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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κέζσ εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη
ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο
Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνεγκέλσλ Φεθηαθψλ
Τπνγξαθψλ.
Διδικόηεπα: Με ην Έξγν απηφ ν Γήκνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην αίηεκα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα άκεζε πξνψζεζε
δξάζεσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ.
ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε απινχζηεπζε θαη ν αλαζρεδηαζκφο
ζπγθεθξηκέλσλ «πξνβιεκαηηθψλ» δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζήο
ηνπο, ψζηε απηέο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θηιηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο
αλαγθαηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο – απνδνηηθφηεηαο, ηεο εθαξκνζηκφηεηαο
θαη ηεο δηαθάλεηαο. Η ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο
πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, απνηειεί αλαγθαία
πξνυπφζεζε, αθελφο κελ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα
ηελ επηηάρπλζε ηνπ ελ γέλεη ξπζκηζηηθνχ έξγνπ.
ην πιαίζην απηφ, έλα πξψην θαη βαζηθφ βήκα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ επηηάρπλζε
ησλ ρξνλνβφξσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νη ιχζεηο απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο, νη νπνίεο ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ο
ηδηνθηήηεο ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηε ζπζθεπή
δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο, αιιά ρξεζηκνπνηεί κία θεληξηθή δηάηαμε ζηελ νπνία
απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα ηα ηδησηηθά ηνπ θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ
δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Η πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή δηάηαμε
πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, εμαζθαιίδνληαο έλα πςειφ επίπεδν
αζθάιεηαο.
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Η δεκηνπξγία εμ απνζηάζεσο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ιχλεη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ
πξνθαιεί ε δηαρείξηζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ έμππλσλ θαξηψλ ή ησλ usb
tokens, απειεπζεξψλνληαο ηνλ ππνγξάθνληα απφ ηνπο ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο
ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, απινπνηψληαο φιε ηελ δηαδηθαζία θαη
επηηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία απνκαθξπζκέλεο ππνγξαθήο κε ηελ ρξήζε θνξεηψλ
ζπζθεπψλ (tablet, smartphone θιπ).
Η απινπνίεζε ηεο ρξνλνβφξαο θαη δχζρξεζηεο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο
πξνεγκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ζα πξνζθέξεη ηεξάζηηα
πιενλεθηήκαηα ζηελ επίζπεπζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ
θιηκάθσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ
ρξεζηψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο.
Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε
ελζσκαησκέλν χζηεκα Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ
Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ, ζα θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ζηαδηαθά ηα εμήο:
 Αξρεηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ θαλνληζηηθφ & λνκνζεηηθφ πιαίζην.
 Μεηαθνξά ησλ ρεηξνθίλεησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο
εκπιέθεηαη ε δεκηνπξγία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε αληίζηνηρεο
ειεθηξνληθέο ξνέο εξγαζίαο.
 Αμηνπνίεζε & δηαζχλδεζε ησλ λέσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ
αζθαινχο δηαθίλεζεο & αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ κε ηα ππάξρνληα
ππνζπζηήκαηα/εθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ.
 Αζθαιείο, αμηφπηζηεο θαη εχρξεζηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε
απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.
Σα αλσηέξσ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν εχξνο επηρεηξεζηαθψλ θαη άιισλ
πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ Γήκν, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη:
 Βειηηζηνπνίεζε, απηνκαηνπνίεζε θαη ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηεο
δηεθπεξαίσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθά απηέο ζηηο νπνίεο
εκπιέθνληαη πνιιαπιά ηκήκαηα ή/θαη θπζηθά πξφζσπα, εμνηθνλνκψληαο
ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλζξψπηλσλ πφξσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
ζε άιιεο ζεκαληηθέο εξγαζίεο.
 Τςειφο βαζκφο κείσζεο ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ρεηξνθίλεην
ζχζηεκα φπσο θφζηνο ραξηηνχ, θφζηνο θηήζεο, ζπληήξεζεο & αλαισζίκσλ
εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ, ζαξσηψλ θαη ζπζθεπψλ FAX, θφζηνο εζσηεξηθήο
δηαθίλεζεο, θφζηνο ρψξνπ & εμνπιηζκνχ αξρεηνζέηεζεο θπζηθνχ αξρείνπ.
 Τςειφο βαζκφο αμηνπηζηίαο & εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηελ εμάιεηςε
αζηνρηψλ, ιαζψλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο
ιάζνο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαθίλεζε, αδπλακία ή
κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηνλ εληνπηζκφ εγγξάθσλ, θαηαζηξνθή εγγξάθσλ απφ
θπζηθά αίηηα, απψιεηεο εγγξάθσλ ιφγσ εζθαικέλεο δξνκνιφγεζεο &
αξρεηνζέηεζεο.
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Απμεκέλνο βαζκφο δηαθάλεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα
αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα.
Δχθνινο θαη εμαηξεηηθά γξήγνξνο εληνπηζκφο ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ
εγγξάθσλ αλά πάζα ζηηγκή.
Αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη.
Δπηηάρπλζε ηνπ θχθινπ εμππεξέηεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ εληφο ή
θαη εθηφο ηνπ Οξγαληζκνχ.
Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο δηαζχλδεζεο ρξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη
πηζηνπνηεκέλε ζχλδεζε.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ:
I. ΓΔΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦE
ΤΣΗΜΑΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Χο ειάρηζηεο βαζηθέο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πζηήκαηνο, νξίδνληαη νη θάησζη:
i.
Σν χζηεκα ζα εγθαηαζηαζεί είηε ζε θπζηθνχο είηε ζε εηθνληθνχο
εμππεξεηεηέο, κε νπνηνδήπνηε ζχγρξνλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux, Unix,
Windows.
ii. Οη εθαξκνγέο ζα είλαη Web based, θαη ζα ζηεξίδνληαη ζε ζρεζηαθή βάζε
δεδνκέλσλ πνπ λα ππνζηεξίδεη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ sql.
iii. Σν θφζηνο ησλ αδεηψλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (φπνπ θαη φηη απαηηείηαη) θαη ε
εγθαηάζηαζε απηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ην Γήκνπ, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο
Γήκνο ζα δηαζέζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη
ην χζηεκα ζε πιήξε ιεηηνπξγία σο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε,
παξακεηξνπνίεζε, ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ηηο άδεηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη.
iv.
Άδεηεο ρξήζεο γηα εηθνζηπέληε (25) ρξήζηεο θαη παξνρή ππεξεζίαο γηα δέθα
(10) απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθέο ππνγξαθέο.
v. To ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ πιήξσο εμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ
δηαρείξηζεο κέζσ web browser (ζπκβαηφ κε φιεο ηηο κεηά ην 2012 εθδφζεηο
ησλ θπιινκεηξεηψλ Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox θαη
Safari).
vi.
Σν χζηεκα ζα είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows
ΥP θαη λεφηεξν, Linux, Mac).
vii.
Θα παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα φιν ην 24ψξν απφ
νπνπδήπνηε κέζσ δηαδηθηχνπ, κε αζθαιή πξφζβαζε θαη ρξήζε username θαη
password.
viii. Δθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξεζηψλ ζηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ Λνγηζκηθνχ, ππφ ηελ κνξθή ηεζζάξσλ ζεκηλαξίσλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
ηξηάληα δχν (32) σξψλ θαη νη νπνίνη ζα ζεσξνχληαη θαη σο πξψην επίπεδν
ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ηερληθνί δηαρείξηζεο)
γηα φινπο ηνπο
εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ. Πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ν Αλάδνρνο
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ix.

