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1. Τεχνική Έκθεση 

 
 

 
 
1.1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Το βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά  

 στην δημιουργία ψηφιακού προϊόντος για την ενίσχυση και τόνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

μας,  

 την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου, καθώς και  

 την προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον τόπο μας.  
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Με την υλοποίηση της e-πλατφόρμας, αναμένεται  

 να παρατηρηθεί άμεσα αύξηση της επισκεψιμότητας στην τοπική αγορά  

 να επιτευχθεί τόνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης.  

 να εδραιωθεί η έννοια  της ανοικτής αγοράς ως ελκυστικός  προορισμός για τους 

καταναλωτές, μέσω του εμπλουτισμού της εμπειρίας του επισκέπτη πολίτη / 

καταναλωτή με στοιχεία που συνηθίζει να βρίσκει σε κλειστού τύπου εμπορικά 

κέντρα. 

Η πράξη θα συνδράμει περαιτέρω στη δημιουργία βιωματικών καταναλωτικών συνηθειών, 

με θετικό αποτύπωμα στην ποιοτική, ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική αξιοποίηση της 

περιοχής μελέτης. Η αξιοποίηση αυτή στοχεύει  

- βραχυμεσοπρόθεσμα στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής ως εμπορικός πόλος και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,  

- μακροπρόθεσμα αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην κοινωνική και οικονομική 

συνοχή της περιοχής μελέτης συνολικά. 

Το έργο θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στον Δήμο, καθώς θα προσφέρει την Πλατφόρμα,  

 σε όλους τους πολίτες μαζί με ένα πλήθος προνομίων και υπηρεσιών που θα 

διευκολύνουν τη ζωή τους και τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου και 

της επιχειρηματικότητας της περιοχής.  

 Παράλληλα θα προσφέρει υπηρεσίες και προς όλους τους επισκέπτες ώστε να 

γνωρίσουν καλύτερα την Περιοχή Μελέτης και να ενδυναμώσουν την τοπική 

αγορά. 

Οι παραπάνω στόχοι, θα επιτυγχάνονται μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας και των 

σχετικών εφαρμογών, για την πρόσβαση σε αυτές μέσα από διάφορα διαδικτυακά μέσα 

(tablets, smartphones, κ.λπ.), καθώς και τη προμήθεια του κατάλληλου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού όπως beacons&QR-Code Ταμπέλες, που σε συνδυασμό με τη πλατφόρμα, θα 

παράξουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

1.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας του σχεδιαζόμενου 

προϊόντος σε δημότες και επισκέπτες της περιοχής μελέτης. Η σχεδίαση της πλατφόρμας θα 

υποστηρίζει ένα σύνολο από καινοτομικές λειτουργίες και συγκεκριμένα: 



 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΙΨΩΝ 

4 
 

a) Διαδραστικές πολυμεσικές υπηρεσίες, 

b) προσωποποιημένη είσοδο στο σύστημα, 

c) προσπέλαση σε οπτικό/ακουστικό περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις των 

χρηστών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο που θα 

δημιουργηθεί για τους πόρους φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 

d) δυνατότητες εμπλουτισμού περιεχομένου μέσω crowdsourcing, 

e) υποστήριξη τεχνολογιών διαδραστικήςσυμμετοχικότητας και ελεύθερης 

δημιουργίας & ανανέωσης περιεχομένου και πληροφοριών (UGCs, crowdsensed 

πληροφορίες, livinglabs) 

f) υποστήριξη συνεργατικών τεχνολογιών (collaborativetechnologies), όπως QR-Code 

Ταμπέλες, beacons, κ.α. 

Ο κύριος στόχος της πολυμεσικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η παροχή καινοτόμων 

πολυμεσικών υπηρεσιών στην τοπική επιχειρηματικότητα από ετερογενείς συσκευές 

[σταθερές (φορητές και μη) και κινητές (έξυπνα κινητά τηλέφωνα)]. Η πλατφόρμα θα 

αποτελείται από μία Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android και 

iOS, η οποία θα συνεπικουρείται και θα υποστηρίζεται από την αντίστοιχη Διαδικτυακή 

Πύλη με τις ίδιες δυνατότητες.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης λύσης είναι ότι η διαχείριση του 

περιεχομένου και της παρεχόμενης πληροφορίας θα γίνεται από σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (Web BasedContentManagementSystem) για τον χειρισμό του οποίου δεν θα 

απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.  

Όλα τα υποσυστήματα της πλατφόρμας, θα συνεργάζονται μεταξύ τους με τρόπο διαφανή 

για τον τελικό χρήστη. 

Η πρόταση αφορά δυο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης για την 

προσθήκη επιπλέον γλωσσών σε επόμενη φάση ανάλογα με το προφίλ τον πολιτών της 

περιοχής αλλά και τον επισκεπτών αυτής. 

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω Εφαρμογές - Συστήματα: 

1. Εφαρμογές παροχής διαδραστικών πολυμεσικών υπηρεσιών, όπως:  

i. Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης (μέσω κινητού τηλεφώνου) με τη 

διάδραση με beacons σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
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χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα της περιοχής 

μελέτης. 

ii. Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης με τη διάδραση με QR-Code 

Πινακίδες, για την παροχή “έξυπνης πληροφόρησης” σε πολίτες και 

επισκέπτες 

iii. Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση τω χρηστών σχετικά με τις 

τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην 

ευρύτερη περιοχή 

iv. Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων 

2. Εφαρμογές User-Generated Content (UGC), Πληθοπορισμού (Crowdsourcing), 

Mobile Crowdsensing (MCS), όπως : 

I. Σύστημα προώθησης της συμμετοχής των πολιτών στην βελτίωση των 

υπηρεσιών του Δήμου και της Πόλης, (Πρόγραμμα Ανταποδοτικής 

Συμμετοχής) 

II. e-albums με επιλεγμένα θέματα από τις σχεδιαζόμενες θεματικές 

πολιτιστικές διαδρομές και δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του 

θεματικού αποθέματος με αξιοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών για τη 

συλλογή των σχετικών πληροφοριών με μεθόδους User-Generated Content 

(UGC)  

III. Εφαρμογές αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες και ηλεκτρονικές 

κοινότητες για ανταλλαγή ιδεών, σύγκριση εμπειριών και διασκέδαση, 

(Social Wall, Chat Rooms) 

IV. Σύστημα προώθησης και αξιολόγησης των προτιμήσεων του κοινού 

σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες του Δήμου 

γενικότερα, με μεθόδους Mobile Crowdsourcing 

V. Εφαρμογές Μοντελοποίησης Χρηστών και Τοποθεσιών με μεθόδους 

Mobile Crowdsensing (MCS) 

VI. Σύστημα καταγραφής και αποστολής προτάσεων, παραπόνων & 

καταγγελιών των πολιτών, για θέματα καθημερινότητας αλλά και για 

καταγγελίες και προτάσεις των καταναλωτών σχετικά με την αξιοπιστία των 

προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών των επιχειρήσεων και 
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επαγγελματιών της Πλατφόρμας, καθώς και θέματα Αστικής Κινητικότητας 

(πχ. καταγγελίες παράνομης στάθμευσης, Επικίνδυνα σημεία, κλπ.). 

VII. Εφαρμογή Καθορισμού του Προφίλ των Χρηστών 

3. Εφαρμογές παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών για την τόνωση της 

τοπικής αγοράς, όπως : 

I. Εκπτωτικές Προσφορές, στους χρήστες από τις επιχειρήσεις της περιοχής 

II. Κάρτες Αφοσίωσης 

III. Προσφορές με τη χρήση QR Κουπονιών 

IV. Κουπόνια Προπληρωμής 

V. Εφαρμογή παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών από τις 

επιχειρήσεις της περιοχής, στους χρήστες της πλατφόρμας, με βάση την 

τοποθεσία του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, (Geofencing). 

VI. Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης (Loyalty Card) 

VII. Κάρτες Προνομίων (Club Card) 

4. Εφαρμογές έξυπνης Πόλης που θα ενισχύσουν την λειτουργικότητα της 

Πλατφόρμας, όπως: 

I. Οδηγός Πόλης με το σύνολο των καταστημάτων της περιοχής μελέτης, 

καθώς και άλλα χρήσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής όπως παραλίες, 

παρκινγκ, χώροι πρασίνου, χώροι πολιτισμικού ενδιαφέροντος, κρατικές 

υπηρεσίες κλπ. για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημεία 

ενδιαφέροντος και υπηρεσίες. 

II. Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων στα Πάρκινγκ της περιοχής 

III. Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων για Επιχειρήσεις Εστίασης 

IV. Τιμοκατάλογοι Προϊόντων Εμπορικών καταστημάτων 

V. Μενού Επιχειρήσεων Εστίασης 

VI. Εφαρμογές Social Gaming (Διαγωνισμοί, Κουίζ, Παιχνίδια, Ξυστό), με 

πραγματικές ανταμοιβές σε κουπόνια προπληρωμής ή και πόντους, για την 

αύξηση της διασκέδασης κατά χρήση της Πλατφόρμας και την παράλληλη 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της αφοσίωσης του καταναλωτικού 

κοινού. 
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VII. Σύστημα «Οδηγός του Επισκέπτη» υπό την μορφή Q&A 

5. Εφαρμογές ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας όπως : 

I. Σύστημα προώθησης της συλλογικής χρήσης ιδιωτικών οχημάτων (car 

pooling) 

II. Εφαρμογή Smart City τύπου Taxibeat ή Uber, η οποία θα χρησιμοποιείται 

χωρίς χρέωση, από τα ταξί της περιοχής 

6. Εργαλεία Υποστήριξης & Διαχείρισης της Πλατφόρμας όπως : 

I. Σύστημα Υποστήριξης CMSτης Πύλης 

II. Σύστημα Υποστήριξης CMS της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών 

III. Σύστημα Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών & προτάσεων 

IV. Σύστημα Άμεσης Ενημέρωσης των πολιτών για θέματα Πολιτικής 

Προστασίας & Αστικής Κινητικότητας (πχ. κλειστοί δρόμοι, προβλήματα 

διέλευσης, πυρκαγιά σε κτήριο κλπ.) 

V. Σύστημα Web Analytics με την εφαρμογή τεχνολογίας Τεχνητής 

Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), για την στοχευμένη ενημέρωση του 

καταναλωτικού κοινού 

VI. Σύστημα Υπηρεσιών Διαδικτυακής Προώθησης Ιστοσελίδας SEO 

Η πλατφόρμα θα είναι εύκολη στην χρήση και πλήρως παραμετροποιήσιμη, μέσω μιας 

απλής και λειτουργικής webδιεπαφής.Όλα τα υποσυστήματα της πλατφόρμας, θα 

συνεργάζονται μεταξύ τους με τρόπο διαφανή για τον τελικό χρήστη. 

Η πρόταση αφορά δυο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης για την 

προσθήκη επιπλέον γλωσσών σε επόμενη φάση. 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια της ανωτέρω πλατφόρμας για τη 

βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας της Αναθέτουσας Αρχής και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους δημότες με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

που έχει γίνει πλέον αναγκαία στην καθημερινότητα μας για άμεση πληροφόρηση και 

δράση, αποτελώντας και την ουσιαστική εφαρμογή του ανωτέρω παραδοτέου προς το 

Δήμο.       

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας τεχνικής μελέτης, ο οποίος διαμορφώθηκε 

κατόπιν έρευνας αγοράς, ανέρχεται στο ποσό των € 300.000,00 + Φ.Π.Α. 24% . 
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Σημειώνεται ότι στον εν λόγω ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι 

αιτούμενες εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης του λογισμικού συστήματος, καθώς και 

των σχετικών εφαρμογών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν μπορούν να 

υλοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου, καθώς απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις 

πληροφορικής και δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της Αναθέτουσας 

αρχής, ενώ συντελούν στην εκπλήρωση των λειτουργικών της αναγκών και σκοπών. 

 

1.3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ EΡΓΟΥ 

Οι Λειψοί καταγράφονται στον κατάλογο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 υπό 

τον τίτλο «Αρκοί, Λειψοί, Αγαθονήσι και βραχονησίδες» και με κωδικό GR4210010 ως τόπος 

Κοινοτικής Σημασίας και Ειδικής Προστασίας. Το 2006 η περιοχή εγκρίθηκε ως τόπος 

Κοινοτικής Σημασίας για τη Μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Επίσης, το νησί περιλαμβάνεται στον κατάλογο των βιοτόπων Corine λόγω της 

ιδιαίτερης πανίδας και χλωρίδας του. Επίσης στο νησί υπάρχει μεγάλο λιμάνι χωρισμένο σε 

τρεις ζώνες (τουριστική, αλιευτικών σκαφών και εμπορική).  Αξιοθαύμαστο είναι και το 

κάστρο του νησιού, οι εκκλησίες της Παναγίας καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο που 

εσωκλείει την ιστορία και την μακρά πολιτιστική παράδοση του νησιού. Οι Λειψοί 

διαθέτουν σημαντικό αριθμό τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερη παράδοση στο κρασί. 

Χαρακτηριστικό προϊόν του τόπου αποτελεί το κόκκινο γλυκό κρασί της ποικιλίας Φωκιανό, 

το οποίο στη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για τη Θεία 

Κοινωνία, στο Βατικανό.  

Ο δήμος Λειψών έχει αναπτύξει συνεργασίες και συμμετοχές σε δίκτυα τοπικά, 

περιφερειακά και ευρωπαϊκά για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.  

Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση του νησιωτικού Δήμου Λειψών σε συνδυασμό με τις  

ιδιαιτερότητες της εποχής μας, (πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, εντεινόμενες πιέσεις 

της κλιματικής αλλαγής), δημιουργούν πρόσθετη πρόκληση για τη Δημοτική αρχή στην 

εξέρευση σύγχρονων λύσεων με σκοπό την προστασία των πολιτών, τη διευκόλυνση της 

καθημερινότητάς τους, την ανταγωνιστικότητα της  τοπικής οικονομίας και τη λειτουργία 

της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό,  οι ευφυείς τεχνολογίες προσφέρουν 

πολυπληθή εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από το Δήμο με ασφαλή και 

αποτελεσματικό τρόπο.  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την οικονομική ανάπτυξη και την 

προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς 

του Δήμου διαθέτει και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό εκτός του στοιχείου της ωφέλειας των 
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πολιτών, διαθέτει και το πλεονέκτημα της συμμετοχής των πολιτών στη χρήση της. Η δομή 

της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε με απλές ηλεκτρονικές εφαρμογές και με 

εργαλεία ευρέως διαδεδομένα στα «κοινωνικά δίκτυα» να προωθείται η ενεργός 

συμμετοχή του κοινού στις Δράσεις του Δήμου και η συμμετοχή των πολιτών στην όλη 

προσπάθεια που κάνει ο Δήμος για την αναβάθμιση της Τοπικής Αγοράς και την ανάδειξη 

του Πολιτιστικού και Τουριστικού αποτυπώματος της ευρύτερης νησιωτικής περιοχής. Η 

χρήση της πλατφόρμας εκφράζει με μια φράση τη σχέση : «Από το Δήμο και τον Πολίτη για 

τον Πολίτη και τον Τόπο».  

Στο πλαίσιο αυτό το έργο εξυπηρετεί πλήρως το σκοπό της πρόσκλησης ΑΤ08 στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και η εφαρμογή της θα επιφέρει  βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών και θα ενδυναμώσει την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα  θα 

προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, 

ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των 

αποφάσεων.  

Το έργο ανήκει σύμφωνα με την πρόσκληση ΑΤ08 στην κατηγορία «Ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον». 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της 

επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου 

αποτελεί ολοκληρωμένη δράση  καθώς περιλαμβάνει ένα σύνολο τομέων και συγκεκριμένα 

ο δήμος πρόκειται να τη χρησιμοποιήσει για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο τομέα των 

ευφυών συστημάτων/εφαρμογών, αλλά και στους τομείς της 

κινητικότητας/ασφάλειας/ηλεκτρονικής διακυβέρνησης/του πολιτισμού-τουρισμού και της 

ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Η ολοκληρωμένη δράση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον Δήμο ανά τομέα 

περιγράφεται στις παρακάτω Εφαρμογές-Συστήματα ανά τομέα, οι οποίες θα   

χρησιμοποιούνται από τους πολίτες χωρίς χρέωση: 

-προμήθεια/ εγκατάσταση ευφυών Εφαρμογών έξυπνης Πόλης για την ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας: 

VII. Οδηγός Πόλης με το σύνολο των καταστημάτων της περιοχής μελέτης, 

καθώς και άλλα χρήσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής όπως παραλίες, 

παρκινγκ, χώροι πρασίνου, χώροι πολιτισμικού ενδιαφέροντος, κρατικές 
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υπηρεσίες κλπ. για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημεία 

ενδιαφέροντος και υπηρεσίες. 

VIII. Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων στα Πάρκινγκ της περιοχής 

IX. Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων για Επιχειρήσεις Εστίασης 

X. Τιμοκατάλογοι Προϊόντων Εμπορικών καταστημάτων 

XI. Μενού Επιχειρήσεων Εστίασης 

XII. Εφαρμογές Social Gaming  

XIII. Σύστημα «Οδηγός του Επισκέπτη»  

- προμήθεια/ εγκατάσταση Εφαρμογών ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας : 

III. Σύστημα ενημέρωσης για θέσεις Παρκινγκ  

IV. Σύστημα προώθησης της συλλογικής χρήσης ιδιωτικών οχημάτων 

V. Εφαρμογή Smart City τύπου Taxibeat ή Uber, από τα ταξί της περιοχής 

- προμήθεια/εγκατάσταση Εφαρμογών για την πολιτική προστασία: 

I. Μοντελοποίηση Χρηστών και Τοποθεσιών με μεθόδους Mobile 

Crowdsensing (MCS) έτσι ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτός από το 

σύστημα ο κίνδυνος σε όποια μορφή αυτός μπορεί να εμφανιστεί 

(πυρκαγιά, πλημμύρα, απεγκλωβισμός από σεισμό κλπ.) 

- προμήθεια/εγκατάσταση Εφαρμογών για την ενίσχυση της συμμετοχής των 

πολιτών: 

VIII. Σύστημα προώθησης της συμμετοχής των πολιτών στην βελτίωση των 

υπηρεσιών του Δήμου και της Πόλης (Πρόγραμμα Ανταποδοτικής 

Συμμετοχής) 

IX. e-albums με επιλεγμένα θέματα από τις σχεδιαζόμενες θεματικές 

πολιτιστικές διαδρομές και δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του 

θεματικού αποθέματος με αξιοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών  

X. Εφαρμογές αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες και ηλεκτρονικές 

κοινότητες για ανταλλαγή ιδεών, σύγκριση εμπειριών και διασκέδαση 

XI.  Σύστημα προώθησης και αξιολόγησης των προτιμήσεων του κοινού 

σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες του Δήμου  
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XII. Σύστημα καταγραφής και αποστολής προτάσεων, παραπόνων & 

καταγγελιών των πολιτών, για θέματα καθημερινότητας καθώς και θέματα 

Αστικής Κινητικότητας (πχ. καταγγελίες παράνομης στάθμευσης, 

Επικίνδυνα σημεία, κλπ.). 

XIII. Εφαρμογή Καθορισμού του Προφίλ των Χρηστών.  

- προμήθεια/εγκατάσταση Εφαρμογών για την ανάπτυξη του πολιτισμού και του 

τουρισμού μέσω παροχής διαδραστικών  πολυμεσικών  υπηρεσιών: 

v. Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης (μέσω κινητού τηλεφώνου) σε 

μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτιστικής 

κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα του δήμου. 

vi. Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης με τη διάδραση με QR-Code 

Πινακίδες, για την παροχή “έξυπνης πληροφόρησης” σε πολίτες και 

επισκέπτες 

vii. Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση τω χρηστών σχετικά με τις 

τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην 

ευρύτερη περιοχή 

- προμήθεια/εγκατάσταση Εφαρμογών για την τοπική επιχειρηματικότητα μέσω της 

προβολής προϊόντων και ευκαιριών στους χρήστες:  

VIII. Εκπτωτικές Προσφορές για την τόνωση των επιχειρήσεων του δήμου  

IX. Κάρτες Αφοσίωσης στις επιχειρήσεις της περιοχής 

X. Προσφορές με τη χρήση QR Κουπονιών 

XI. Κουπόνια Προπληρωμής 

XII. Εφαρμογή παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών σε 

πραγματικό χρόνο 

XIII. Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης  

XIV. Κάρτες Προνομίων  

XV. Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων 

- Προμήθεια / εγκατάσταση Εργαλείων Υποστήριξης και Διαχείρισης της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που περιλαμβάνουν: 

 σύστημα άμεσης ενημέρωσης των πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας 
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και Αστικής Κινητικότητας,  

 σύστημα Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών και προτάσεων,  

 σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για τη στοχευμένη ενημέρωση του 

καταναλωτικού κοινού κ.α. 

 

Προσωπικό: Λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού του Δήμου Λειψών και του δεδομένου 

της ευχρηστότητας της πλατφόρμας, για τη λειτουργία και τη διαχείριση της πλατφόρμας ο 

Δήμος θα διαθέσει κατ΄ελάχιστο ένα (1) άτομο από το διοικητικό προσωπικό του, το οποίο 

θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα με τα υπόλοιπα καθήκοντά του. Αναλυτικότερα οι κύριες 

δραστηριότητες ανά τομέα εργασιών είναι : «Καταχώρηση Χρηστών», «Διαχείρηση 

Αναρτήσεων, Σχολίων, “News letters”,  Aιτημάτων – Kαταγγελιών,  forums,  και του portal» 

Δεδομένων των απαιτήσεων που υπάρχουν σχετικά με τα αυξημένα καθήκοντα και 

δικαιώματά τους, οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος οφείλει και υποχρεούται 

να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τουλάχιστον τρία (3) στελέχη που θα επιλέξει ο Δήμος 

για το ρόλο του διαχειριστή. 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός:  Για την ολοκληρωμένη λειτουργία, παρακολούθηση και 

έλεγχο του έργου, ο δήμος θα λάβει από τον Ανάδοχο υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους 

διαχειριστές της Πλατφόρμας. Στόχος της εκπαίδευσης θα είναι η γρήγορη αφομοίωση 

των διαδικασιών για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επικαιροποίηση των δεδομένων 

καθώς και την επίλυση προβλημάτων.  

Ειδικότερα θα γίνει κατάρτιση και εκπαίδευση 3 στελεχών του Δήμου, που θα αναλάβουν 

την υποστήριξη του συστήματος. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την λειτουργία του 

συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα ενός μήνα  

(πιλοτική λειτουργία).  

Με τον τρόπο αυτό θα πραγματοποιηθεί η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς 

έναν ικανό πυρήνα στελεχών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, οι οποίοι θα 

αναλάβουν μετά το πέρας τη διαχείριση και την υποστήριξη όλων των λειτουργικών 

Ενοτήτων σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

Άδειες και Εγκρίσεις: Το σύνολο των ανωτέρω παρεμβάσεων/δράσεων του έργου θα 

είναι σύννομες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κτλ, και θα 
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συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), την 

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, την Προστασία της 

ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών, την Προστασία των εμπεριεχομένων 

δεδομένων.. 

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης: Ο δήμος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

πληροφόρησης, ενημέρωσης και επιπλέον το έργο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις 

δημοσιότητας: παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τον σκοπό 

της πρότασης και συγκεκριμένα αποστολή newsletter, χρήση social media προς πολίτες, 

επισκέπτες/τουρίστες, κ.α.),  

 

Συμπερασματικά το Έργο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την οικονομική ανάπτυξη και την 

προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς 

του Δήμου Λειψών αποτελεί ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση για τον Δήμο από το 

οποίο θα προκύψει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα, 

συνεισφέροντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
 

Η/Ο 
ΣΥΝΤΑΞΑ-ΑΣ 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΟΥΛΛΑΣ ΣΙΔΕΡΙΤΑΚΗΣ 

Θεωρήθηκε 
 

01/12/2022 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
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ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 

 
CPV: 72268000-1 - Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 

 
 
 
 

 
2. Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές 

 
 

 
 
2.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Ο βασικός στόχος της πλατφόρμας, είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που 

διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους μέσω μίας πλατφόρμας 

αποτελούμενης από μία Διαδικτυακή Πύλη και μία Εφαρμογή για Κινητά Τηλέφωνα 

(Android&iOS), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για τον 

χρήστη. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης λύσης είναι ότι η διαχείριση του 

περιεχομένου και της παρεχόμενης πληροφορίας θα γίνεται από ένα ενιαίο σύστημα 
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διαχείρισης περιεχομένου (Web BasedContentManagementSystem) για τον χειρισμό του 

οποίου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. 

Όλα τα υποσυστήματα της πλατφόρμας, θα συνεργάζονται μεταξύ τους με τρόπο διαφανή 

για τον τελικό χρήστη. 

Η πρόταση αφορά δυο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης για την 

προσθήκη επιπλέον γλωσσών σε επόμενη φάση ανάλογα με το προφίλ τον πολιτών της 

περιοχής αλλά και τον επισκεπτών αυτής. 

