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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 22/06/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Εγκατάσταση και συνδροµή του ∆ήµου σε 
∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Παροχής Πληροφοριών 
∆ηµοσιευµένων Θέσεων Εργασίας για Υποστήριξη 
Ανέργων 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 7.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 

• 79980000-7 “Υπηρεσίες Συνδροµών” 

• 72210000-0 “Υπηρεσίες Προγραµµατισµού 
Πακέτων Λογισµικού” 

Α∆ΑΜ: 18REQ003295112 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6473.0006 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµόσιων Συµβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόµιµη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων περί υποβοήθησης της απασχόλησης (άρθρο 75, παρ  δ’, 
εδάφιο 3 του Ν. 3463/2006, “Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων”), διαπιστώνεται η ανάγκη προµήθειας ενός 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος που θα δίνει τη δυνατότητα άµεσης πληροφόρησης (ενηµέρωση των 
ανέργων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε πραγµατικό χρόνο για τις δηµοσιευµένες προσφορές θέσεων εργασίας σε όλους 
τους τοµείς και κλάδους) µε αυτόµατο συνδυασµό και καταγραφή του εργασιακού προφίλ τους και των 
προδιαγραφών προσφερόµενης θέσης εργασίας και συµβουλευτικής για την αγορά εργασίας. 
Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστηµα θα παρέχει µια πλατφόρµα ενηµέρωσης για όλες τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας 
στο ∆ήµο και στην Περιφέρεια Αττικής, µε την δυνατότητα εφαρµογής ειδικών φίλτρων ταξινόµησης πληροφοριών 
(σε γεωγραφικό επίπεδο ∆ήµου ή/ και Περιφέρειας, επίπεδο µόρφωσης, επίπεδο δεξιοτήτων κλπ). Στόχος είναι να 
υπάρχει η δυνατότητα στον ∆ήµο ∆ιονύσου άµεσης πρόσβασης σε µια καθηµερινά επικαιροποιούµενη βάση 
δεδοµένων µε αγγελίες εργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται σε αιτήµατα πολιτών που αναζητούν εργασία. 
Αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα χρησιµοποιούνται σε γραφεία ευρέσεως εργασίας και εταιρείες πρόσληψης 
προσωπικού για τη διευκόλυνση της σύζευξης βιογραφικών και αγγελιών εργασίας.  
Με βάση όλα τα παραπάνω, ο ∆ήµος ∆ιονύσου προτίθεται να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση µιας 
καινοτόµου συνδροµητικής διαδικτυακής Υπηρεσίας Ενηµέρωσης Ανέργων. 
Η συνδροµητική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ανέργων θα αποτελεί µια ολοκληρωµένη διαδικτυακή υπηρεσία παροχής, σε 
ετήσια βάση, γρήγορης, εύκολης και εξατοµικευµένης ενηµέρωσης, για τις δηµοσιευµένες σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα θέσεις εργασίας, στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας Αττικής (ή και όλης της ελληνικής 
επικράτειας). Οι παρεχόµενες πληροφορίες θα αφορούν σε θέσεις εργασίας του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, 
προγράµµατα του ΟΑΕ∆, προγράµµατα κατάρτισης και προγράµµατα επιταγής κατάρτισης στην αγορά εργασίας 
(vouchers). 
Η Υπηρεσία αυτή θα εγκατασταθεί σε µορφή ηλεκτρονικής πλατφόρµας στους υπολογιστές του Κέντρου 
Κοινότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου και θα την διαχειρίζονται οι υπάλληλοι της συγκεκριµένης δοµής, κατόπιν 
κατάλληλης εκπαίδευσης. Αυτό προβλέπεται στη νοµοθεσία και συγκεκριµένα στον Οδηγό Εφαρµογής & 
Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (Άξονας Β’), ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει “Συνεργασία µε την τοπική 
αγορά εργασίας µε στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας µε 
φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Σηµειώνεται ότι ο στόχος της εν λόγω ενέργειας δεν 
είναι η υποκατάσταση της λειτουργίας των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕ∆), αλλά κυρίως:  

• η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσµου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιµετώπισης της 
ανεργίας στην περιοχή/ ∆ήµο και την ύπαρξη συγκεκριµένης δυναµικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού 
δυναµικού και ειδικοτήτων  

• η επαφή του κόσµου των επιχειρήσεων µε αυτή των ανέργων µέσα από τη συµµετοχή σε κοινές 
δραστηριότητες (π.χ. ηµερίδες)” 

Επίσης στον Άξονα Γ’ του Oδηγού για τα Κ.Κ. προβλέπεται η “Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες: 

• Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελµατικού 
προσανατολισµού κ.α.  

• Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελµατικός προσανατολισµός για 
εφήβους…” 
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Στην ουσία θα δηµιουργηθεί µια καινούρια ∆οµή υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης ανέργων και θα 
λειτουργεί σαν ένα “ΚΕΠ Ανεργίας” µε παράλληλη εκπαίδευση των ανέργων στην πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά και 
υπηρεσίες. 
Η διαδικτυακή συνδροµητική υπηρεσία θα είναι ιδιαίτερα φιλική, λιτή και εύχρηστη διασφαλίζοντας, ανάµεσα στα 
άλλα  και τις εξής δυνατότητες:  
1. Γρήγορης και εύκολης αναζήτησης. 
2. Καθηµερινής και αδιάλειπτης ενηµέρωσης του περιεχοµένου. 
3. Αυτόµατου συνδυασµού δεξιοτήτων και εµπειρίας του ενδιαφεροµένου ανέργου µε τις αντίστοιχες θέσεις 

εργασίας 
4. Εκτύπωσης πίνακα µε αγγελίες/ προκηρύξεις 
5. Ηλεκτρονικής αποστολής (e-mail) πίνακα µε αγγελίες/ προκηρύξεις στους ανέργους 
Η πρόσβαση στην διαδικτυακή συνδροµητική υπηρεσία θα είναι εφικτή σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους/ 
συνεργάτες/ στελέχη του ∆ήµου οι οποίοι θα λάβουν κωδικό χρήσης για κάθε θέση εργασίας.  
 
Απαιτήσεις Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
• Ενηµέρωση ∆εδοµένων 
Το πληροφοριακό σύστηµα διαθέτει βάση δεδοµένων που είναι έγκυρη και καθηµερινά ενηµερώνεται µε όλες τις 
πρόσφατες και διασταυρωµένες αγγελίες εργασίας για ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Η προϋπόθεση αυτή είναι η 
βασικότερη, ώστε να εξασφαλίζει αφενός τη διαθεσιµότητα της θέσης εργασίας, όσο και αφετέρου την ποιότητά 
της (αποκλεισµός παραπλανητικών αγγελιών).  
Το σύνολο της πληροφορίας αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση στην πραγµατική αγορά εργασίας στο ∆ήµο/ στην 
Περιφέρεια/ στην Επικράτεια. 
 

• ∆υνατότητες Εξαγωγής Πληροφοριών 
Το πληροφοριακό ηλεκτρονικό σύστηµα διαθέτει µηχανισµούς και διαδικασίες διάχυσης των παρεχόµενων 
πληροφοριών για την αγορά εργασίας µε τη µορφή εκτυπώσεων ή και µέσω της χρήσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή µε την αποστολή sms σε κινητά τηλέφωνα για ενηµέρωση πολιτών, είτε άµεσα στο γραφείο 
ενηµέρωσης ανέργων, είτε από απόσταση (τηλεφωνική υποστήριξη). 
 

• Ευκολία Χρήσης 
Η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος είναι προσιτή και εύκολη από τον τελικό χρήστη χωρίς να απαιτείται η 
εκµάθηση νέων τεχνολογιών ή διαδικασιών. Το σύστηµα κάνει εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διεπαφής 
χρήστη (userinterface), ώστε η χρήση του να είναι διαισθητική και φιλική στον τελικό χρήστη. 
 
• Cloud Based 
Το σύνολο του πληροφοριακού συστήµατος προτείνεται να είναι cloud-based ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής 
ενηµέρωσή του και να µην απαιτείται ειδικός υλικοτεχνικός εξοπλισµός που να δηµιουργεί πρόσθετο κόστος 
συντήρησης. 
 

• ∆ιαβαθµισµένη Πρόσβαση  
Το πληροφοριακό σύστηµα παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενηµέρωσης και πληροφόρησης µε διαβαθµισµένη 
πρόσβαση. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η αποκλειστική του χρήση από το γραφείο ενηµέρωσης ανέργων 
του ∆ήµου ή από άλλα επιλεγµένα στελέχη του ∆ήµου και η ορθή χρήση της υπηρεσίας. 
 

