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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/22-04-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 57/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη 

σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θάσου». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 

μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 1369/08-

04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επτά (7) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος – Τσένης Γεώργιος – Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. 

Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (3
ο
) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  

ανέγνωσε την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας η οποία έχει ως εξής: 
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«Στο πλαίσιο κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών της Υπηρεσία μας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και 

ενημέρωση των καταναλωτών ύδρευσης του Δήμου Θάσου είναι απαραίτητη η σχεδίαση και κατασκευή δυναμικής 

ιστοσελίδας/πλατφόρμας μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η προώθηση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με 

στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη, σύγχρονη εξυπηρέτηση του καταναλωτή και κάθε ενδιαφερόμενου.  

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας/πλατφόρμας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και χρειάζεται υποστήριξη από προσωπικό 

που διαθέτει την  κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία. 

Για το λόγο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  σε εταιρία η οποία 

ειδικεύεται στο τομέα αυτό και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. 

 

Οι υπηρεσίες που ζητούνται αναλυτικά έχουν ως εξής : 

 
 

1. Στόχος του έργου 

 

Βασικός στόχος του έργου είναι : 

• την παροχή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πελάτες της ΔΕΥΑΘ 

• την ευχρηστία 

• την επεκτασιμότητα 

• την καλύτερη ενημέρωση των Πελατών 

 

Η υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω άξονες : 

1. Συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα για το σχεδιασμό και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων 

σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων. 

2. Διαλειτουργικότητα με την υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών λογισμικού (Triton της Softworks) και βάσεων 

δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με εξωτερικούς συνδέσμους που θα οδηγούν στο περιβάλλον των άλλων λογισμικών. 

3. Προσαρμογή στα νέα πρότυπα ασφαλείας και συμβατότητα με τις νέες εκδόσεις των περιηγητών (browsers) 

σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. 

4. Κάλυψη των αναγκών ειδικών ομάδων πληθυσμού (άτομα με αναπηρία), σύμφωνα με το N. 4591/2019 

(ΦΕΚ Α΄ 19/12.02.2019) “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ισοτόπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017”. 

5. Δημιουργικό σχεδιασμό που θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του περιεχομένου, 

ώστε οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα, όσο και στην 

ευχρηστία της Διαδικτυακής Πύλης, ώστε να ολοκληρώνουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη χρήση του με τον 

πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο. 

6. Δυνατότητα πολυγλωσσικής ανάπτυξης του Διαδικτυακού τόπου, με την εξ’ αρχής ενεργοποίηση του στην 

ελληνική γλώσσα καθώς και τη δυνατότητα ενεργοποίησης επιπρόσθετων γλωσσών στο μέλλον. 

7.  Συμμόρφωση με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Για την υλοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών 

ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης της Διαδικτυακής Πύλης, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει το απαιτούμενο 

εξειδικευμένο και ιδιαιτέρως έμπειρο προσωπικό.  
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2. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

 

Η επιτυχής λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης προϋποθέτει ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να 

διασφαλίζει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες βασικές αρχές: Υψηλή Διαθεσιμότητα, Επεκτασιμότητα, Υψηλές Επιδόσεις, 

Ασφάλεια. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και συντήρησή του. Η 

προβλεπόμενη αρχιτεκτονική για τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο αναλύεται παρακάτω. 

 

 Web server: Είναι το υποσύστημα που εξυπηρετεί τα αιτήματα πρόσβασης των χρηστών και 

λειτουργεί ως «ενδιάμεσος» μεταξύ των χρηστών και της υπηρεσίας. 

 Application server: Είναι το υποσύστημα που ενσωματώνει τη λογική του υπό ανάθεση έργου. 

Δέχεται αιτήματα από το web server, εκτελεί τις ανάλογες ενέργειες της υπηρεσίας (π.χ. καταχώριση 

δεδομένων, προβολή δεδομένων, έλεγχος χρήστη, κτλ) και χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων για ανάγνωση και 

καταχώριση δεδομένων. 

 Database server: Είναι το υποσύστημα που αποθηκεύει τα δεδομένα της υπηρεσίας. 