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω Εφαρμογές - Συστήματα: 

1. Εφαρμογές παροχής διαδραστικών πολυμεσικών υπηρεσιών, όπως:  

i. Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης (μέσω κινητού τηλεφώνου) με τη 

διάδραση με beacons σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, 

χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα της περιοχής 

μελέτης. 

ii. Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης με τη διάδραση με QR-Code 

Πινακίδες, για την παροχή “έξυπνης πληροφόρησης” σε πολίτες και 

επισκέπτες 

iii. Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση τω χρηστών σχετικά με τις 

τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην 

ευρύτερη περιοχή 

iv. Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων 

2. Εφαρμογές User-Generated Content (UGC), Πληθοπορισμού (Crowdsourcing), 

Mobile Crowdsensing (MCS), όπως : 

i. Σύστημα προώθησης της συμμετοχής των πολιτών στην βελτίωση των 

υπηρεσιών του Δήμου και της Πόλης, (Πρόγραμμα Ανταποδοτικής 

Συμμετοχής) 

ii. e-albums με επιλεγμένα θέματα από τις σχεδιαζόμενες θεματικές 

πολιτιστικές διαδρομές και δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του 

θεματικού αποθέματος με αξιοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών για τη 

συλλογή των σχετικών πληροφοριών με μεθόδους User-Generated Content 

(UGC)  
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iii. Εφαρμογές αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες και ηλεκτρονικές 

κοινότητες για ανταλλαγή ιδεών, σύγκριση εμπειριών και διασκέδαση, 

(Social Wall, Chat Rooms) 

iv. Σύστημα προώθησης και αξιολόγησης των προτιμήσεων του κοινού 

σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες του Δήμου 

γενικότερα, με μεθόδους Mobile Crowdsourcing 

v. Εφαρμογές Μοντελοποίησης Χρηστών και Τοποθεσιών με μεθόδους 

Mobile Crowdsensing (MCS) 

vi. Σύστημα καταγραφής και αποστολής προτάσεων, παραπόνων& 

καταγγελιών των πολιτών, για θέματα καθημερινότητας αλλά και για 

καταγγελίες και προτάσεις των καταναλωτών σχετικά με την αξιοπιστία των 

προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών των επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών της Πλατφόρμας, καθώς και θέματα Αστικής Κινητικότητας 

(πχ. καταγγελίες παράνομης στάθμευσης, Επικίνδυνα σημεία, κλπ.) 

vii. Εφαρμογή Καθορισμού του Προφίλ των Χρηστών 

3. Εφαρμογές παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών για την τόνωση της 

τοπικής αγοράς, όπως : 

i. Εκπτωτικές Προσφορές, στους χρήστες από τις επιχειρήσεις της περιοχής 

ii. Κάρτες Αφοσίωσης 

iii. Προσφορές με τη χρήση QR Κουπονιών 

iv. Κουπόνια Προπληρωμής 

v. Εφαρμογή παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών από τις 

επιχειρήσεις της περιοχής, στους χρήστες της πλατφόρμας, με βάση την 

τοποθεσία του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, (Geofencing). 

vi. Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης (Loyalty Card) 

vii. Κάρτες Προνομίων (Club Card) 

4. Εφαρμογές έξυπνης Πόλης που θα ενισχύσουν την λειτουργικότητα της 

Πλατφόρμας, όπως: 

i. Οδηγός Πόλης με το σύνολο των καταστημάτων της περιοχής μελέτης, 

καθώς και άλλα χρήσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής όπως παραλίες, 
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παρκινγκ, χώροι πρασίνου, χώροι πολιτισμικού ενδιαφέροντος, κρατικές 

υπηρεσίες κλπ. για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημεία 

ενδιαφέροντος και υπηρεσίες. 

ii. Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων στα Πάρκινγκ της περιοχής 

iii. Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων για Επιχειρήσεις Εστίασης 

iv. Τιμοκατάλογοι Προϊόντων Εμπορικών καταστημάτων 

v. Μενού Επιχειρήσεων Εστίασης 

vi. Εφαρμογές Social Gaming (Διαγωνισμοί, Κουίζ, Παιχνίδια, Ξυστό), με 

πραγματικές ανταμοιβές σε κουπόνια προπληρωμής ή και πόντους, για την 

αύξηση της διασκέδασης κατά χρήση της Πλατφόρμας και την παράλληλη 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της αφοσίωσης του καταναλωτικού 

κοινού. 

vii. Σύστημα «Οδηγός του Επισκέπτη» υπό την μορφή Q&A 

5. Εφαρμογές ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας όπως : 

i. Σύστημα προώθησης της συλλογικής χρήσης ιδιωτικών οχημάτων (car 

pooling) 

ii. Εφαρμογή Smart City τύπου Taxibeat ή Uber, η οποία θα χρησιμοποιείται 

χωρίς χρέωση, από τα ταξί της περιοχής 

6. Εργαλεία Υποστήριξης & Διαχείρισης της Πλατφόρμας όπως : 

i. Σύστημα Υποστήριξης CMS της Πύλης 

ii. Σύστημα Υποστήριξης CMS της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών 

iii. Σύστημα Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών & προτάσεων 

iv. Σύστημα Άμεσης Ενημέρωσης των πολιτών για θέματα Πολιτικής 

Προστασίας & Αστικής Κινητικότητας (πχ. κλειστοί δρόμοι, προβλήματα 

διέλευσης, πυρκαγιά σε κτήριο κλπ.) 

v. Σύστημα Web Analytics με την εφαρμογή τεχνολογίας Τεχνητής 

Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), για την στοχευμένη ενημέρωση του 

καταναλωτικού κοινού 

vi. Σύστημα Υπηρεσιών Διαδικτυακής Προώθησης Ιστοσελίδας SEO 
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Κάποια από τα παραπάνω υποσυστήματα, αποτελούν μέρος της Εφαρμογής Κινητών 

Συσκευών ενώ τα τελευταία 6 αποτελούν μέρος της Διαδικτυακής Πύλης. Όλα τα 

υποσυστήματα της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών, θα εμφανίζονται μέσα στη διαδικτυακή 

πύλη. 

Για την υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του Έργου, προβλέπονται οι παρακάτω 

υπηρεσίες: 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, καταχώρησης του πρωτογενούς υλικού, φιλοξενίας 

συστημάτων, συντήρησης, προβολής και εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

 Δράσεις Δημοσιότητας 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικές τεχνικές προδιαγραφές κάθε 

υπηρεσίας – υποσυστήματος και του ζητούμενου εξοπλισμού, τα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Όλα τα υποσυστήματα θα συνεργάζονται μεταξύ τους με 

τρόπο διαφανή για τον τελικό χρήστη. 

Η πρόταση αφορά δυο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης για την 

προσθήκη επιπλέον γλωσσών σε επόμενη φάση. 

 

2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.2.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

Η πύλη θα ακολουθεί τις αρχές του Responsive Web Design δηλαδή οι ιστοσελίδες θα 

διαμορφώνονται ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης στην οποία εμφανίζονται. Θα είναι 

επίσης MobileFriendly δηλαδή σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή (iPhone, iPad, Android, 

Blackberryetc.) ο επισκέπτης να μη χρειάζεται να κάνει μεγέθυνση ή πλάγια κύλιση για να 

διαβάσει με ευκολία το περιεχόμενο τους. 

Αποτελεί βασική προϋπόθεση, ο σχεδιασμός του CMS της Πύλης, να παρέχει εγγενώς την 

απαραίτητη ευελιξία και να επιτρέπει την παραμετροποίηση του συστήματος για την 

προσθήκη νέων διαδικασιών και εκτέλεση επεκτάσεων από τους χρήστες του, χωρίς την 

παρέμβαση του αναδόχου. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) που θα προσφερθεί πρέπει να παρέχει μια 

ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και 

ενημέρωση διαδικτυακών τόπων, και να εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική 

παρουσίαση του περιεχομένου. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει αφενός τη 
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δυνατότητα εύκολης εισαγωγής πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών (για την 

αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και αφετέρου τις απαραίτητες 

εφαρμογές για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη. 

To Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), θα πρέπει να εξασφαλίζει, κατ’ ελάχιστο, τα 

ακόλουθα: 

1. Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (ΟpenΑrchitecture), δηλαδή υποχρεωτική 

χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: 

 Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εφαρμογών 

της Διαδικτυακής Πύλης και των υποσυστημάτων της.  

 Την επεκτασιμότητα (Scalability) των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη 

δομή και αρχιτεκτονική τους. 

 Οι εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, 

διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και 

υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

o Τεκμηριωμένα API (ApplicationProgrammingInterface) τα οποία να 

επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, 

όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με 

εφαρμογές και δεδομένα, με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων 

μελλοντικών αναγκών. 

o Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές 

βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, κλπ.). 

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή 

αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού 

3. Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 

μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική 

εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη 

συντήρησή του, σύμφωνα με την οποία, τα δεδομένα και το περιεχόμενο της 

δικτυακής πύλης του συστήματος αποθηκεύονται σε Βάσεις Δεδομένων 
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(DatabaseServers), ενώ το λογισμικό και οι εφαρμογές των χρηστών που 

προσφέρονται μέσω δικτυακής πύλης, θα εκτελούνται σε εξυπηρετητές εφαρμογών 

(applicationservers). Οι τελικοί χρήστες, αφού πρώτα πιστοποιηθούν, θα έχουν 

πρόσβαση στις εφαρμογές μέσα από επιτραπέζιους webbrowsers (υποστηρίζοντας 

τους πλέον διαδεδομένους webbrowsers, όπως Internet Explorer, MozillaFirefox, 

GoogleChromeκλπ). 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος, θα πρέπει να ικανοποιεί βασικές τεχνικές 

απαιτήσεις, όπως: 

4. Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), που 

έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή των bigdata 

και του cloudcomputing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί 

θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την 

Ευρώπη. 

5. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων, που θα αποτελέσουν 

διακριτά τμήματα της Διαδικτυακής Πύλης, σε ένα ενιαίο web-based διαχειριστικό 

περιβάλλον, το οποίο θα αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας», με στόχο τα εξής: 

 Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων  

 Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις 

διεπαφές χρηστών με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πύλης 

6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 

ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την 

εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου. 

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των 

χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα.  

7. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση 

των λειτουργικών χαρακτηριστικών και την ευκολία εκμάθησης τους 

8. Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς τροποποίησης και επέκτασης των 

εφαρμογών την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει 

9. Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη 

βέλτιστη απόδοση της Διαδικτυακής Πύλης 
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10. Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το 

σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση 

επανεισαγωγή του κωδικού (SingleSign On) 

11. Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο 

editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή 

εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.) 

12. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε 

κατηγορία περιεχομένου 

13. Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και 

ανακοινώσεις. Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνεται από ένα 

κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των 

υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed 

14. Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να 

ενσωματώνονται στο CMS, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση 

ενεργειών SearchEngineOptimization. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον 

τα εξής: 

 TitleTagcustomization 

 Static, Keyword-richURL’s 

 Meta Tag customization 

 Headings customization 

 404 Error friendly pages 

15. Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα πρέπει να 

εκτυπώνεται μόνο το περιεχόμενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout της 

σελίδας 

16. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για διαχείριση (δημιουργία - κατάργηση) 

των εσωτερικών συνδέσμων (hyperlinks)  

17. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών 

σελίδων 

18. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του 

look&feel της Πύλης (themes, templates, styles) 
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19. Θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα 

20. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων, 

με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο 

21. Θα πρέπει να υποστηρίζεται λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης 

22. Θα δοθεί έμφαση στην ενοποίηση των νέων και υφιστάμενων εφαρμογών σε ένα 

ενιαίο λειτουργικό σύνολο 

23. Θα καθοριστεί πλαίσιο Στρατηγικής Έξυπνης Πόλης και οι προς υλοποίηση δράσεις 

να εντάσσονται σε αυτό 

24. Θα ληφθεί μέριμνα για τη δυνατότητα λειτουργίας των σχεδιαζόμενων εφαρμογών 

και υπηρεσιών σε περιβάλλον εικονικών μηχανών 

25. Να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), 

σχετικά με το συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου, ώστε οι συλλογές 

περιεχομένου να είναι συμμορφούμενες με το πρωτόκολλο διάθεσης 

μεταδεδομένων OAI-PMH και να διατεθούν στην ευρωπαϊκή πολιτιστική ψηφιακή 

βιβλιοθήκη, εξασφαλίζοντας την διεθνή προβολή του περιεχομένου σας, αλλά και 

την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας μέσω συνδέσμων ανακατεύθυνσης, 

https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate) 

Ειδικότερα, για τα σημαντικότερα εκ των ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών του 

Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου, θα πρέπει να υποστηρίζονται αναλυτικότερα κατ’ 

ελάχιστον οι εξής λειτουργικές δυνατότητες: 

Διαχείριση μέσω Web 

Όλη η διαχείριση της πύλης θα πρέπει να γίνεται με την χρήση ενός web περιβάλλοντος, 

έτσι ώστε η διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των λειτουργιών της πύλης να 

μπορεί να διεξαχθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  

Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού 

στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός 

υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet και έναν κοινό webbrowser. 

Διαχείριση σελίδων 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον 

εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το 
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περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς 

αριθμητικό περιορισμό.  

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή 

να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.  

Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 Δενδρική απεικόνιση της δομής της Διαδικτυακής πύλης 

 Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu) 

 Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

 Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή κατοπτρική δομή μεταξύ γλωσσών 

 Εύχρηστο HTML Editor τουτύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

 Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας 

Διαχείριση αρχείων 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει  τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δημιουργεί και να 

διαχειρίζεται φακέλους αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα 

στο website (έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.).  

Η διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία preview για τις εικόνες. 

Κατάλογοι δεδομένων 

To CMS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη 

δημιουργία Πινάκων βάσεων δεδομένων, δίχως να απαιτείται η δημιουργία κώδικα SQL.  

Ο διαχειριστής της πύλης θα πρέπει, με visual τρόπο, να μπορεί να δημιουργεί ή να 

επεμβαίνει σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη διαδικτυακή πύλη. 

Για κάθε κατάλογο δεδομένων θα πρέπει να δημιουργείται αυτόματα και η αντίστοιχη 

φόρμα εισαγωγής στοιχείων, καθώς και η λίστα αναζήτησης των εγγραφών σε αυτό τον 

πίνακα, για την διαχείριση τους.  

Οι πίνακες και τα δεδομένα που θα δημιουργούνται μέσα στον κατάλογο δεδομένων, θα 

πρέπει να υποστηρίζουν αυτόματα πολυγλωσσικότητα και μπορούν να δοθούν σε αυτά τα 

απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στις ομάδες χρηστών. 
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Τα δεδομένα των καταλόγων αυτών θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν εύκολα και 

γρήγορα σε οποιαδήποτε σελίδα της πύλης, να μορφοποιηθούν και να «ντυθούν» 

εικαστικά με κάποιο πρότυπο περιεχομένου. 

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look&feel) 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών εικαστικών 

θεμάτων, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών απεικόνισης του περιεχομένου.  

Θα πρέπει να παρέχει πλήρη ελευθερία στον σχεδιαστή των εικαστικών προτύπων 

(webdesigner) και να του επιτρέπει να φτιάξει οποιοδήποτε εικαστικό επιθυμεί.  

Τα εικαστικά θέματα αποτελούνται από τρία είδη αντικειμένων: 

1. Τα πρότυπα σελίδων όπου καθορίζουν την μορφοποίηση των σελίδων. 

2. Τα πρότυπα περιεχομένου όπου ορίζουν την μορφοποίηση και το εικαστικό των 

δυναμικών modules.  

3. Τα Assets, όπου είναι όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται στο εικαστικό, όπως 

φωτογραφίες, CSS, JavaScriptetc. 

Επιπλέον, το CMS θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση περισσοτέρων 

του ενός  εικαστικών θεμάτων, προκειμένου να μπορεί να αλλάζει γρήγορα και εύκολα το 

look&feel της πύλης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Τα εικαστικά θέματα θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν, δίχως να απαιτείται παρέμβαση 

στη δομή ή στο περιεχόμενο της πύλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποτελούν την άριστη 

λύση για περιστασιακή ή εποχιακή αλλαγή του εικαστικού (π.χ. Χριστούγεννα και Πάσχα, 

καλοκαίρι ή χειμώνας), ενώ παράλληλα θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα γρήγορο 

layoutlifting μελλοντικά. 

 

2.2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να μεταφορτώνει την εφαρμογή κινητών συσκευών, 

(απολύτως δωρεάν) από τις καθιερωμένες αγορές εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας 

(AppleAppStore και Google) για συσκευές τύπου AppleiΟS και GoogleAndroid ή ισοδύναμες, 

αντίστοιχα. 

Όλα τα υποσυστήματα της Εφαρμογής, θα συνεργάζονται μεταξύ τους με τρόπο διαφανή 

για τον τελικό χρήστη, ενώ η Εφαρμογή θα μπορεί να προβάλλεται και στην Πύλη κατά τον 

ίδιο τρόπο που εμφανίζεται και στις κινητές συσκευές. 
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Αποτελεί βασική προϋπόθεση, ο σχεδιασμός του CMS της Εφαρμογής κινητών συσκευών, 

να παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και να επιτρέπει την παραμετροποίηση του 

συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών και εκτέλεση επεκτάσεων από τους 

χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου. 

Η πρόταση αφορά δυο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης για την 

προσθήκη επιπλέον γλωσσών σε επόμενη φάση. Η γλώσσα της εφαρμογής, θα επιλέγεται 

αυτόματα από το Σύστημα, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη Γλώσσα του Λειτουργικού 

Συστήματος της Συσκευής. Εάν η Γλώσσα του Λειτουργικού Συστήματος της Συσκευής, δεν 

είναι τα Ελληνικά ή τα Αγγλικά, τότε αυτόματα θα επιλέγεται η Αγγλική γλώσσα. 

Βασικές Υπηρεσίες 

Οι εφαρμογή θα διατίθεται δωρεάν από τα επίσημα καταστήματα των Google (PlayStore) 

και Apple (iTunes), παρέχοντας κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω υπηρεσίες : 

 Κατηγοριοποιημένη και εύκολα προσβάσιμη πληροφορία  

 Δυνατότητα Δημιουργίας και αποστολής Αναφορών (Report) από τους χρήστες 

προς τον Δήμο 

 Διαδραστικός Χάρτης 

 Προβολή Θέσης 

 Πολυγλωσικό περιβάλλον 

 Μενού Πλέγματος (GridMenu) 

 Υποστήριξη RSS 

 Υποστήριξη πολυμεσικού περιεχομένου 

 Λειτουργία «Push Notifications» 

 Δυνατότητα «Geolocation»  

 Δυνατότητα λήψης της εφαρμογής και μέσω QR-Code 

 Δυνατότητα δημιουργίας Λειτουργίας Αγαπημένων Σελίδων (Favorites)   

Διαχείριση μέσω Web 

Όλη η διαχείριση των υποσυστημάτων της Εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται με την χρήση 

ενός web περιβάλλοντος, έτσι ώστε η διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των 

λειτουργιών της Εφαρμογής να μπορεί να διεξαχθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  
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Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού 

στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός 

υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet και έναν κοινό webbrowser. 

Διαχείριση σελίδων 

Το CMS της Εφαρμογής, θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του 

περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν 

δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων& σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και 

να δημιουργούν νέες σελίδες ή σημεία, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.  

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες 

και σημεία ή να ενημερώσουν τα υπάρχοντα, με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να 

απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.  

Η διαχείριση των σελίδων και σημείων, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu) 

 Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

 Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας ή του υποσυστήματος της Εφαρμογής 

Διαχείριση αρχείων 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει  τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δημιουργεί και να 

διαχειρίζεται φακέλους αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα 

στην εφαρμογή (έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.).  

Η διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία preview για τις εικόνες. 

Κατάλογοι δεδομένων 

To CMS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη 

δημιουργία Πινάκων βάσεων δεδομένων, δίχως να απαιτείται η δημιουργία κώδικα SQL.  

Για κάθε κατάλογο δεδομένων θα πρέπει να δημιουργείται αυτόματα και η αντίστοιχη 

φόρμα εισαγωγής στοιχείων για την διαχείριση τους.  

Τα δεδομένα των καταλόγων αυτών θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν εύκολα και 

γρήγορα στις σελίδες της εφαρμογής, να μορφοποιηθούν και να «ντυθούν» εικαστικά με 

κάποιο πρότυπο περιεχομένου. 

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look&feel) 
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Το CMS της Εφαρμογής, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 

διαφορετικών εικαστικών θεμάτων, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών 

απεικόνισης του περιεχομένου. Επιπλέον, το CMS θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση 

περισσοτέρων του ενός  εικαστικών θεμάτων, προκειμένου να μπορεί να αλλάζει γρήγορα 

και εύκολα το look&feel της Εφαρμογής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Τα εικαστικά θέματα θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν, δίχως να απαιτείται παρέμβαση 

στη δομή ή στο περιεχόμενο της Εφαρμογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποτελούν την 

άριστη λύση για περιστασιακή ή εποχιακή αλλαγή του εικαστικού (π.χ. Χριστούγεννα και 

Πάσχα, καλοκαίρι ή χειμώνας), ενώ παράλληλα θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα γρήγορο 

layoutlifting μελλοντικά. 

Λειτουργία «PushNotifications» για την αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τους 

χρήστες 

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου της πλατφόρμας (CMS), θα πρέπει να  

υποστηρίζεται η δυνατότητα μαζικής αποστολής Ειδοποιήσεων – Ενημερώσεων – Δελτίων 

Προσφορών - Τύπου, στους χρήστες της εφαρμογής με την μέθοδο του «PushNotifications». 

Οι ειδοποιήσεις, θα πρέπει να εμφανίζονται στους χρήστες, ακόμα και όταν η εφαρμογή 

δεν θα είναι σε λειτουργία. Σε αυτή τη περίπτωση, η συσκευή θα πρέπει να έχει σύνδεση 

3G ή WIFI. Ο πολίτης που έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, θα 

πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από τον Δήμο, με τον ίδιο τρόπο που σήμερα 

λαμβάνει SMS. 

Διαδραστικός Χάρτης 

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό χάρτη στον οποίο θα 

εμφανίζονται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Η απεικόνιση της πληροφορίας στον χάρτη θα 

γίνεται με σύγχρονο και κατανοητό στον χρήστη τρόπο, προβάλλοντας τις βασικές 

πληροφορίες του σημείου, όπως την φωτογραφία και την κατηγορία υπαγωγής.  

Η απεικόνιση των πληροφοριών στον χάρτη θα μπορεί να οριστεί από τον χρήστη, στην 

προβολή επιλεγμένων κατηγοριών με την χρήση απλών φίλτρων περιορίζοντας την 

πληροφορία μόνο στα σημεία αναζήτησης. Παράλληλα, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας 

γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης, οι χρήστες θα μπορούν να  εντοπίσουν στον χάρτη, τί 

ακριβώς βρίσκεται δίπλα τους, όπως π.χ. παρκινγκ, ποδηλατόδρομοι, κλπ.  

Για κάθε σημείο που προβάλλεται στο χάρτη ο χρήστης μπορεί να πάρει οδηγίες πλοήγησης 

για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει. 
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Προβολή Θέσης 

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει τη θέση του πάνω στον χάρτη (με 

την χρήση ενσωματωμένης τεχνολογίας GPS, που διαθέτουν πλέον όλα τα 

mobilesmartphone) και βέβαια να φιλτράρει τα σημεία προβολής ανά κατηγορία 

προβαλλόμενου περιεχόμενου. Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να προβάλει τη τρέχουσα 

θέση του χρήστη, εφόσον διατίθεται αυτή η πληροφορία.  

Δυνατότητα Γεωπροσδιορισμού «Geolocation» 

Η πλατφόρμα, αναγνωρίζοντας την τοποθεσία ενός χρήστη, θα πρέπει να μπορεί να του 

προσφέρει την καταλληλότερη πληροφόρηση κατά περίπτωση, διασφαλίζοντας το 

ενδιαφέρον που θα έχει αυτή για το ίδιο. Λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικά δεδομένα, θα 

πρέπει να μπορεί να ειδοποιεί τον χρήστη ότι βρίσκεται κοντά σε ένα σημείο 

ενδιαφέροντος που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του συστήματος ή να του 

προτείνει τα κοντινότερα σε αυτόν σημεία ενδιαφέροντος. 

Δημιουργία Λειτουργίας Αγαπημένων Σελίδων (Favorites) 

Αυτή η υπηρεσία, θα επιτρέπει στους χρήστες της εφαρμογής να αποθηκεύουν σελίδες 

αγαπημένων μέσα στην Εφαρμογή. Με ένα κουμπί στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, ο 

χρήστης της εφαρμογής, θα μπορεί να αποθηκεύει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν κατά 

κύριο λόγο, ως αγαπημένες. 

Μενού Πλέγματος (GridMenu) 

Η παρουσίαση των κατηγοριών θα πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια Μενού Πλέγματος, 

(GridMenu). Το μενού πλέγματος θα πρέπει να επιτρέπει την απεικόνιση της κεντρικής 

οθόνης, ως πλέγμα αντί για λίστα, ενώ ο διαχειριστής του Συστήματος, θα πρέπει να μπορεί 

να επιλέξει από λίστα επιλογών, την γραφική απεικόνιση της πληροφορίας. Για το λόγο 

αυτό, θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα, να επιλέγει ανάμεσα σε διάφορες μορφές 

μενού πλέγματος.  

Είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα από το CMS να αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης της 

πληροφορίας ακόμα και ανάμεσα σε λειτουργίες της Εφαρμογής. Ο Υποψήφιος ανάδοχος 

πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. 

Λήψη της εφαρμογής και μέσω τεχνολογίας QR-Code 

Εναλλακτικά, για τους χρήστες που διαθέτουν λογισμικό ανάγνωσης QR κωδικών (code) στο 

κινητό τους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στον Δήμο, έναν έξυπνο κωδικό QR που, 
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ανάλογα με τη συσκευή, ανακατευθύνει το χρήστη να κατεβάσει τη σωστή έκδοση της 

εφαρμογής. 

Διαχείριση Γλωσσών 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι απλό στη χρήση και να μην απαιτεί καμία γνώση 

προγραμματισμού Η/Υ για την διαχείρισή του. Θα πρέπει να περιλαμβάνει εργαλείο 

μετάφρασης των μνημάτων, ετικετών, όρων και κάθε είδους λεκτικού που περιέχεται στην 

Εφαρμογή κινητών συσκευών, έτσι ώστε ανάλογα με την γλώσσα του λειτουργικού 

συστήματος της κινητής συσκευής, να παρουσιάζονται και τα λεκτικά των Εφαρμογών. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή του συστήματος, να μπορεί 

να προσθέτει όσες γλώσσες επιθυμεί, (με τις σχετικές μεταφράσεις) και όταν μία γλώσσα 

λειτουργικού της κινητής συσκευής, δεν περιλαμβάνεται στις μεταφράσεις, να επιλέγεται 

αυτόματα η Αγγλική. 