• Πληρότητα ∆εδοµένων 
Τα δεδοµένα θέσεων απασχόλησης που θα παρουσιάζονται από το πληροφοριακό σύστηµα περιλαµβάνουν όχι 
µόνο τον ηλεκτρονικό τύπο αλλά και έντυπο, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο ώστε να υπάρχει πλήρης «εικόνα» 
της αγοράς εργασίας, όχι µόνο στο επίπεδο του ∆ήµου αλλά και σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας, όµορων ∆ήµων 
κλπ. 
 
• ∆υνατότητα Καταχώρησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο 
Το πληροφοριακό σύστηµα επιτρέπει την καταχώρηση των στοιχείων του ενδιαφερόµενου δηµότη ή πολίτη 
ανέργου (δεξιότητες, ειδικότητα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) από τον ίδιο, απευθείας στην πλατφόρµα, µέσω link 
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από το Site του ∆ήµου. Η υπηρεσία του ∆ήµου, προκειµένου να έχει τη συντονιστική ευθύνη λειτουργίας της 
υπηρεσίας, απλώς θα του αποδίδει, µε τη βοήθεια του συστήµατος, ένα µοναδικό κωδικό, ώστε να αρχειοθετηθεί 
σωστά στην πλατφόρµα ο ενδιαφερόµενος. 
 
• ∆υνατότητα Καταχώρησης Τοπικών Αγγελιών από επιχειρήσεις 
Το πληροφοριακό σύστηµα επιτρέπει την άµεση καταχώρηση αγγελιών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο από 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο, χωρίς αυτές να έχουν κατ’ ανάγκην δηµοσιοποιηθεί προηγουµένως 
σε κάποιο έντυπο, ιστοσελίδα κλπ µέσω link από το Site του ∆ήµου. Η διαδικασία αυτή θα επικαιροποιεί τη βάση 
δεδοµένων µε τοπικές αγγελίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας. 
 

• Στατιστικά Στοιχεία Αγοράς Εργασίας 
Το πληροφοριακό σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εµφάνισης τάσεων και ελλείψεων στην αγορά εργασίας 
παρουσιάζοντας θέσεις/ επαγγέλµατα ή δεξιότητες µε αυξηµένη ζήτηση, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε 
αγγελίες απασχόλησης που ανήκουν σε τέτοιες κατηγορίες. 
 
Αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα που υλοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές έχουν υλοποιηθεί από 
επιχειρήσεις όπως η MonsterInc, Workable, Indeed.com µε παγκόσµιο προσανατολισµό. 
 
Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός για την Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση ∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας 
Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων (Συνδροµητική Υπηρεσία Παροχής), θα ανέρχεται µέχρι του ποσού των 
7.500,00 € συµπ. ΦΠΑ 24% και θα περιλαµβάνει: 
Α) Υπηρεσίες για την απόκτηση δυνατότητας χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρµας (εφάπαξ), σε έως τρεις Η/Υ 
(εγκατάσταση, Παραµετροποίηση, Εκπαίδευση, Συνεχή online Τεχνική Υποστήριξη) 
Β) Κόστος Συνδροµής στην Υπηρεσία καθηµερινής ενηµέρωσης της διαδικτυακής πλατφόρµας και υποστήριξής της 
(ετησίως), έως τριών κωδικών ετήσιας πρόσβασης (έως 3 άδειες χρήσης) στη ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Παροχής 
Πληροφοριών ∆ηµοσιευµένων Θέσεων Εργασίας σε Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, για όλη την Περιφέρεια Αττικής. 
 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήµατος 
  

1.1 Περιβάλλον Εργασίας - Χαρακτηριστικά  
Το Πληροφοριακό Σύστηµα παρέχεται ως διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία απευθύνεται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου 
και µέσω αυτών στους πολίτες του ∆ήµου ∆ιονύσου που αναζητούν θέσεις εργασίας και προσφέρει τις παρακάτω 
δυνατότητες:   
• Φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. 
• ∆υνατότητα Ηλεκτρονικής Αίτησης ένταξης στο Αρχείο ενδιαφεροµένων ανέργων. 
• Άµεση Ενηµέρωση για τις δηµοσιευόµενες θέσεις εργασίας στην περιοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου και της 