ζα παξέρεη θαη δεχηεξν επίπεδν ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο χςνπο ηξηάληα δχν (32) σξψλ επηπιένλ.
Σν ινγηζκηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεξεζία επηδηφξζσζεο πξνβιεκάησλ
αζθαιείαο (security updates & fixes) δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ
απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Χο ειάρηζηεο βαζηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ
& Ρνήο Δξγαζηψλ νξίδνληαη νη θάησζη:
Α. Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ
i.
Πξνζσπηθφο θσδηθφο θαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα θάζε ρξήζηε ζηε θνηλή
βάζε δεδνκέλσλ.
ii. Πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ πξνηχπνπ Unicode v3.2 ή λεφηεξνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειιεληθψλ.
iii. Ακθίδξνκνο ζπγρξνληζκφο ηνπηθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ηνπ ρξήζηε κε
ρψξν επηινγήο ηνπ ζην χζηεκα.
iv.
Δπηινγέο αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο κε ηελ πξνζζήθε
εμσηεξηθψλ επηπξφζζεησλ εθαξκνγψλ (3rd party plugins).
v. Σν χζηεκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ππάξρνλ εμσηεξηθφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο πξφζβαζεο ηχπνπ LDAP ή Active Directory κε ζθνπφ λα γίλεηαη
ε εηζαγσγή θαη πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο
ζχκθσλα κε ην κεραληζκφ αζθαιείαο πνπ ππνζηεξίδεη ε ππεξεζία.
vi.
Απνζήθεπζε ησλ θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ, κεηαδεδνκέλσλ θαη πεδίσλ ζε
ηέηνηα δνκή (π.ρ. ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ), ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε
έθδνζε αλαθνξψλ θαη ε κεηάπησζε δεδνκέλσλ (data migration).
vii.
Γεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηψλ, ηκεκάησλ/δηεπζχλζεσλ (π.ρ. δηνίθεζε,
ινγηζηήξην) θαη αλαδήηεζε ρξεζηψλ/νκάδσλ.
viii. Σα Γηθαηψκαηα ησλ Υξεζηψλ λα είλαη βαζηζκέλα ζε πξνθαζνξηζκέλα Πξνθίι
Υξεζηψλ βάζεη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ.
ix. Οξηζκφο δηθαησκάησλ θαη έιεγρνο πξφζβαζεο ζε αξρεία-θαθέινπο απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο (administrators).
x. Πξνθίι ρξήζηε πνπ πεξηέρεη, φλνκα, ηειέθσλν, ινγαξηαζκφο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, ζέζε ζην νξγαλφγξακκα, ζηνηρεία ηκήκαηνο, ζηνηρεία
δηεχζπλζεο, εηδνπνηήζεηο.
xi. Μεραληζκφο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηεο ζπλνιηθήο πιαηθφξκαο (φρη
κφλν ηεο ΒΓ).
xii. Πνιπθαλαιηθή δηάζεζε. Θα ππνζηεξίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο γηα πξνβνιή ζε ζπζθεπέο φπσο e- book readers,
tablets, smartphones, Mobile Web Δθαξκνγέο (Apps).
xiii. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη δπλαηφηεηεο κεγέζπλζεο (zoom in- zoom out),
ζε επίπεδν πνπ ε αλάγλσζε λα είλαη άλεηε γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο.
xiv. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ γεληθήο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ξνήο.
II.
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Αζθάιεηα: πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο, ηνχο, παξαβίαζε πξφζβαζεο,
δεκνζίεπζε κε ειεγκέλσλ πιεξνθνξηψλ.
Β. Πποδιαγπαθέρ Γιασείπιζηρ Δγγπάθυν
i.
Αξρεηνζέηεζε & ηαμηλφκεζε κεγάινπ φγθνπ εγγξάθσλ/δεδνκέλσλ ψζηε λα
είλαη δπλαηή ε ηαρεία αλαδήηεζε ηνπο.
ii. Γεκηνπξγία & δηαρείξηζε απεξηφξηζησλ θαθέισλ/ππνθαθέισλ.
iii. Υξήζε ηερλνινγίαο OCR (Optical Character Recognition) κέζσ ηεο νπνίαο ζα
κεηαηξέπνληαη φια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζαξσζεί (PDF,JPG,TIFF θιπ) ζε
text θαη ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαδεηά ηα ζαξσκέλα έγγξαθα κε ιέμεηο –
θιεηδηά.
iv.
Γηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζκνχ θαη πεξηγξαθήο εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε εηηθέηαο
(tags).
v. Γπλαηφηεηα ηήξεζεο εθδφζεσλ (version control system) κε δηθαηψκαηα
πξνβνιήο/επεμεξγαζίαο ζε θάζε έθδνζε.
vi.
Γπλαηφηεηεο ειεχζεξεο αλαδήηεζεο θεηκέλνπ & ζχλζεηεο αλαδήηεζεο κε
ιέμεηο- θιεηδηά, φλνκα, ηίηιν, πεξηγξαθή, ηχπν αξρείνπ θαη εκεξνκελία.
vii.
Γηαδηθαζία πξνζζήθεο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζηνλ ηνπηθφ
απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ ρξήζηε.
viii. Γηαδηθαζία αλάθηεζεο ησλ εγγξάθσλ απ’ ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν.