 

3. Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

 

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ σε λειτουργικό 

και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

 

 Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα 

διασφαλίζουν: 

o την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των προς προμήθεια υπηρεσιών 

o την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

 

 Οι εφαρμογές του Συστήματος 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 Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.), 

o Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 

αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού, χωρίς 

διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. 

o 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. 

o Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία 

εκμάθησής τους και επιπλέον, χρήση γραφικού περιβάλλοντος διαχείρισης των εφαρμογών με στόχο την 

διευκόλυνση της εργασίας των διαχειριστών του Συστήματος. 

o Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. 

o Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων 

που θα προσφερθούν. 

o Επιθυμητή είναι η δυνατότητα εκτέλεσης / φιλοξενίας τους σε περισσότερα του ενός εναλλακτικά λειτουργικά 
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συστήματα εξυπηρετητή, εφόσον προκύψει από τον φορέα μελλοντικά τέτοια ανάγκη. 

 

4. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων 

 

4.1 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο βασικός στόχος της Διαδικτυακής Πύλης θα είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών στους 

Πελάτες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η εξωτερίκευση της πληροφορίας και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης, 

δημιουργώντας ένα βέλτιστο περιβάλλον επικοινωνίας το οποίο θα χαρακτηρίζεται από: 

• Πλούσια, επίκαιρη, έγκυρη και προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση 

• Διαφάνεια στη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω της Πύλης να 

εφοδιάζονται (με εύκολο τρόπο) με την απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με τους τρόπους εξυπηρέτησης τους 

• Πληροφορία η οποία θα είναι θεματικά κατηγοριοποιημένη και οργανωμένη και η οποία θα είναι εύκολα 

προσβάσιμη στους χρήστες μέσω μηχανισμών αναζήτησης και μέσω μηχανισμών πλοήγησης 

 

Η κεντρική σελίδα (home page) αποτελεί το κεντρικό και ενιαίο σημείο εισόδου των πολιτών/πελατών στην Πύλη και 

θεωρείται ως η ηλεκτρονική «βιτρίνα» της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., την οποία επισκέπτονται οι χρήστες προκειμένου να 

ενημερωθούν, να πληροφορηθούν και να επιλύσουν ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχοι της 

κεντρικής σελίδας είναι το καλωσόρισμα των χρηστών και η αποτύπωση με συνοπτικό τρόπο του συνόλου του 

περιεχομένου και των λειτουργιών που διατίθενται από τον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης, καθοδηγούμενος από  

τους συνδέσμους και τους μηχανισμούς αναζήτησης  της  κεντρικής  σελίδας,  με εύκολο και αποδοτικό τρόπο θα 

έχει πρόσβαση στην επιθυμητή πληροφορία (ή λειτουργία). 

Στην κεφαλίδα κάθε ιστοσελίδας  θα  εμφανίζεται πάντοτε το βασικό  μενού πλοήγησης καθώς και η αντίστοιχη 

διαδρομή. 

Επίσης σε κάθε άρθρο του portal θα υπάρχει η δυνατότητα στο χρήστη να το μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook, Twitter, Google+) και σε blog. 

 

4.2 Διαλειτουργικότητα 

 

Στην υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές και οι κατευθύνσεις που ορίζονται από 

το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα από το πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας, το οποίο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την 

παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. 

 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου συστήματος για τη μεταφορά και χρησιμοποίηση της 

πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα πληροφοριακά συστήματα, έτσι η σχεδίαση και 

υλοποίηση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα που αφορούν στα: 

 Μεταδεδομένα (Metadata)  

 Τεχνολογίες διαδικτύου (π.χ. HTML5,XML,XHTML) 

 Αναζήτηση: χρήση meta-tags, Web Services, εργαλείο αναζήτησης περιεχομένου πλήρους κειμένου (full-

text search). Σημειώνεται ότι η απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τα παρακάτω: 

• Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών του προτεινόμενου συστήματος που θα αναπτυχθούν. 

• Δυνατότητα διασυνδεσιμότητας με Βάσεις Δεδομένων που ο Φορέας τηρεί, μελλοντικά. 
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4.3 Ανοικτά πρότυπα 

 

Για το παρόν έργο προβλέπεται η χρήση ανοιχτών προτύπων τα οποία διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και 

παρέχουν διεξόδους για ισότητα στην πληροφόρηση και τη γνώση, και εν τέλει, για ισότητα ευκαιριών για όλους τους 

ανθρώπους. 

  

Τέτοια πρότυπα αφορούν τη χρήση υπηρεσιών και τρόπων επικοινωνίας που έχoυν ορισθεί από το Open GIS 

Consortium (OGC) όπως το Web Mapping Service1 (WMS) και το Web Feature Service 2 (WFS). 