Περιφέρειας Αττικής.   
• ∆υνατότητα αυτόµατης σύζευξης χαρακτηριστικών ανέργου και θέσης εργασίας. 
• ∆υνατότητα Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης της ενηµέρωσης του ενδιαφεροµένου. 
• Προσδιορισµός και Παρακολούθηση της εξέλιξης του εργασιακού status του ενδιαφεροµένου.  
• ∆υνατότητα διασύνδεσης µε την προσφορά εργασίας από την τοπική επιχειρηµατικότητα.   
• ∆υνατότητα διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης και ρόλων των χρηστών. 
• Ιστορικότητα των ενεργειών εγγραφής, επεξεργασίας, διαγραφής των ενεργειών. 

 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελείται από τα εξής Υποσυστήµατα: 
• Υποσυστήµατα αιτήσεων 
• Υποσύστηµα Μητρώων 

- Μητρώο Στελεχών ∆ήµου 
- Μητρώο Ληπτών Ενηµέρωσης 
- Μητρώο Κινήσεων ενηµέρωσης  
- Μητρώο παρακολούθησης εργασιακής εξέλιξης ενδιαφεροµένου  

• Υποσύστηµα Παροχών  
- Ηλεκτρονικός Φάκελος Ληπτών Ενηµέρωσης θέσεων εργασίας 
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Υποσύστηµα Αιτήσεων-∆υνατότητες 
Το Υποσύστηµα Αιτήσεων Ενηµέρωσης για προσφερόµενες θέσεις εργασίας περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες 
καταχώρησης & επεξεργασίας των αιτήσεων για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων πολιτών.  
Προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρισης των Αιτήσεων, είτε από τον άµεσα ενδιαφερόµενο, είτε από κάποιο 
υπάλληλο του ∆ήµου, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την παροχή πληροφοριών στους Πολίτες. 
∆υνατότητα χαρακτηρισµού αίτησης µε µοναδικό κωδικό αριθµό, µε τον οποίο η υπηρεσία του ∆ήµου µπορεί να 
παρακολουθεί την εξέλιξη του εργασιακής κατάστασης του ενδιαφεροµένου.  
 
Υποσύστηµα Μητρώων-∆υνατότητες 
Στο Υποσύστηµα των Μητρώων περιλαµβάνονται τα µητρώα των Στελεχών, των Ληπτών Ενηµέρωσης για θέσεις 
εργασίας, των κινήσεων ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων και παρακολούθησης της εργασιακής του εξέλιξης.  
 
Αναλυτικά:  
 
Μητρώο Στελεχών ∆ήµου  
Στο Μητρώο Στελεχών εγγράφονται τα Στελέχη του ∆ήµου που είναι επιφορτισµένα µε την ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων δηµοτών. Κατά την εγγραφή τους λαµβάνουν ένα µοναδικό Αριθµό Μητρώου. Κάθε Στέλεχος που 
είναι και χρήστης της εφαρµογής συνδέεται µέσω του Υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης Χρηστών. 
 
Μητρώο Ληπτών Ενηµέρωσης  
Στο Μητρώο Ληπτών εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι για ενηµέρωση για τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας. Ο 
ενδιαφερόµενος αφού δηλώσει τα στοιχεία του στο Μητρώο Ληπτών Ενηµέρωσης, τα οποία αφορούν τα βασικά 
στοιχεία ταυτότητας, τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, δηλώνει και τα βασικά χαρακτηριστικά του 
εργασιακού του προφίλ (προϋπηρεσία, θέσεις σε αυτήν, σπουδές, δεξιότητες κλπ). 
 
Μητρώο κινήσεων ενηµέρωσης  
Στην Καρτέλα του ενδιαφεροµένου δίδεται η αναλυτική κατάσταση των τρόπων και του χρόνου ενηµέρωσης των 
ενδιαφεροµένων και ο χαρακτηρισµός ως προς την τελική ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 
Μητρώο Παρακολούθησης Εργασιακής Εξέλιξης  
Καταγράφεται και χαρακτηρίζεται η φάση της αναζήτησης εργασίας (σε αναζήτηση, απόρριψη θέσης, άσκηση 
εργασίας).  
 
