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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                  

Τ.Κ. 57013       

Κομνηνών 76 -  Ωραιόκαστρο                               

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

  

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών προϋπολογισμού δαπάνης 6.100,80 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προβλέπεται η προμήθεια εφαρμογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ για το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Α.) του 

Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2015. 

Κωδικοί CPV: 48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Α.) του 

Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μιας εφαρμογής, που να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των χρηστών. Οι απαιτήσεις των χρηστών είναι: η απλή διαδικασία καταχώρησης 

στοιχείων με δυνατότητες μεταγενέστερης επεξεργασίας των καταχωρημένων στοιχείων και 

δυνατότητες εκτυπώσεων αυτών. Δυνατότητα εκτύπωσης στοιχείων κατά επιλογή και 

δυνατότητα εκτυπώσεων καρτελών.  Αποτελεσματική λειτουργία αναζήτησης. Η φόρμα, το 

πλαίσιο εγγράφου της ίδιας της άδειας λειτουργίας να είναι εύκολα επεξεργάσιμη και με 

δυνατότητα εκτύπωσης από το σύστημα.  Γενικότερα, να γίνεται ανάκτηση των δεδομένων και 

αυτόματη σύνταξη εγγράφων με ευκολία στην χρήση, στην αναζήτηση, στις εκτυπώσεις, στις 

ομαδοποιήσεις στοιχείων, να είναι παραμετροποιήσημη και να «εξελίσσεται». 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εφαρμογή Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α/Α ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.  
Συνεργασία και αποθήκευση των δεδομένων στις περισσότερες 

σύγχρονες Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων  (ORACLE - SQL Server 

- Sy Base).  

 

2.  

Λειτουργία σύμφωνα με τα μοντέλα Client – Server και Think 

Client.  Παροχή πρόσβασης σε απεριόριστο αριθμό χρηστών, με 

πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα 

δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες. 

 

3.  

Πλήρως γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI Interface) και 

γενικευμένη χρήση του mouse, menus, εικονιδίων wizards, κλπ. 

Επικοινωνία με τον χρήστη σύμφωνα με την καθημερινή ορολογία 

του. 

 

4.  Ομοιόμορφες, έξυπνα σχεδιασμένες οθόνες των υποσυστημάτων  

5.  

Ισχυρό σύστημα ελέγχου πρόσβασης, να επιτρέπει την χρήση  σε 

ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα (Προβολής, 

εγγραφής / μεταβολής, διαγραφής), τα οποία θα τα καθορίζει ο 

διαχειριστής του συστήματος. 

 

6.  

Εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων με πολλαπλούς 

τρόπους: Λογικούς ελέγχους ορθότητας, πριν την καταχώρηση. 

Επιβεβαίωση κρίσιμων ενεργειών όπως η διαγραφή. 

Επανενημέρωση προοδευτικών από τις κινήσεις. Διόρθωση 

συνδέσεων. Ιστορικό αρχείο καταγραφής μεταβολών 

 

7.  
Προστασία, εξασφάλιση και μεταφερσιμότητα δεδομένων με λήψη 

αντιγράφων ασφαλείας και  Import / Export πινάκων από και προς 

την βάση, τουλάχιστον σε μορφή Windows ASCII, Excel, Access. 

 

8.  

Σχεδιαστική φιλοσοφία ανοιχτής αρχιτεκτονικής και ισχυρό 

σύστημα παραμετροποίησης, όπου θα επιτρέπουν την προσαρμογή 

των εφαρμογών στις ιδιαίτερες ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου 

και των χρηστών. 

 

9.  
Πλήρη κάλυψη του θεσμικού πλαισίου: Η εφαρμογή πρέπει να 

σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η 

οποία θα προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή του. 

 

10.  

Ισχυρές γεννήτριες αναφορών, για απεριόριστη επέκταση της 

λίστας αναφορών που παραδίδονται στην εγκατάσταση. Όλες οι 

αναφορές χρηστών ενσωματώνονται στο σύστημα menu 

εκτυπώσεων και μπορούν να οδηγηθούν είτε στην οθόνη (Προβολή 

ή επεξεργασία), είτε στον εκτυπωτή (εκτύπωση), είτε σε άλλες 

εφαρμογές (export). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Εφαρμογή Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FRONTEND 

1.  

Σύνδεση με την εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου 

Ωραιοκάστρου 

 Ενιαίο μητρώο οφειλετών 

 Ενιαία εικόνα των οφειλετών απέναντι στο Δήμο     

 Αυτόματη δημιουργία Βεβαιωτικού Σημειώματος 

 

2.  

Σύνδεση με την Εφαρμογή Δημοτικού Φόρου του Δήμου 

Ωραιοκάστρου 

 Αυτόματη δημιουργία καταστήματος στην εφαρμογή ΔΦ 

 

3.  

Τήρηση αρχείων 

 Ειδών αδειών ιδρύσεως-λειτουργίας καταστημάτων. 

 αδειών μουσικής. 

 αδειών παιγνίων. 