 

Η γενική φιλοσοφία του συστήματος που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή 

Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά 

βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που 

διασφαλίζουν: 

• την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών 

προμηθευτών 

• την μέσω δικτύων συνεργασία και εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα 

• την μεταφερτότητα των εφαρμογών 

• την ολοκλήρωση με εφαρμογές τρίτων που ακολουθούν τα standards 

• εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών 

• μελλοντική υποστήριξη συστημάτων και εφαρμογών 

 

Με βάση τα παραπάνω, η φυσική και λογική αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα έχουν ως βασικό άξονα τη δημιουργία 

ενός ενιαίου και πολυεπίπεδου συστήματος, το οποίο θα ενσωματώνει τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και διεθνώς 

αναγνωρισμένα και γενικής αποδοχής πρότυπα. Ειδικότερα θα ακολουθηθούν οι εξής βασικές πρακτικές: 

 

 Αρθρωτή αρχιτεκτονική του λογισμικού(modular) 

 Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η οποία θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το  επίπεδο  των  πελατών  (client  tier),  το  επίπεδο  επιχειρησιακής λογικής   

(application   /  business   logic   tier)  και  το   επίπεδο   των δεδομένων (data tier). 

 Υποστήριξη και συμβατότητα με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Linux σε επίπεδο χρηστών ( 

client) 

 

Θα ακολουθείται χρήση ανοικτής βαθμωτής πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων εφαρμογών και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του 

οργανισμού. Επιπλέον, η χρήση διεθνών προτύπων ανάπτυξης θα παρέχει ανεξαρτησία από τον προμηθευτή και 

άρα υψηλό βαθμό διασφάλισης της επένδυσης. 

 

4.4 Απαιτήσεις Ασφαλείας 

 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει: 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, 

• την  προστασία  των  προς  επεξεργασία  και  αποθηκευμένων  προσωπικών δεδομένων (GDPR) 

  

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει 

υπόψη του: 
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• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει  

• τις   σύγχρονες   εξελίξεις   στον   τομέα   Τεχνολογιών   Πληροφορικής   και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices), 

• το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 

 

Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου 

της Διαδικτυακής Πύλης. 

Στο  σύνολό  της,  η  Διαδικτυακή  Πύλη  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  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 Διαδικτυακής Πύλης. 

 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

• Δημιουργεί  νέους  χρήστες  και  κωδικούς  ασφαλείας  (με  τήρηση  κανόνα ελάχιστων χαρακτήρων 

κωδικού) 

• Διαχειρίζεται τους κωδικούς πρόσβασης (με δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης με ασφαλή τρόπο 

και δημιουργία νέου) 

 

Οι χρήστες αυτοί έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: 

• Ανάρτηση περιεχομένου στη Διαδικτυακή Πύλη 

• Διαχείριση περιεχομένου (διόρθωση, ανανέωση) 

• Ανάρτηση πολυμεσικού περιεχομένου 

 

4.5 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

 

Η Διαδικτυακή Πύλη πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ταυτοχρόνων επισκεπτών/χρηστών  με 

σταθερή και ικανοποιητική απόδοση, γρήγορη απόκριση και με δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης σε περιπτώσεις 

αύξησης του φορτίου. 

  

Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμη στους χρήστες. Το ποσοστό διαθεσιμότητας θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 99% για τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (Σαν ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται το πηλίκο του χρόνου 

που το σύστημα λειτουργεί προς το συνολικό χρόνο αναφοράς). 

 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να προσφέρει υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των 

υπηρεσιών (ανθρωποκεντρική αντίληψη, συνέπεια, διαφάνεια, αξιοπιστία, απόκριση αποτελεσματικότητα) και 

συμβατότητα με τους πιο διαδεδομένους browsers (Mozila Firefox, Google Chrome κλπ), στην τελευταία stable 

έκδοση (release) του browser που έχει διατεθεί στην αγορά την χρονική στιγμή που θα υποβληθεί η προσφορά. 

 

Οι χρήστες και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να εκτελέσουν την επιθυμητή εργασία με 

ευκολία (με χρήση του ελάχιστου αριθμού βημάτων). 