Υποσύστηµα Παροχών 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ληπτών Ενηµέρωσης θέσεων εργασίας. 
Τήρηση σε ηλεκτρονικό φάκελο των στοιχείων των ενδιαφεροµένων και κίνηση επικοινωνίας από τον χρήστη προς 
τον ενδιαφερόµενο. 
 

2. Ταυτόχρονη πρόσβαση (Multi user)  
 

2.1.Ταυτόχρονη πρόσβαση (multi user)  
∆υνατότητα ασφαλούς ταυτόχρονης χρήσης του συστήµατος από πολλούς χρήστες, αλλά από µοναδικούς 
σταθµούς εργασίας.  
Ο κάθε χρήστης είναι ταυτοποιηµένος µε έναν υπολογιστή και µόνο από το σηµείο αυτό µπορεί να καταχωρεί 
βιογραφικά και άλλα στοιχεία ανέργων δηµοτών. 
Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα χρησιµοποιείται µόνο από τον σταθµό εργασίας που είναι ταυτοποιηµένο (intranet) 
και όχι από εξωτερικό browser (extranet).  
Όλοι οι χρήστες ανοίγουν από τον master admin από όπου ορίζονται τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τα 
δικαιώµατα του (read/write/search), καθώς και τη γεωγραφική περιοχή που µπορεί να αναζητήσει θέσεις εργασίας. 
 
2.2. Xρήση Τοπικού ∆ιαχειριστή (Local Admin)  
O τοπικός διαχειριστής (admin του ∆ήµου) συλλέγει σε καθηµερινή βάση της πληροφορίες από το module 
εισαγωγής αγγελιών στο site του ∆ήµου. 
Οι πληροφορίες αξιολογούνται και προωθούνται στην κεντρική βάση διαχείρισης βιογραφικών ή απορρίπτονται. 
 
2.3.Τήρηση ∆εδοµένων 
Όλα τα δεδοµένα καταχωρούνται σε cloud server (VPS) σε RDBMS σχεσιακή βάση δεδοµένων.  
Η ανάδοχος εταιρεία θα έχει και την πλήρη ευθύνη και αρµοδιότητα για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας και την 
απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος 24/7.  
Το Πληροφοριακό Σύστηµα είναι πλήρως συµβατό και µπορεί να συνδεθεί µε τις περισσότερες σύγχρονες βάσεις 
δεδοµένων (Oracle, MySql, SqlServer).  
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2.4.Καταγραφή Ενεργειών Χρηστών 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα περιέχει πλήρες σύστηµα (trail Log) καταγραφής ενεργειών χρηστών σε καθηµερινή 
βάση και ανά χρήστη. Εποµένως όλες οι µεταβολές που γίνονται στα περιεχόµενα της βάσης (διαγραφές, 
διορθώσεις, εισαγωγές), αυτές καταγράφονται αναλυτικά και µπορούν να ανακτηθούν και να χρησιµοποιηθούν από 
τον διαχειριστή ανά πάσα χρονική στιγµή. 
Αναλυτικά καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: 
-ηµεροµηνία/ ώρα τροποποίησης εγγραφής  
-χρήστης που έκανε την τροποποίηση  
-είδος τροποποίησης (εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή)  
-αντικείµενο που υπέστη τροποποίηση  
 
2.5.Αντίγραφα Ασφαλείας 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα διαθέτει πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τήρησης δεδοµένων ασφαλείας (Backup) 
σε ηµερήσια βάση, καθώς και αυτόµατο σύστηµα ανάκτησης δεδοµένων (Restore) σε περίπτωση σφάλµατος. 
Αυτή η δυνατότητα παρέχει ευελιξία και περιορισµό του χρόνου µη λειτουργίας (downtime) σε περιπτώσεις 
σφάλµατος. 
Tα αντίγραφα τηρούνται σε µαγνητικά µέσα (tape recorders) στον κεντρικό server του διαχειριστή.  
 
2.6.Εισαγωγή/ εξαγωγή δεδοµένων  
Το Πληροφοριακό Σύστηµα έχει την δυνατότητα διασφάλισης, µεταφοράς και επεξεργασίας των τηρουµένων 
στοιχείων, αυτόνοµα από τους διαχειριστές τους.  
Για τον λόγο αυτό συµπεριλαµβάνονται διαδικασίες εισαγωγής-εξαγωγής όλων των δεδοµένων σε ASCII αρχεία 
(ΕLOT-928) µε οριοθετηµένη δοµή (delimited).  
 