 

2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η Πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω Εφαρμογές - Συστήματα: 

2.3.1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.3.1.1 Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης (μέςω κινητού τηλεφώνου) με τη 

διάδραση με beacons σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα της περιοχής μελέτης 

O επισκέπτης θα πρέπει να μπορεί είτε από κεντρικό μενού είτε από τους χάρτες με τη 

βοήθεια εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης του (GPS) να αντλεί από το σύστημα όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για σημεία που τον ενδιαφέρουν και βρίσκονται εγγύτερα σε 

αυτόν. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο χρήστη να ψάξει για σημεία ενδιαφέροντος 

συγκεκριμένου τύπου (π.χ. μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτιστικής 

κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα της περιοχής μελέτης κ.λπ.).  

Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει σημεία ενδιαφέροντος με σημείο αναφοράς 

την τρέχουσα θέση του. Έτσι ο εκάστοτε χρήστης θα μπορεί να αναζητά και να εντοπίζει 

πάνω στον ψηφιακό χάρτη σημεία ενδιαφέροντος όπως μουσεία, ιστορικά αξιοθέατα, 

εκκλησίες, μοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

καταλύματα, εκδηλώσεις, πάρκα και κέντρα διασκέδασης.  
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Στην προβολή χάρτη θα υπάρχουν φίλτρα ώστε να εμφανίζονται τα ζητούμενα σημεία 

ενδιαφέροντος βάσει αυτών (π.χ. Κατηγορίες). Επιλέγοντας ένα σημείο ενδιαφέροντος στον 

χάρτη ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την πλοήγηση σε αυτό (GoogleMaps Navigation 

κλπ.).  

Σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος θα εγκατασταθεί δίκτυο από beacons. Τα εν λόγω 

beacons θα επικοινωνούν με την εφαρμογή που θα έχει εγκατασταθεί στα κινητά 

τηλέφωνα των τουριστών. Μέσω των beacons θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του 

επισκέπτη με πληροφορία, ανάλογα με την θέση στην οποία βρίσκεται. Τα Beacons είναι 

συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία BluetoothLow Energy (BLE) για την 

επικοινωνία με συσκευές όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα. Το βασικό τους χαρακτηριστικό 

είναι ότι επιτρέπουν την επικοινωνία σε απόσταση μέχρι και 70 μέτρα, ενώ η διάρκεια ζωής 

της μπαταρίας μπορεί να είναι από 3 έως και 5 έτη ανάλογα με την χρήση. Εφαρμογές των 

Beacons βρίσκουμε σε τομείς όπως ο τουρισμός, εμπορικά καταστήματα κ.α. 

 

2.3.1.2 Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης με τη διάδραση με QR-Code Πινακίδες, για 

την παροχή “έξυπνης πληροφόρησης” σε πολίτες και επισκέπτες 

Στο πλαίσιο της τουριστικής ανάδειξης του Δήμου και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, η Δράση προβλέπει τη τοποθέτηση 

QR-Code πληροφοριακών πινακίδων σε καίρια σημεία τουριστικού και πολιτισμικού 

ενδιαφέροντος.  Πρόκειται για πινακίδες οι οποίες περιλαμβάνουν ένα γραμμωτό κωδικό 2 

διαστάσεων (barcode τύπου QR code), ο οποίος μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό 

κινητών συσκευών (τηλεφώνου και tablet) και να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη 

ιστοσελίδα του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης. 

Ο επισκέπτης θα πρέπει να μπορεί να σκανάρει τον κωδικό QR της πινακίδας που θα 

μπορεί να υπάρχει σε διάφορα σημεία με συγκεκριμένη ένδειξη, και μέσω του έξυπνου 

κινητού τηλεφώνου του να έχει πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για τα τουριστικά 

σημεία ενδιαφέροντος άμεσα χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύει χρόνο για αναζήτηση (αφορά 

σημεία ενδιαφέροντος τα οποία είναι καταχωρημένα στο σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου της εφαρμογής και μέσου αυτού θα δημιουργούνται τα QR codes. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να εκτυπώσει και QR codes στα πλαίσια των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 
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2.3.1.3 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση τω χρηστών σχετικά με τις 

τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή 

Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει Ημερολόγιο Εκδηλώσεων που θα παρουσιάζει 

εκδηλώσεις και νέα, ενώ θα παρέχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων 

εκδηλώσεων.  

 

2.3.1.4 Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων 

Αντικείμενο του Συστήματος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών που θα βοηθούν τον Δήμο να 

διαχειρίζεται άμεσα και αυτοματοποιημένα την διαδικασία αναζήτησης και προσφοράς 

εργασίας, μεταξύ πολιτών και των επιχειρήσεών του, υποστηρίζοντας ένα ενεργό κοινωνικό 

δίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίζονται παράλληλα από υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης (SocialWall, Chat Rooms, κ.α.), που επίσης θα προσφέρονται από τη Πλατφόρμα. 

Μέσω του Συστήματος Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων, 

προσφέρουμε υπηρεσίες τόσο στις επιχειρήσεις του Δήμου, όσο και στους πολίτες και 

κυρίως τους νέους της περιοχής, δίνοντάς τους ένα δίαυλο επικοινωνίας σε θέματα 

ευρέσεως εργασίας. 

 

2.3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ USER-GENERATED CONTENT (UGC), ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ 
(CROWDSOURCING), MOBILE CROWDSENSING (MCS) 

Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία του Έργου, είναι η συμμετοχικότητα των 

πολιτών στον σχεδιασμό αλλά και στις αποφάσεις του Δήμου. Η συμμετοχή αυτή 

εξασφαλίζεται μέσω μίας σειράς Δράσεων που υλοποιούνται μέσω Εφαρμογών - 

Συστημάτων, σε κάθε στάδιο υλοποίησης του Έργου. Το σύνολο των Εφαρμογών – 

Συστημάτων, περιγράφεται παρακάτω. 

 

2.3.2.1 Σύστημα προώθησης της συμμετοχής των πολιτώνστην βελτίωση των υπηρεσιών 

του Δήμου και της Πόλης, (Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Συμμετοχής) 

Το «Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Συμμετοχής», επιβραβεύει τους πολίτες που συμμετέχουν 

σε συγκεκριμένες Δράσεις Κοινωφέλειας του Δήμου, με πόντους στην Κάρτα Προνομίων. 

Μια πρόσκληση στο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Συμμετοχής, αφορά μία Δράση που 

λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο τόπο και συγκεκριμένη ώρα. Εάν ο χρήστης της 

Εφαρμογής, βρεθεί στον τόπο που διεξάγεται η Δράση όπως ορίζει το πρόγραμμα, τότε 
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αυτόματα θα κερδίζει τους πόντους που αντιστοιχούν στην παρουσία του στη συγκεκριμένη 

Δράση. Διαφορετικές Δράσεις, θα επιβραβεύουν την συμμετοχή με διαφορετικούς πόντους 

στην Κάρτα Προνομίων της Πλατφόρμας. 

 

2.3.2.2 e-albums με επιλεγμένα θέματα από τις σχεδιαζόμενες θεματικές πολιτιστικές 

διαδρομές και δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του θεματικού αποθέματος με 

αξιοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών για τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών 

Στο πλαίσιο της τουριστικής ανάδειξης του Δήμου και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, προβλέπεται η δημιουργία 

θεματικών e-albums με φωτογραφίες και πληροφορίες από επιλεγμένα σημεία τουριστικού 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Σε αυτά τα albums οι χρήστες της Εφαρμογής, θα έχουν τη 

δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά, προτείνοντας σημεία ενδιαφέροντος με 

φωτογραφίες και κείμενα που οι ίδιοι έχουν γράψει. Με τη σειρά της η διαχείριση της 

Πλατφόρμας, θα αποφασίζει εάν ένα προτεινόμενο σημείο, αξίζει να εισαχθεί στο e-album 

και εάν θεωρήσει πως αξίζει, τότε θα το εισάγει μέσω του CMS του /συστήματος. 

 

2.3.2.3 Εφαρμογές αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες και ηλεκτρονικές κοινότητες 

για ανταλλαγή ιδεών, σύγκριση εμπειριών και διασκέδαση, (Social Wall, Chat Rooms) 

Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Πλατφόρμας, θα είναι η ευαισθητοποίηση και η 

ενεργός συμμετοχή του κοινού στις Δράσεις του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτής της 

συμμετρικότητας των πολιτών, θα χρησιμοποιήσουμε μία σειρά εργαλείων, ευρέως 

διαδεδομένα στα socialmedia, τα οποία θα φέρουν αυτούς τους ευαισθητοποιημένους 

πολίτες πιο κοντά και θα τους βοηθήσουν να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν 

ιδέες και απόψεις, καθώς και να συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος για 

την αναβάθμιση της Τοπικής Αγοράς και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 

αποτυπώματος της ευρύτερης περιοχής. 

2.3.2.3.1 Εφαρμογή Social Wall 

Ένα τέτοιο εργαλείο που οφείλει ο υποψήφιος ανάδοχος να παράσχει στη Πλατφόρμα είναι 

το Social Wall. 

Αυτή η λειτουργία θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός χώρου στη Πλατφόρμα, όπου οι 

χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αφορά τη λειτουργία κοινωνικού 

δικτύου μέσα στην εφαρμογή. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να στείλουν αναρτήσεις 
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και φωτογραφίες, να εντοπίζουν την γεωγραφική θέση των φωτογραφιών άλλων χρηστών 

και να σχολιάζουν τις αναρτήσεις τους. Μπορούν να φωτογραφίσουν σημεία 

ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις της αρεσκείας τους και να τις προωθήσουν στη κοινότητα 

μαζί με χρήσιμα σχόλια. 

Έτσι, η αφοσίωση των χρηστών στη Πλατφόρμα, αυξάνεται από μόνη της. 

Η λειτουργία, οφείλει να είναι ιδιαίτερα εξατομικεύσιμη, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ένα απλό Τείχος Ειδήσεων (FanWall) ή να προσομοιάζει τη λειτουργία του Facebook. 

2.3.2.3.2 Εφαρμογή ChatRooms 

Επίσης για την διασκέδαση των χρηστών και την προσέλκυση νεανικού κοινού, σε 

πραγματικό χρόνο, η Εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα συνομιλίας, ώστε  οι 

χρήστες χρησιμοποιώντας δημόσια ή ιδιωτικά chatrooms, να μπορούν να συνομιλήσουν σε 

πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας websockets. 

 

2.3.2.4 Σύστημα προώθησης και αξιολόγησης των προτιμήσεων του κοινού σχετικά με τη 

λειτουργία της Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες του Δήμου γενικότερα, με μεθόδους 

MobileCrowdsourcing 

Η Πλατφόρμα θα πρέπει να προωθήσει την περαιτέρω ενημέρωση και συμμετοχή του 

κοινού, με τη χρήση Εφαρμογών Πληθοπορισμού (Crowdsourcing), με στόχο να 

εξασφαλίσει την αποδοχή των υλοποιούμενων δράσεων και να ευαισθητοποιήσει το κοινό 

για τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. 

Ένας καλός τρόπος συμμετοχής των πολιτών στο εγχείρημα, είναι μέσω μίας Εφαρμογής 

που θα δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ολοκληρωμένων ερευνών με σύνθετες ερωτήσεις 

και λογικά βήματα, ενώ θα παρέχει και τη δυνατότητα εξαγωγής των απαντήσεων και των 

χρηστών σε αρχεία csv, όπως και τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με διαγράμματα 

και γραφικά. Θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων Ερευνών – 

Δημοσκοπήσεων από τους διαχειριστές της Πλατφόρμας. 

Μέσα από την συμμετοχή των πολιτών στις έρευνες της Πλατφόρμας, θα εξάγονται 

χρήσιμα συμπεράσματα για τον βαθμό αποδοχής των δράσεων αλλά και τα λάθη και οι 

τυχόν παραλείψεις που υπάρχουν. 
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2.3.2.5 Εφαρμογή Μοντελοποίησης Χρηστών και Τοποθεσιών με μεθόδους 

MobileCrowdsensing (MCS) 

Τα Δίκτυα Αισθητήρων (WirelessSensorNetworks, WSN) αποτελούν μια ραγδαία 

ανερχόμενη δικτυακή τεχνολογία. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από ένα μεγάλο πλήθος 

διασκορπισμένων αυτόνομων αισθητήρων για την παρακολούθηση φυσικών ή 

περιβαλλοντικών συνθηκών, που ενσωματώνουν δυνατότητες υπολογισμού καθώς και 

ασύρματης επικοινωνίας. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν τη βάση για την τεχνολογία του 

MobileCrowdsensing (MCS), μία έννοια που σχετίζεται με τον πληθοπορισμό 

(crowdsourcing). Η έννοια crowdsensing, είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις crowd 

(πλήθος) και sensing (αίσθηση). Ως MobileCrowdsensing ορίζεται εκείνη η διαδικασία μέσα 

από την οποία γίνεται συλλογή δεδομένων από αισθητήρες ενός πλήθους συσκευών με 

στόχο την παραγωγή μιας καθολικής εικόνας. Συνεπώς, οι crowdsensing εφαρμογές μέσα 

από την ικανότητα συλλογής μετρήσεων από τους αισθητήρες μπορούν να τις 

επεξεργαστούν με σκοπό την ορθή χρήση της πληροφορίας. Το πλήθος στις εφαρμογές 

αυτές είναι στη περίπτωσή μας, οι κινητές συσκευές (mobiledevices) που έχουν 

εγκατεστημένη τη Πλατφόρμα μας. 

Η ανθρώπινη συμμετοχή είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

MCS εφαρμογών, και η ανθρώπινη κινητικότητα προσφέρει πρωτοφανείς ευκαιρίες και για 

τη συλλογή και τη μετάδοση δεδομένων. Ταυτόχρονα όμως συνεπάγεται και προκλήσεις 

σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, τις οποίες οι σχεδιαστές των 

εφαρμογών καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

Συνοψίζοντας, η λειτουργία της Εφαρμογής MCS που θα χρησιμοποιήσουμε, αφορά στα 

ανεπεξέργαστα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες των κινητών συσκευών 

των χρηστών της Πλατφόρμας, (πχ. από την χρήση των LoyaltyScheme, RedemptionScheme, 

κλπ.) και θα αναλύονται από το ArtificialIntelligenceΣύστημα της Πλατφόρμας  και στην 

συνέχεια, αφού ακολουθούν κατάλληλη επεξεργασία μέσω αλγορίθμων παράγουν νέα 

δεδομένα προς χρήση. Τα δεδομένα στη συνέχεια, διατηρώντας το απόρρητο των 

προσωπικών στοιχείων (GDPR), θα δίνουν στους διαχειριστές της Πλατφόρμας και κατά 

συνέπεια στον Δήμο, αναλυτικά στοιχεία για: 

 την επιτυχία των επιμέρους Δράσεων και Συστημάτων της Πλατφόρμας,  

 την πραγματική εικόνα απόκρισης του κοινού στη χρήση των beacons και των 

QRCode Πινακίδων 
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 την επισκεψιμότητα και το αγοραστικό ενδιαφέρων του καταναλωτικού κοινού στις 

προσφορές των επιχειρήσεων της Πλατφόρμας 

 την συμμετοχή του κόσμου στις Δράσεις που οργανώνει ο Δήμος 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να περιγράψει την λειτουργία της Εφαρμογής 

MobileCrowdsensing (MCS) που θα χρησιμοποιήσει και τον τρόπο συλλογής και 

τροφοδότησης με BigData το ArtificialIntelligenceΣύστημα της Πλατφόρμας. 

 

2.3.2.6Σύστημα καταγραφής και αποστολής προτάσεων, παραπόνων & καταγγελιών των 

πολιτών 

Ειδικά το Σύστημα Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών &προτάσεων,θα ενισχύεται από 

την ύπαρξη εξειδικευμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (smartphone), για θέματα 

καθημερινότητας αλλά και για καταγγελίες και προτάσεις των καταναλωτών σχετικά με την 

αξιοπιστία των προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών των επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών της Πλατφόρμας, καθώς και θέματα Αστικής Κινητικότητας (πχ. καταγγελίες 

παράνομης στάθμευσης, Επικίνδυνα σημεία, κλπ.)  

Επειδή οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανεβάζουν προσφορές και διαφημίσεις των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένας 

μηχανισμός, ο οποίος θα μπορεί να καταγράφει και να παρακολουθεί τα παράπονα, τις 

καταγγελίες και τις προτάσεις των καταναλωτών σχετικά με την αξιοπιστία των 

προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών αλλά και για θέματα Αστικής Κινητικότητας (πχ. 

καταγγελίες παράνομης στάθμευσης, Επικίνδυνα σημεία, κλπ.). 

Ο κυριότερος σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει απλή και αυτοματοποιημένη 

λειτουργία στις υπηρεσίες των Διαχειριστών της Πλατφόρμας για την καταγραφή, 

παρακολούθηση και απάντηση των αιτημάτων που αφορούν καταγγελίες, προβλήματα και 

προτάσεις. 

Με το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργίας Αναφορών, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες 

να έρθουν σε επαφή με τη Πλατφόρμα και κατ’ επέκταση με τον Δήμο, με την αποστολή 

ενός μηνύματος, συνοδευόμενο με εικόνα και πληροφορίες γεωτοποθεσίας (geolocation). 

Θα μπορούν για παράδειγμα να καταγγείλουν μία προσφορά ως ανακριβή ή 

παραπλανητική, αποστέλλοντας στους διαχειριστές της Πλατφόρμας, εκτός από το κείμενο 

της αναφοράς, και την γεωγραφική τοποθεσία του συμβάντος, την κατηγορία του 

προβλήματος και μία φωτογραφία του προβληματικού προϊόντος, κλπ. 
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Εκτός της φωτογραφίας, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει το είδος του αιτήματος που έχει 

σκοπό να αποστείλει στην σχετική υπηρεσία του Δήμου, από μία λίστα προκαθορισμένων 

επιλογών. Τέλος θα μπορεί να επιλέξει να συνοδέψει το αίτημα του με ένα σύντομο 

κείμενο το οποίο του δίνεται η δυνατότητα να πληκτρολογήσει. 

Η εφαρμογή θα φροντίζει για την άμεση παράδοση της αναφοράς, στο Δήμο. Ενώ θα 

παίρνει αυτόματα την ακριβή θέση GPS του προβλήματος και την ώρα που ο πολίτης 

στέλνει την αναφορά του. Ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι να κάνει τη ζωή των 

πολιτών ευκολότερη, παρέχοντας άμεση πλατφόρμα για να γίνει συνεργός ο πολίτης με την 

όλη Δράση. 

Οι αναφορές, θα εισάγονται αυτόματα ως εγγραφές, στην Βάση Δεδομένων του 

Συστήματος Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών & προτάσεων, χωρίς τη παρέμβαση 

τρίτου. 

 

2.3.2.7 Εφαρμογή Καθορισμού του Προφίλ των Χρηστών 

Η Πλατφόρμα πρέπει να δίνει το δικαίομα στον χρήστη, να καθορίζει ο ίδιος το προφίλ του 

αλλά και τις προτιμήσεις και συνήθειες του, έτσι ώστε η Πλατφόρμα να του και θα παρέχει 

πληροφορίες χρήσιμες, χωρίς να τον «βομβαρδίζει» με θέματα και ενημερώσεις που δεν 

τον ενδιαφέρουν. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσω της Καθορισμού του Προφίλ των 

Χρηστών, όπου ο χρήστης θα καλείται να συμπληρώνει ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο, 

με τα βασικά στοιχεία προφίλ του, ενώ θα ζητείται η συγκατάθεση του για διάφορες 

κατηγορίες επικοινωνίας βάση της οδηγίας GDPR. 

Το Σύστημα θα πρέπει να αποστέλλει αυτόματα τις Ειδοποιήσεις και Προσφορές στους 

χρήστες που επέλεξαν να ειδοποιούνται, χωρίς ο διαχειριστής του Συστήματος να χρειαστεί 

να παρέμβει για να εισάγει τους χρήστες σε ειδικές κατηγορίες κλπ. 

Όλα θα γίνονται αυτόματα από τη στιγμή που οι χρήστες επιλέξουν τις κατηγορίες 

ενδιαφέροντος. 

Η συγκεκριμένη Εφαρμογή, θα συμπληρώνει το «Σύστημα Web Analytics για την 

στοχευμένη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού», δίνοντας στον πολίτη το δικαίωμα να 

ορίσει μόνος του το προφίλ του. 
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2.3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

2.3.3.1 Εκπτωτικές Προσφορές, στους χρήστες από τις επιχειρήσεις της περιοχής  

Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει Ενότητα παρουσίασης Εκπτωτικών Προσφορών, όπου οι 

επιχειρήσεις θα μπορούν να ανεβάζουν τις προσφορές τους. 

Τα πεδία που θα χαρακτηρίζουν κάθε προσφορά, θα είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

 Εικόνα: μια εικόνα που απεικονίζει το κουπόνι της προσφοράς 

 Μικρογραφία: ένα "εικονίδιο" δίπλα στο όνομα του κουπονιού της προσφοράς 

 Τίτλος: ο τίτλος του κουπονιού της προσφοράς 

 Περιγραφή: όπου μπορούν να προστεθούν κείμενο και φωτογραφίες που 

περιγράφουν την προσφορά, μέσω HTML Editor του τύπου WYSIWYG 

(WhatYouSeeIsWhatYouGet) 

 

2.3.3.2 Κάρτες Αφοσίωσης  

Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού 

προγραμμάτων αφοσίωσης, (μέσω π.χ. καρτών πιστότητας), με την βοήθεια των οποίων, οι 

επιχειρήσεις, θα μπορούν να επιβραβεύουν την αφοσίωση των πελατών τους. 

Με τη λειτουργία καρτών πιστότητας θα μπορούν οι καταστηματάρχες να δημιουργούν 

ψηφιακές κάρτες πιστότητας, παρόμοιες με τις χάρτινες κάρτες πιστότητας που δούλευαν 

με τις σφραγίδες. Έτσι θα μπορούν να δώσουν στους αφοσιωμένους πελάτες κάποια 

ανταμοιβή μετά από μια σειρά αγορών.  

Οι κάρτες αφοσίωσης δεν θα μπορούν να διαγραφούν εάν έχουν δημιουργηθεί. Επίσης ο 

διαχειριστής της εφαρμογής δεν θα μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της κάρτας από τη 

στιγμή που κάποιος πελάτης την έχει χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά. 

Κάθε κατάστημα θα μπορεί να δημιουργήσει όσες κάρτες αφοσίωσης επιθυμεί. 

Οι κάρτες αφοσίωσης, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές 

ανταμοιβής της αφοσίωσης. Για το λόγο αυτό, οι πόντοι που αντιστοιχούν σε κάθε κάρτα, 

θα πρέπει να έχουν παρόμοια χρηματική αξία. Επίσης οι καταστηματάρχες και οι 

εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν εάν θα σφραγίσουν ένα 

ή περισσότερους πόντους την φορά, ανάλογα με την αξία της αγοράς. Εάν για παράδειγμα 

ο πελάτης αγοράσει πέντε καφέδες και κάθε καφές αντιστοιχεί σε ένα πόντο, τότε ο 

καταστηματάρχης θα πρέπει να μπορεί να σφραγίσει πέντε πόντους ταυτόχρονα. 
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2.3.3.3 Προσφορές με τη χρήση QR Κουπονιών 

Η Εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει μία λειτουργία που θα δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις που το επιθυμούν, να δημιουργήσουν κουπόνια έκπτωσης που θα 

ξεκλειδώνουν για να ενεργοποιηθεί η έκπτωση, με τη σάρωση συγκεκριμένου QR Code. 

Μόλις ξεκλειδωθεί το κουπόνι, ο πελάτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την έκπτωση όταν 

το επιθυμεί. 

Αυτό σημαίνει ότι το κουπόνι θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού του, μόνο όταν ο 

χρήστης σαρώσει τον QR Κωδικό που θα του επιδείξει ο καταστηματάρχης ή θα βρει σε ένα 

φυλλάδιο προσφοράς ή θα του σταλεί μέσω διαφημιστικού μηνύματος.  

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, θα μπορούν να δημιουργούν ένα κουπόνι QR και να 

αποκτούν ένα μοναδικό κωδικό QR, για να ανταμείψουν συγκεκριμένες ενέργειες ή απλά 

να το δείξουν σε πελάτες υψηλής ποιότητας ώστε να μπορούν να το αναπαραγάγουν. 

Μόλις σαρωθεί το κουπόνι θα εμφανιστεί στις εφαρμογές των πελατών. 

Μόλις ο διαχειριστής του CMS της Εφαρμογής ολοκληρώσει την δημιουργία του QR 

Κουπονιού, τότε το Σύστημα θα πρέπει να δημιουργεί ένα μοναδικό QR Κωδικό για το 

συγκεκριμένο κουπόνι. 

Είναι σημαντικό, η συγκεκριμένη λειτουργία – υποσύστημα, να διαθέτει ενσωματωμένο 

μηχανισμό σάρωσης των QR Κωδικών έτσι ώστε να μη χρειαστεί να εγκατασταθεί 

εξωτερική εφαρμογή σάρωσης QR Κωδικών. 

 

2.3.3.4 Κουπόνια Προπληρωμής 

Η Εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει μία λειτουργία που θα δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις που το επιθυμούν, να δημιουργήσουν πακέτα προπληρωμένων κουπονιών για 

κάθε είδος υπηρεσίας που προσφέρουν με προωθητική τιμή. Για παράδειγμα ένα ένας 

επιχειρηματίας που έχει πλυντήριο αυτοκινήτων, θα μπορούσε να προσφέρει ένα κουπόνι 

προπληρωμής για 5 πλυσίματα αυτοκίνητου συνολικής αξίας 50 Ευρώ, με μειωμένη τιμή 

στα 25 ευρώ. 