 

Η φιλικότητα των συστημάτων εφαρμογών προς τον χρήστη θα υποστηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία και 

διαδικασίες: 

• Πλήρως ελληνοποιημένο user interface. 
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• Το σύστημα καταλόγων επιλογών και οθονών για όλους τους χρήστες και όλες τις λειτουργίες θα είναι 

απόλυτα ομοιογενές και μοναδικό. 

• Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων (default entry schemes και default values): Κάθε διαδικασία 

εισαγωγής δεδομένων θα υποστηρίζεται από τυποποιημένες φόρμες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα 

πεδία θα συμπληρώνονται αυτόματα με default τιμές. 

• Τα προσφερόμενα συστήματα εφαρμογών θα  χρησιμοποιούν  γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης 

(graphical user interface) με τον χρήστη. Αναλυτικότερα, οι διάλογοι με τον χρήστη θα χρησιμοποιούν τα γνωστά 

GUI objects που έχουν καθιερωθεί διεθνώς, όπως message boxes, dialog boxes, action bars, pull-down menus,  

cascaded pull down menus, scroll bars, check boxes,  list  boxes,  pushbuttons,  radio  buttons,  spin  buttons,  entry  

fields, combination boxes, drop down combination boxes, κ.α. 

• Θα κτίζεται δυναμικά η δομή τους χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις διαδικτυακών 

τεχνολογιών. 

• Θα παραμετροποιείται σε σημαντικό βαθμό η  λειτουργία  και  η καλαίσθητη εικαστική εμφάνισή του 

περιεχομένου. 

• Θα πραγματοποιείται Αναζήτηση και Πρόσβαση στην Πληροφορία. Η αναζήτηση της πληροφορίας θα 

γίνεται είτε με μηχανή αναζήτησης με χρήση κριτηρίων (απλή και σύνθετη αναζήτηση) είτε μετά από πλοήγηση του 

χρήστη στις θεματικές ενότητες / δένδρο κατηγοριών του συστήματος, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να υποστηρίζεται 

και full text search στο κυρίως κείμενο. 

• Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) και να 

υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.) 

• Θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για την πρόσβαση του περιεχομένου της πύλης από ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα τα Web Content Accessibility 

Guidelines (WAI/WCAG) v2.0 επιπέδου συμμόρφωσης ΑΑ. 

• Χάρτης της πύλης (Site map) 

 

4.5.1 Διαχείριση μέσω Web 

 

Όλη η διαχείριση της Διαδικτυακής 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 

web browser. 

 

4.5.2 Διαχείριση σελίδων – περιεχομένου 

 

Για τη συστηματική ανάπτυξη και συντήρηση του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης κρίνεται σκόπιμη η χρήση 

εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου (content management, CMS). 

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 περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και 

να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. 

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) 
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• Δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

• Ανεξάρτητη δομή σελίδων 

• Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

• Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας πριν την δημοσίευση 

• Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα πρέπει να εκτυπώνονται μόνο το περιεχόμενο 

αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout του Διαδικτυακού Τόπου. 

• Τα οποιοδήποτε κείμενα υπάρχουν θα είναι ευανάγνωστα τόσο επί της οθόνης όσο και εκτυπωμένα. 

  

4.5.3   Σχεδίαση Ιστοσελίδας User Interface & User Experience 

 

Θα δημιουργηθούν σχεδιαστικά για τις σελίδες της ιστοσελίδας (web design) σε ειδική σχεδιαστική εφαρμογή 

απόλυτα προσαρμοσμένα στο ύφος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Τα σχεδιαστικά αυτά θα απεικονίζουν πλήρως τις ανάγκες, 

τις υπηρεσίες, τα έργα και το περιεχόμενο που επιθυμεί η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να παρουσιάσει, να επικοινωνήσει και να 

αναδείξει μέσω της ιστοσελίδας. 

Η μετάβαση στην ψηφιακή επικοινωνία με τους πελάτες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., αλλά και η ανάδειξη της εταιρικής 

παρουσίας στον ψηφιακό κόσμο, απαιτούν την εξειδικευμένη διαμόρφωση της ιστοσελίδας της επιχείρησης. Η 

προσαρμοσμένη και εξειδικευμένη - σύμφωνα με της ανάγκες της εταιρείας- σχεδίαση της ιστοσελίδας, 

προκρίνεται ως πλέον αποτελεσματική, έναντι οποιασδήποτε κοινής (template) λύσης.  