2.7.OnLine Υποστήριξη 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα διαθέτει εξελιγµένο τρόπο επικοινωνίας µε τον κεντρικό διαχειριστή σε περίπτωση 
προβληµάτων και αποριών.  
Οι ερωτήσεις των χρηστών διαβιβάζονται µέσω ticketing system και ταξινοµούνται/ εξυπηρετούνται βάσει 
προτεραιότητας.  
Η οµάδα υποστήριξης αναλαµβάνει τον ρόλο να αξιολογήσει το πρόβληµα και να επέµβει στον υπολογιστή του 
χρήστη προς επίλυση του.  
 
2.8.Τεκµηριωση,εγχειριδια χρήσης 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα ως ένα πλήρες και τελευταίας τεχνολογίας σύστηµα αξιοποιεί πλήρως της δυνατότητες 
του διαδικτύου και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρέχει στον χρήστη πρόσβαση σε video στο Υoutube όπου 
περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος χρήσης του ανά οµάδα και κατηγορία ενδιαφέροντος. 
Η πρόσβαση αυτή µπορεί να είναι και µέσω της κεντρικής σελίδας Vol ή απευθείας µε αναζήτηση µέσω youtube. 
 
3. Προσωπικά ∆εδοµένα 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα θα είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις ανάγκες του Γενικού Κανονισµού για την 
Προστασία ∆εδοµένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2016/679). 

 
4. Παρεχόµενες Υπηρεσίες  

 
3.1. Παραµετροποίηση Συστήµατος  
Το Πληροφοριακό Σύστηµα αφορά συγκεκριµένες θέσεις εργασίας των χρηστών, που θα υποδειχθούν από το ∆ήµο. 
Το σύστηµα θα παραµετροποιηθεί και θα παραδοθεί πλήρως παραµετροποιηµένο, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της 
συνεργασίας µε τα αρµόδια στελέχη του ∆ήµου.  
Το Πληροφοριακό Σύστηµα ενσωµατώνεται στην υφισταµένη τεχνική υποδοµή του ∆ήµου που θα κοινοποιηθεί από 
τα αρµόδια στελέχη του ∆ήµου.  
Επακριβώς, θα προηγηθεί η αναγνώριση των παραµέτρων που θα επηρεάσουν την υλοποίηση της 
παραµετροποίησης, έτσι όπως θα προκύψουν από τις απαιτήσεις των χρηστών και τις ιδιοµορφίες του Οργανισµού. 
 
3.2. Υπηρεσίες εκπαίδευσης  
Στόχος του προγράµµατος κατάρτισης είναι η εξοικείωση των χρηστών µε το Πληροφοριακό Σύστηµα τόσο στην 
ορθή αξιοποίησή του όσο και στην κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων δηµοτών. 
Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν τη δυνατότητα εξοικείωσης στη 
χρήση του συστήµατος σε πραγµατικές συνθήκες χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα στη λειτουργία της 
Υπηρεσίας.  
Την εκπαίδευση θα πραγµατοποιήσουν στελέχη µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και µεγάλη εµπειρία σε τέτοιου 
είδους εργασίες και θα περιλαµβάνει 25% θεωρητική παρουσίαση και 75% πρακτική εξάσκηση.  
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Το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα διεξαχθεί µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες και θα πραγµατοποιηθεί σε χώρους που θα 
υποδείξει ο ∆ήµος ∆ιονύσου.  
 
Παραδοτέα:   

• Εγχειρίδιο χρήσης εφαρµογής σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 
• ∆ελτίο επίσκεψης εκπαιδευτών υπογεγραµµένα 

 
5. Υπηρεσίες Εγγύησης 

 
Το χρονικό διάστηµα της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης, αναβάθµισης) θα 
είναι 3 έτη από το πρωτόκολλο παραλαβής, για κάθε έτος ανανέωσης. 
Η περίοδος Εγγύησης θα έχει έναρξη την παραλαβή των υπηρεσιών.  
 
Στα πλαίσια αυτής, η ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει:  
 
• ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος. 
• Αποκατάσταση ενδεχοµένων ανωµαλιών λειτουργίας. 
• Κατόπιν εγγραφής ειδοποίησης, επίλυση των προβληµάτων εντός τριών (3) ηµερών από την αναγγελία εφόσον 

αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων.   
• Παράδοση αντιτύπων ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων των διαδικτυακών υπηρεσιών.   
• Υπηρεσία Help-Desk για όλους τους χρήστες του συστήµατος. 