Το Σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα οι πληρωμές των κουπονιών να μπορούν 

να γίνουν με Μετρητά και με PayPal. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η 

Εφαρμογή να μπορεί να διαχειριστεί τους δύο παραπάνω τρόπους πληρωμής. Ειδικά για το 

PayPal θα πρέπει να αναπτυχθεί ειδικός τρόπος διεκπεραίωσης των πληρωμών. Ο 
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επιχειρηματίας θα πρέπει αφού δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό PayPal, να τον 

δηλώσει στο Σύστημα, έτσι ώστε οι πληρωμές των κουπονιών, να γίνονται στον προσωπικό 

του λογαριασμό PayPal. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί λειτουργία όπου από το CMS της Εφαρμογής να μπορούν να 

ελέγχονται τα πληρωμένα κουπόνια και να επιβεβαιώνονται οι πληρωμές.  

 

2.3.3.5 Εφαρμογή παροχής Προσφορών και Προωθητικών Ενεργειών από τις 

επιχειρήσεις της περιοχής, στους χρήστες της πλατφόρμας, με βάση την τοποθεσία του 

χρήστη σε πραγματικό χρόνο, (Geofencing) 

Το geofencing αναφέρεται στην προβολή διαφημίσεων ή περιεχομένου σε έναν 

καταναλωτή με βάση την τοποθεσία του σε πραγματικό χρόνο. Όταν ένα άτομο επιλέγει να 

μοιραστεί την τοποθεσία του με την εφαρμογή και εισέρχεται στην καθορισμένη από τον 

διαχειριστή του CMS γεωγραφική περιοχή, τότε θα πρέπει να μπορεί να λάβει από την 

εφαρμογή, ένα γραπτό μήνυμα ή να δει διαφημίσεις με βάση την τοποθεσία του, ενώ 

χρησιμοποιεί την εφαρμογή εντός του προκαθορισμένου χώρου. 

 

2.3.2.6 Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης 

Η Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης, δίνουν το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να τρέχουν 

προγράμματα αφοσίωσης και να ανταμείβουν τους πιστούς πελάτες τους καθώς αγοράζουν 

από τις επιχειρήσεις.  

Στο CMS του Συστήματος, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία, να 

εντοπίσει τους πιο πιστούς πελάτες του και τον αριθμό των προγραμμάτων που 

χρησιμοποίησε. Από ειδική φόρμα, θα λαμβάνει επίσης μια εκτίμηση για τις πωλήσεις που 

το πρόγραμμα αφοσίωσης σας δημιουργεί. Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 

καταγραφής και παρακολούθησης των υπαλλήλων που επικυρώνουν τους πόντους 

ανταμοιβής και των ανταμοιβών που επικύρωσαν. 

 

2.3.2.7 Κάρτα Προνομίων (ClubCard) 

Η Πλατφόρμα, ως ανταμοιβή για τους πιστούς πελάτες της, θα δημιουργήσει μία Κάρτα 

Προνομίων, (ClubCard). Τα μέλη του CardClub, θα ανταμείβονται για την αγοραστική τους 
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πιστότητα, αξιοποιώντας τα προνόμια που θα αυξάνονται, όσο περισσότερο οι πελάτες 

ψωνίζουν από τις επιχειρήσεις της Πλατφόρμας. 

Η Κάρτα Προνομίων θα ανταμείβει την μακροπρόθεσμα πίστη - αφοσίωση του καταναλωτή 

ενώ αντίστοιχα οι Κάρτες Αφοσίωσης και οι Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης θα 

επικεντρώνονται στην  επιβράβευση της βραχυπρόθεσμης πίστης – αφοσίωσης του 

καταναλωτικού κοινού. 

Η Κάρτα Προνομίων, θα συνεργάζεται με τις Κάρτες Αφοσίωσης και Προοδευτικής 

Αφοσίωσης. Συγκεκριμένα, θα αθροίζει τους πόντους τόσο από τις Κάρτες Αφοσίωσης, όσο 

και από τις Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης, για να ανταμείβει με προνόμια στους πιστούς 

πελάτες της Πλατφόρμας. 

Ο τρόπος λειτουργίας της Κάρτας Προνομίων, περιγράφεται παρακάτω: 

Η Κάρτα θα έχει τρία επίπεδα ανταμοιβής 

1. Το Χάλκινο επίπεδο ανταμοιβής 

2. Το Αργυρό επίπεδο ανταμοιβής 

3. Το Χρυσό επίπεδο ανταμοιβής 

Εάν ο διαχειριστής του CMS αποφασίσει να αλλάξει τις ονομασίες ή τα χρώματα που 

αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα ανταμοιβής, θα πρέπει να μπορεί να το κάνει μέσα από το 

CMS. 

 

2.3.4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

2.3.4.1 Οδηγός Πόλης με το σύνολο των καταστημάτων της περιοχής μελέτης, καθώς και 

άλλα χρήσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής όπως παραλίες, παρκινγκ, χώροι 

πρασίνου, χώροι πολιτισμικού ενδιαφέροντος, κρατικές υπηρεσίες κλπ. για την εύκολη 

και γρήγορη πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος και υπηρεσίες  

Τα σημεία τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος της πόλης αλλά και οι επιχειρήσεις, 

θα πρέπει να έχουν τον χώρο προβολής τους μέσω της Εφαρμογής, με χάρτη της περιοχής 

όπου θα παρουσιάζονται μαζί με πολλές ακόμα πληροφορίες, ενώ θα υπάρχει και 

ξεχωριστή υπο-σελίδα για κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση, όπου θα παρουσιάζεται 

περιγραφικά το είδος, προφίλ της επιχείρησης κλπ. Επιπρόσθετα θα παρέχονται οδηγίες 

πρόσβασης στον Δήμο και δυνατότητες διαμονής επισκεπτών. 
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Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί ένας Οδηγός Πόλης με σημεία γεωπροσδιορισμού, στον 

οποίο θα εμφανίζονται όλες οι επιχειρήσεις, καθώς και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, όπως 

δημόσια κτήρια, θέσεις Παρκινγκ αυτοκίνητων και Ποδηλάτων, πάρκα και παιδικές χαρές, 

κλπ. Η απεικόνιση της πληροφορίας στον χάρτη θα γίνεται με σύγχρονο και κατανοητό στον 

χρήστη τρόπο. 

Η απεικόνιση των πληροφοριών στον χάρτη θα μπορεί να οριστεί από τον χρήστη, στην 

προβολή επιλεγμένων κατηγοριών με την χρήση απλών φίλτρων περιορίζοντας την 

πληροφορία μόνο στα σημεία αναζήτησης. Παράλληλα, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας 

γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης, οι χρήστες θα μπορούν να  εντοπίσουν στον χάρτη, τί 

ακριβώς βρίσκεται δίπλα τους, όπως π.χ. παρκινγκ αυτοκινήτων, καταστήματα, πάρκα, κλπ.  

Για κάθε σημείο που προβάλλεται στο χάρτη ο χρήστης της Εφαρμογής μπορεί να πάρει 

οδηγίες πλοήγησης για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει. 

Κάθε σημείο θα μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση και ο περιορισμός των σημείων που παρουσιάζονται 

στον διαδραστικό χάρτη, σε εκείνα που ενδιαφέρουν τον χρήστη. 

Γεωγραφική Απεικόνιση των Σημείων Ενδιαφέροντος 

Η γεωγραφική απεικόνιση των σημείων ενδιαφέροντος, θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

αποτύπωση σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτη που θα περιλαμβάνει: 

 Οδηγίες για τις λεπτομέρειες πρόσβασης σε κάθε χώρο στους επισκέπτες της 

Πλατφόρμας όπως σύντομη περιγραφή, διεύθυνση, ωράριο λειτουργίας, μέσα 

πρόσβασης, χώροι στάθμευσης, κόστος εισόδου (αν υπάρχει), κ.λπ. 

 Αναζήτηση στον χάρτη χώρων ενδιαφέροντος σε ακτίνα οριζόμενη (πχ. 500 μέτρων) 

από το σημείο επιλογής του χρήστη με σκοπό την πληροφόρηση ή την οργάνωση 

επίσκεψης σε αυτούς. Ειδικά για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, η αναζήτηση θα 

μπορεί να γίνεται είτε με βάση το σημείο εντοπισμού της υφιστάμενης θέσης του 

ενδιαφερόμενου ή με βάση το σημείο επιλογής του χρήστη στον χάρτη. 

 Ενημέρωση στους χρήστες για τους εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης σε κάθε 

χώρο από το σημείο αναφοράς (π.χ. routing μέσω μετρό, αστικού ή δημοτικού 

λεωφορείου, μέσω αυτοκινήτου, ποδηλάτου, κλπ.), για τον ενδεικτικό χρόνο που 

απαιτείται για μετάβαση και περιήγηση σε κάποιον επιλεχθέντα χώρο, καθώς και 

λοιπές σχετικές πληροφορίες με σκοπό την διευκόλυνση προγραμματισμού 

κάποιας επίσκεψης. 
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Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE για χρήση, 

διάθεση και περαιτέρω αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων (Ν. 3882/2010, ΦΕΚ 166 

Α’) που θα παραχθούν, καθώς και η Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333 (ΦΕΚ 

1173 Α’/06.04.2020) «Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη - 

Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού 

Χάρτη». 

Επιλογή σημείων τουριστικής και πολιτιστικής προβολής 

Η επιλογή σημείων τουριστικής και πολιτιστικής προβολής, θα γίνει με τα εξής κριτήρια: 

A. Ανάδειξη της περιοχής επιλογής, βάσει του εθνικού και τοπικού σημείου 

ενδιαφέροντος 

B. Επιλογή βάσει της ιδιομορφίας του περιβάλλοντος και της προσέγγισης του 

C. Επιλογή βάσει της ιστορικής ή περιβαλλοντικής αξίας του προς ανάδειξη χώρου ή 

μνημείου 

D. Επιλογή βάσει του εθνικού σχεδιασμού και της στρατηγικής των αρμόδιων 

Υπουργείων και τις κατά καιρούς οδηγίες που θα υπάρχουν. 

E. 2.3.4.2 Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων στα Πάρκινγκ της περιοχής 

F. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα μπορούν οι χρήστες να κάνουν κράτηση για μία 

ή περισσότερες θέσεις πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Η φόρμα 

Κράτησης, θα πρέπει να αποστέλλεται στο σωστό κατάστημα Πάρκινγκ, μετά την 

επικύρωση του χρήστη, έτσι ώστε ο διαχειριστής του Πάρκινγκ, να αποφασίσει εάν 

θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει την κράτηση. 

G. Θα πρέπει να μπορούν να δημιουργηθούν απεριόριστες εφαρμογές κράτησης 

θέσεων οι οποίες θα αντιστοιχούν στον αριθμό των Πάρκινγκ, που επιθυμούν μέσω 

του Συστήματος να προσφέρουν τη δυνατότητα Κράτησης Θέσεων. 

H. Όταν ολοκληρωθεί μία κράτηση, θα πρέπει αυτόματα να αποστέλλεται 

ενημερωτικό για τη κράτηση Email με τα στοιχεία της κράτησης, στον διαχειριστή 

του Πάρκινγκ, έτσι ώστε εκείνος να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τη κράτηση και να 

μπορεί ανάλογα να ενημερώσει τον αιτούντα χρήστη. 

 

2.3.4.3 Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων για Επιχειρήσεις Εστίασης 

Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα μπορούν οι χρήστες να κάνουν κράτηση για κάθισμα, 

υποδοχή, τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο θέλουν σε επιχειρήσεις εστίασης της Πλατφόρμας. Η 
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φόρμα Κράτησης, θα πρέπει να αποστέλλεται στο σωστό κατάστημα μετά την επικύρωση 

του χρήστη, έτσι ώστε να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει την κράτηση. 

Θα πρέπει να μπορούν να δημιουργηθούν απεριόριστες εφαρμογές κράτησης θέσεων οι 

οποίες θα αντιστοιχούν στον αριθμό των επιχειρήσεων εστίασης, που επιθυμούν μέσω του 

Συστήματος να προσφέρουν τη δυνατότητα Κράτησης Θέσεων. 

Όταν ολοκληρωθεί μία κράτηση, θα πρέπει αυτόματα να αποστέλλεται ενημερωτικό για τη 

κράτηση Email με τα στοιχεία της κράτησης, στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή στην 

αντίστοιχη αίθουσα εστίασης, έτσι ώστε εκείνος να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τη 

κράτηση και να μπορεί ανάλογα να ενημερώσει τον αιτούντα χρήστη. 

 

2.3.4.4  Τιμοκατάλογοι Προϊόντων Εμπορικών καταστημάτων 

Είναι σημαντικό να μπορούν οι εμπορικές επιχειρήσεις της Πλατφόρμας, να προβάλουν 

τους Καταλόγους των Προϊόντων και Υπηρεσιών τους, μέσω του Συστήματος. Στόχος του 

συγκεκριμένου Συστήματος, είναι να εμφανίζει τη λίστα των προϊόντων του κάθε 

καταστήματος, σε μια όμορφη και εύχρηστη λίστα διαθέσιμη στην παλάμη του χεριού των 

χρηστών. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μπορούν να δημιουργηθούν απεριόριστοι 

κατάλογοι προϊόντων οι οποίοι να αντιστοιχούν στον αριθμό των καταστημάτων που 

επιθυμούν να προβάλουν τους καταλόγους τους στο Σύστημα. 

Για την δημιουργία ενός Καταλόγου Προϊόντων για κάποιο Κατάστημα της Πλατφόρμας, θα 

πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα δημιουργίας απεριορίστου αριθμού Κατηγοριών 

και Υποκατηγοριών προϊόντων, έτσι ώστε να μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα προϊόντα.  

 

2.3.4.5 Μενού Επιχειρήσεων Εστίασης 

Όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να μπορούν οι επιχειρήσεις εστίασης της 

Πλατφόρμας, να προβάλουν τα Μενού και τους Τιμοκαταλόγους των εστιατορίων τους 

μέσω του Συστήματος. Στόχος του συγκεκριμένου Συστήματος, είναι να εμφανίζει το μενού 

της επιχείρησης εστίασης, σε μια όμορφη και εύχρηστη λίστα διαθέσιμη στην παλάμη του 

χεριού των χρηστών. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μπορούν να δημιουργηθούν 

απεριόριστα μενού και τιμοκατάλογοι οι οποίοι να αντιστοιχούν στον αριθμό των 

επιχειρήσεων εστίασης, που επιθυμούν να προβληθούν στο Σύστημα. 
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2.3.4.6  Εφαρμογές Social Gaming, (Διαγωνισμοί, Κουίζ, Παιχνίδια, Ξυστό) 

Με τον όρο «Εφαρμογές SocialGaming», εννοούμε Διαγωνισμούς, Κουίζ, Παιχνίδια, Ξυστό 

με πραγματικές ανταμοιβές σε κουπόνια προπληρωμής ή και πόντους, για την αύξηση της 

διασκέδασης κατά χρήση της Πλατφόρμας και την παράλληλη ενίσχυση της τοπικής 

οικονομίας και της αφοσίωσης του καταναλωτικού κοινού. 

Η Πλατφόρμα θα παρέχει στους χρήστες της, μία σειρά από τέτοιες Εφαρμογές, οι οποίες 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

2.3.4.6.1 Εφαρμογή Social Gaming «Διαγωνισμός» 

Μία από αυτές τις εφαρμογές Social Gaming, θα είναι ο «Διαγωνισμός». Οι ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να αυξήσουν την αγοραστική συχνότητα των πελατών τους, 

κατατάσσοντας τους με βάση το αριθμό των πόντων που συγκέντρωσαν χρησιμοποιώντας 

τις Κάρτες Αφοσίωσης και τις Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης τους. 

Ο Διαγωνισμός λοιπόν, θα πρέπει να συνεργάζεται με τις τα υποσυστήματα Κάρτες 

Αφοσίωσης και Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης.  

Όσο περισσότερους πόντους συνολικά έχουν μαζέψει οι καταναλωτές μέσω των Καρτών 

Αφοσίωσης και Προοδευτικής Αφοσίωσης, κάθε ημερολογιακό μήνα, τόσο ψιλότερα θα 

ανέρχονται στην γενική κατάταξη του μηνιαίου Διαγωνισμού. 

Στο τέλος του μήνα, οι πόντοι μηδενίζονται για όλους και ένας νέος Διαγωνισμός ξεκινά από 

την αρχή. 

Το Σύστημα, με την ολοκλήρωση ενός Διαγωνισμού, θα ενημερώνει τους διαχειριστές του 

CMS, για το νικητή ή τους νικητές του πρόσφατου διαγωνισμού. 

2.3.4.6.2 Εφαρμογές Social Gaming «Κουίζ» 

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να ενσωματώσουν ένα ΚΟΥΙΖ στη φαρέτρα των 

εργαλείων τους για την αύξηση της πελατείας τους, θα μπορούν να: 

 απονέμουν βραβεία στους χρήστες που απαντούν στο ΚΟΥΙΖ 

 ορίζουν βαθμολογίες ανάλογα με το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ή τα σημεία 

που κέρδισε ο χρήστης κατά τη διάρκεια του κουίζ 

 προσθέτουν ακόμα και περιγραφές για κάθε κερδισμένο βαθμό 

Οι παραπάνω τρόποι, κάνουν την εμπειρία του Κουίζ, πιο διασκεδαστική και παιχνιδιάρικη. 

Θα πρέπει το Σύστημα να επιτρέπει την προσθήκη απεριόριστου αριθμού κουίζ.  
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2.3.4.6.3 Εφαρμογές Social Gaming «Παιχνίδια» 

Τα παιχνίδια έχουν πλάκα και τραβούν την προσοχή του νεανικού κοινού. Για τον λόγο αυτό 

δεν μπορούν να λείψουν από την φαρέτρα των εφαρμογών του Συστήματός μας. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα υποσύστημα, στο οποίο να 

περιέχονται αρχικά τουλάχιστον πέντε HTML5 παιχνίδια και να δίνεται η δυνατότητα 

 να μπορούν να προστεθούν επιπλέον HTML5 παιχνίδια, όποτε αποφασιστεί από 

τον διαχειριστή του συστήματος 

 να μπορούν οι χρήστες να κερδίσουν ακόμα και πόντους στην Κάρτα Προνομίων 

2.3.4.6.4 Εφαρμογές Social Gaming «Ξυστό» 

Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα κάνουμε τους χρήστες μας να παίζουν και να παίρνουν 

ανταμοιβές σε πόντους στην Κάρτα Προνομίων. 

Όπως στην πραγματική ζωή, απλά πρέπει να ξύσουν για να ανακαλύψουν αν έχουν 

κερδίσει ή χάσει τις προσφερόμενες ανταμοιβές. Θα μπορούμε να ορίσουμε τον αριθμό 

των νικητών, το ποσοστό πιθανότητας επιτυχίας, τα παιχνίδια που θα παιχτούν μία ή 

περισσότερες φορές.  

Θα πρέπει το Σύστημα να δίνει στον διαχειριστή του, την δυνατότητα να προσθέτει όσες 

διαφορετικές κάρτες Ξυστό, επιθυμεί. 

 

2.3.4.7 Σύστημα «Οδηγός του Επισκέπτη» υπό την μορφή Q&A 

Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό αυτής της Δράσης, θα είναι η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών και η ενεργός συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα διάφορα 

στάδια υλοποίησης του προγράμματος. Ο πολίτης που θέλει να πληροφορηθεί για το είδος 

των υπηρεσιών που καλύπτει η Πλατφόρμα, καθώς και το που θα πρέπει να αποταθεί όταν 

ενδιαφέρεται να εξυπηρετηθεί, θα πρέπει να εξυπηρετείται στην ανεύρεση αυτή, από ένα 

Σύστημα Ερωτήσεων & Απαντήσεων τύπου Q&A. 

Το Q&A λογισμικό, είναι λογισμικό που προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις των 

χρηστών (το Q & A σημαίνει "ερώτηση και απάντηση"). Το λογισμικό Q&A ενσωματώνεται 

συχνά στις Πύλες μεγάλων και εξειδικευμένων εταιρειών και οργανισμών και συνήθως 

υλοποιείται ως κοινότητα που επιτρέπει στους χρήστες σε παρόμοια ενδιαφέροντα – 

αναζητήσεις, να συζητούν ερωτήσεις και να παρέχουν απαντήσεις σε κοινές και 

εξειδικευμένες ερωτήσεις. 
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Το Σύστημα αυτό, θα λειτουργεί ως Οδηγός του Πολίτη και θα πρέπει να είναι ευκολονόητο 

και εύχρηστο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λογισμικού Q&A τόσο σε μορφές 

OpenSource όσο και σε SaaS, συμπεριλαμβανομένων των Qhub, OSQA, Question2Answer 

και Stack Exchange. Ο υποψήφιος ανάδοχος, οφείλει να περιγράψει την μορφή και τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος Q&A (Οδηγός του Πολίτη), που θα υλοποιήσει. Παρότι 

μπορεί ο Δήμος να αποφασίσει να μην δώσει στο Σύστημα την δυνατότητα εμπλουτισμού 

των απαντήσεων και των ερωτήσεων, από τους ίδιους τους Πολίτες, το Σύστημα οφείλει να 

προβλέπει την δυνατότητα οι χρήστες του να μπορούν να συζητούν ερωτήσεις και να 

παρέχουν απαντήσεις, τις οποίες με τη σειρά του, ο διαχειριστής του Συστήματος θα 

αξιολογεί και θα αποφασίζει την δημοσίευση τους ή όχι. 

 

2.3.5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2.3.5.1 Σύστημα προώθησης της συλλογικής χρήσης ιδιωτικών οχημάτων (carpooling)  

Το carpooling είναι όρος που περιγράφει ένα βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον 

ομαδικό τρόπο μετακίνησης. Ουσιαστικά, σημαίνει μοιράζομαι ένα αυτοκίνητο για μια 

κοινή διαδρομή. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι έχουν κοινή αφετηρία και κοινό προορισμό, 

χρησιμοποιούν ένα μοναδικό όχημα και όχι ο καθένας το δικό του. 

Αφετηρία του «παρέα στο αυτοκίνητο» είναι η νομοθεσία που ίσχυσε στην Καλιφόρνια 

κατά την περίοδο της μεγάλης κρίσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (τέλη της δεκαετίας του 

’80). Η νομοθεσία αυτή υποχρέωνε τους υπευθύνους επιχειρήσεων με περισσότερους από 

50 εργαζομένους να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του αριθμού εκείνων που 

προσέρχονταν στη δουλειά με ιδιωτικό αυτοκίνητο.  

Το carpooling εφαρμόζεται κυρίως σε μετακινήσεις σπίτι – δουλειά, για τις οποίες για 

πολλούς υπάρχει κοινός προορισμός, ιδίως όταν είναι εργαζόμενοι σε κοντινές επιχειρήσεις 

ή σε περιοχές με συγκεντρωμένες θέσεις εργασίας. Αν συμβαίνει οι προελεύσεις κάποιων 

εργαζομένων εκεί να ανήκουν επίσης στην ίδια γεωγραφική ενότητα τότε οι πιθανότητες 

είναι μεγάλες να προκύψουν παντρέματα μετακινήσεων, χρησιμοποιώντας τη μια μέρα το 

αυτοκίνητο του ενός και την επομένη του άλλου. Το carpooling όμως εφαρμόζεται συχνά 

και για μεγαλύτερες μετακινήσεις όπως είναι ένα ταξίδι. 

Η Εφαρμογή CarPooling ή αλλιώς «παρέα στο αυτοκίνητο», πρέπει να υποστηρίζει τις 

παρακάτω δυνατότητες: 
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1. Οι πολίτες θα μπορούν να ανεβάζουν στην Εφαρμογή την πρόθεση τους να 

χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο τους για χρήση carpooling και να αναζητούν 

ενδιαφερόμενους. 

2. Θα πρέπει από το CMS της Εφαρμογής, να δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή 

να δημοσιοποιεί ή όχι, μία νέα αγγελία 

3. Ο χρήστης της εφαρμογής, θα μπορεί μέσα από την οθόνη του κινητού του 

τηλεφώνου, (αλλά και του browser του PC του), να βλέπει τις δημοσιευμένες 

αγγελίες για «παρέα στο αυτοκίνητο» και να επιλέγει εάν θα συμμετάσχει στην 

«παρέα» ή όχι. Οι αγγελίες θα γίνονται ορατές στον χρήστη, μόνο εάν βρίσκεται 

εντός της εμβέλειας του προγράμματος 

 

2.3.5.2 Εφαρμογή Smart City τύπου Taxibeat ή Uber, η οποία θα χρησιμοποιείται χωρίς 

χρέωση, από τα ταξί της περιοχής 

Για να δοθούν κίνητρα ώστε να εγκαταστήσει όλο και περισσότερος κόσμος την Πλατφόρμα 

στα κινητά τους τηλέφωνα, προτείνεται η χρήση σύγχρονων εφαρμογών SmartCity τύπου 

Taxibeat από τα ταξί της περιοχής, ώστε να γίνεται ευκολότερη από τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες του Δήμου, η πρόσβαση σε ένα ταξί.  

Προτείνεται λοιπόν μία Εφαρμογή για ταξί τύπου Taxibeat που θα προσφέρεται δωρεάν 

στους επαγγελματίες οδηγούς ΤΑΧΙ του Δήμου, ώστε να διευκολύνεται η χρήση TAXI στον 

αστικό ιστό της πόλης. Οι εφαρμογές τύπου Taxibeat, χρεώνουν τους οδηγούς ταξί, με ένα 

κόστος της τάξης του 13% επί του κομίστρου. Η ιδέα είναι να δοθεί σε όλα τα τοπικά ταξί, 

μία αντίστοιχη εφαρμογή χωρίς καμία χρέωση από τον Δήμο, μέσω της Πλατφόρμας. 

Εντελώς δωρεάν θα την χρησιμοποιούν και οι επιβάτες. 