ix. Δχθνιε αξρεηνζέηεζε & ηαμηλφκεζε πνιπκέζσλ, νκνίσο κε ηαρεία
αλαδήηεζε.
x. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο θαη εθηχπσζεο εγγξάθσλ ζε κνξθή PDF.
xi. Γπλαηφηεηα καδηθήο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή δνκή κε
εηζαγσγή zip file.
xii. Υξήζε πξνηχπσλ ηφζν γηα ην ζχζηεκα, φζν θαη γηα ηελ ρξήζε ησλ
κεηαδεδνκέλσλ φζν θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.
xiii. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ινγαξηαζκφ Google Docs.
xiv. Απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία αλάξηεζεο εγγξάθσλ ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ην
ΔΗΓΗ.
xv. Δλέξγεηεο εγγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ιήςε, πξνβνιή ζηνλ πεξηεγεηή,
επεμεξγαζία ηδηνηήησλ, αλέβαζκα λέαο έθδνζεο, επεμεξγαζία inline,
αληηγξαθή/κεηαθίλεζε ζε θαθέινπο, έλαξμε ξνήο εξγαζίαο, δηαρείξηζε
δηθαησκάησλ/πηπρψλ, απνζηνιή κελχκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
(email).
xvi. ε θάζε έγγξαθν λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνδνρήο-απφξξηςεοηξνπνπνίεζεο απφ ην αλψηεξν επίπεδν: ηκεκαηάξρεο / γξακκαηεία /
δηεπζπληήο.
xvii. Καηεγνξηνπνίεζε θαθέισλ & εγγξάθσλ βάζε νλφκαηνο, δεκνηηθφηεηαο,
ηίηινπ, πεξηγξαθήο, δεκηνπξγνχ, ρξφλνπ δεκηνπξγίαο/ηξνπνπνίεζεο,
κεγέζνπο, ηχπνπ θαη mimetype.
xviii. Κνηλφρξεζηα αξρεία-θάθεινη.
xix. Σν χζηεκα ζα ππνζηεξίδεη εμαγσγή ζε XML/RDF.
xx. Γπλαηφηεηα ην ηειηθφ εμεξρφκελν έγγξαθν λα παξάγεηαη σο PDF θαη λα
ππνγξάθεηαη κε ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ππνγξάθνληνο.
xv.
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Γ. Πποδιαγπαθέρ Ροήρ Δπγαζιών
i. Σνπιάρηζηνλ πέληε (5) βαζηθέο επηινγέο γηα δηαρείξηζε ξνήο εξγαζίαο πνπ
πεξηιακβάλνπλ:
 Απνζηνιή γηα έγθξηζε ελφο εγγξάθνπ.
 Απνζηνιή εγγξάθνπ/σλ γηα αλαζεψξεζε.
 Νέα εξγαζία.
 Οκαδηθή αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε.
 πγθεληξσηηθή αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε.
ii. Η ξνή εξγαζίαο λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ, κήλπκα πξνο ηνλ ρξήζηε/εο,
εκεξνκελία, πξνηεξαηφηεηα, αλαηηζέκελν ρξήζηε/εο θαη πξνζζήθεαθαίξεζε εγγξάθσλ.
iii. Γηα θάζε λέα ξνή εξγαζίαο ή ηξνπνπνίεζε ηεο, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
απνζηνιήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
iv. Δηδηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ/εμεξρνκέλσλ πνπ
ζα πεξηιακβάλεη:
 Μνλαδηθφ, αχμσλ αξηζκφ ζε εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα.
 Κιεηδσκέλα έγγξαθα ψζηε λα κελ κπνξεί λα γίλεη επεμεξγαζία ηνπ
θεηκέλνπ ή ίνπ αξηζκνχ παξά κφλν απφ ηνλ αξκφδην ρξήζηε.
v. Γπλαηφηεηα αλάθιεζεο ξνήο εξγαζίαο.
vi. Δπηινγέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο βάζεη εκεξνκελίαο ιήμεο, εκεξνκελίαο
εθθίλεζεο, βαζκνχ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηχπνπ εξγαζίαο.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΚΑΙ ΔΝΧΜΑΣΧΗ
ΣΧΝ ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Χο ειάρηζηεο βαζηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ
Πξνεγκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο
Δξγαζηψλ νξίδνληαη νη θάησζη:
i.
Να εγθαηαζηαζεί ινγηζκηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ
ππνγξαθψλ απφ ηελ Αζθαιή Γηάηαμε έθδνζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ ζε έγγξαθα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην χζηεκα
Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ.
ii. Να επηηξέπεηαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή εγγξάθσλ MS-Word (docx), MS-Excel
(xlsx) & PDF κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ρξήζε ησλ
αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ γηα λα αλνηρηνχλ ηα έγγξαθα θαη λα ππνγξαθνχλ (πρ.
MS Word ή Adobe Reader θιπ) θαη δίρσο λα απαηηείηαη ε ρξήζε έμππλσλ
θαξηψλ ή usb tokens.
iii. Σν χζηεκα λα ππνζηεξίδεη ρξήζε νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο θπζηθήο
ππνγξαθήο ηνπ ρξήζηε (graphical signature) ζηα έγγξαθα.
iv.
Γπλαηφηεηα ςεθηαθήο ππνγξαθήο ελφο εγγξάθνπ απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο.
v. Να ππνζηεξίδνληαη πνιιαπιέο graphical signatures αλά ρξήζηε.
III.
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vi.
vii.
viii.