 

Και τούτο, διότι αποκλειστικά μέσα από την προσαρμοσμένη (custom) σχεδίαση επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι 

στόχοι: 

i. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των χαρακτηριστικών, των υπηρεσιών, των έργων και του στοχευμένου 

συνόλου πληροφοριών που επιθυμεί η εταιρεία να επικοινωνήσει.  

ii. Αναβάθμιση του επικοινωνιακού προφίλ της εταιρείας, μέσα από την οπτική ταυτότητα, όπως αυτή 

παρουσιάζεται εξειδικευμένα στη νέα της ιστοσελίδα.  

iii. Μοναδικότητα σε προφίλ και επικοινωνία, καθώς όλο το περιεχόμενο θα είναι πρωτότυπο και πλήρως 

προσαρμοσμένο στα μοναδικά χαρακτηριστικά της εταιρείας. 

iv. Ενθάρρυνση του κοινού να αλληλεπιδράσει ηλεκτρονικά, μέσα από τις παραμέτρους της Ψυχολογίας 

Πελάτη, χάρη στο στοχευμένο και πλήρως προσαρμοσμένο περιεχόμενο.  

v. Βελτιστοποιημένη φιλικότητα προσπέλασης της ιστοσελίδας από το κοινό, χάρη στο custom εικαστικό υλικό, 

το οποίο επικοινωνεί με όρους direct και active.  

vi. Μετάβαση στην ενεργητική (active) μετάδοση πληροφοριών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εταιρικής 

πολιτικής και της στρατηγικής επικοινωνίας.  

vii. Εξειδικευμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας.  

viii. Απόλυτη συμβατότητα με όλες τις συσκευές και τα προγράμματα προσπέλασης, μέσα από την 

εξειδικευμένη σχεδίαση.  

ix. Αίσθηση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών, μέσα από το αναβαθμισμένο σχεδιαστικό σύνολο και το 

προσαρμοσμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

 

Με την ολοκλήρωση της προσαρμοσμένης (custom) σχεδίασης, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να περιηγηθεί στη διαδραστική προσομοίωση της ιστοσελίδας, για την τελική έγκριση του 

σχεδιαστικού υλικού, πριν την έναρξη της υλοποίησης.    
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4.5.4 Δημιουργική προσέγγιση 

 

Ο δημιουργικός σχεδιασμός θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του περιεχομένου, ώστε 

οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα, όσο και στην 

ευχρηστία της Διαδικτυακής Πύλης, ώστε να ολοκληρώνουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη χρήση του με τον 

πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο. 

 

Η δημιουργική προσέγγιση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Χρήση των τελευταίων τεχνολογιών web για την κατασκευή ενός state-of-the-art εικαστικού look & 

feel 

• Πελατο-κεντρική και εμφανής δομή, ιεράρχηση πληροφορίας και πλοήγηση 

• Αυστηρή συμβατότητα κατ’ ελάχιστον με την κοινότερη ανάλυση οθόνης των χρηστών Internet 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1024x768), με την 1920x1080, με την 1366×768, με την 360×640 και την 

414×896  

• Φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός με περιορισμούς τύπου KByte/σελίδα ώστε να μην αυξηθεί ο 

όγκος τους και να μπορούν να ολοκληρώνονται σε αποδεκτό χρόνο από μια μέση Ευρωπαϊκή ταχύτητα 

σύνδεσης στο Internet 

• Η πύλη θα μπορεί να προσφέρει περιεχόμενο σε μια πλειάδα πολυμεσικών μορφών (multimedia 

format), όπως video, animation. 

 

4.5.5 Οργάνωση Περιεχομένου 

 

Σημείο αναφοράς σε θέματα οργάνωσης περιεχομένου είναι ο κανόνας των «τριών βημάτων» (three 

clicks away rule). Σύμφωνα με αυτόν ο επισκέπτης ενός δικτυακού τόπου πρέπει το πολύ με τρία κλικ, 

να έχει καταφέρει να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει 

να λάβει υπόψη την βασική αυτή αρχή κατά το σχεδιασμό της δομής της πύλης και τη συγκρότηση του 

χάρτη πλοήγησης (site map). 