 

2.3.6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

2.3.6.1 Σύστημα Υποστήριξης CMS της Πύλης 

Το Σύστημα Υποστήριξης CMS της Πύλης, πέραν των δυνατοτήτων που περιγράφονται στο 

Κεφ.: 2.2.1, θα πρέπει να περιέχει και τα παρακάτω εργαλεία: 

Εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης φορμών επικοινωνίας  

Θα διευκολύνει τη κατασκευή φορμών χωρίς να απαιτείται καμία γνώση 

προγραμματισμού, απλά επιλέγοντας τα επιθυμητά πεδία (τίτλους, πλαίσια κειμένου των 

οποίων το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων θα μπορεί να οριστεί, κουτάκι επιλογής, επιλογή 
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εισαγωγής αρχείου το μέγιστο μέγεθος του οποίου θα μπορεί να οριστεί, κλπ) και 

τοποθετώντας τα στη φόρμα και επιλέγοντας σε ποιο/α email/s θα παραδοθεί αφού 

συμπληρωθεί. Το εργαλείο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για υπηρεσίες διαβούλευσης αλλά και 

οποτεδήποτε ζητάται να ληφθεί υπ’ όψη η γνώμη των χρηστών του portal πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα.  

Οι φόρμες θα είναι προσβάσιμες για συμπλήρωση από τους χρήστες δευτέρου επιπέδου 

αλλά να μπορεί να ρυθμιστεί να γίνονται  προσβάσιμες και από τους χρήστες πρώτου 

επιπέδου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. 

Εργαλείο δημιουργίας  και διαχείρισης δημοσκοπήσεων (Pollplugin)  

Θα μπορεί να τίθεται κάποιο ερώτημα και να μπορούν να οριστούν απαντήσεις και το 

μέγιστο πλήθος απαντήσεων που επιτρέπεται να επιλεγούν. Επίσης να μπορεί να οριστεί 

ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και επιλογή να μην λήγει αυτόματα. Ακόμη να 

μπορεί να ρυθμιστεί αν το τρέχον ή/και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εμφανές στο κοινό ή 

όχι. Επίσης να μπορεί να ρυθμιστεί ποιοι χρήστες θα μπορούν να συμμετέχουν (χρήστες 

δευτέρου επιπέδου , χρήστες δευτέρου και πρώτου επιπέδου). 

Υποστήριξη σχολίων 

Τα σχόλια θα είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα αλλά θα μπορεί να ρυθμιστεί η 

ενεργοποίηση τους για κάθε post. Μόνο οι χρήστες δευτέρου επιπέδου θα επιτρέπεται να 

κάνουν σχόλια. Επίσης θα υποστηρίζεται διαχείριση σχολίων έτσι ώστε να είναι δυνατό να 

μπορούν να ελεγχθούν για διαγραφή τυχών υβριστικών, spam, διαφημιστικών κλπ) και ο 

έλεγχος αυτός είναι επιθυμητό να μη γίνεται μόνο από το διαχειριστή αλλά να μπορούν να 

οριστούν κάποιοι χρήστες (υπεύθυνοι σχολίων) που θα έχουν πρόσβαση και δικαιώματα 

μόνο στα σχόλια και όχι στη γενική διαχείριση του portal. 

Μηχανή Αναζήτησης (Search) 

Θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο, για αναζήτηση στο εσωτερικό (και μόνο στα προσβάσιμα 

προς όλους δεδομένα) του portal.  

Υποσύστημα forums 

Είναι εργαλείο για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διάφορων χρηστών μέσω του οποίου 

αφενός μπορεί να υπάρξει διάλογος και αφετέρου ο διάλογος αυτός μπορεί να διατηρηθεί 

για επόμενους χρήστες που πιθανώς να ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα. 

Πρόσβαση θα έχουν μόνο οι υπάλληλοι (χειριστές forums). Θα μπορούν από το διαχειριστή 

του υποσυστήματος να  ορισθούν forums καθώς επίσης κατηγορίες και υποκατηγορίες (για 
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καλύτερη ταξινόμηση των forums που θα φιλοξενούν). Τόσο οι κατηγορίες όσο και τα 

forums θα μπορούν να ορίζονται ως: 1) public ορατό και προσβάσιμο από όλους 2) privαte 

ο τίτλος φαίνεται σε όλους αλλά τα περιεχόμενά του είναι προσβάσιμα μόνο από 

ορισμένους χρήστες (μπορεί π.χ. να οριστεί ένα για κάθε τμήμα). Μέσα σε κάθε forum θα 

μπορούν να ορίζονται topics τα οποία θα μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν. Οι 

κατηγορίες, οι υποκατηγορίες και τα forums θα μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να 

απενεργοποιηθούν το καθένα ξεχωριστά. Θα μπορεί να ορισθεί το μέγιστο πλήθος 

χαρακτήρων ανά πεδίο εισαγωγής (κείμενο, τίτλος, κλπ). Επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία η 

δυνατότητα επισύναψης συνημμένων αρχείων στα posts των οποίων το επιτρεπτό μέγιστο 

μέγεθος και ο τύπος θα μπορούν να ρυθμιστούν. Το εικαστικό του υποσυστήματος θα είναι 

ένα έτοιμο template. 

Υποσύστημα καταχώρισης και προβολής Πολυμεσικού περιεχομένου  

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος Καταχώρισης και Προβολής του 

Πολυμεσικού Περιεχομένου (Multimedia) της Πύλης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 

παρακάτω: 

 Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών πολυμεσικού περιεχομένου 

 Άλμπουμ με απεριόριστο αριθμό πολυμεσικών αρχείων 

 Υποστήριξη όλων των μορφών πολυμεσικού περιεχομένου (φωτογραφίες, αρχεία 

ήχου, βίντεο) 

 Υποστήριξη πανοραμικών φωτογραφιών 

 Δυνατότητα μεταχρονολογημένης δημοσίευσης 

 Σχετικά άλμπουμ  / κατηγορίες 

 Συσχετίσεις Items 

 Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας 

 Δημιουργία νέων πεδίων 

Ειδικότερα για τις φωτογραφίες, το υποσύστημα Καταχώρισης και Προβολής του 

Πολυμεσικού Περιεχομένου θα πρέπει να επιτρέπει την αποθήκευση κάθε φωτογραφίας σε 

διπλή ανάλυση (χαμηλή για διαδικτυακή χρήση και υψηλή για χρήση σε εκτυπώσεις), την 

προσθήκη λέξεων-κλειδιών/tags και γεωγραφικού στίγματος, το εύκολο ανέβασμα κάθε 

φωτογραφίας στις ιστοσελίδες της πύλης καθώς και την εύκολη ενσωμάτωση κάθε 

φωτογραφίας σε photogalleries που θα υπάρχουν στο portal. 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Προωθητικών Banners 

Το Υποσύστημα Διαχείρισης διαφημιστικών Banners θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο 

περιβάλλον για τη διαχείριση των προωθητικών ενεργειών DisplayAdvertising (banners) της 

πύλης, σε συνδυασμό με οποιονδήποτε AdManager επιλεχθεί (πχ GoogleAdManager, 

AdManκλπ).  

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, ο διαχειριστής του site θα πρέπει να έχει τον απόλυτο 

έλεγχο της διαχείρισης των banners, με καθορισμό bannerzones σε όλες τις σελίδες της 

πύλης και αντίστοιχη παραγωγή σχετικών αναφορών επισκεψιμότητας μέσω του 

επιλεγμένου AdManager.   

Οι ζώνες banners που θα δημιουργούνται στην πύλη, με βάση τις επιλογές και το 

businessmodel λειτουργίας της πύλης, θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται ξεχωριστά 

μέσα από την εφαρμογή και έτσι οι διαχειριστές να μπορούν να ρυθμίζουν την προβολή 

των banners σε συγκεκριμένες ζώνες, σύμφωνα με τον απαιτούμενο χρόνο ή τα impressions 

του κάθε banner, αλλά και με βάση τις ανάγκες διαφορετικών admanagers.  

Έτσι, μέσω αυτής της λειτουργικής δυνατότητας, ο διαχειριστής του site θα πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να εποπτεύει σε πολλαπλά επίπεδα τους 

διαφημιστικούς του χώρους, μέσα από ένα περιβάλλον ομοιογενές με αυτό της υπόλοιπης 

πύλης, και ανεξάρτητα από τον AdManager που έχει επιλεχθεί, ενώ για κάθε banner να έχει 

στη διάθεσή του πληροφορίες όπως:  θέση μέσα στο website, διαστάσεις / μέγεθος, 

συχνότητα εμφάνισης, αριθμός impressions κλπ.  

Υποσύστημα αποστολής ηλεκτρονικών Newsletters 

To Newsletter αποτελεί μια άριστη λύση για την επικοινωνία με υπάρχοντες και δυνητικούς 

επισκέπτες.  

Το υποσύστημα των ηλεκτρονικών Newsletter θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, 

διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση των HTML (ή/και text) newsletters, τα οποία να 

μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να στηρίξουν ενημερωτικές, ή προωθητικές 

ενέργειες. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες υποσύστημα διαχείρισης των 

χρηστών/συνδρομητών και των ομάδων τους.  

Η εικαστική απεικόνιση (look&feel) του newsletter θα πρέπει να βασίζεται σε 

προκατασκευασμένα εικαστικά templates. Σε κάθε τεύχος θα πρέπει να μπορεί να 

αντιστοιχιστεί και διαφορετικό εικαστικό template.  
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Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει επίσης επιλογή opt-out, καταγραφή και reports 

στατιστικών. 

Τέλος, το υποσύστημα του ηλεκτρονικού Newsletter θα πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστο 

αριθμό τευχών, συνδρομητών και γλωσσών καθώς και την αποστολή διαφορετικών 

εκδοχών του newsletter σε διακριτές λίστες αποδεκτών. 

Βίντεο επίδειξης χρήσης της Πλατφόρμας (demo) 

Επιθυμητό θα ήταν για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της Πλατφόρμας, να 

δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο ένα επίδειξης χρήσης της Πλατφόρμας (demo), το οποίο θα 

είναι προσβάσιμο από την Πύλη. 

 

2.3.6.2 Σύστημα Υποστήριξης CMS της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών 

Το Σύστημα Υποστήριξης CMS της Εφαρμογής Κινητών Συσκευών, θα περιέχει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία, με τα οποία θα μπορούν να αρχικοποιηθούν και να 

παραμετροποιηθούν όλες οι Εφαρμογές - Υποσυστήματα εφαρμογής κινητών συσκευών 

που περιλαμβάνονται στη Πλατφόρμα. 

Μέσα από το σύστημα αυτό, θα γίνεται η ενημέρωση – διαχείριση του συνόλου των 

Εφαρμογών – Υποσυστημάτων κινητής συσκευής της Πλατφόρμας.  

Βασικές Υπηρεσίες 

Οι εφαρμογή θα διατίθεται δωρεάν από τα επίσημα καταστήματα των Google (PlayStore) 

και Apple (iTunes), παρέχοντας κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω υπηρεσίες : 

 Κατηγοριοποιημένη και εύκολα προσβάσιμη πληροφορία  

 Δυνατότητα Δημιουργίας και αποστολής Αναφορών (Report) από τους χρήστες 

προς τον Δήμο 

 Διαδραστικός Χάρτης 

 Προβολή Θέσης 

 Πολυγλωσικό περιβάλλον 

 Μενού Πλέγματος (GridMenu) 

 Υποστήριξη RSS 

 Υποστήριξη πολυμεσικού περιεχομένου 
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 Λειτουργία «Push Notifications» 

 Δυνατότητα «Geolocation»  

 Δυνατότητα λήψης της εφαρμογής και μέσω QR-Code 

 Δυνατότητα δημιουργίας Λειτουργίας Αγαπημένων Σελίδων (Favorites) 

Διαχείριση μέσω Web (CMS) 

Όλη η διαχείριση των υποσυστημάτων της Εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται με την χρήση 

ενός web περιβάλλοντος, έτσι ώστε η διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των 

λειτουργιών της Εφαρμογής να μπορεί να διεξαχθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  

Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού 

στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός 

υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet και έναν κοινό webbrowser. 

Διαχείριση σελίδων 

Το CMS της Εφαρμογής, θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του 

περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν 

δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων & σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και 

να δημιουργούν νέες σελίδες ή σημεία, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.  

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες 

και σημεία ή να ενημερώσουν τα υπάρχοντα, με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να 

απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.  

Η διαχείριση των σελίδων και σημείων, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu) 

 Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

 Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας ή του υποσυστήματος της Εφαρμογής 

Διαχείριση αρχείων 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει  τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δημιουργεί και να 

διαχειρίζεται φακέλους αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα 

στην εφαρμογή (έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.).  

Η διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία preview για τις εικόνες. 

Κατάλογοι δεδομένων 
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To CMS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη 

δημιουργία Πινάκων βάσεων δεδομένων, δίχως να απαιτείται η δημιουργία κώδικα SQL.  

Για κάθε κατάλογο δεδομένων θα πρέπει να δημιουργείται αυτόματα και η αντίστοιχη 

φόρμα εισαγωγής στοιχείων για την διαχείριση τους.  

Τα δεδομένα των καταλόγων αυτών θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν εύκολα και 

γρήγορα στις σελίδες της εφαρμογής, να μορφοποιηθούν και να «ντυθούν» εικαστικά με 

κάποιο πρότυπο περιεχομένου. 

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look&feel) 

Το CMS της Εφαρμογής, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 

διαφορετικών εικαστικών θεμάτων, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών 

απεικόνισης του περιεχομένου. Επιπλέον, το CMS θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση 

περισσοτέρων του ενός  εικαστικών θεμάτων, προκειμένου να μπορεί να αλλάζει γρήγορα 

και εύκολα το look&feel της Εφαρμογής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Τα εικαστικά θέματα θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν, δίχως να απαιτείται παρέμβαση 

στη δομή ή στο περιεχόμενο της Εφαρμογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποτελούν την 

άριστη λύση για περιστασιακή ή εποχιακή αλλαγή του εικαστικού (π.χ. Χριστούγεννα και 

Πάσχα, καλοκαίρι ή χειμώνας), ενώ παράλληλα θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα γρήγορο 

layoutlifting μελλοντικά. 

PushNotifications 

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου της πλατφόρμας (CMS), θα πρέπει να  

υποστηρίζεται η δυνατότητα μαζικής αποστολής Ειδοποιήσεων – Ενημερώσεων – Δελτίων 

Τύπου, στους χρήστες της εφαρμογής με την μέθοδο του «PushNotifications». Οι 

ειδοποιήσεις, θα πρέπει να εμφανίζονται στους χρήστες, ακόμα και όταν η εφαρμογή δεν 

θα είναι σε λειτουργία. Σε αυτή τη περίπτωση, η συσκευή θα πρέπει να έχει σύνδεση 3G ή 

WIFI. Ο πολίτης που έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, θα 

πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από τον Δήμο, με τον ίδιο τρόπο που σήμερα 

λαμβάνει SMS. 

Διαδραστικός Χάρτης 

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό χάρτη στον οποίο θα 

εμφανίζονται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Η απεικόνιση της πληροφορίας στον χάρτη θα 

γίνεται με σύγχρονο και κατανοητό στον χρήστη τρόπο, προβάλλοντας τις βασικές 

πληροφορίες του σημείου, όπως την φωτογραφία και την κατηγορία υπαγωγής.  
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Η απεικόνιση των πληροφοριών στον χάρτη θα μπορεί να οριστεί από τον χρήστη, στην 

προβολή επιλεγμένων κατηγοριών με την χρήση απλών φίλτρων περιορίζοντας την 

πληροφορία μόνο στα σημεία αναζήτησης. Παράλληλα, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας 

γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης, οι χρήστες θα μπορούν να  εντοπίσουν στον χάρτη, τί 

ακριβώς βρίσκεται δίπλα τους, όπως π.χ. καταστήματα, παρκινγκ, παιδικές χαρές, κλπ.  

Για κάθε σημείο που προβάλλεται στο χάρτη ο χρήστης μπορεί να πάρει οδηγίες πλοήγησης 

για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει. 

Προβολή Θέσης 

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει τη θέση του πάνω στον χάρτη (με 

την χρήση ενσωματωμένης τεχνολογίας GPS, που διαθέτουν πλέον όλα τα 

mobilesmartphone) και βέβαια να φιλτράρει τα σημεία προβολής ανά κατηγορία 

προβαλλόμενου περιεχόμενου. Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να προβάλει τη τρέχουσα 

θέση του χρήστη, εφόσον διατίθεται αυτή η πληροφορία. 

Δυνατότητα Γεωπροσδιορισμού «Geolocation» 

Η πλατφόρμα, αναγνωρίζοντας την τοποθεσία ενός χρήστη, θα πρέπει να μπορεί να του 

προσφέρει την καταλληλότερη πληροφόρηση κατά περίπτωση, διασφαλίζοντας το 

ενδιαφέρον που θα έχει αυτή για το ίδιο. Λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικά δεδομένα, θα 

πρέπει να μπορεί να ειδοποιεί τον χρήστη ότι βρίσκεται κοντά σε ένα σημείο 

ενδιαφέροντος που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του συστήματος ή να του 

προτείνει τα κοντινότερα σε αυτόν σημεία ενδιαφέροντος. 

Δημιουργία Λειτουργίας Αγαπημένων Σελίδων (Favorites) 

Αυτή η υπηρεσία, θα επιτρέπει στους χρήστες της εφαρμογής να αποθηκεύουν σελίδες 

αγαπημένων μέσα στην Εφαρμογή. Με ένα κουμπί στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, ο 

χρήστης της εφαρμογής, θα μπορεί να αποθηκεύει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν κατά 

κύριο λόγο, ως αγαπημένες. 

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας θα είναι: 

 Κουμπί «Αγαπημένα» στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, για την Προσθήκη στα 

Αγαπημένα, της τρέχουσας σελίδας 

 Ξεχωριστό μενού, «Αγαπημένα» όπου θα υπάρχουν οι συντομεύσεις με τις 

αγαπημένες σελίδες. 

 Λειτουργία για όλες τις σελίδες της εφαρμογής 
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 Αφαίρεση της τρέχουσας σελίδας από τα Αγαπημένα εάν ξαναπατηθεί το κουμπί 

«Αγαπημένα» 

Μενού Πλέγματος (GridMenu) 

Η παρουσίαση των κατηγοριών θα πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια Μενού Πλέγματος, 

(GridMenu). Το μενού πλέγματος θα πρέπει να επιτρέπει την απεικόνιση της κεντρικής 

οθόνης, ως πλέγμα αντί για λίστα, ενώ ο διαχειριστής του Συστήματος, θα πρέπει να μπορεί 

να επιλέξει από λίστα επιλογών, την γραφική απεικόνιση της πληροφορίας. Για το λόγο 

αυτό, θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα, να επιλέγει ανάμεσα σε διάφορες μορφές 

μενού πλέγματος.  

Είναι σημαντικό να δύνεται η δυνατότητα από το CMS να αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης 

της πληροφορίας ακόμα και ανάμεσα σε λειτουργίες της Εφαρμογής. Ο Υποψήφιος 

ανάδοχος πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. 

Λήψη της εφαρμογής και μέσω τεχνολογίας QR-Code 

Εναλλακτικά, για τους χρήστες που διαθέτουν λογισμικό ανάγνωσης QR κωδικών (code) στο 

κινητό τους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στον Δήμο, έναν έξυπνο κωδικό QR που, 

ανάλογα με τη συσκευή, ανακατευθύνει το χρήστη να κατεβάσει τη σωστή έκδοση της 

εφαρμογής. 

Διαχείριση Γλωσσών 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι απλό στη χρήση και να μην απαιτεί καμία γνώση 

προγραμματισμού Η/Υ για την διαχείρισή του. Θα πρέπει να περιλαμβάνει εργαλείο 

μετάφρασης των μνημάτων, ετικετών, όρων και κάθε είδους λεκτικού που περιέχεται στην 

Εφαρμογή κινητών συσκευών, έτσι ώστε ανάλογα με την γλώσσα του λειτουργικού 

συστήματος της κινητής συσκευής, να παρουσιάζονται και τα λεκτικά των Εφαρμογών. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή του συστήματος, να μπορεί 

να προσθέτει όσες γλώσσες επιθυμεί, (με τις σχετικές μεταφράσεις) και όταν μία γλώσσα 

λειτουργικού της κινητής συσκευής, δεν περιλαμβάνεται στις μεταφράσεις, να επιλέγεται 

αυτόματα η Αγγλική. 

 

2.3.6.3 Σύστημα Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών & προτάσεων 

Επειδή οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανεβάζουν προσφορές και διαφημίσεις των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένας 
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μηχανισμός, ο οποίος θα μπορεί να καταγράφει και να παρακολουθεί τα παράπονα, τις 

καταγγελίες και τις προτάσεις των καταναλωτών σχετικά με την αξιοπιστία των 

προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών αλλά και για θέματα Αστικής Κινητικότητας (πχ. 

καταγγελίες παράνομης στάθμευσης, Επικίνδυνα σημεία, κλπ.). 

Ο κυριότερος σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει απλή και αυτοματοποιημένη 

λειτουργία στις υπηρεσίες των Διαχειριστών της Πλατφόρμας για την καταγραφή, 

παρακολούθηση και απάντηση των αιτημάτων που αφορούν καταγγελίες, προβλήματα και 

προτάσεις. 

Θα δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στη διοίκηση του Έργου να αξιολογεί τη λειτουργία 

του μηχανισμού αντιμετώπισης των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές αλλά και 

να κάνει τους ίδιους τους πολίτες, συνεργούς στην βελτίωση του όλου εγχειρήματος. 

Επιπλέον, το σύστημα θα συγκεντρώνει, απεικονίζει και διαχειρίζεται πληροφορίες και 

δεδομένα που αφορούν τα αιτήματα με σκοπό να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του. 

Το πληροφοριακό σύστημα, θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω 

της οποίας θα καταγράφονται τα αιτήματα - καταγγελίες - προτάσεις των ενδιαφερόμενων, 

και στην συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται από τους υπεύθυνους του Δήμου. Θα πρέπει η 

εφαρμογή να απαρτίζεται από πίνακες και γραφήματα φιλικά προς τον χρήστη, που θα τον 

βοηθούν να βρίσκει εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που χρειάζεται. Επίσης η δομή σε 

περιοχές ευθύνης, θα πρέπει να επιτρέπει την γρήγορη ανάληψη ενός αιτήματος και την 

διαχείριση/παρακολούθηση, έως ότου αυτό έχει ολοκληρωθεί. 

Οι κυρίες βασικές λειτουργίες της διαδικτυακής εφαρμογής για χρήση από τους υπάλληλος 

του Δήμο θα είναι οι εξής: 

 Εισαγωγή και ενημέρωση των προβλημάτων – καταγγελιών - προτάσεων του πολίτη 

 Διασύνδεση με την αντίστοιχη Εφαρμογή Κινητών Συσκευών καταγραφής των 

προβλημάτων – καταγγελιών - προτάσεων, για την αυτόματα καταχώρηση των 

αιτημάτων που γίνονται μέσω της mobile εφαρμογής 

 Καταγραφής διαδικασιών εξυπηρέτησης καταναλωτών 

 Τηλεφωνικής Υποστήριξης πολιτών (HelpDesk) 

 Ιχνηλάτηση αιτημάτων και παρακολούθηση της εξέλιξης διεκπεραίωσης τους 

 Αρχειοθέτησης και τήρησης ιστορικού αρχείου αιτημάτων 

 Ανάθεση και επανατοποθέτηση σε υπεύθυνο των αιτημάτων 
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 Δημιουργία και ενημέρωση εργασιών για τα αιτήματα 

 Διαδραστικά γραφημάτων επισκόπησης του ΑΚΕ 

 Φόρμα αναζήτησης αιτημάτων 

 Καταγραφή κλήσεων από και προς τους καταναλωτές 

 Δυναμικές αναφορές των ολοκληρωμένων και μη, αιτημάτων 

Τα αιτήματα, που θα αποτελούν τα βασικά και ουσιαστικά  δεδομένα της εφαρμογής 

αυτής, θα μπορούν να δημιουργούνται και να ανατίθενται σε συγκεκριμένο τμήμα του ΑΚΕ, 

να ανατίθενται  εργασίες και δράσεις  πάνω σε αυτά και να αρχειοθετούνται όταν 

ολοκληρώνονται. 

Διακριτά μέρη του Συστήματος 

Αναλυτικότερα τα τρία διακριτά μέρη του συνολικού συστήματος (υποσυστήματα) θα 

πρέπει να είναι: 

 Το «Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων  - Καταγγελιών - Προτάσεων»,  δηλαδή 

το Περιβάλλον Εργασίας όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία.  

 Το «Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής» οπού η χρήστες με τα σχετικά 

δικαιώματα μπορούν να αλλάξουν της βασικές ρυθμίσεις του συστήματος και θα 

μπορούν να προσθέτουν, αφαιρέσουν η να επεξεργαστούν τους χρήστες.   

 Και το «Υποσύστημα ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων – Καταγγελιών - 

Προτάσεων από τον καταναλωτή» που θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω 

διαδικτύου από σταθερό υπολογιστή και μέσω εφαρμογής φορητών συσκευών 

(tablet, κινητό τηλέφωνο, κλπ) 

Όλα τα υποσυστήματα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται ένας από τους βασικούς στόχους του συνολικού έργου. Αφενός η 

διευκόλυνση των  υπαλλήλων του Δήμου στις εργασίες τους (που σχετίζονται με την 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τα αιτήματα τους) να γίνεται χωρίς να έχουν  ιδιαίτερες 

γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων και αφετέρου η δημιουργία, διαχείριση και 

παρακολούθηση των αιτημάτων από τους καταναλωτές, να γίνεται γρήγορα σε ένα 

σύγχρονο και εύκολα κατανοητό περιβάλλον πλοήγησης. 

Ειδικά το Υποσύστημα ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων, καταγγελιών & προτάσεων, θα 

ενισχύεται από την ύπαρξη εξειδικευμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ‘smartphone’, 

(Βλέπε Κεφ. 2.3.2.6). 
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2.3.6.4 Σύστημα Άμεσης Ενημέρωσης των πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας & 

Αστικής Κινητικότητας (πχ. κλειστοί δρόμοι, προβλήματα διέλευσης, πυρκαγιά σε κτήριο 

κλπ.) 

