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«Τεχνικές Προδιαγραφές για την κατασκευή ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΒΚ και 

εφαρμογής ηλεκτρονικής καταγραφής προβλημάτων». 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016 σχετικά με τις προμήθειες – υπηρεσίες, συντάσσουμε 

τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης: «Κατασκευή ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΒΚ».  

 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.432,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) 

 

Γενική περιγραφή. 

 

Η παρούσα αφορά την σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδας και εφαρμογής 

ηλεκτρονικής καταγραφής προβλημάτων (για έξυπνα τηλέφωνα) για την Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας. Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι να 

παρουσιάσει την επιχείρηση στους πολίτες και να τους ενημερώνει για σχετικά θέματα. 

Σκοπός της εφαρμογής καταγραφής προβλημάτων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας 

των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, η οργάνωσης της καταγραφής των προβλημάτων αλλά και η 

ταχύτερη ανταπόκριση στα προβλήματα που παρουσιάζονται.  

 

Αναλυτική περιγραφή ιστοσελίδας. 

 

Η νέα ιστοσελίδα της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας 

θα πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (CMS – Content 

Management System) το οποίο είναι εύκολο στην χρήση ώστε να διευκολύνει τους 

διαχειριστές της ιστοσελίδας και είναι επιθυμητό να στηρίζεται σε open source πλατφόρμες. 

 
ΔΕΥΑΒΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

________________________________________

___________ 

 27550 24182 έως 3, ΦΑΞ 27550 24181 

e-mail: deyabkin@gmail.com 
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Το CMS θα πρέπει να είναι freeware δηλαδή να στηρίζεται σε open source και να 

χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως πχ PHP και MySQL/MariaDB/PostgreSQL, ώστε να παραμείνει 

χαμηλό το κόστος δημιουργίας και συντήρησης της ιστοσελίδας. 

Οι εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου θα επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχόμενου 

χωρίς να είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία ιστοσελίδων ή 

γραφικών, καθώς συνήθως τα κείμενα γράφονται μέσω κάποιων online WYSIWYG ("What 

You See Is What You Get") html editors, ειδικών δηλαδή κειμενογράφων, παρόμοιων με το 

MS Word, που επιτρέπουν τη μορφοποίηση των κειμένων όποτε υπάρχει ανάγκη. 

Οι αλλαγές στην ιστοσελίδα θα πρέπει να μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε 

υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να έχει 

εγκατεστημένα ειδικά προγράμματα επεξεργασίας ιστοσελίδων, γραφικών κλπ. Μέσω ενός 

απλού φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser), ο χρήστης μπορεί να συντάξει ένα κείμενο και 

να ενημερώσει άμεσα το δικτυακό του τόπο. 

Η νέα ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι να υποστηρίζει φιλικές προβολές σε όλες τις 

συσκευές (desktop, tablets, smartphones) δηλαδή να είναι responsive. 

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω  Προδιαγραφές - Λειτουργίες 

του CMS 

 Γρήγορη ενημέρωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση του περιεχομένου του 

δικτυακού τόπου 

 Ενημέρωση του περιεχομένου από οπουδήποτε 

 Ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς υπολογιστές 

 Να μην απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους διαχειριστές του 

 Εύκολη χρήση και άμεση γνώση του τελικού αποτελέσματος, όπως γίνεται με 

τους γνωστούς κειμενογράφους 

 Δυνατότητα αναζήτησης του περιεχομένου που καταχωρείται και αυτόματη 

δημιουργία αρχείου 

 Ασφάλεια και προστασία του σχεδιασμού του site από λανθασμένες ενέργειες, 

που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εμφάνισή του 

 Διαχωρισμός του περιεχομένου από το σχεδιασμό και την πλοήγηση 

(navigation) του δικτυακού τόπου  

 Αλλαγή σχεδιασμού ή τρόπου πλοήγησης χωρίς να είναι απαραίτητη η 

ενημέρωση όλων των σελίδων από τον ίδιο το χρήστη 

 Αυτόματη δημιουργία των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων και αποφυγή 

προβλημάτων ανύπαρκτων σελίδων (404 error pages) 

 Όλο το περιεχόμενο καταχωρείται στην/στις βάσεις δεδομένων 

(MySQL/MariaDB/PostgreSQL), τις οποίες μπορούμε πιο εύκολα και γρήγορα 

να τις προστατεύσουμε, τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας. 
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 Εφαρμογή διαχείρισης και προβολής διαφημιστικών banners, δημοσκοπήσεων 

και παραμετροποίησης (personalisation) 

 Δυνατότητα παρουσίασης του περιεχομένου σε συνεργαζόμενα sites 

(syndication) 

 Στατιστικά 

 Διαχείριση μελών 

 Newsletters. 