 

Η εφαρμογή της θεωρίας των τριών βημάτων, οδηγεί στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού τόπου «κατά 

πλάτος» (hierarchies of breadth) αντί για «κατά βάθος» (hierarchies of depth) ενισχύοντας την 

αποτελεσματικότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, οι χρήστες απογοητεύονται εύκολα όταν χρειάζεται 

να διασχίσουν αρκετά επίπεδα υποκατηγοριών για να εντοπίσουν την πληροφορία που τους 

ενδιαφέρει. Μετά το τρίτο επίπεδο ενός δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης αμφιβάλλει για την ορθότητα 

των κινήσεών του από τη στιγμή που δεν έχει φτάσει στον τελικό του στόχο. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μενού πλοήγησης (navigation menu), που πρέπει να είναι 

απλό και περιεκτικό, έτσι ώστε η πλοήγηση του χρήστη να είναι εύκολη και αποτελεσματική, με 

συνέπεια το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης του Φορέα να είναι εύκολα προσβάσιμο από 

οποιαδήποτε σελίδα, εξασφαλίζοντας ότι ο χρήστης βρίσκει την πληροφορία που αναζητά και επιπλέον 

ενημερώνεται για όλες τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
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4.5.6 Αναζήτηση 

 

Η παροχή υπηρεσιών αναζήτησης αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς πρόσβασης στο περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας και το κυριότερο εργαλείο για τους χρήστες που επιθυμούν να ενημερωθούν εύκολα και αποδοτικά. 

Ειδικότερα θα πρέπει να υλοποιηθούν δύο μορφές αναζήτησης: με τη χρήση παραμέτρων και με τη χρήση 

καταλόγων και ευρετηρίων. Στις υπηρεσίες αναζήτησης με τη χρήση παραμέτρων θα περιλαμβάνεται αναζήτηση στο 

πλήρες περιεχόμενο των σελίδων της πύλης, βάσει λέξεων κλειδιών (keywords). 

 

Κατά την αναζήτηση λέξεων θα αγνοούνται τονικά λάθη ή απουσία τονισμού και δε θα γίνεται διάκριση 

πεζών/κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού ευρετηρίου του υλικού το 

οποίο θα διαχειρίζεται η πύλη. 

 

4.5.7 Ημερολόγιο Δράσεων, Εκδηλώσεων, Διαγωνισμών 

 

Το ημερολόγιο της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να παρουσιάζει με διαισθητικό τρόπο το πρόγραμμα διαφόρων 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. 

 

Οι εγγραφές ενός ημερολογίου πρέπει να προσδιορίζονται: 

• Χρονικά με αναφορά σε ώρα, μέρα, μήνα, έτος, με ελεύθερο καθορισμό της διάρκειας των θεμάτων και 

υποστήριξη επαναλαμβανόμενων συμβάντων. 

• Τοπικά με αναφορά σε χώρο, κτήριο κοκ. 

• Θεματικά. 

 

4.5.8 Διαχείριση αρχείων 

 

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

και να μεταφορτώνει τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα στη Διαδικτυακή Πύλη (έγγραφα, εικόνες, ήχο, 

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

Σχετικά με υλικό που θα προσφέρεται για αποθήκευση (download) θα παρέχονται οι ανάλογες πληροφορίες, όπως ο 

ακριβής μορφότυπος, το  μέγεθος  και  η ακριβής περιγραφή του περιεχομένου. 

 

4.5.9 Πολυγλωσσικό περιεχόμενο 

 

Το CMS θα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία πολλαπλών γλωσσικών εκδόσεων της πύλης, 

χρησιμοποιώντας τη ίδια δομή. Η δυνατότητα δημιουργίας νέας γλώσσας θα επιτρέπει αυτόματα την δημιουργία 

περιεχομένου σε όλα τα υφιστάμενα τμήματα της πύλης. 

 

5. Υπηρεσίες Έργου 

 

5.1 Χρονοδιάγραμμα των υλοποιήσεων 

 

Ο Ανάδοχος, αφού μελετήσει το περιβάλλον, το αντικείμενο και τους στόχους του παρόντος έργου, θα εκπονήσει το 

χρονοδιάγραμμα των υλοποιήσεων, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό υλοποίησης του έργου και θα περιλαμβάνει 

το πρόγραμμα υλοποίησης με τα παραδοτέα. Κατά την εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος θα προβεί 

στις παρακάτω ελάχιστες ενέργειες: 
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 Οριστικοποίηση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος, σε τεχνικό και 

διοικητικό επίπεδο  

 Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, προκειμένου να καταγραφούν οι λεπτομερείς και εξειδικευμένες ανάγκες 

τους 

 

5.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης – Παραμετροποίησης - Εγκατάστασης 

 

Ο κώδικας της ιστοσελίδας, το διαχειριστικό σύστημα και η βάση δεδομένων θα εγκατασταθεί σε cloud εξυπηρετητές 

τελευταίας τεχνολογίας του Αναδόχου όπου θα παραμετροποιηθεί για να παρέχει υψηλές ταχύτητες για τα ελληνικά 

δεδομένα. Η ιστοσελίδα θα μπορεί να παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με στόχο μελλοντικές 

λειτουργικότητες ή αλλαγές. 