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, θα πρέπει να παρέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

δυνατότητες διαχείριση επαφών που είναι εγγεγραμμένα μέλη της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και μαζική επικοινωνία μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων: 

 Mobile app (Pushnotifications) 

 Sms 

 e-mail 

Για το Σύστημα Άμεσης Ενημέρωσης, θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 

 Θα πρέπει να  υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στους 

εγγεγραμμένους χρήστες ή σε ομάδες αυτών που θα έχει ορίσει ο διαχειριστής του 

συστήματος. 

 Μέσω ειδικών φίλτρων, ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να διαμορφώνει 

λίστες παραληπτών με τα κριτήρια που τον ενδιαφέρουν. 

 Το σύστημα ομαδικής αποστολής μηνυμάτων θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο 

εργαλείο, με την βοήθεια του οποίου θα μπορούν να κατασκευάζονται πρότυπα για 

e-mails με επιλογές χρωμάτων, μορφοποίηση, εισαγωγή λογοτύπων και εικόνων. 

Επιπλέον θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας καμπάνιας emails και 

να παράγει στατιστικά αποτελέσματα της κάθε αποστολής. 

 Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα δημιουργίας με εύχρηστο εργαλείο 

κανόνων αυτοματοποιημένης αποστολής προεπιλεγμένου τύπου μηνύματος, σε 

ειδικές – προεπιλεγμένες ομάδες όταν πληρούνται συγκεκριμένες 

προκαθορισμένες συνθήκες. 

 Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με ειδικές εφαρμογές 

μαζικής αποστολής μηνυμάτων σε κινητές συσκευές και e-mails για την αποστολή 

SMS/emails σε εγγεγραμμένα μέλη. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριλάβει στη προσφορά του  

 ένα αριθμός SMS ανά έτος (για ένα έτος). 

 και ένα αριθμό emails ανά μήνα (για ένα έτος).  
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2.3.6.5 Σύστημα Web Analytics με την εφαρμογή τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης 

(ArtificialIntelligence- AI), για την στοχευμένη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού 

Η εφαρμογή θα είναι εύχρηστη για το μέσο καταναλωτή και θα παρέχει πληροφορίες 

χρήσιμες, χωρίς να τον «βομβαρδίζει» με θέματα που δεν τον ενδιαφέρουν. Στο πλαίσιο 

αυτό, κάθε καταναλωτής θα αποκτά μια ψηφιακή «ταυτότητα» βάση των δημογραφικών, 

συμπεριφορικών και ψυχογραφικών του χαρακτηριστικών και η εφαρμογή θα πρέπει να 

τον ειδοποιεί, μόνο όταν υπάρχει κάποια προσφορά, εκδήλωση, δράση, σχετική με αυτή τη 

ψηφιακή ταυτότητα.  

Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύσει το καταναλωτικό προφίλ του χρήστη:  

1. μέσω σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που θα συμπληρώνει,(Εφαρμογή 

Καθορισμού του Προφίλ των Χρηστών) 

2. μέσω καταγραφής και παρακολούθησης των συνηθειών των χρηστών, (Εφαρμογή 

Μοντελοποίησης Χρηστών και Τοποθεσιών με μεθόδους MobileCrowdsensing 

(MCS)) 

3. μέσω της διαμόρφωσης του καταναλωτικού προφίλ του χρήστη από τον τρόπο 

χρήσης της εφαρμογής, ακόμα και χωρίς ο ίδιος να έχει συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο ή να προχωρήσει σε κάποια αγορά ή εξαργύρωση κουπονιού. 

Ο τρίτος τρόπος διαμόρφωσης του καταναλωτικού προφίλ των χρηστών,  θα είναι και ο 

πλέον σημαντικός στην εφαρμογή και ο Ανάδοχος, οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να τον 

υλοποιήσει. 

Η διαμόρφωση του καταναλωτικού προφίλ του χρήστη, οφείλει να γίνεται ακόμα και για 

τους χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο και δεν έχουν προχωρήσει 

σε κάποια αγορά ή εξαργύρωση κουπονιού. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την ανάπτυξη 

συστήματος WebAnalytics, το οποίο θα παρακολουθεί τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας 

από τους επισκέπτες της και μέσω ειδικών αλγορίθμων θα διαμορφώνει τα δημογραφικά, 

συμπεριφορικά και ψυχογραφικά τους χαρακτηριστικά. Επειδή το Σύστημα Web Analytics 

για την στοχευμένη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, προβλέπει την υλοποίηση ενός 

Web AnalyticsFrameworks for ContentAnalysis, καθώς και ενός 

BusinessProcessManagement (BPM), με εκτεταμένο και παραμετροποιήσιμοWorkflow για 

την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της συμπεριφοράς των χρηστών της Πλατφόρμας, ενώ 

τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα τροφοδοτήσουν ένα 
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ExpertArtificialIntelligenceΣύστημα, το οποίο θα ανιχνεύει τους χρήστες που ικανοποιούν τα 

δημογραφικά, συμπεριφορικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

προωθητικού μηνύματος. 

 

2.3.6.6 Σύστημα Υπηρεσιών Διαδικτυακής Προώθησης Ιστοσελίδας SEO 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, ως υποσύστημα 

της πλατφόρμας, ένα εργαλείο Υπηρεσιών Διαδικτυακής Προώθησης Ιστοσελίδας SEO, για 

τη διευκόλυνση της προσπάθειας της Αναθέτουσας Αρχής, να προβάλει με αποτελεσματικό 

τρόπο τον Δήμο, το έργο του και τις υπηρεσίες προς τους δημότες του σε θέματα Αστικής 

Κινητικότητας. 

Ο όρος SEO προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων SearchEngineOptimization 

(SEO), και στα Ελληνικά σημαίνει Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης. Δηλαδή είναι 

μία ειδική διαδικασία κάποιων ενεργειών επάνω στο site, αλλά και έξω από αυτό, έτσι ώστε 

η ιστοσελίδα αυτή να βγαίνει σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στην κατάταξη των 

αποτελεσμάτων στις αναζητήσεις από τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, για κάποιες 

λέξεις κλειδιά (keywords) που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και  έχουν επιλεγεί να 

εκπροσωπούν το περιεχόμενο του. 

Κύριος σκοπός και αποστολή του πετυχημένου SEO είναι το site να εμφανίζεται στην πρώτη 

θέση των SERP (SearchEngineResultsPage) και στην χειρότερη περίπτωση μεγάλου 

ανταγωνισμού μέσα στα πρώτα αποτελέσματα, διότι σύμφωνα με τις στατιστικές στο 80%  

των αναζητήσεων ο χρήστης διαβάζει και επιλέγει μόνο από τα πρώτα αποτελέσματα της 

αναζήτησης, δηλαδή την πρώτη σελίδα και μόνο το 20% προχωράει στα επόμενα 20 και 30 

ή περισσότερα αποτελέσματα δηλαδή την 2η ή 33η σελίδα.  

Ένα τέτοιο εργαλείο Υπηρεσιών Διαδικτυακής Προώθησης Ιστοσελίδας SEO, θα βοηθήσει τα 

μέγιστα, έτσι ώστε η ηλεκτρονική Πύλη της Πλατφόρμας μας, να βρίσκετε στην κορυφή των 

αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.  
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2.4 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου CMS για τη μεταφορά και 

χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε: 

 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες 

(πρότυπα δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / 

δεδομένων). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται 

η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 

πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες 

που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των 

διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα στο πλαίσιο της προμήθειας, το CMS που θα 

προσφερθεί, θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από 

τον Ανάδοχο 

 Διασυνδεσιμότητα με την υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων 

δεδομένων 

Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό συστημάτων αυτού του τύπου είναι η 

διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας και να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας (Communication CCOM (2017) 134). Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες που 

θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και 

επεκτασιμότητα.  
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Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση προτύπου ανταλλαγής δεδομένων XML, αλλά και τα 

ανοιχτά πρότυπα HTTP και SOAP, για την ανταλλαγή δεδομένων με τα υπόλοιπα συστήματα 

του Δήμου, αλλά και τρίτα εξωτερικά συστήματα. 

 

2.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 

κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος και υποδομών. 

Αρχικά, αυτή εξασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει ο διακομιστής (server), 

στον οποίο και θα φιλοξενείται η βάση, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια, γρήγορη διαχείριση 

και επεξεργασία μεγάλων όγκων αρχείων. 

Το Σύστημα, οφείλει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

της ΕΕ (GDPR), που έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή 

των bigdata και του cloudcomputing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων 

αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την 

Ευρώπη. Αυτή η προϋπόθεσε απαιτεί φιλοξενία σε servers που συμμορφώνονται στις 

απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, καθώς και την 

ανάπτυξη του Συστήματος από τον Ανάδοχο, κατά αντίστοιχο τρόπο. 

Επίσης το Σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τον σχεδιασμό “digitalbydefault” με την 

εφαρμογή των αρχών «Προστασία των Δεδομένων ήδη από το Σχεδιασμό και εξ Ορισμού» 

(Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection byDesign and byDefault), του Κανονισμού 

679/2016 (GDPR). 

Οι κανόνες ασφαλείας του Συστήματος, θα συμφωνούν με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, 

(όποτε κρίνεται αναγκαίο) για το πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία. 

Για το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 

ακόλουθες δράσεις για:  

 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών  

 Προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών  

 Προστασία των εμπεριεχομένων δεδομένων αναζητώντας και εντοπίζοντας με 

μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες.  
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Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο 

Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του:  

 Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Προστασία Πνευματικών 

Δεδομένων)  

 Τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), 

 Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο ασφάλειας των ΤΠΕ (bestpractices)  

 Τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.  

 Τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού και θα παραδίδει 

Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος.  

Κυβερνοασφάλεια 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο: 

 Η Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας 

αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον 

τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

 Ο Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03.12.2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/1148/ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων 

δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. 

 Η Απόφαση υπ’ αριθμ 1027 (ΦΕΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέματα εφαρμογής και 

διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α΄ 199). 

 Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων 

(securitybydesign και default) καθώς και οι απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων και 

της ιδιωτικότητας (privacybydesign and default). 

 

Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της 

υλοποίησης του έργου της Διαδικτυακής πύλης. 

Στο σύνολό της, η Πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας που θα 

λαμβάνει υπόψη ομάδες χρηστών με διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα, όσον 

αφορά στη διαχείριση του περιεχομένου, στη συμπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά 

και στη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας της Πύλης.  
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Το εν λόγω σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη  τις ακόλουθες ομάδες 

χρηστών: 

Απλός επισκέπτης Πύλης. 

Δε χρειάζεται καμία εγγραφή και έχει πρόσβαση μόνο στο κομμάτι που αφορά τις 

πληροφορίες προς το κοινό 

Χρήστης πρώτου επιπέδου Πύλης.  

Απαιτείται εγγραφή κατά την οποία δίνεται ως στοιχείο επικοινωνίας μία διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στο οποίο θα αποστέλεται ένας υπερσύνδεσμος 

(hyperlink) για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Στη διαδικασία της εγγραφής είναι 

απαραίτητη η χρήση κάποιου εργαλείου τύπου captcha. 

Ο χρήστης αυτός έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχει και ο απλός επισκέπτης 

και κάποιες επιπλέον όπως π.χ. newsletters. 

Χρήστης δευτέρου επιπέδου Πύλης.  

Αφορά τους Επιχειρηματίες που θα συμετάσχουν με τις επιχειρήσεις τους στην Πλατφόρμα. 

Απαιτείται εγγραφή κατά την οποία η αυθεντικοποίηση του νέου χρήστη και η είσοδος στο 

Σύστημα, θα γίνεται μέσω διασύνδεσης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων, όπου ο Επιχειρηματίας αρκεί να εισάγει τους Κωδικούς Εισόδου, που 

χρησιμοποιεί στο  Taxisnet και έτσι δεν θα είναι απαραίτητη η προσέλευσή του στον Δήμο 

για την ταυτοποίηση. Ο χρήστης αυτός έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και 

υπηρεσίες που έχει και ο χρήστης πρώτου επιπέδου και επιπλέον θα μπορεί να υποβάλει 

αίτηση ένταξης της Επιχείρησής του στην Πλατφόρμα, παρέχοντας τις κατάλληλες 

διαπιστεύσεις και ψηφιακό υλικό. 

Καταχωρητής χρηστών.  

Είναι σκόπιμο να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος μόνο για τους χρήστες αυτούς έτσι ώστε να 

μειώνεται ο φόρτος εργασίας των κεντρικών διαχειριστών της Πλατφόρμας αλλά και για να 

αποφεύγεται η απόδοση διαχειριστικών δικαιωμάτων σε μη εξειδικευμένους υπαλλήλους. 

Υπεύθυνος αναρτήσεων.  

Θα έχει δικαίωμα να κάνει αναρτήσεις μόνο στο κομμάτι που αφορά στη κατηγορία για την 

οποία έχει οριστεί από το διαχειριστή της Πλατφόρμας και αναλογεί στην υπηρεσία όπου 

ανήκει (αν διευκολύνει την υλοποίηση μπορεί να δημιουργηθεί διαφορετικό group για 

κάθε κομμάτι). 
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Υπεύθυνος σχολίων.   

Θα έχει πρόσβαση στα σχόλια των χρηστών της Πλατφόρμας και θα μπορεί να προσθέσει 

κάποια εκπροσωπώντας την υπηρεσία ή να διαγράψει κάποια αν αυτό κριθεί απαραίτητο 

(π.χ. υβριστικά ή spam). Είναι σκόπιμο να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος μόνο για τα σχόλια, 

αφενός γιατί ο έλεγχος τους δεν αφορά τους διαχειριστές και αφετέρου για να 

αποφεύγεται η απόδοση διαχειριστικών δικαιωμάτων σε μη εξειδικευμένους υπαλλήλους. 

Υπεύθυνος newsletters Πύλης.  

Θα διαχειρίζεται το υποσύστημα των newsletters 

Χειριστής αιτημάτων - καταγγελιών. 

Υπάλληλος που εργάζεται μέσα στο υποσύστημα υπηρεσίας αιτημάτων του portal 

Διαχειριστής Υπηρεσίας Αιτημάτων- καταγγελιών. 

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του υποσυστήματος υπηρεσίας αιτημάτων και μπορεί να 

ορίζει τμήματα, χειριστές αιτημάτων (agents), δικαιώματα κλπ.  

Χειριστής forums.  

Υπάλληλος που συμμετέχει μέσα στο υποσύστημα forums 

Διαχειριστής forums.  

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του υποσυστήματος forums. Μπορεί να ορίσει 

κατηγορίες, υποκατηγορίες,forums και να ορίσει ποιοι χρήστες θα μπορούν να 

συμμετέχουν σε αυτά. 

Διαχειριστής του portal.  

Έχει πλήρη διαχειριστικά δικαιώματα στο portal και μπορεί να ορίζει νέους χρήστες και  να 

αναθέτει δικαιώματα. 

Δεδομένων των απαιτήσεων που υπάρχουν σχετικά με τα αυξημένα καθήκοντά και 

δικαιώματά τους, οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος οφείλει και υποχρεούται να 

εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τουλάχιστον τρία (3) στελέχη που θα επιλέξει ο Δήμος για το 

ρόλο του διαχειριστή. 

Το σύστημα ασφαλείας με τις ομάδες που περιγράφτηκε παραπάνω είναι ενδεικτικό ως 

προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε να διασφαλιστεί 
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απόλυτα η φύση και ο σκοπός της Πύλης και να αποκλειστούν φαινόμενα κακόβουλης ή όχι 

φθοράς, αλλοίωσης και βεβήλωσης του χαρακτήρα της. 

 

2.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους διαχειριστές της Πλατφόρμας. Η 

εκπαίδευση των χρηστών εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Αναδόχου για την 

ένταξη/αξιοποίηση του συστήματος σε λειτουργία. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η γρήγορη 

αφομοίωση των διαδικασιών για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επικαιροποίηση των 

δεδομένων καθώς και την επίλυση προβλημάτων. Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης 

είναι οι εξής: 

 η κατάρτιση και εκπαίδευση 3 στελεχών του Φορέα Λειτουργίας, που θα 

αναλάβουν την υποστήριξη του συστήματος. 

 η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν ικανό πυρήνα στελεχών του 

Φορέα Υλοποίησης και των συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά 

το πέρας τη διαχείριση και την υποστήριξη όλων των λειτουργικών Ενοτήτων σε 

συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

 η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους διαχειριστές του προτεινόμενου 

συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξής του σε 

παραγωγική λειτουργία. 

 η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών 

και διαχειριστών του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής 

τους στα  νέα εργαλεία. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή εκπαιδευτικό υλικό, ως 

εγχειρίδια χρήσης, με οδηγίες χρήσης (κείμενο και εικόνες-screenshots, έμφαση θα δοθεί 

τόσο στις ενέργειες στο CMS όσο και στο τελικό αποτέλεσμα στις εμφανιζόμενες σελίδες) 

των κυριότερων λειτουργιών του CMS σε επίπεδο Χρήστη (με δικαιώματα σύνταξης 

περιεχομένου) και σε επίπεδο Διαχειριστή (με πλήρη δικαιώματα διαχείρισης του CMS). Το 

υλικό θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Τονίζεται επίσης, ότι στο εκπαιδευτικό υλικό και στην εκπαίδευση θα γίνει ιδιαίτερη μνεία 

στις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη backup και την αποκατάσταση μέσω backup, 

τις ενέργειες επαναφοράς/αποκατάστασης λειτουργίας στις συνηθέστερες περιπτώσεις 

αποτυχίας και την ερμηνεία των κυριότερων δεικτών και αναφορών των εργαλείων 
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webanalytics (του CMS ή άλλων εγκατεστημένων) που θα χρησιμοποιηθούν με έμφαση την 

ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν εμπειρία (τουλάχιστον ενός (1) έτους) στα 

συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και να έχουν εργαστεί στην υλοποίηση (ή έστω 

να έχουν κατανοήσει πλήρως) του αναπτυχθέντος συστήματος. Η χρονική διάρκεια του 

κάθε σεμιναρίου μπορεί να οριστεί μεταξύ 3 έως 4 ωρών ημερησίως. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του ολοκληρωμένο 

προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και γνωστικό 

αντικείμενο, καθώς επίσης αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης ανά ομάδα 

εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικό κύκλο, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 20 ώρες. 

 

2.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από τους 

αρμόδιους υπαλλήλους του  Δήμου, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας. Στην 

περίοδο αυτή το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες 

εργασίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες 

κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 

διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα ενός μήνα  (πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο 

αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του Δήμου, 

δίχως να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Δήμου.  

Στη φάση της Πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής 

υπηρεσίες: 

 Βελτιώσεις της εφαρμογής  

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών  

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες  

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών  

 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. στ) Υποστήριξη της 

λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει 

αναλυτικά την δομή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας. 
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2.8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενημέρωση των επισκεπτών και των κατοίκων του Δήμου για τις Δράσεις της Πλατφόρμας, 

σημαίνει ενέργειες που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στην ενημέρωση για 

δρώμενα στον Δήμο, Προσφορές από επιχειρήσεις και Επαγγελματίες και Εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος   θα οργανώσει εκστρατεία με δράσεις ενημέρωσης – 

πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης προκειμένου να γίνει ο μεν κάτοικος αρωγός στην 

προσπάθεια αλλά και ο δε επισκέπτης, να ενημερωθεί άμεσα για τα οφέλη που θα έχει εάν 

εγκαταστήσει τη Πλατφόρμα. 

Οι Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης του Δήμου  με την 

συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων και υπηρεσιών του Δήμου, αποσκοπούν 

στην ευαισθητοποίηση και αφύπνιση του πληθυσμού και συγκεκριμένων ομάδων του και 

στη βελτίωση των γνώσεών του για την Πλατφόρμα και τις Δράσεις αυτής: 

 Σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής. Στόχευση, περίγραμμα δράσεων, σημεία που 

πρέπει να προσεχθούν, κοινό στόχος δράσεων (στελέχη δήμου, Σχολεία, 

επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, κλπ.) 

 Δημιουργία και Διαχείριση Social Media Λογαριασμών Δήμου και Δημάρχου με 

σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του προγράμματος  σε δυνητικούς 

ωφελουμένους και στους πολίτες. 

 Δημιουργία Ημερολογίου Αναρτήσεων Social Media με πληροφοριακό περιέχομενο 

του προγράμματος  Δημιουργία διαφημιστικού λογαριασμού social ( setup) 

 Διαχείριση και monitoring καμπάνιας social (ads)  

 Δημιουργία και Σχεδίαση  banner για socialmedia και ΔΤ 

 Δημιουργία και Σχεδίαση  animatedbanner ( gif ) 

 Δημιουργία  ΔΤ 

 Δημιουργία Άρθρων προς δημοσίευση  

 Δημιουργία newsletter 

 Δημοσιεύσεις σε περιφερειακά μέσα  

 Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες 

 Δημοσιεύσεις σε ειδησεογραφικά websites κεντρικών μέσων 

 

Οι Δράσεις Δημοσιότητας, πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την υπ. αριθμ. πρωτ. 

5341/16.04.2018 επιστολή της τ. Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα 
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«Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγκεκριμένα:  

I.  Για δράσεις στον τομέα του Τουρισμού: 

Πράξεις που αφορούν σε «Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που 

αφορούν στην τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο 

εσωτερικό και εξωτερικό», σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΑΠ 514666/24.12.2014) του 

Υπουργείου Τουρισμού, εξουσιοδοτείται η αρμόδια Δ/νση Έρευνας Αγοράς και 

Διαφήμισης ΕΟΤ για την έγκριση των επιμέρους δράσεων, τον έλεγχο του υλικού 

προώθησης και προβολής, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις αντίστοιχες 

διοικητικές μονάδες των Περιφερειών και των ΟΤΑ της χώρας και την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων. 

Ως εκ τούτο κοινοποιείται στην ΓΓΨΠ η έγκριση των επιμέρους δράσεων της Δ/νσης 

Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης ΕΟΤ προς τον φορέα. 

II.  Για δράσεις στον τομέα του Πολιτισμού:  

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015 (ΦΕΚ 

178/Α/18.12.2015), διατηρείται και στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, η 

υποχρέωση υποβολής αιτήματος για την παροχή σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.ΠΟ.Α., 

που αφορά στην εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των 

αρχαιοτήτων και μνημείων, και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από 

Υπηρεσίες και Φορείς που δεν ανήκουν, ούτε και εποπτεύονται από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Για 

έργα Τ.Π.Ε. στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατυπώνεται Σύμφωνη 

Γνώμη από το ΥΠ.ΠΟ.Α. με σκοπό τη διασφάλιση της θεσμικής, επιτελικής και 

συντονιστικής αρμοδιότητάς του στους τομείς πολιτικής του, την οποία ασκεί 

σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002. Σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη από το 

ΥΠ.ΠΟ.Α κοινοποιείται στην ΓΓΨΠ 

 

2.9 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (DATA ENTRY) 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την καταχώρηση του περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, 

βίντεο κοκ.) στις αντίστοιχες Πλατφόρμες, και θα προβεί στη μεταφορά συγκεκριμένων 

δεδομένων από υπάρχουσες Βάσεις Δεδομένων στην υπό δημιουργία Πλατφόρμα. Το 

περιεχόμενο θα παραδοθεί σταδιακά στον Ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο που πιθανόν παραχθεί στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να 

είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού 
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περιεχόμενου (OpenData) (Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024) και τη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησής του. 

 

2.10 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί με γνώμονα το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012) και το Πλαίσιο Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 απόφαση, ΦΕΚ 

1301 Β΄ 2012).  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση της προσβασιμότητας βάση προτύπων 

W3C (οδηγίες WCAG 2.0) όλων των σελίδων και της ορθότητας της σύνταξης HTML 5 και 

CSS 3, με χρήση πρόσφορων αξιόπιστων και ανεξάρτητων μεθόδων-εργαλείων όπως: των 

Online εργαλείων αξιολόγησης του W3C5, την αξιολόγηση συμμόρφωσης από το ελληνικό 

γραφείο του W3C του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE). Στα σημεία που τυχόν θα 

προκύψουν, θα πρέπει να παρέμβει κατάλληλα (και σε επίπεδο κώδικα). 

Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη και να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

ικανοποιεί όλα τα σημεία ελέγχου προτεραιότητας 1 και 2 των "Οδηγιών για την 

Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0" (WCAG 2.0), τα οποία αφορούν τους 

απόλυτους και τους ουσιώδεις περιορισμούς για την πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός 

ιστότοπου (Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0, Επίπεδο AA). Ο Ανάδοχος θα εξετάσει το 

ενδεχόμενο χρήσης λογισμικού συγγραφής που συμμορφώνεται με τις οδηγίες ATAG 2.0, 

όπου είναι διαθέσιμο. Αν δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία συγγραφής συμμορφούμενα με 

αυτές, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλο το περιεχόμενο και τα πρότυπα που 

δημιουργούνται για την παραγωγή του περιεχομένου του Ιστότοπου συμμορφώνονται με 

τις οδηγίες WCAG 2.0 Επίπεδο AA. Στην αρχική σελίδα πρέπει να εμφανίζεται σχετική 

διαβεβαίωση συμμόρφωσης των σελίδων με τις οδηγίες WCAG 2.0, εμφανίζοντας τον 

σχετικό λογότυπο ή φέροντας την ακόλουθη δήλωση ["αυτή η σελίδα συμμορφώνεται με 

..."], και σε κάθε περίπτωση παρέχοντας τους σχετικούς συνδέσμους σχετικά με την 

πολιτική αυτή. Σε περίπτωση που για λόγους λειτουργικότητας κάποια από τις σελίδες της 

ιστοσελίδας δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες λόγω ύπαρξης περιεχομένου που βρίσκεται 

εκτός του ελέγχου του υπεύθυνου ανάπτυξης του περιεχομένου (υλικό Τρίτων), θα πρέπει 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο δήλωσης Μερικής Συμμόρφωσης.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα ώστε να τηρούνται οι αρχές του καθολικού 

σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των υπό 
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ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, όπως αυτά ορίζονται στο 

Ν.4727/2020 και στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017 και ιδιαίτερα στο σκέλος της ηχητικής 

αφήγησης περιεχομένου (ανάλυση αρχείου Waveform>48Khz 16bit samplingrate, Encoding 

mp3 >256kbps) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα ώστε μέσω του χρησιμοποιούμενου CMS (αλλά και 

γενικά από το όλο σύστημα) να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις προστασίας των 

αποθηκευμένων και προς αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων (Διαχειριστών, χρηστών και 

επισκεπτών) που έχουν τεθεί από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των 

Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR, Κανονισμός της ΕΕ) και της 

απαίτησης Διασφάλισης της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων 

από το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας& Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Έκδοση 4.0) 

και τους σχετικούς νόμους (ν.2472/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει μεταξύ των ελέγχων που θα διενεργήσει (βλέπε κεφάλαιο «Απαιτήσεις 

Ασφαλείας»), να αναφερθεί στα αποτελέσματα και στις μεθόδους που αξιοποίησε για τη 

διασφάλιση των ανωτέρω απαιτήσεων. Ο Ανάδοχος, κατά τη φάση της παραγωγικής 

λειτουργίας, οφείλει εφόσον του ζητηθεί, να παράσχει τη συνεργασία του στον Δήμο, εφ’ 

όσον χρειαστεί να υποβάλει σχετικό φάκελο για τη χορήγηση άδειας του Ιστότοπου από την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα έτσι ώστε το Σύστημα να συμμορφώνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις του Νόμου 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων». 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα έτσι ώστε το Σύστημα να συμμορφώνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις του Νόμου 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 

και άλλες διατάξεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα σε ότι αφορά τα Άρθρα: 

 Άρθρο 3. Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης 

 Άρθρο 4. Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα 

 Άρθρο 34. Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων 

 Άρθρο 35. Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων 
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Καθώς και το σύνολο των προδιαγραφών τωνΚεφαλαίων: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄, Ψηφιακή προσβασιμότητα (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 

της οδηγίας (EE) 2016/2102 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ισότοπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄, Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου 

τομέα (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (EE) 2019/1024 του 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για τα 

ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα 

αναδιατύπωση) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄, ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄, ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ειδικά σε ότι αφορά τις Προδιαγραφές διαφάνειας στη χρήση προσωπικών δεδομένων, ο 

Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα ώστε μέσω του χρησιμοποιούμενου CMS (αλλά και 

γενικά από το όλο σύστημα) να διασφαλίζονται τα κάτωθι:  

1. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα 

και σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων πληροφορίες 

2. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τον 

αφορούν 

3. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων του 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής και περιορισμού της 

επεξεργασίας 

4. Να διατίθεται μηχανισμός υποβολής παραπόνων αναφορικά με τα προσωπικά 

δεδομένα 

5. Να παρέχεται μηχανισμός καταγραφής/παρακολούθησης των φορέων/μητρώων 

στους οποίους παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά δομένα ενός χρήστη 

Με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις καθορισμένες πολιτικές (πολιτική ασφαλείας, 

λήψη backup, διατήρηση εναλλακτικού διαδικτυακού τόπου σε περίπτωση καταστροφής, 

δυνατότητα ενημέρωσης των Διαχειριστών από το σύστημα στα σημεία που εντοπίζονται 

κίνδυνοι-προβλήματα), ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και 

διαθεσιμότητα (availability) (στόχος: οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες να είναι συνεχώς 

διαθέσιμες και να μην παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους, ενώ εάν συμβούν 

να μπορούν οι κυριότερες να αποκατασταθούν σε σύντομο- εύλογο χρόνο). 
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2.11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Στην τιμή αγοράς και για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης της Πλατφόρμας, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας και Συντήρησης για τη Πλατφόρμα και τα υποσυστήματα της, έτσι ώστε να 

επιλυθούν προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν σφαλμάτων. Στο ίδιο 

χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος θα φιλοξενεί το σύστημα χωρίς κόστος σε διακομιστή που 

θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.  

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας της Πλατφόρμας και των υποσυστημάτων της. 

 Εύρυθμη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7. 

 Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Δήμο 

πρέπει να είναι μικρότερος των 2 ωρών.   

 Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) 

πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει 

τα προβλήματα. Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

 Διαθεσιμότητα επιτόπιας παρέμβασης και υποστήριξης των εφαρμογών σε 

περίπτωση που γίνεται αδύνατη η επίλυση του προβλήματος απομακρυσμένα. Ο 

χρόνος της επιτόπιας παρέμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών 

από την αναγγελία του προβλήματος.  

 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. 

 Υπηρεσία HelpDesk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη 

από τις 9:00 – 17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι προσβάσιμη μέσω 

φαξ ή email που θα δηλώσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέρας της ισχύος της 

εγγύησης, δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Το ετήσιο κόστος του 
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Συμβολαίου Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης μετά το διάστημα καλής λειτουργίας δεν 

θα πρέπει να ξεπερνάει το 8% επί της συνολικής αξίας του έργου, με επιβάρυνση του 

αναλογούντα Φ.Π.Α., και θα προκαταβάλλεται ετησίως. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από τον Δήμο. Στη σύμβαση 

συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται 

παραπάνω και θα ορίζεται το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης 

καλής λειτουργίας.  

 

2.12 HOSTING PLAN – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η φιλοξενία της Πλατφόρμας θα γίνει σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο ανάδοχος θα 

σχεδιάσει και θα προτείνει τα VirtualMachines που απαιτούνται. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

περιγράψει αναλυτικά την τοπολογία της εγκατάστασης με τις εργασίες που θα 

υλοποιήσουν και να συμπεριλάβουν σ’ αυτή ότι κατά την κρίση του απαιτείται για την 

εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υποδομής στην πλατφόρμα φιλοξενίας. Ο ανάδοχος 

θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά, στην οικονομική τους προσφορά, το ετήσιο κόστος της 

φιλοξενία της Πλατφόρμας. Το κόστος της παραπάνω φιλοξενίας για την περίοδο 

υποστήριξης δύο (2) ετών θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του 

Ανάδοχου.  

H φιλοξενία πρέπει να πληροί τουλάχιστον, τις παρακάτω απαιτήσεις ασφαλείας: 

 Τα δεδομένα να είναι αποθηκευμένα σε κέντρο φιλοξενίας (datacenter) το οποίο να 

βρίσκεται κατά προτίμηση εντός της χώρας, ή να βρίσκεται υποχρεωτικά εντός Ε.Ε. 

 Πιστοποίηση ασφάλειας ISO:27001 

 Πιστοποίηση ποιότητας ISO:9001 

 Υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99% με κάλυψη μέσω SLA, 

 Διαθέσιμη χωρητικότητα αποθηκευτικών μέσων τουλάχιστον 500 GB, 

 Απουσία Single Point of failure στην υποδομή, 

 Εξυπηρέτηση με πολλαπλούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 

 Είναι επιθυμητό η εταιρία που κάνει τη φιλοξενία να έχει δικό της datacenter. Αν 

αυτό δε καταστεί δυνατό, τότε να διαθέτει και η ίδια αντίστοιχες πιστοποιήσεις ή 

εγγυήσεις ασφάλειας και ποιότητας και να ικανοποιεί όλα όσα προαναφέρθηκαν 
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και να είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη ντιρεκτίβα που αφορά στην ασφάλεια 

δικτύων και πληροφοριών του European cybersecuritystrategy. 

 Το datacenter αλλά και ο πάροχος της φιλοξενίας (αν δεν ταυτίζονται) οφείλουν να 

είναι συμμορφωμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη 

προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99 με όλες τις 

τροποποιήσεις που ισχύουν σήμερα. 

 Είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της ακεραιότητας του εξοπλισμού της φιλοξενίας 

(servers, δικτυακές συσκευές, καλώδια κλπ) σε φυσικό επίπεδο. Πρέπει να έχουν 

ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές (όπως 

φωτιά), αλλά και από μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση προς τον εξοπλισμό 

και τις ρυθμίσεις. 

 Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείται η βάση να παρέχει τη δυνατότητα 

καθημερινού backup σε βάθος τουλάχιστον 7 ημερών. 

 Η υποδομή που θα διατεθεί για τη φιλοξενία των εφαρμογών και λογισμικών της 

προσφερόμενης λύσης, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

o Περιβάλλον διαχείρισης μέσω του οποίου θα μπορούν οι διαχειριστές να 

εκτελούν όλες τις εργασίες και να παρακολουθούν την λειτουργία του. 

o Δυνατότητα επέκτασης των πόρων. 

o Δυνατότητα μεταφοράς χωρίς διακοπή λειτουργίας ενός VirtualMachine 

από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον. 

Το σύστημα θα πρέπει έχει την δυνατότητα άμεσης και εύκολης μετεγκατάστασης σε άλλο 

DataCenter το οποίο θα επιλέξει ο Δήμος και το οποίο τηρεί τις προδιαγραφές που τίθενται, 

μετά το προαναφερόμενο διάστημα φιλοξενίας από τον Ανάδοχο ή στο Cloud του Δημόσιου 

Τομέα. 

Σημειώνεται ότι θεωρείται απαραίτητη η χρήση ανοικτών προτύπων, η μεταφορά του 

Συστήματος και των υπηρεσιών του στο cloud της δημόσιας διοίκησης να είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, μέσα από μια καλά σχεδιασμένη 

διαδικασία, ώστε η διαθεσιμότητα της εφαρμογής να είναι συνεχής και η μεταφορά του 

πηγαίου κώδικα, της βάσης δεδομένων των ρυθμίσεων και των παραμέτρων να 

πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. 
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Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνικούς σε 24ωρη βάση με χρήση 

συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης (CCTV και PLC) που σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας ειδοποιούν τους τεχνικούς που βρίσκονται σε επιφυλακή. 

 

2.13 ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κατά την υλοποίηση και για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών και με τη λειτουργία του εκπληρώνει τους σκοπούς για τους 

οποίους δημιουργήθηκε, ο Ανάδοχος θα διενεργήσει κατάλληλους ελέγχους και δοκιμές με 

συγκεκριμένα σενάρια ελέγχου: 

 επί των κυριότερων λειτουργιών του CMS: δημιουργία και ενημέρωση 

περιεχομένου και σελίδων από χρήστες και Διαχειριστές, διαχείριση χρηστών, κτλ. 

 επί της ασφάλειας του όλου συστήματος. 

 επί της αποκατάστασης του Ιστότοπου μέσω backup. 

 επί της ενδεδειγμένης εμφάνισης και αποτελεσματικής πλοήγησης του Ιστότοπου, 

τουλάχιστον στους ακόλουθους 3 ευρείας χρήσης φυλλομετρητές (browsers) (θα 

επιλεχθούν οι νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις τους): Microsoft Edge και Internet 

Explorer (11+), MozillaFirefox και GoogleChrome. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σεναρίων θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, ενώ τυχόν προβλήματα και αστοχίες που θα ανακύψουν 

θα πρέπει να διορθωθούν για να προχωρήσει η φάση ανάπτυξης.  

 

2.14 ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση και το προσωπικό που 

θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου 

απασχόλησής τους. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα 

πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και 

ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την 

Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που 

άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. Πιο συγκεκριμένα ο 
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υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην Προσφορά του τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 την διάρθρωση της Ομάδας Έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων 

των υποομάδων εργασίας, 

 το επίπεδο εμπειρίας του κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου, 

 το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εκάστοτε μέλους της Ομάδας Έργου. 

 

2.15 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

Έργο, o πηγαίος κώδικας (sourcecode) με τις απαραίτητες επεξηγήσεις και οι βάσεις 

δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς 

και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 

με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Δήμου, ώστε να μην 

μπορούν να προκύψουν μεταγενέστερες αξιώσεις αποκλειστικότητας ως προς τη χρήση και 

συντήρησή του (ή και να παρεμποδιστεί η διάθεσή του σε τρίτους), που μπορεί να τα 

διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν 

σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα ανωτέρω θα είναι πάντοτε διαθέσιμα και εάν 

βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της σύμβασης του Έργου. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική 

μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 

τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

2.16 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, πέραν των άμεσα εμπλεκομένων στην υλοποίηση, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση ή 

εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για 

σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του παρόντος. Ο Ανάδοχος επιβάλλει τις 

υποχρεώσεις αυτές στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο 
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συνδεόμενους με αυτόν για την υλοποίηση. Σε περίπτωση παραβίασης, ο Δήμος 

επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα. 

 

2.17 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

 

2.17.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.17.1.1 Διαδικτυακή Πύλη 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επιτελική Σύνοψη – Αντίληψη του Έργου ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να παραδώσει το 

λειτουργικό περιβάλλον της εφαρμογής εντός 15 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

(Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής). 

ΝΑΙ 

  

Η πλατφόρμα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 

διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε ομάδα θα 

έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα 

αλλά και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης 

σε αυτό. 

ΝΑΙ 

  

Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι 

πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα 

γνωστά χαρακτηριστικά. 

ΝΑΙ 

  

Όλες   οι   λειτουργίες   θα   πρέπει   να 

προσφέρονται μέσω webinterface, ενώ η διεπαφή 

θα πρέπει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις 

τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

διεπαφών. 

Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω 

περισσοτέρων του ενός από τα ευρέως 

διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο 

Διαδίκτυο (Internet Explorer, MozillaFirefox, 

Opera, AppleSafariκλπ στις πιο πρόσφατες 

εκδόσεις τους) χωρίς να απαιτείται επιπλέον 

εγκατάσταση εφαρμογών με εξαίρεση εφαρμογές 

που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των 

προγραμμάτων πλοήγησης (plugins). 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τα 

πρότυπα του WWW Consortium (W3C) όπως CSS, 

HTML 4.01, XHTML 1.0 κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από  τους  

χρήστες  τις  τεχνικές λεπτομέρειες του 

πληροφοριακού συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

Οι εφαρμογές πρέπει να έχουν ομοιόμορφη 

εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των 

λεκτικών και των συμβόλων, αλλά και στη 

γενικότερη παρουσίαση της διεπαφής των 

χρηστών. 

ΝΑΙ 

  

Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού 

συστήματος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος 

δυνατός. 

ΝΑΙ 

  

Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο 

χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με 

κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 

επεξεργασία. 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις 

οδηγίες του προτύπου W3C/WAI Web 

ContentAccessibilityGuidelines 1.0 τουλάχιστον σε 

επίπεδο συμμόρφωσης Level A με δυνατότητα 

μελλοντικής αναβάθμισης σε ανώτερα επίπεδα 

(AA, AAA). 

ΝΑΙ 

  

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι 

σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις και τις συστάσεις, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε θέματα σχεδίασης ιστοτόπων, θέματα 

προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων 

δεδομένων κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

Η πύλη θα ακολουθεί τις αρχές του Responsive 

Web Design δηλαδή οι ιστοσελίδες θα 

διαμορφώνονται ανάλογα με την ανάλυση της 

οθόνης στην οποία εμφανίζονται. Θα είναι επίσης 

MobileFriendly δηλαδή σε οποιαδήποτε φορητή 

συσκευή (iPhone, iPad, Android, Blackberryetc.) ο 

επισκέπτης να μη χρειάζεται να κάνει μεγέθυνση 

ή πλάγια κύλιση για να διαβάσει με ευκολία το 

περιεχόμενο τους. 

ΝΑΙ 

  

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) που 

θα προσφερθεί πρέπει να παρέχει μια 

ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό, οργάνωση, 

διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και 

ενημέρωση διαδικτυακών τόπων, και να 

εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική 

παρουσίαση του περιεχομένου. 

ΝΑΙ 

  

Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

αφενός τη δυνατότητα εύκολης εισαγωγής 

πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών (για 

την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής 

ανάγκης), και αφετέρου τις απαραίτητες 

εφαρμογές για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του 

επισκέπτη. 

To Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), θα 

πρέπει να εξασφαλίζει, κατ’ ελάχιστο, τα 

ακόλουθα: 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής 

(ΟpenΑrchitecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση 

ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: 

 Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ 

του συνόλου των εφαρμογών της 

Διαδικτυακής Πύλης και των υποσυστημάτων 

της.  

 Την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων 

χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική 

τους. 

 Οι εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες 

ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης 

επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και 

ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και 

υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

o Τεκμηριωμένα API 

(ApplicationProgrammingInterface) τα 

οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ 

διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα 

θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα 

ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με 

εφαρμογές και δεδομένα, με σκοπό την 

κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών 

αναγκών. 

o Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας 

με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών 

standards (XML, SOAP, κλπ.). 

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του 

συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, 

αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων 

λογισμικού 

ΝΑΙ 

  

Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της 

κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ 

κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για 

την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την 

ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη 

συντήρησή του 

ΝΑΙ 

  

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), που έχει 

ως στόχο να διευρύνει την προστασία των 

δεδομένων στην εποχή των bigdata και του 

cloudcomputing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία 

των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό 

δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε 

όλη την Ευρώπη. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

υποσυστημάτων, που θα αποτελέσουν διακριτά 

τμήματα της Διαδικτυακής Πύλης, σε ένα ενιαίο 

web-based διαχειριστικό περιβάλλον, το οποίο θα 

αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας», με στόχο τα 

εξής: 

 Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές 

χρηστών μεταξύ των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων  

 Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων 

παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές 

χρηστών με τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της Πύλης 

Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία 

διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως 

αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση 

δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται 

σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, πρέπει να 

διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και 

πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα. 

ΝΑΙ 

  

Η υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζει 

snapshotbackup των δεδομένων κάθε 

τουλάχιστον 30 λεπτά και monitoring για την 

σταθερότητα του συστήματος 24/7. 

ΝΑΙ 

  

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των 

χρηστών για την αποδοτική χρήση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών και την ευκολία 

εκμάθησης τους 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς 

τροποποίησης και επέκτασης των εφαρμογών την 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

τεκμηριώσει 

ΝΑΙ 

  

Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την 

οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση 

της Διαδικτυακής Πύλης 

ΝΑΙ 

  

Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα 

πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων 

εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά 

περίπτωση επανεισαγωγή του κωδικού (SingleSign 

On) 

ΝΑΙ 

  

Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να 

γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor 

(WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες 

λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, 

στοιχείων φορμών, κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση 

πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία 

περιεχομένου 

ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών 

περιεχομένου που αφορούν σε νέα και 

ανακοινώσεις. Η διαχείριση των 

νέων/ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνεται από 

ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή 

τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, ενώ 

θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω 

τεχνολογίας RSS feed 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών 

χαρακτηριστικών που απαιτείται να 

ενσωματώνονται στο CMS, ώστε να υποστηρίζεται 

η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών 

SearchEngineOptimization. Τέτοια χαρακτηριστικά 

είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Title Tag customization 

 Static, Keyword-rich URL’s 

 Meta Tag customization 

 Headings customization 

 404 Error friendly pages 

ΝΑΙ 

  

Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία 

σελίδα, θα πρέπει να εκτυπώνεται μόνο το 

περιεχόμενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό 

Layout της σελίδας 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για 

διαχείριση (δημιουργία - κατάργηση) των 

εσωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 

δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων 
ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 

διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του look&feel 

της Πύλης (themes, templates, styles) 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα ΝΑΙ   

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και 

διαχείριση καταλόγων δεδομένων, με δυναμικό 

και ευέλικτο τρόπο 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται λειτουργία 

αναβαθμισμένης αναζήτησης 
ΝΑΙ 

  

Ειδικότερα, για τα σημαντικότερα εκ των ανωτέρω 

τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήματος 

Διαχείρισης Περιεχομένου, θα πρέπει να 

υποστηρίζονται αναλυτικότερα κατ’ ελάχιστον οι 

εξής λειτουργικές δυνατότητες: 

ΝΑΙ 

  

Διαχείριση μέσω Web ΝΑΙ   

Διαχείριση σελίδων ΝΑΙ   

Διαχείριση αρχείων ΝΑΙ   

Κατάλογοι δεδομένων ΝΑΙ   

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look&feel) ΝΑΙ   

 

2.17.1.2 Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android&iOS) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Επιτελική Σύνοψη – Αντίληψη του Έργου ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να παραδώσει το 

λειτουργικό περιβάλλον της εφαρμογής εντός 15 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

(Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής). 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να μεταφορτώνει την 

εφαρμογή κινητών συσκευών, (απολύτως 
ΝΑΙ   
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δωρεάν) από τις καθιερωμένες αγορές 

εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας 

(AppleAppStoreκαιGoogle) για συσκευές τύπου 

AppleiΟS και GoogleAndroid ή ίσοδυναμες, 

αντίστοιχα. 

Όλα τα υποσυστήματα της Εφαρμογής, θα 

συνεργάζονται μεταξύ τους με τρόπο διαφανή για 

τον τελικό χρήστη, ενώ η Εφαρμογή θα μπορεί να 

προβάλλεται και στην Πύλη κατά τον ίδιο τρόπο 

που εμφανίζεται και στις κινητές συσκευές. 

ΝΑΙ 

  

Η πρόταση αφορά δυο γλώσσες (Ελληνικά και 

Αγγλικά), με δυνατότητα επέκτασης για την 

προσθήκη επιπλέον γλωσσών σε επόμενη φάση. Η 

γλώσσα της εφαρμογής, θα επιλέγεται αυτόματα 

από το Σύστημα, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με 

τη Γλώσσα του Λειτουργικού Συστήματος της 

Συσκευής. Εάν η Γλώσσα του Λειτουργικού 

Συστήματος της Συσκευής, δεν είναι τα Ελληνικά ή 

τα Αγγλικά, τότε αυτόματα θα επιλέγεται η 

Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ 

  

Βασικές Υπηρεσίες 

Οι εφαρμογή θα διατίθεται δωρεάν από τα 

επίσημα καταστήματα των Google (PlayStore) και 

Apple (iTunes), παρέχοντας κατ’ ελάχιστον τις 

παρακάτω υπηρεσίες : 

 Κατηγοριοποιημένη και εύκολα 

προσβάσιμη πληροφορία  

 Δυνατότητα Δημιουργίας και αποστολής 

Αναφορών (Report) από τους χρήστες 

προς τον Δήμο 

 Διαδραστικός Χάρτης 

ΝΑΙ 
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 Προβολή Θέσης 

 Πολυγλωσικό περιβάλλον 

 Μενού Πλέγματος (GridMenu) 

 Υποστήριξη RSS 

 Υποστήριξη πολυμεσικού περιεχομένου 

 Λειτουργία «Push Notifications» 

 Δυνατότητα «Geolocation»  

 Δυνατότητα λήψης της εφαρμογής και 

μέσω QR-Code 

 Δυνατότητα δημιουργίας Λειτουργίας 

Αγαπημένων Σελίδων (Favorites) 

Διαχείριση μέσω Web (CMS) 

Όλη η διαχείριση των υποσυστημάτων της 

Εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται με την χρήση 

ενός web περιβάλλοντος, έτσι ώστε η διαχείριση 

τόσο του περιεχομένου, όσο και των λειτουργιών 

της Εφαρμογής να μπορεί να διεξαχθεί από 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  

Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση 

οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού στους 

σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του 

συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός 

υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet και έναν 

κοινό webbrowser. 

ΝΑΙ 

  

Διαχείριση σελίδων 

Το CMS της Εφαρμογής, θα πρέπει να παρέχει ένα 

εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του 

περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι 

διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν 

δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων 

ΝΑΙ 
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σελίδων & σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και να 

δημιουργούν νέες σελίδες ή σημεία, χωρίς 

αριθμητικό περιορισμό.  

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να 

μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες και 

σημεία ή να ενημερώσουν τα υπάρχοντα, με απλό 

και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.  

Η διαχείριση των σελίδων και σημείων, θα πρέπει 

κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της 

δομής της (menu, sub-menu) 

 Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό 

γλωσσών 

 Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας 

ή του υποσυστήματος της Εφαρμογής 

Διαχείριση αρχείων 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει  τη δυνατότητα στο 

διαχειριστή να δημιουργεί και να διαχειρίζεται 

φακέλους αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία 

που χρησιμοποιούνται μέσα στην εφαρμογή 

(έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.).  

Η διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να 

υποστηρίζει λειτουργία preview για τις εικόνες. 

ΝΑΙ 

  

Κατάλογοι δεδομένων 

To CMS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο 

τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη δημιουργία 

Πινάκων βάσεων δεδομένων, δίχως να απαιτείται 

η δημιουργία κώδικα SQL.  

Για κάθε κατάλογο δεδομένων θα πρέπει να 

ΝΑΙ 
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δημιουργείται αυτόματα και η αντίστοιχη φόρμα 

εισαγωγής στοιχείων για την διαχείριση τους.  

Τα δεδομένα των καταλόγων αυτών θα πρέπει να 

μπορούν να εμφανιστούν εύκολα και γρήγορα 

στις σελίδες της εφαρμογής, να μορφοποιηθούν 

και να «ντυθούν» εικαστικά με κάποιο πρότυπο 

περιεχομένου. 

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look&feel) 

Το CMS της Εφαρμογής, θα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών 

εικαστικών θεμάτων, για την κάλυψη των 

διαφορετικών αναγκών απεικόνισης του 

περιεχομένου. Επιπλέον, το CMS θα πρέπει να 

υποστηρίζει τη διαχείριση περισσοτέρων του ενός  

εικαστικών θεμάτων, προκειμένου να μπορεί να 

αλλάζει γρήγορα και εύκολα το look&feel της 

Εφαρμογής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Τα εικαστικά θέματα θα πρέπει να μπορούν να 

αλλάζουν, δίχως να απαιτείται παρέμβαση στη 

δομή ή στο περιεχόμενο της Εφαρμογής. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, θα αποτελούν την άριστη λύση 

για περιστασιακή ή εποχιακή αλλαγή του 

εικαστικού (π.χ. Χριστούγεννα και Πάσχα, 

καλοκαίρι ή χειμώνας), ενώ παράλληλα θα 

μπορούν να υποστηρίξουν ένα γρήγορο 

layoutlifting μελλοντικά. 

