

4,5

α/κ

2.000,00
€
2.000,00
€
2.000,00
€

Δθαξκνγέο

6

α/κ

2.000,00
€

12.000,00
€

2.480,00
€

14.880,00
€

Δθαξκνγέο

6

α/κ

2.000,00
€

12.000,00
€
51.000,00
€

2.480,00
€

14.880,00
€
63.240,00
€

2.000,00
€
2.000,00
€

1.500,00 €

2.480,00
€
2.480,00
€

1.860,00 €

Λνγηζκηθφ
Άδεηεο
Λνγηζκηθνχ

Δθαξκνγέο

12.000,00
€
12.000,00
€
12.000,00
€

πλνιηθφ
Κφζηνο κε
ΦΠΑ

6.000,00 €
9.000,00 €

14.880,00
€

2.480,00
€
2.480,00
€
2.480,00
€

14.880,00
€
14.880,00
€
14.880,00
€
7.440,00 €
11.160,00
€

4.1

Μειέηε Δθαξκνγήο

Τπεξεζίεο

0,8

α/κ

4.2

πιινγή Τιηθνχ Σεθκεξίσζε, Μεηάθξαζε

Τπεξεζίεο

7,8

ηεκ

Τπεξεζίεο

0,8

α/κ

2.000,00
€

1.500,00 €

2.480,00
€

1.860,00 €

Τπεξεζίεο

7,5

α/κ

2.000,00
€

15.000,00
€
16.500,00
€

2.480,00
€

18.600,00
€
20.460,00
€

0,8

α/κ

2.000,00
€

1.500,00 €

2.480,00
€

1.860,00 €

α/κ

2.000,00
€

Μεξηθφ χλνιν
5.1
5.2

Δγθαηάζηαζε
δηαδηαθηπαθήο Πχιεο ζην
G-Cloud
Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ
Οζνλψλ

Μεξηθφ χλνιν
6.1

Δθπαίδεπζε

Μεξηθφ χλνιν
7.1

Πηινηηθή Λεηηνπξγία

Μεξηθφ χλνιν
8.1

Γξάζεηο Δπαηζζεηνπνίεζεο

Μεξηθφ χλνιν
ΤΝΟΛΟ

Τπεξεζίεο

Τπεξεζίεο
Τπεξεζίεο
Δθπαίδεπζε
Τπεξεζίεο

1.500,00 €
1,5

Τπεξεζίεο
Τπεξεζίεο
Τπεξεζίεο

15.600,00
€
17.100,00
€

3.000,00 €

1.860,00 €
2.480,00
€

3.000,00 €
4,5

α/κ

2.000,00
€

9.000,00 €
9.000,00 €
161.100,00
€

19.344,00
€
21.204,00
€

2.480,00
€

3.720,00 €
3.720,00 €
11.160,00
€
11.160,00
€
199.764,00
€