 

5.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα σχετικά με τα παραδοτέα 

του έργου και αφορούν σε ενέργειες βασικής κατάρτισης που θα διενεργηθούν με μεθόδους προσωπικής 

διδασκαλίας με πρακτική εξάσκηση, διάρκειας 5 ωρών. 

 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε διαδικτυακή συνάντηση με σύγχρονα εργαλεία (πχ zoom, google meet) και θα 

έχουν στόχο την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού σε επίπεδο διαχείρισης περιεχομένου. 

 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα διαμορφωθούν από κοινού, ενώ οι ομάδες εκπαιδευομένων θα αποφασιστούν 

από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο και pdf) ανά πρόγραμμα και αντικείμενο 

εκπαίδευσης σε όλους τους εκπαιδευόμενους (Χρήστες και Διαχειριστές) εφόσον ζητηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

 

5.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

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 (1) μηνός. Κατά 

την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του Φορέα και θα παρέχει 

υποστήριξη, εάν και όποτε αυτό απαιτηθεί. 

 

Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Βελτιώσεις συστήματος όσον αφορά περιεχόμενο 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών 

 

5.5 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τη Διαδικτυακή Πύλη και τα 

υποσυστήματα της, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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Το χρονικό διάστημα για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) ορίζεται σε ένα (1) έτος για το 

σύνολο του έργου. 

 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου 

είναι οι παρακάτω: 

 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας της πύλης και των υποσυστημάτων της 

 Εύρυθμη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7 

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης 

ειδοποίησης ή με αποστολή email από το Φορέα ή ακόμη και με τηλεφωνική επικοινωνία των Διαχειριστών, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει εκτίμηση χρόνου διόρθωσης εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την 

αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων 

 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 

 

6. Χρονοδιάγραμμα έργου  

 

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου θα 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 δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και οι Φάσεις θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι: 

 

 Σχεδίαση της ιστοσελίδας 

 Υλοποίηση της ιστοσελίδας 

 Εκπαίδευση 

 Πιλοτική Λειτουργία 

 

7. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει 

πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη 

ανάθεση των εργασιών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : 

 

 Διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε έργα πληροφορικής για υλοποίηση λογισμικών και κατασκευή 

ιστοσελίδων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 5 έτη εμπειρία στην υλοποίηση λογισμικών. Τεκμηρίωση αποτελεί η 

έναρξη της επιχείρησης και ο αντίστοιχος ΚΑΔ. 

 Διαθέτει τουλάχιστον 3 ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής παρόμοια με την υλοποίηση του λογισμικού για 

τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που θα είναι η ομάδα εργασίας τουλάχιστον 6 μέλη τα οποία θα πρέπει να 

είναι μόνιμα στελέχη του Αναδόχου και με τα κατάλληλα προσόντα. 

 Διαθέτει μέλη της ομάδας εργασίας τα οποία απαρτίζονται από:  

Έναν Υπεύθυνο Έργου με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα πληροφορικής πανεπιστημιακής ή 

τεχνολογικής εκπαίδευσης 
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Έναν Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα πληροφορικής 

πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 

 

8. Τεχνική Υποστήριξη και Φιλοξενία πλατφόρμας 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει την πλατφόρμα που θα 

κατασκευάσει. Με την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για την φιλοξενία, την τεχνική 

υποστήριξη, την ασφάλεια και γενικότερα τη συμβουλευτική ως τεχνολογικός συνεργάτης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» 

 
 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Οι  Σύμβουλοι εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του                

Ν. 1069/80 και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη σχεδίαση και ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, όπως 

αναλυτικά εκτέθηκαν στην εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της Επιχείρησης. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2021    
 
 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Τσένης Γεώργιος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   23-04-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
      Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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