ΝΑΙ 

  

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 

της πλατφόρμας (CMS), θα πρέπει να  

υποστηρίζεται η δυνατότητα μαζικής αποστολής 

Ειδοποιήσεων – Ενημερώσεων – Δελτίων Τύπου, 

στους χρήστες της εφαρμογής με την μέθοδο του 

«PushNotifications». Οι ειδοποιήσεις, θα πρέπει 

ΝΑΙ 
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να εμφανίζονται στους χρήστες, ακόμα και όταν η 

εφαρμογή δεν θα είναι σε λειτουργία. Σε αυτή τη 

περίπτωση, η συσκευή θα πρέπει να έχει σύνδεση 

3G ή WIFI. Ο πολίτης που έχει εγκατεστημένη την 

εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, θα πρέπει να 

μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από τον Δήμο, με 

τον ίδιο τρόπο που σήμερα λαμβάνει SMS. 

Διαδραστικός Χάρτης 

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει έναν 

ολοκληρωμένο διαδραστικό χάρτη στον οποίο θα 

εμφανίζονται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Η 

απεικόνιση της πληροφορίας στον χάρτη θα 

γίνεται με σύγχρονο και κατανοητό στον χρήστη 

τρόπο, προβάλλοντας τις βασικές πληροφορίες 

του σημείου, όπως την φωτογραφία και την 

κατηγορία υπαγωγής.  

Η απεικόνιση των πληροφοριών στον χάρτη θα 

μπορεί να οριστεί από τον χρήστη, στην προβολή 

επιλεγμένων κατηγοριών με την χρήση απλών 

φίλτρων περιορίζοντας την πληροφορία μόνο στα 

σημεία αναζήτησης. Παράλληλα, κάνοντας χρήση 

της τεχνολογίας γεωγραφικού προσδιορισμού 

θέσης, οι χρήστες θα μπορούν να  εντοπίσουν 

στον χάρτη, τί ακριβώς βρίσκεται δίπλα τους, 

όπως π.χ. καταστήματα, παρκινγκ, παιδικές χαρές, 

κλπ.  

Για κάθε σημείο που προβάλλεται στο χάρτη ο 

χρήστης μπορεί να πάρει οδηγίες πλοήγησης για 

τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει. 

ΝΑΙ 

  

Προβολή Θέσης 

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

προβάλει τη θέση του πάνω στον χάρτη (με την 

ΝΑΙ 
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χρήση ενσωματωμένης τεχνολογίας GPS, που 

διαθέτουν πλέον όλα τα mobilesmartphone) και 

βέβαια να φιλτράρει τα σημεία προβολής ανά 

κατηγορία προβαλλόμενου περιεχόμενου. Η 

εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να προβάλει τη 

τρέχουσα θέση του χρήστη, εφόσον διατίθεται 

αυτή η πληροφορία. 

Δυνατότητα Γεωπροσδιορισμού «Geolocation» 

Η πλατφόρμα, αναγνωρίζοντας την τοποθεσία 

ενός χρήστη, θα πρέπει να μπορεί να του 

προσφέρει την καταλληλότερη πληροφόρηση 

κατά περίπτωση, διασφαλίζοντας το ενδιαφέρον 

που θα έχει αυτή για το ίδιο. Λαμβάνοντας υπόψη 

γεωγραφικά δεδομένα, θα πρέπει να μπορεί να 

ειδοποιεί τον χρήστη ότι βρίσκεται κοντά σε ένα 

σημείο ενδιαφέροντος που είναι καταχωρημένο 

στη βάση δεδομένων του συστήματος ή να του 

προτείνει τα κοντινότερα σε αυτόν σημεία 

ενδιαφέροντος. 

ΝΑΙ 

  

Δημιουργία Λειτουργίας Αγαπημένων Σελίδων 

(Favorites) 

Αυτή η υπηρεσία, θα επιτρέπει στους χρήστες της 

εφαρμογής να αποθηκεύουν σελίδες αγαπημένων 

μέσα στην Εφαρμογή. Με ένα κουμπί στο κάτω 

μέρος κάθε σελίδας, ο χρήστης της εφαρμογής, θα 

μπορεί να αποθηκεύει τις σελίδες που τον 

ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο, ως αγαπημένες. 

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας θα 

είναι: 

 Κουμπί «Αγαπημένα» στο κάτω μέρος 

κάθε σελίδας, για την Προσθήκη στα 

ΝΑΙ 

  



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Αγαπημένα, της τρέχουσας σελίδας 

 Ξεχωριστό μενού, «Αγαπημένα» όπου θα 

υπάρχουν οι συντομεύσεις με τις 

αγαπημένες σελίδες. 

 Λειτουργία για όλες τις σελίδες της 

εφαρμογής 

 Αφαίρεση της τρέχουσας σελίδας από τα 

Αγαπημένα εάν ξαναπατηθεί το κουμπί 

«Αγαπημένα» 

Μενού Πλέγματος (GridMenu) 

Η παρουσίαση των κατηγοριών θα πρέπει να 

γίνεται με τη βοήθεια Μενού Πλέγματος, 

(GridMenu). Το μενού πλέγματος θα πρέπει να 

επιτρέπει την απεικόνιση της κεντρικής οθόνης, 

ως πλέγμα αντί για λίστα, ενώ ο διαχειριστής του 

Συστήματος, θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει από 

λίστα επιλογών, την γραφική απεικόνιση της 

πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να του 

δοθεί η δυνατότητα, να επιλέγει ανάμεσα σε 

διάφορες μορφές μενού πλέγματος.  

Είναι σημαντικό να δύνεται η δυνατότητα από το 

CMS να αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης της 

πληροφορίας ακόμα και ανάμεσα σε λειτουργίες 

της Εφαρμογής. Ο Υποψήφιος ανάδοχος πρέπει 

να αποδείξει πως μπορεί να παρέχει αυτή τη 

δυνατότητα. 

ΝΑΙ 

  

Λήψη της εφαρμογής και μέσω τεχνολογίας QR-

Code 

Εναλλακτικά, για τους χρήστες που διαθέτουν 

λογισμικό ανάγνωσης QR κωδικών (code) στο 

κινητό τους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει 

ΝΑΙ 

  



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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στον Δήμο, έναν έξυπνο κωδικό QR που, ανάλογα 

με τη συσκευή, ανακατευθύνει το χρήστη να 

κατεβάσει τη σωστή έκδοση της εφαρμογής. 

 

2.17.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.17.2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης (μέσω 

κινητού τηλεφώνου) με τη διάδραση με beacons 

σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, 

χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικά 

κέντρα της περιοχής μελέτης. 

Σύμφωνα με την 2.3.1.1 

ΝΑΙ 

  

Εφαρμογές ηλεκτρονικής ξενάγησης με τη 

διάδραση με QR-Code Πινακίδες, για την παροχή 

“έξυπνης πληροφόρησης” σε πολίτες και 

επισκέπτες. 

Σύμφωνα με την 2.3.1.2 

ΝΑΙ 

  

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση 

τω χρηστών σχετικά με τις τρέχουσες και 

μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα 

στην ευρύτερη περιοχή. 

Σύμφωνα με την 2.3.1.3 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών 

επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την 2.3.1.4 

ΝΑΙ 

  

 



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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2.17.2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ USER-GENERATED CONTENT (UGC), ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ 

(CROWDSOURCING), MOBILE CROWDSENSING (MCS) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύστημα προώθησης της συμμετοχής των πολιτών 

στην βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου και της 

Πόλης, (Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Συμμετοχής). 

Σύμφωνα με την 2.3.2.1 

ΝΑΙ   

e-albums με επιλεγμένα θέματα από τις 

σχεδιαζόμενες θεματικές πολιτιστικές διαδρομές 

και δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του 

θεματικού αποθέματος με αξιοποίηση 

συμμετοχικών διαδικασιών για τη συλλογή των 

σχετικών πληροφοριών. 

Σύμφωνα με την 2.3.2.2 

ΝΑΙ 

  

Εφαρμογές αλληλεπίδρασης με άλλους 

επισκέπτες και ηλεκτρονικές κοινότητες για 

ανταλλαγή ιδεών, σύγκριση εμπειριών και 

διασκέδαση, (Social Wall, Chat Rooms). 

Σύμφωνα με την 2.3.2.3 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα προώθησης και αξιολόγησης των 

προτιμήσεων του κοινού σχετικά με τη λειτουργία 

της Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες του Δήμου 

γενικότερα, με μεθόδους MobileCrowdsourcing. 

Σύμφωνα με την 2.3.2.4 

ΝΑΙ 

  

Εφαρμογή Μοντελοποίησης Χρηστών και 

Τοποθεσιών με μεθόδους MobileCrowdsensing 

(MCS). 

Σύμφωνα με την 2.3.2.5 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα καταγραφής και αποστολής προτάσεων, ΝΑΙ   



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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παραπόνων & καταγγελιών των πολιτών. 

Σύμφωνα με την 2.3.2.6 

Εφαρμογή Καθορισμού του Προφίλ των Χρηστών 

Σύμφωνα με την 2.3.2.7 
ΝΑΙ 

  

 

2.17.2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Εκπτωτικές Προσφορές, στους χρήστες από τις 

επιχειρήσεις της περιοχής. 

Σύμφωνα με την 2.3.3.1 

ΝΑΙ   

Κάρτες Αφοσίωσης 

Σύμφωνα με την 2.3.3.2 
ΝΑΙ 

  

Προσφορές με τη χρήση QR Κουπονιών 

Σύμφωνα με την 2.3.3.3 
ΝΑΙ 

  

Κουπόνια Προπληρωμής 

Σύμφωνα με την 2.3.3.4 
ΝΑΙ 

  

Εφαρμογή παροχής Προσφορών και Προωθητικών 

Ενεργειών από τις επιχειρήσεις της περιοχής, 

στους χρήστες της πλατφόρμας, με βάση την 

τοποθεσία του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, 

(Geofencing). 

Σύμφωνα με την 2.3.3.5 

ΝΑΙ 

  

Κάρτες Προοδευτικής Αφοσίωσης 

Σύμφωνα με την 2.3.3.6 
ΝΑΙ 

  

Κάρτα Προνομίων (ClubCard) ΝΑΙ   



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Σύμφωνα με την 2.3.3.7 

 

2.17.2.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Οδηγός Πόλης με το σύνολο των καταστημάτων 

της περιοχής μελέτης, καθώς και άλλα χρήσιμα 

σημεία της ευρύτερης περιοχής όπως παραλίες, 

παρκινγκ, χώροι πρασίνου, χώροι πολιτισμικού 

ενδιαφέροντος, κρατικές υπηρεσίες κλπ. για την 

εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημεία 

ενδιαφέροντος και υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με την 2.3.4.1 

ΝΑΙ   

Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων στα Πάρκινγκ της 

περιοχής 

Σύμφωνα με την 2.3.4.2 

ΝΑΙ 

  

Εφαρμογή Κράτησης Θέσεων για Επιχειρήσεις 

Εστίασης. 

Σύμφωνα με την 2.3.4.3 

ΝΑΙ 

  

Τιμοκατάλογοι Προϊόντων Εμπορικών 

καταστημάτων. 

Σύμφωνα με την 2.3.4.4 

ΝΑΙ 

  

Μενού Επιχειρήσεων Εστίασης 

Σύμφωνα με την 2.3.4.5 
ΝΑΙ 

  

Εφαρμογή Social Gaming «Διαγωνισμός» 

Σύμφωνα με την 2.3.4.6.1 
ΝΑΙ 

  

Εφαρμογές Social Gaming «Κουίζ» ΝΑΙ   



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Σύμφωνα με την 2.3.4.6.2 

Εφαρμογές Social Gaming «Παιχνίδια» 

Σύμφωνα με την 2.3.4.6.3 
 

  

Εφαρμογές Social Gaming «Ξυστό» 

Σύμφωνα με την 2.3.4.6.4 
ΝΑΙ 

  

Σύστημα «Οδηγός του Επισκέπτη» υπό την μορφή 

Q&A. 

Σύμφωνα με την 2.3.4.7 

ΝΑΙ 

  

 

2.17.2.5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύστημα προώθησης της συλλογικής χρήσης 

ιδιωτικών οχημάτων (carpooling). 

Σύμφωνα με την 2.3.5.1 

ΝΑΙ 

  

Εφαρμογή Smart City τύπου Taxibeat ή Uber, η 

οποία θα χρησιμοποιείται χωρίς χρέωση, από τα 

ταξί της περιοχής. 

Σύμφωνα με την 2.3.5.2 

ΝΑΙ 

  

 

2.17.2.6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύστημα Υποστήριξης CMS της Πύλης. 

Σύμφωνα με την 2.3.6.1 

ΝΑΙ   

Σύστημα Υποστήριξης CMS της Εφαρμογής 

Κινητών Συσκευών 
ΝΑΙ   



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Σύμφωνα με την 2.3.6.2 

Σύστημα Διαχείρισης παραπόνων, καταγγελιών & 

προτάσεων 

Σύμφωνα με την 2.3.6.3 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα Άμεσης Ενημέρωσης των πολιτών για 

θέματα Πολιτικής Προστασίας & Αστικής 

Κινητικότητας (πχ. κλειστοί δρόμοι, προβλήματα 

διέλευσης, πυρκαγιά σε κτήριο κλπ.) 

Σύμφωνα με την 2.3.6.4 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα Web Analytics με την εφαρμογή 

τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης 

(ArtificialIntelligence - AI), για την στοχευμένη 

ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού 

Σύμφωνα με την 2.3.6.5 

ΝΑΙ 

  

Σύστημα Υπηρεσιών Διαδικτυακής Προώθησης 

Ιστοσελίδας SEO 

Σύμφωνα με την 2.3.6.6 

ΝΑΙ 

  

 

2.17.3 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την 2.4 ΝΑΙ   

 

2.17.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.5 ΝΑΙ   



 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
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2.17.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.6 ΝΑΙ   

 

2.17.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.7 ΝΑΙ   

 

2.17.7ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.8 ΝΑΙ   

 

2.17.8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (DATA ENTRY) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.9 ΝΑΙ   

 

2.17.9 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 



 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
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Σύμφωνα με την2.10 ΝΑΙ   

 

2.17.10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.11 ΝΑΙ   

 

2.17.11HOSTING PLAN - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.12 ΝΑΙ   

 

2.17.12ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.13 ΝΑΙ   

 

2.17.13ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.14 ΝΑΙ   

 

2.17.14ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.15 ΝΑΙ   

 

2.17.15ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την2.16 ΝΑΙ   

 

2.17.16 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 6 μήνες ΝΑΙ   

Φάσεις Υλοποίησης Έργου 

Σύμφωνα με την3.1.2 
ΝΑΙ 

  

 
 

2.17.17ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα 

Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή 

ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της 

ΝΑΙ 

  



 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
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πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά «ανάπτυξη 

συστημάτων πληροφορικής και κινητών 

συσκευών». 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 

27001:2013 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα 

Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή 

ισότιμο οργανισμό. 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

Ο / Η 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ -Α 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΟΥΛΛΑΣ ΣΙΔΕΡΙΤΑΚΗΣ 

Θεωρήθηκε 
 

01/12/2022 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΣ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 



 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
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CPV: 72268000-1 - Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 

 
 
 
 
 

 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
 
 

 
 
3.1 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.1.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ 

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου βασίζεται στο διαχωρισμό των ενεργειών που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, σε φάσεις, ώστε αυτές να παρακολουθούνται 

αποτελεσματικότερα και να προσδιορίζεται ο σχετικός χρόνος υλοποίησής τους με σκοπό 

τον αποδοτικότερο χρονοπρογραμματισμό του έργου. Για κάθε επιμέρους φάση, αλλά και 

για το σύνολο του έργου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποδοτικές και αναγνωρισμένες 

τεχνικές παρακολούθησης έργου και διασφάλισης της ποιότητάς του. Το σύνολο της 

διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου που θα υλοποιηθεί η προμήθεια εν λειτουργία,  δε θα 

πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Μετά τη λήξη της σύμβασης θα υπάρξει Περίοδος 

Εγγυημένης Λειτουργίας δύο (2) ετών από τον Ανάδοχο.. 

3.1.2 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

Α΄ Προμήθεια Εφαρμογής & Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Πλατφόρμας 

Φάση Νο 1 Τίτλος Περιβάλλον Εφαρμογής 

Εβδομάδα Έναρξης 1η Εβδομάδα Λήξης 2η 

Στόχοι : Προμήθεια Πλατφόρμας & Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Εφαρμογής 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Προμήθεια Πλατφόρμας & Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Εφαρμογής το οποίο πρέπει να 
παραδοθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέα  

 Παραληφθέν ποσοτικά & ποιοτικά περιβάλλοντος εφαρμογής  

 



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Β’. Παραμετροποίηση Πλατφόρμας & Εισαγωγή Περιεχομένου στη Βάση Δεδομένων σου 
Συστήματος 

Φάση Νο 2 Τίτλος Ανάλυση, Παραμετροποίηση 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών, 
καθώς και Συλλογή και 
Εισαγωγή Περιεχομένου στη 
Βάση Δεδομένων σου 
Συστήματος 

Εβδομάδα Έναρξης 3η Εβδομάδα Λήξης 19η 

Στόχοι : Παραμετροποίηση Συστήματος και Συλλογή και Εισαγωγή Περιεχομένου στη 
Βάση Δεδομένων σου Συστήματος 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Συλλογή και Ψηφιοποίηση για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, Εισαγωγή 
Περιεχομένου στη Βάση Δεδομένων του Συστήματος, Παραμετροποίηση, λειτουργική 
ετοιμότητα  και παραλαβή ελεγμένου λογισμικού βάσει των όρων της διακήρυξης και της 
προσφοράς του Αναδόχου. 

Παραδοτέα  

 Παραληφθέν ποσοτικά & ποιοτικά λογισμικό 

 Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής).  

 Αποτελέσματα Δοκιμών Ελέγχου Εγκατάστασης 

 

Γ’. Εκπαίδευση  

Φάση Νο 3 Τίτλος Εκπαίδευση 

Εβδομάδα Έναρξης 20η Εβδομάδα Λήξης 22η 

Στόχοι : Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στην λειτουργία του συστήματος 

Περιγραφή Υλοποίησης: Υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα σχετικά με 
τα παραδοτέα του έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει στην 
προσφορά του ολοκληρωμένο προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανά κατηγορία 
εκπαιδευομένων και γνωστικό αντικείμενο, καθώς επίσης αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
εκπαίδευσης ανά ομάδα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικό κύκλο, το οποίο δεν θα 
ξεπερνά τις 20 ώρες. 

Παραδοτέα  

 Εκπαίδευση 

 Εγχειρίδιο Χρήσης των Εφαρμογών του Συστήματος 

 



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Δ’. Πιλοτική Λειτουργία 

Φάση Νο 4 Τίτλος Πιλοτική Λειτουργία 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Εβδομάδα Έναρξης 23η Εβδομάδα Λήξης 24η 

Στόχοι : Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας όπου θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι τιθέμενες 
προδιαγραφές. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Στην περίοδο πιλοτικής λειτουργίας το σύστημα θα ελεγχθεί  για τυχόν λάθη, ή 
παραλείψεις. Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να 
δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία 
των υπηρεσιών. 

Παραδοτέα  

 Τεύχος καταγραφής αποτίμησης φάσης πιλοτικής λειτουργίας  

 Άδειες χρήσης Λογισμικού1 

 120.000 e-mails (12 μήνες) - 10.000 ανά μήνα 

 1.000 SMS (1 έτος) 

 

Ε’. Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Φάση Νο 5 Τίτλος Δράσεις Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης 

Εβδομάδα Έναρξης 23η Εβδομάδα Λήξης 24η 

Στόχοι : Ενημέρωση των επισκεπτών και των κατοίκων του Δήμου για τις Δράσεις της 
Πλατφόρμας. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Ενημέρωση των επισκεπτών και των κατοίκων του Δήμου για τις Δράσεις της 
Πλατφόρμας, σημαίνει ενέργειες που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στην 
ενημέρωση για δρώμενα στον Δήμο, Προσφορές από επιχειρήσεις και Επαγγελματίες και 
Εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος   θα 
οργανώσει εκστρατεία με δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να γίνει ο μεν κάτοικος αρωγός στην προσπάθεια αλλά και ο δε επισκέπτης, 
να ενημερωθεί άμεσα για τα οφέλη που θα έχει εάν εγκαταστήσει τη Πλατφόρμα. 

                                                
1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επ’ αόριστον και τις άδειες χρήσης των εφαρμογών και  
συστήματος λογισμικού, αλλά και  τις άδειες διαχειριστών και χρηστών των εφαρμογών και 
συστημάτων λογισμικού, που θα υλοποιήσει στην εν λόγω πράξη, χωρίς κανέναν χρονικό 
περιορισμό. 



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Παραδοτέα  

 Τεύχος καταγραφής αποτίμησης φάσης Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης 

 Αντίγραφα άρθρων και Δημοσιεύσεων 

 

ΣΤ΄ Περίοδος Εγγυημένης Λειτουργίας 

Φάση Νο 6 Τίτλος Περιβάλλον Εφαρμογής 

Εβδομάδα Έναρξης 25η Εβδομάδα Λήξης 120η 

Στόχοι : Περίοδος Εγγυημένης Λειτουργίας 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Φιλοξενία και Υπηρεσία Παροχής της Πλατφόρμας σε κέντρο του Αναδόχου και 
Εγγυημένης Λειτουργίας δύο (2) ετών μετά την οριστική παραλαβή 

Παραδοτέα  

 Φιλοξενία και Υπηρεσία Παροχής της Πλατφόρμας σε κέντρο του 
Αναδόχου και Εγγυημένης Λειτουργίας  

 

 

 

ΦΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ 

ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 2 3 4 5 6 7-30 

1 
Προμήθεια Εφαρμογής & 

Εγκατάσταση 
Περιβάλλοντος 

Πλατφόρμας 

             
 

2 

Παραμετροποίηση 
Πλατφόρμας & Εισαγωγή 
Περιεχομένου στη Βάση 

Δεδομένων του 
Συστήματος – λογισμικό - 

e-mails - SMS 

              

 

3 Εκπαίδευση               

4 Πιλοτική Λειτουργία              

5 Δράσεις Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης              

6 Περίοδος Εγγυημένης              



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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Λειτουργίας 

 

Συνοπτικός Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 
Παραδοτέου2 

Εβδομάδα 
Παράδοσης 

Π1 
Προμήθεια Εφαρμογής & 
Εγκατάσταση Περιβάλλοντος 
Πλατφόρμας 

Λ 2 

Π2. 

Παραμετροποίηση Πλατφόρμας & 
Εισαγωγή Περιεχομένου στη Βάση 
Δεδομένων του Συστήματος -
λογισμικό  

Λ 24 

Π3 Εκπαίδευση ΑΝ 22 

Π4.1 Πιλοτική Λειτουργία Υ 24 

Π4.2 
-120.000 e-mails (12 μήνες) - 
10.000ανά μήνα 

- 1.000 SMS (1 έτος) 
γ 24 

Π5 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση ΑΝ 24 

Π6 Περίοδος Εγγυημένης Λειτουργίας Υ 120 

 
 

 
Ο / Η 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ -Α 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΟΥΛΛΑΣ ΣΙΔΕΡΙΤΑΚΗΣ 

Θεωρήθηκε 
 

01/12/2022 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΣ 

 

 
 
 
 
 

                                                
2Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), 
Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 

 
CPV:72210000-0  

 
 
 

 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€] 

 Φ.Π.Α. [€]  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ   

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% [€]  

1 
Προμήθεια Πλατφόρμας και 
Εγκατάσταση Περιβάλλοντος 
Εφαρμογής  

1 Τεμάχιο 218.000,00 € 218.000,00 € 52.320,00 € 270.320,00 € 

2 Παραμετροποίηση και Εισαγωγή 
Δεδομένων 

23 Ανθρωπο-
μήνες 

2.400,00 € 55.200,00 € 13.248,00 € 68.448,00 € 

3 Προμήθεια 1.000 SMS (1 έτος) 1 SMS 650,00 € 650,00 € 156,00 € 806,00 € 

4 Προμήθεια 120.000 e-mails 
(12μήνες) - 10.000 ανά μήνα 

1 e-mail 650,00 € 650,00 € 156,00 € 806,00 € 

5 
Εκπαίδευση των διαχειριστών / 
χρηστών της Πλατφόρμας Ενίσχυσης 
Τοπικής Επιχειρηματικότητας 

1,5 Ανθρωπο-
μήνες 

2.133,33 € 3.200,00 € 768,00 € 3.968,00 € 

6 
Πιλοτική λειτουργία της Πλατφόρμας 
Ενίσχυσης Τοπικής 
Επιχειρηματικότητας 

1 
Ανθρωπο-

μήνες 2.400,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

7 Δημοσιότητα  1 Ανθρωπο-
μήνες 4.900,00 € 4.900,00 € 1.176,00 € 6.076,00 € 



 
ΜΕΛΕΤΗ 
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8 
Φιλοξενία και Υπηρεσία Παροχής της 
Πλατφόρμας σε κέντρο του 
Αναδόχου  

1 Έτος 15.000,00 € 15.000,00 € 3.600,00 € 18.600,00 € 

    300.000,00 € 72.000,00 € 372.000,00 € 

 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας τεχνικής μελέτης, διαμορφώθηκε κατόπιν 

έρευνας αγοράς, ανέρχεται στο ποσό των €372.000,00 με Φ.Π.Α. 24% 

 
 

Ο / Η 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ -Α 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΟΥΛΛΑΣ 
ΣΙΔΕΡΙΤΑΚΗΣ 

Θεωρήθηκε 
 

01/12/2022 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΣ 

 

 


		2022-12-06T10:35:04+0200
	FOTIOS MANGOS


		2022-12-06T10:38:08+0200
	FOTIOS MANGOS


		2022-12-06T10:38:36+0200
	FOTIOS MANGOS


		2022-12-06T10:40:27+0200
	PANTELIS LOULLAS SIDERITAKIS


		2022-12-06T10:50:52+0200
	PANTELIS LOULLAS SIDERITAKIS


		2022-12-06T10:52:28+0200
	PANTELIS LOULLAS SIDERITAKIS