 
 
 
 
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Η χρονική διάρκεια της εργασίας/ παρεχόµενης υπηρεσίας (εγκατάσταση του λογισµικού για τη χρήση της 

διαδικτυακής πλατφόρµας) ορίζεται σε (15) δεκαπέντε ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 7.500,00 € συµπ. ΦΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΙΜΗ € 

1.  

Υπηρεσίες για την απόκτηση δυνατότητας χρήσης της 
διαδικτυακής πλατφόρµας (εφάπαξ), σε έως τρεις Η/Υ 
(εγκατάσταση, Παραµετροποίηση, Εκπαίδευση, 
Συνεχή online Τεχνική Υποστήριξη) 

72210000-0  

    
  Καθαρή Αξία 2.016,13 € 

  ΦΠΑ 24%  483,87 € 

 
 

Σύνολο 
(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ) 
2.500,00 € 

    

2.  

Κόστος Συνδροµής στην Υπηρεσία καθηµερινής 
ενηµέρωσης της διαδικτυακής πλατφόρµας και 
υποστήριξής της (ετησίως), έως τριών κωδικών 
ετήσιας πρόσβασης (έως 3 άδειες χρήσης) στη 
∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Παροχής Πληροφοριών 
∆ηµοσιευµένων Θέσεων Εργασίας σε Έντυπα και 
Ηλεκτρονικά Μέσα, για όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

79980000-7  

    

  Καθαρή Αξία 4.032,26 
  ΦΠΑ 24% 967,74 

 
 

Σύνολο 
(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ) 
5.000,00 € 

    

  Καθαρή Αξία 6.048,39 € 
  ΦΠΑ 24% 1.451,61 € 

 
 

Γενικό Σύνολο 
(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ) 
7.500,00 € 

 
 

 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και σε χρόνο 

προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών εντολών πληρωµής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1. Η χρονική διάρκεια της εργασίας/ παρεχόµενης υπηρεσίας (εγκατάσταση του λογισµικού για τη χρήση της 

διαδικτυακής πλατφόρµας) ορίζεται σε (15) δεκαπέντε ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
2. Οι υπηρεσίες για την απόκτηση δυνατότητας χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρµας (εφάπαξ), θα αφορούν 

τρεις (3) άδειες χρήσης σε τρεις Η/Υ (εγκατάσταση, Παραµετροποίηση, Εκπαίδευση, Συνεχή online Τεχνική 
Υποστήριξη) 

3. Η τιµή της προσφοράς θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, δε θα 
υπόκειται δε σε οποιαδήποτε αναθεώρηση για κανένα λόγο. 

4. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα 
για την υλοποίηση της συγκεκριµένης παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υποστήριξής τους 
για άµεση, καθηµερινή και πλήρη ενηµέρωση ανέργων δηµοτών του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

5. Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της Σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις στα αρµόδια δικαστήρια. 
 

 
 

 
 
Άνοιξη, 22/06/2018  

   
 
 
   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΙΜΗ € 

1.  

Υπηρεσίες για την απόκτηση δυνατότητας χρήσης της 
διαδικτυακής πλατφόρµας (εφάπαξ), σε έως τρεις Η/Υ 
(εγκατάσταση, Παραµετροποίηση, Εκπαίδευση, 
Συνεχή online Τεχνική Υποστήριξη) 

72210000-0  

    

  Καθαρή Αξία  

  ΦΠΑ 24%  

 
 

Σύνολο 
(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ) 
 

    

2.  

Κόστος Συνδροµής στην Υπηρεσία καθηµερινής 
ενηµέρωσης της διαδικτυακής πλατφόρµας και 
υποστήριξής της (ετησίως), έως τριών κωδικών 
ετήσιας πρόσβασης (έως 3 άδειες χρήσης) στη 
∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα Παροχής Πληροφοριών 
∆ηµοσιευµένων Θέσεων Εργασίας σε Έντυπα και 
Ηλεκτρονικά Μέσα, για όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

79980000-7  

    
  Καθαρή Αξία  

  ΦΠΑ 24%  

 
 

Σύνολο 
(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ) 
 

 
 

…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 