 αδειών διαδικτύου 

 αδειών κοινοχρήστων χώρων 

 αδειών ψυχαγωγικών παιγνίων και λοιπών αδειών που 

εκδίδει ο Δήμος 

 παραβάσεων καταστήματος 

 ιστορικού παραβάσεων που έχουν διεξαχθεί για κάθε 

άδεια  

 διοικητικών κυρώσεων  

 ημερομηνιών σφραγίσεων / αποσφραγίσεων 

 ανακλήσεις αδειών (από Δήμαρχο/ΕΠΖ/ΔΣ) 

 Αστυνομικών τμημάτων. 

 Δ.Ο.Υ. 

 περιοχών 

 οδών 

 κατηγοριών καταστημάτων  

 κατηγορίας αδειών  

 έναρξη-λήξη άδειας ίδρυσης –λειτουργίας 

καταστημάτων 

 αντικατάσταση και μεταβίβαση αδειών καταστημάτων 

 ειδών ποινών 

 κατηγορίας παραβάσεων. 

 

4.  Τήρηση αρχείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  

5.  

Τήρηση φακέλου για κάθε Κατάστημα Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος, στον οποίο θα τηρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία 

(π.χ. άδειες και τροποποιήσεις/ ανανεώσεις, διοικητικές 

κυρώσεις, οφειλές, αλληλογραφία με Δήμο). 

 

6.  

Σύνδεση των αρχείων μεταξύ τους με δυνατότητα εύρεσης όλων 

των αδειών (μουσικής, παιγνίων, Internet) ανά κατάστημα καθώς 

επίσης και το είδος ή τα είδη λειτουργίας ανά κατάστημα 

 

7.  Έλεγχος αριθμού παραβάσεων για προσωρινή αφαίρεση   

8.  Καταχώρηση ποινών και παραβάσεων  

9.  Έλεγχος ποινών και παραβάσεων   

10.  Έλεγχος για οφειλές καταστημάτων προς το Δήμο Ωραιοκάστρου  

11.  Υπολογισμός ποσού οφειλής για την έκδοση άδειας λειτουργίας  
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(είδος άδειας, εμβαδόν καταστήματος κ.α.), άδειας μουσικής, 

άδεια παιγνίων, άδεια διαδικτύου 

12.  

Υπολογισμός προϋποθέσεων για την εκκίνηση της διαδικασίας 

επιβολής διοικητικών κυρώσεων: 

 Έκδοση αναφορών για υπολογισμό παραβάσεων 

προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας 

καταστήματος 

 Υπολογισμός ημερομηνιών για έκδοση αποφάσεων 

σφράγισης 

 Υπολογισμός ημερομηνιών για έκδοση εισηγήσεων για 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων 

 

13.  
Έλεγχος αποτελέσματος Δ/νσης Υγιεινής πριν την έκδοση 

σφράγισης για ποινές καταστημάτων χωρίς άδεια λειτουργίας. 

 

14.  
Δυνατότητα καταχώρησης, εύρεσης περισσοτέρων του ενός 

είδους λειτουργίας ανά άδεια καταστήματος (π.χ. πρατήριο 

γάλακτος, καφεκοπτείο κ.λ.π.) 

 

15.  
Δυνατότητα καταχώρησης περισσοτέρων της μίας ημερ/νίας 

σφράγισης για κάθε ποινή της άδειας. 

 

16.  

Δυνατότητα συσχέτισης περισσοτέρων της μίας παράβασης με 

κάθε ποινή άδειας. Ακόμα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

συσχέτισης της ίδιας παράβασης με περισσότερες της μία ποινής 

(όταν η προηγούμενη ποινή που συμμετείχε η παράβαση δεν 

εκτελέστηκε).  

 

17.  
Δυνατότητα διεξαγωγής παράλληλων ποινών (π.χ. Προσωρινή 

Αφαίρεση και Ανάκληση για την ίδια άδεια Λειτουργίας).  

 

18.  
Δυνατότητα καταχώρησης επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς 

άδεια λειτουργίας και έχουν εντοπισθεί από συγκεκριμένη 

παράβαση. 

 

19.  
Εκτύπωση και αποστολή διαβιβαστικών προς τη Δ/νση Υγιεινής, 

συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ και για άδεια μουσικής.  

 

20.  

Καταχώρηση ελέγχου της Δ/νσης Υγιεινής (π.χ. ημερομηνία 

αποστολής, επιστροφής προς και από τη Δ/νση Υγιεινής, 

αποτελέσματα ελέγχου, ημερομηνία, αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 

θεραπείας κ.λ.π. ) 

 

21.  
Εκτύπωση και αποστολή διαβιβαστικών προς τη Δ/νση 

Ασφάλειας και τα Αστυνομικά Τμήματα της έδρας των ΚΥΕ που 

εμπίπτουν στο ΠΔ 180/79.  

 

22.  
Έλεγχος καταστημάτων από την επιτροπή μηχανικών (π.χ. 

ημερ/νία κατάθεσης φακέλου προς την επιτροπή, ημερομηνία 

ελέγχου, ημερομηνία έκθεσης κ.λ.π.) 