ix.

Τπνζηήξημε ηεο ρξνλνζήκαλζεο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θάλνληαο ρξήζε
Time Stamp Server.
Γπλαηφηεηα νινθιήξσζεο κε άιιεο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηνπ νξγαληζκνχ
κέζσ πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ (API).
Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο λα είλαη νξαηέο κε επθξηλή ηξφπν φηαλ αλνηρηνχλ ηα
έγγξαθα κε ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο (MS-Word, MS-Excel, Adobe Reader
θιπ).
Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο ζε έγγξαθα MS-Word/MS-Excel λα κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ θαη απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ MS Office.

ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΠΗΡΔΙΑ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ
Χο ειάρηζηεο βαζηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ
Απνκαθξπζκέλσλ Τπνγξαθψλ νξίδνληαη νη θάησζη:
Αζθαλήρ διάηαξη έκδοζηρ & διασείπιζηρ τηθιακών ςπογπαθών
i.
Η ππεξεζία λα παξέρεηαη κέζσ δχν (2) θεληξηθψλ Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ
Έθδνζεο & Γηαρείξηζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ ζε ιεηηνπξγία πςειήο
δηαζεζηκφηεηαο θαη θαηαλνκήο θνξηίνπ (Active - Active High Availability &
Load Balancing).
ii. Η Αζθαιήο δηάηαμε έθδνζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ λα
απνηειεί εμεηδηθεπκέλε αζθαιή ζπζθεπή κε ρξήζε κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα
παξαβίαζε (tamper resistant) κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ρξήζε ηεο σο
απνκαθξπζκέλε ιχζε δηαθνκηζηή ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ (hardware based
remote signing server solution).
iii. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε θαη αζθαιή
απνζήθεπζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ / ηδησηηθψλ θιεηδηψλ ησλ
ρξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
iv.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα πηζηνπνηεηηθά / θιεηδηά ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθαιή ηξφπν απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη ζηαζκφ
εξγαζίαο.
v. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εθηφο απφ εζσηεξηθή Αξρή
Πηζηνπνίεζεο (Internal CA) θαη σο Subordinate ζε έλαλ ππάξρσλ CA θαζψο
θαη λα ππνζηεξίδεη ζχλδεζε ζε External CA's (πρ. Qualified CA's).
vi.
Η Αζθαιήο Γηάηαμε ηφζν ζε επίπεδν H/W φζν θαη ζε επίπεδν S/W λα έρεη
πηζηνπνηεζεί -σο εληαία ιχζε- θαηά Common Criteria EAL4+ σο Αζθαιήο
Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο (Secure Signature Creation Device).
vii.
Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ππνζηεξίδεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζε,
δηαρείξηζε θαη αλάθιεζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ρξεζηψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ Active Directory ηνπ Γήκνπ (γηα
θάζε ρξήζηε ηνπ Active Directory).
viii. Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ππνζηεξίδεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ Active Directory ηνπ Γήκνπ αιιά θαη
λα ππνζηεξίδεη θαη άιιεο ππεξεζίεο θαηαιφγσλ φπσο LDAP-based directory
θαζψο θαη Oracle Internet Directory (OID/OVD).
IV.
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ix.
x.
xi.

Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ρξήζε ιχζεσλ One-TimePassword (OTP) γηα πινπνίεζε two-factor authentication.
Η Αζθαιήο Γηάηαμε λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ Διιεληθή Γιψζζα ζηα Menu
θαη κελχκαηα πνπ εκθαλίδεη ζε επίπεδν ηειηθνχ ρξήζηε (client).
Η αζθαιήο δηάηαμε λα έρεη ηα εμήο ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο &
αζθάιεηαο:
 Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 150 ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ην δεπηεξφιεπην κε
θιεηδηά 2048 bit.
 Δμππεξέηεζε ηνπιάρηζηνλ 5.000 ρξεζηψλ αλά Αζθαιή Γηάηαμε.
 Γηαρείξηζε ηνπιάρηζηνλ 50.000 ρξεζηψλ αλά Αζθαιή Γηάηαμε.
 Τπνζηήξημε θιεηδηψλ κήθνπο 4096 bit.

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη έλα χζηεκα
θαηάξηηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ελφο Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη:
• ηνρνζέηεζε κε ηε ρξήζε κνληέισλ Πξφβιεςεο.
• ρεδηαζκφ ηξφπσλ αχμεζεο εζφδσλ.
• Δθηίκεζε ησλ Δμφδσλ θαη ρεδηαζκφ ηξφπσλ κείσζεο δαπαλψλ, θαζψο θαη
ηε Μεζνδνινγία ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιεπφκελσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ (Cash Flow) θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ
Απνηειεζκάησλ.
• Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πξνκεζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.
• χλδεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ππεξεζηψλ:
πξνυπνινγηζκφο απφδνζεο.
• Απινχζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θαηαλνκή ησλ
δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
• Δπηρεηξεζηαθή ελζσκάησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφδνζεο ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ Γήκνπ.
V.

VI. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η ζπλνιηθή ιχζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί, επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ, ηηο αθφινπζεο
απαηηήζεηο:
Γιαθεζιμόηηηα
Ο ηειηθφο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη ζπλερή παξνρή θαη ζηαζεξφ επίπεδν
πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη' ειάρηζην ζε πνζνζηφ ρξφλνπ 99% (up-time).
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε ελζσκαησκέλν χζηεκα
Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ ζα
πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκν φιν ην 24σξν, κε γξήγνξε απφθξηζε θαη κε
δπλαηφηεηα γξήγνξεο θιηκάθσζεο ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ. Έηζη, ην
ζχζηεκα ζα δηαηεξεί πςειή απφδνζε θαη κέγηζηε δηαζεζηκφηεηα.
Οπζηαζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαζεζηκφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη:
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•