 Δημιουργία Site Map 

Το CMS ακολουθεί τους κανόνες που έχει κοινοποιήσει το Google (GOOGLE SEO 

GUIDE) και το site σύντομα θα ανέρθει σε υψηλές θέσεις στην αναζήτηση. 

Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον ένα χρόνο 

φιλοξενία στην ιστοσελίδας (εξυπηρετητής με 99,9% διαθεσιμότητα) και υποστήριξή της.  

Με την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις με 

παραδείγματα στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. 

Η δομή της σελίδας και το περιεχόμενο θα παραδοθούν από την ΔΕΥΑΒΚ. 

 

Αναλυτική περιγραφή εφαρμογής καταγραφής προβλημάτων. 

 

Η πλατφόρμα Καταγραφής Προβλημάτων αποτελείται από τα εξής επιμέρους 

υποσυστήματα: 

 Εφαρμογή Καταγραφής Προβλημάτων για Κινητά Τηλέφωνα (Smartphones) 

 Εφαρμογή android 

 Εφαρμογή iOS 

 Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αναφορών και Διοικητικής Ενημέρωσης 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Αναφορών και Ενημέρωσης Εξέλιξης 

 Εφαρμογή Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) 

Οι υπάλληλοι της Επιχείρησης αλλά και οι πολίτες, με την χρήση του τηλεφώνου τους 

καταγράφουν το πρόβλημα έχοντας την δυνατότητα μαζί με την γεωγραφική θέση 

(συντεταγμένες σε χάρτη) του προβλήματος να επισυνάψουν και φωτογραφία ή και 

σύντομη περιγραφή. Ο εντοπισμός του σημείου του προβλήματος γίνεται αυτόματα (εφόσον 

αυτό είναι εφικτό, GPS, γεωεντοπισμός κ.α.) ή και με την σήμανση του χρήστη πάνω στο 

χάρτη. 

Όλες οι αναφορές που κάνουν οι χρήστες εμφανίζονται άμεσα (online) στην 

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αναφορών και Διοικητικής Ενημέρωσης. Από εκεί ο 

αρμόδιος υπάλληλος έχει την δυνατότητα να την δρομολογήσει στο αρμόδιο τμήμα ή και να 

επικοινωνήσει με τον χρήστη που έκανε την αναφορά για να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες. 
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Η Διοίκηση της εταιρείας έχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το σύνολο των 

αναφορών και των προβλημάτων που παρουσιάζονται, για το ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν 

τα περισσότερα προβλήματα, για το ποσοστό ανταπόκρισης και επίλυσης των προβλημάτων 

που έχουν αναφερθεί καθώς και για τον χρόνο στον οποίο ανταποκρίθηκαν οι Υπηρεσίες. 

 

Παρατήρηση:   

 

Η ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας θα πρέπει να συνδέεται και με την Εφαρμογή Καταγραφής 

Προβλημάτων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης προβλημάτων, στατιστικών και 

ενημερώσεων για την εξέλιξή τους προς το κοινό. Ιδανικά η πλατφόρμα της ιστοσελίδας, θα 

πρέπει να είναι κοινή με την πλατφόρμα Καταγραφής Προβλημάτων ώστε να είναι πιο απλή, 

για τους υπαλλήλους της Επιχείρησης, η χρήση όλων των συστημάτων με μια κοινή είσοδο 

σε όλα (SSO - Single Sign On).  

Η συντήρηση της ιστοσελίδας για τον πρώτο χρόνο είναι δωρεάν. Η ετήσια συνδρομή 

για την αναβάθμιση της πλατφόρμας ασφαλείας εκτιμάται στην τάξη των 500,0 €, κατά 

περίπτωση. 

 

Άρθρο 1ο – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο Ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία αναφέρεται 

παραπάνω, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Για 

την παραπάνω υπηρεσία, εκτιμάται η παρακάτω εφάπαξ δαπάνη: 

 

 Κόστος € 

ΓΕΝΙΚΑ  6.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6.800,00 € 

ΦΠΑ 24 % 1.632,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  8.432,00 € 

 

 

Για τη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας. 

Ο Συντάξας.  

 

Αναστάσιος Γ. Καγκλής.  

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.  
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