 

23.  

Εισήγηση (εκτύπωση και διαβίβαση) προς την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής (π.χ. ημερομηνία αποστολής, αριθμός 

εισήγησης, ημερομηνία συνεδρίασης, καταγγελίες, κ.λ.π.) για την 

έκδοση σχετικής απόφασης για χορήγηση προέγκρισης 

λειτουργίας και άδειας μουσικής. 

 

24.  
Ακύρωση / Ανάκληση παλαιών αδειών λόγω αντικειμενικών 

δεδομένων. 

 

25.  Δυνατότητα αναζήτησης στα στοιχεία του συστήματος για  
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παραβάσεις, ποινές, έγγραφα και λοιπά στοιχεία. 

26.  

Εκτυπώσεις – Αναφορές: 

 Εύρεση, εκτύπωση όλων των αδειών καταστημάτων 

που έχουν στέρηση φορολογικής ενημερότητας. 

 Εύρεση, εκτύπωση όλων των αδειών, καταστημάτων 

που τους έχει ακυρωθεί, αφαιρεθεί η άδεια. 

 Εύρεση, εκτύπωση όλων των αδειών καταστημάτων 

(ακυρωμένων και μη) ανά δημοτική ενότητα. 

 Εκτύπωση και έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

για ΚΥΕ συνολικά και ανά κατηγορία ΚΥΕ (π.χ. 

καταστήματα τροφίμων-ποτών, εστιατόρια-ταβέρνες, 

κομμωτήρια, θέατρα-κινηματογράφοι, καταστήματα 

διαδικτύου κλπ.) 

 Εκτύπωση και έκδοση αδειών χρήσης μουσικής. 

 Εκτύπωση όλων των ενεργών παραβάσεων για κάθε 

άδεια. 

 Εκτύπωση όλων των καταστημάτων που είναι 

σφραγισμένα από ημερ/νία έναρξης έως ημερ/νίας 

λήξης. 

 Εκτύπωση λίστας ημερήσιων σφραγίσεων και 

αποσφραγίσεων. 

 Εκτύπωση όλων των ποινών που βρίσκονται σε εξέλιξη 

από ημερ/νία έναρξης έως ημερ/νία λήξης με αναλυτικό 

ιστορικό εγγράφων και σφραγίσεων. 

 Εκτύπωση υπηρεσιακών εγγράφων τύπου Α4 (π.χ 

Απόφαση Σφράγισης, Εισήγηση Ανάκλησης, 

Διαβιβαστικά στην Δ/Υ κ.ά)  

 Εκτύπωση βεβαιωτικού σημειώματος για την είσπραξη 

οφειλών και παραβόλων. 

 Παραγωγή αναφορών (reports) με συνδυασμένα 

κριτήρια απ’ όλα τα καταχωρημένα πεδία.  

 

27.  

Εκτυπώσεις – Αναφορές σχετικά με την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων: 

 Έκδοση προσκλήσεων προς τα ΚΥΕ για κατάθεση 

αντιρρήσεων-απόψεων σχετικά με ποινές που τους 

έχουν κοινοποιηθεί (π.χ. προσωρινή/ οριστική 

αφαίρεση άδειας, ανάκληση άδειας). 

 Έκδοση αποφάσεων σφράγισης προς τα ΚΥΕ. 

 Έκδοση εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 Έκδοση πράξεων σφράγισης Αντιδημάρχου 

Οικονομικών λόγω κοινοποίησης Αποφάσεων 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Διοικητικών Δικαστηρίων, 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Έκδοση όλων των σχετικών εντύπων για αλληλογραφία 

με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το 

Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

 Έκδοση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την 

αναστολή ή την ακύρωση αποφάσεων σφράγισης. 
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 Έκδοση των σχετικών αποφάσεων σφράγισης – 

αποσφράγισης καταστημάτων. 

 Τήρηση και εκτύπωση ιστορικού υποθέσεων ανά 

υπόθεση ή ανά κατάστημα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Εφαρμογή Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α/Α  

1.  Προετοιμασία συστήματος – παραμετροποίηση-εγκατάσταση  

2.  
Παροχή εκπαίδευσης τουλάχιστον 8 ωρών στους χρήστες της 

εφαρμογής 

 

3.  
Εγχειρίδιο χρήσης ενημερωμένο πάντα με τη τελευταία έκδοση 

της εφαρμογής στην Ελληνική γλώσσα. 

 

4.  Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.  

5.  
Δυνατότητα σύναψης συμβολαίου ετήσιας συντήρησης – 

υποστήριξης, μετά τη λήξη της εγγύησης. 

 

 

             

 

 

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ 

ΜΕΤ. 

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Εφαρμογή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

CPV: 48218000-9 

Τεμ. 1 4.960,00 € 4.960,00 € 

Φ.Π.Α. 23% 1.140,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.100,80 € 
 

         20/10/2015 

 

Ο Συντάξας 

 

Τομπουλίδου Ευανθία 

ΤΕ Πληροφορικής 

Προϊσταμένη Τμήματος Π.Ο.Π 
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