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ θπξίαο ιεηηνπξγίαο ≥ 99% θαη γηα ην ππφινηπν
ηνπ ρξφλνπ ≥ 95%.
• Υξφλνο ελζσκάησζεο λέαο ππεξεζίαο εθφζνλ έρνπλ θαζνξηζηεί νη απαηηήζεηο
απφ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ≤ 3 εβδνκάδεο.
• Παξαηεηακέλεο δηαθνπέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα
γίλνληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ θαη κέζα ζε θαζνξηζκέλν πιαίζην
ζπληήξεζεο.
Ττηλή απόδοζη / Γιαβαθμιζιμόηηηα (Scalability)
Η απαίηεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δπλακηθήο ηθαλνπνίεζεο απαηηήζεσλ
ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο. Η πξνηεηλφκελε ιχζε
ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιάζηνπ θνξηίνπ (web traffic
load), ζχκθσλα κε ηηο εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ (processing and access
demands).
Δςσπηζηία
Η επρξεζηία ηνπ πζηήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Οη
επηθάλεηεο αιιειεπίδξαζεο (GUI) , φπνπ ππάξρνπλ, πξέπεη λα αθνινπζνχλ έλα
εληαίν πξφηππν θαη λα 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 λα επηηειέζεη.
Δπεκηαζιμόηηηα
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζχγρξνλα
εξγαιεία, ελψ θαη ε πιαηθφξκα πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηα
δηαδηθηπαθά πξφηππα (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. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα είλαη εχθνια επεθηάζηκν κε ηε ρξήζε
αξζξσκάησλ ινγηζκηθνχ θαη εξγαιείσλ (modules).
ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπκβάιιεη ε παξάδνζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε ελζσκαησκέλν χζηεκα
Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ
(Λεηηνπξγηθφ, Βάζε Γεδνκέλσλ, χζηεκα).
Ανακηηζιμόηηηα (Recoverability)
Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνδηαγξάςεη δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη
αλίρλεπζεο ιαζψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα
δξνκνινγείηαη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε
ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη ε νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ.
Γςναηόηηηα ζςνεπγαζίαρ και ανηαλλαγήρ πεπιεσομένος με ηπίηα ζςζηήμαηα
Σν χζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο
πεξηερνκέλνπ κε ηξίηα ζπζηήκαηα (π.ρ. ππάξρνλ ΟΠ) φπσο άιιεο δηαδηθηπαθέο
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πχιεο, ηζηνρψξνπο θ.ιπ. Η ζπλεξγαζία αθνξά ηφζν ηελ εμαγσγή πεξηερνκέλνπ φζν
θαη ηελ εηζαγσγή απφ «ηξίηεο πεγέο».
Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν (modular) θαηά ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε
αθ’ ελφο ε δνκή ηνπο λα αληαλαθιά ηηο ιεηηνπξγηθέο ηδηνκνξθίεο ησλ αληίζηνηρσλ
εξγαζηψλ, αθ’ εηέξνπ λα είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζή ηνπο κε άιιεο εθαξκνγέο κέζσ
αλνηρηψλ πξνηχπσλ.
Κξίλεηαη ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε εηεξνγελή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ, θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ κε ηξίηα
ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο ζηνηρείσλ, πνπ
επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε ηε ρξήζε αλνηρηψλ
πξνηχπσλ (π.ρ. XML) θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (web services).
Τπηπεζίερ διασείπιζηρ ζςζηήμαηορ
Σν χζηεκα ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηέηνηα ππνδνκή, ψζηε ηα θαηάιιεια άηνκα, λα
κπνξνχλ λα εθηεινχλ εχθνια φιεο ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ ην χζηεκα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ην βέιηηζην ηξφπν θαη κε
ζηφρν λα απμεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ζα πξέπεη λα
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηάιιειεο επεκβάζεηο. Οη επεκβάζεηο απηέο ζα
πξέπεη λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε επίπεδν ππνδνκήο θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο
(ινγηζκηθνχ), ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηφρνπ κε ηνπο
αθφινπζνπο ηξφπνπο:
• Αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.
• Οξζφηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ.
• Δληαία θαη απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο.
• Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο απφθξηζεο ηνπ πζηήκαηνο.
• Βειηίσζε ηεο αζθαιείαο ηνπ πζηήκαηνο.
• Τπνζηήξημε ζπκπαγνχο ιχζεο αλάλεςεο απφ θαηαζηξνθή (Disaster-in-a-box
solution).
• Δμάιεηςε δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ.
• Δπέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ.
Δγκαηάζηαζη
Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
VII. ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ
Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα πεξηγξάςεη
αλαιπηηθά ηελ πινπνίεζε ηεο ιχζεο ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ πξνηείλεη.
Δηδηθά, ν Τπνςήθηνο ζα πξέπεη:
 Να πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη
ζχλδεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε
ελζσκαησκέλν χζηεκα Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Απνκαθξπζκέλσλ
Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ, ζηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ, εμαζθαιίδνληαο ηελ
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θαηάιιειε πνηφηεηα ππεξεζηψλ (εμππεξεηεηέο, βάζε δεδνκέλσλ, κεραληζκφο
backup, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο).
 Να ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Γήκν.
 Η ππνδνκή backup λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάθακςε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε
πεξίπησζε απψιεηάο ηνπο.
 Να κεξηκλήζεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο εμαζθαιίδνληαο ην
απαηηνχκελν επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ζπλνιηθήο ιχζεο φζνλ αθνξά
ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο.
VIII.
ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη επί ηφπνπ γξαθείν ζηειερσκέλν απφ δχν (2)
άηνκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα 12 κήλεο.
Δηδηθφηεξα ηα άηνκα ζα είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ζα πηζηνπνηείηαη ε
θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπο απφ ην γξαθείν Γεκάξρνπ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Η παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πεξάησζε ησλ
επηκέξνπο παξαδνηέσλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην θάησζη
ρξνλνδηάγξακκα. Η παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Δηδηθφηεξα νη πξνζεζκίεο παξάδνζεο θαζνξίδνληαη σο εμήο:
Σο σπονικό διάζηημα παποσήρ ηυν ςπηπεζιών είναι δώδεκα (12) μήνερ.
Οη ππεξεζίεο γηα ηελ εξγαζία: Παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο Γήκνπ Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ, κε ελζσκαησκέλεο Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο
Τπνγξαθέο πεξηνπζίαο ζα παξέρνληαη σο εμήο:
ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
ΔΡΓΟ

Παξνρή ππεξεζηψλ
ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο
Γήκνπ - Γηαρείξηζεο
Δγγξάθσλ & Ρνήο
Δξγαζηψλ, κε
ελζσκαησκέλεο
Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο
Τπνγξαθέο πεξηνπζίαο

ΠΟΟΣΟ
ΔΠΙ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

ΠΛΗΡΧΜΗ

1.1 ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΛΛΑΓΧΝ

5%

1 κήλα απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.2 ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

20%

4 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.3 ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΚΑΙ
ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΧΝ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ &
ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

20%

4 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.4 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ

35%

6 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ

12

ΔΡΓΟ

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ

ΠΟΟΣΟ
ΔΠΙ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

ΠΛΗΡΧΜΗ

1.5: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

15%

7 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.6: ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

5%

12 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 60.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. 24%. πλνιηθά δειαδή 74.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη
ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο θαη Κ.Α. 00-6142.0011

Μχθνλνο 08-09-2017
Η πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Μχθνλνο 08-09-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο
Ισάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ
ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέηπ.

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ

1

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ,
ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

Καη’
απνθ.

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.
ε εςπώ
60.000,00

ΓΑΠΑΝΗ
ε εςπώ
60.000,00

ύνολο :
60.000,00
Φ.Π.Α 24%:
14.400,00
Γενικό ζύνολο δαπάνηρ 74.400,00 εςπώ

Μχθνλνο 08-09-2017
Η πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Μχθνλνο 08-09-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο
Ισάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ
ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέηπ.

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ

1

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΓΗΜΟΤ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ,
ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

Καη’
απνθ.

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.
ε εςπώ

ΓΑΠΑΝΗ
ε εςπώ

ύνολο :
Φ.Π.Α 24%:
Γενικό ζύνολο δαπάνηρ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΤΓΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ
ΔΡΓΑΙΧΝ, ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΦΗΦΙΑΚΔ
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη:
Η ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κέζσ
εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε
ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνεγκέλσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ.
Διδικόηεπα:
Με ην Έξγν απηφ ν Γήκνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα άκεζε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ ζα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Δπηπιένλ ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ.
ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε απινχζηεπζε θαη ν αλαζρεδηαζκφο
ζπγθεθξηκέλσλ «πξνβιεκαηηθψλ» δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζήο
ηνπο, ψζηε απηέο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θηιηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο
αλαγθαηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο – απνδνηηθφηεηαο, ηεο εθαξκνζηκφηεηαο
θαη ηεο δηαθάλεηαο. Η ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο
πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, απνηειεί αλαγθαία
πξνυπφζεζε, αθελφο κελ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα
ηελ επηηάρπλζε ηνπ ελ γέλεη ξπζκηζηηθνχ έξγνπ.
ην πιαίζην απηφ, έλα πξψην θαη βαζηθφ βήκα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ επηηάρπλζε
ησλ ρξνλνβφξσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νη ιχζεηο απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο, νη νπνίεο ηπγράλνπλ επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ο
ηδηνθηήηεο ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηε ζπζθεπή
δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο, αιιά ρξεζηκνπνηεί κία θεληξηθή δηάηαμε ζηελ νπνία
απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα ηα ηδησηηθά ηνπ θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ
δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Η πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή δηάηαμε
πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, εμαζθαιίδνληαο έλα πςειφ επίπεδν
αζθάιεηαο.
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Η δεκηνπξγία εμ απνζηάζεσο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ιχλεη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ
πξνθαιεί ε δηαρείξηζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ έμππλσλ θαξηψλ ή ησλ usb
tokens, απειεπζεξψλνληαο ηνλ ππνγξάθνληα απφ ηνπο ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο
ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, απινπνηψληαο φιε ηελ δηαδηθαζία θαη
επηηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία απνκαθξπζκέλεο ππνγξαθήο κε ηελ ρξήζε θνξεηψλ
ζπζθεπψλ (tablet, smartphone θιπ).
Η απινπνίεζε ηεο ρξνλνβφξαο θαη δχζρξεζηεο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο
πξνεγκέλσλ απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ζα πξνζθέξεη ηεξάζηηα
πιενλεθηήκαηα ζηελ επίζπεπζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ
θιηκάθσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ
ρξεζηψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο.
Με ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Φεθηαθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Ρνήο Δξγαζηψλ κε
ελζσκαησκέλν χζηεκα Γηαζχλδεζεο Τπεξεζίαο Πξνεγκέλσλ Απνκαθξπζκέλσλ
Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ, ζα θαηαζηεί δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ζηαδηαθά ηα εμήο:
 Αξρεηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ θαλνληζηηθφ & λνκνζεηηθφ πιαίζην.
 Μεηαθνξά ησλ ρεηξνθίλεησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο
εκπιέθεηαη ε δεκηνπξγία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε αληίζηνηρεο
ειεθηξνληθέο ξνέο εξγαζίαο.
 Αμηνπνίεζε & δηαζχλδεζε ησλ λέσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ
αζθαινχο δηαθίλεζεο & αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ κε ηα ππάξρνληα
ππνζπζηήκαηα/εθαξκνγέο ηνπ Γήκνπ.
 Αζθαιείο, αμηφπηζηεο θαη εχρξεζηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε
απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.
Σα αλσηέξσ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν εχξνο επηρεηξεζηαθψλ θαη άιισλ
πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ Γήκν, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη:
 Βειηηζηνπνίεζε, απηνκαηνπνίεζε θαη ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηεο
δηεθπεξαίσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθά απηέο ζηηο νπνίεο
εκπιέθνληαη πνιιαπιά ηκήκαηα ή/θαη θπζηθά πξφζσπα, εμνηθνλνκψληαο
ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλζξψπηλσλ πφξσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
ζε άιιεο ζεκαληηθέο εξγαζίεο.
 Τςειφο βαζκφο κείσζεο ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ρεηξνθίλεην
ζχζηεκα φπσο θφζηνο ραξηηνχ, θφζηνο θηήζεο, ζπληήξεζεο & αλαισζίκσλ
εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ, ζαξσηψλ θαη ζπζθεπψλ FAX, θφζηνο εζσηεξηθήο
δηαθίλεζεο, θφζηνο ρψξνπ & εμνπιηζκνχ αξρεηνζέηεζεο θπζηθνχ αξρείνπ.
 Τςειφο βαζκφο αμηνπηζηίαο & εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηελ εμάιεηςε
αζηνρηψλ, ιαζψλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο
ιάζνο ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαθίλεζε, αδπλακία ή
κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηνλ εληνπηζκφ εγγξάθσλ, θαηαζηξνθή εγγξάθσλ απφ
θπζηθά αίηηα, απψιεηεο εγγξάθσλ ιφγσ εζθαικέλεο δξνκνιφγεζεο &
αξρεηνζέηεζεο.
 Απμεκέλνο βαζκφο δηαθάλεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα
αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα.
 Δχθνινο θαη εμαηξεηηθά γξήγνξνο εληνπηζκφο ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ
εγγξάθσλ αλά πάζα ζηηγκή.
 Αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη.
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Δπηηάρπλζε ηνπ θχθινπ εμππεξέηεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ εληφο ή
θαη εθηφο ηνπ Οξγαληζκνχ.
Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο δηαζχλδεζεο ρξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη
πηζηνπνηεκέλε ζχλδεζε.

β) Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο: Γήκνο Μπθφλνπ
γ) Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 74.400,00 ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24%
Άπθπο 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
 Σνπ Ν. 3463/8-6-2006 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
 Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α΄/204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
 Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ
αληηγξάθσλ εγγξάθσλ», ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ «Μείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ –
Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄/74).
 Σνπ N.4270/2014 Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α/143/28.6.2014), θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχεη.
 Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
 Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ Α 145 5.8.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο».
 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε Αξηζκ. 57654/2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο».
 Σνλ Καλνληζκφ Δ.Κ. 910/2014 θαη ην Ν. 4440/2016 φπσο ηζρχεη
 λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74
/Α΄/26.03.2014)
 Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε
αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ
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αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο
απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

Άπθπο 3ο: ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Η δηαθήξπμε
β. Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε
γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
δ. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Άπθπο 4ο: Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος
Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Άπθπο 5ο: Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη
επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
Άπθπο 6ο: Τποσπεώζειρ ηος Γήμος
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία
θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7ο:Ανυηέπα βία
Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ
θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα,
ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν
εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ,
πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα
εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε
ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα
πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
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Άπθπο 8ο: Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.
Άπθπο 9ο: Σπόπορ πληπυμήρ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε πξνυπνινγηζζείζα ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 74.400,00επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, , γηα
ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο γίλεηαη
χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη αλάινγα
κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ αλάδνρν θφξνη θαη
βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία
θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
Οη πιεξσκέο ζα αθνινπζνχλ θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ απ’ ηνλ
Αλάδνρν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ παξαζρεζέληνο έξγνπ θαη ηελ έθδνζε
αληίζηνηρεο εληνιήο απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. Η
θαηαβνιή ηεο ακνηβήο πξνο ηνλ «Αλάδνρν» ζα γίλεηαη κε έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

ΔΡΓΟ

Παξνρή ππεξεζηψλ
ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο
Γήκνπ - Γηαρείξηζεο
Δγγξάθσλ & Ρνήο
Δξγαζηψλ, κε
ελζσκαησκέλεο
Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο
Τπνγξαθέο πεξηνπζίαο

ΠΟΟΣΟ
ΔΠΙ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

ΠΛΗΡΧΜΗ

1.1 ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΛΛΑΓΧΝ

5%

1 κήλα απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.2 ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ & ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

20%

4 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.3 ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΚΑΙ
ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΧΝ
ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ &
ΡΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

20%

4 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.4 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΗΓΜΔΝΧΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ

35%

6 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.5: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

15%

7 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

1.6: ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

5%

12 κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ
αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο
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νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο
πιεξσκή πνζφ.
ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά
ην λφκν.
Άπθπο 10ο: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο
ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ
ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 11ο: Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπκπιεξσκαηηθά φισλ
ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ.

Μχθνλνο 08-09-2017
Η πληάμαζα
Δπαγγειία Υαηδελάθε
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Μχθνλνο 08-09-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Υεκηθφο Μεραληθφο
Ισάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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