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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µε σκοπό την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για την 

οικονομική υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων. 

 

Προμήθεια Εφαρμογής Λογισμικού ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα 

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10 του ΕΦΚΑ, 20/3/2020, ρυθμίζονται τα θέματα για την υποβολή της 

νέας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) για τους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου, αιρετούς και 

μετακλητούς. Εκτός από τους ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ, για τους οποίους ήδη υποβάλλεται μηνιαία ΑΠΔ (με 

προθεσμία το τέλος κάθε 2ου μήνα) , προβλέπεται η Υποχρεωτική Μηνιαία Υποβολή ΑΠΔ , και για 

τους Υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου, Μετακλητούς, Αιρετούς , κλπ. 

Στα πλαίσια της παραπάνω ανάγκης, είναι απαραίτητη η προμήθεια προγράμματος  λογισμικού 

με τα παρακάτω Γενικά Χαρακτηριστικά : 

 

1. Ξεχωριστή διαχείριση των ΑΠΔ Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 

2. Επικοινωνεί αυτόματα με την Εφαρμογή της Μισθοδοσίας, που ήδη χρησιμοποιείτε, ώστε να 

αντλεί τις απαραίτητες πληροφορίες. 

3. Περιέχει ενσωματωνένα ΟΛΑ τα Κωδικολόγια που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο. 

• Προβλεπόμενοι κλάδοι Ασφάλισης 

• Προβλεπόμενοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 

• Προβλεπόμενες Ειδικότητες 

• Προβλεπόμενα Πακέτα Κάλυψης 

• Προβλεπόμενοι ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ : (Κλάδος Ασφλάλισης) + (ΚΑΔ) + (Ειδικότητα) + 

(Πακετο Κάλυψης) + (Ποσοστό Εργαζόμενου) + (Ποσοστό Εργοδότη) + (Χρονικό 

Διάστημα Ισχύος) 

4.  Ενδεικτικά Πλεονεκτήματα :  

• Προφυλάσσει τον Χρήστη από την Δήλωση Λανθασμένων Στοιχείων για κάθε 

Εργαζόμενο.  

• Καλύπτει τις Δικλείδες Συμβατότητας Δεδομένων , ώστε να μην γίνονται υποβολές, για τις 

οποίες έρχονται Μηνύματα Λάθους.  

• Αυτόματη ρουτίνα για ΜΑΖΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ όλων των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί 

χειροκίνητα από τον χρήστη, ώστε να εντοπιστούν όλες οι Λανθασμένες Καταχωρήσεις.  

• Καλύπτει όλες τις σύνθετες Τεχνικές Προδιαγραφές που ζητούνται με την παραπάνω 

εγκύκλιο.  

• Με το "ΒΑΣΙΚΟ MODULE", καλύπτεται πλήρως η Σωστή Καταχώριση των Δεδομένων 

και η Αυτόματη υποβολή της ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, από σήμερα και μετά.  

• Προβλέπονται ΜΑΖΙΚΕΣ αντιστοιχίες των "ΤΑΜΕΙΩΝ που ΤΟΤΕ είχαν δηλωθεί στην 

εφαρμογή της Μισθοδσίας", με τα ΑΥΣΤΗΡΑ προβλεπόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο.  

 

 



Προμήθεια Εφαρμογής «Διαύγεια II» 

 

 Καλύπτει πλήρως τις νέες αναθεωρημένες προδιαγραφές των αναρτήσεων του 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ». 

 Αυτόματη δημιουργία του προς ανάρτηση εγγράφου από την οθόνη Ανάληψης 

Υποχρέωσης από την εφαρμογή της Οικονομικής Υπηρεσίας & αποθήκευση αυτού στη 

βάση δεδομένων του Δήμου. 

 Αυτόματη δημιουργία του προς ανάρτηση εγγράφου από την οθόνη του Χρηματικού 

Εντάλματος Πληρωμής από την εφαρμογή της Οικονομικής Υπηρεσίας & αποθήκευση 

αυτού στη βάση δεδομένων του Δήμου. 

 Αναζήτηση εγγραφών με ΑΔΑ, Ημερομηνία ΑΔΑ. 

 Δυνατότητα αυτόματης ανάρτησης ορθής επανάληψης ενός εγγράφου τόσο μέσα από την 

οθόνη των Αναλήψεων Υποχρεώσεων, όσο και από την οθόνη των Χρηματικών 

Ενταλμάτων Πληρωμής. 

 Δυνατότητα μαζικής δημιουργίας των προς ανάρτηση εγγραφών για τα Χρηματικά 

Εντάλματα Πληρωμής σύμφωνα με κριτήρια. 

 Δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης των προς ανάρτηση εγγράφων για τα Χρηματικά 

Εντάλματα Πληρωμής σύμφωνα με κριτήρια. 

 Δυνατότητα παρουσίασης στους χρήστες της Οικονομικής Υπηρεσίας από το αποτέλεσμα 

των αναρτήσεων (ΑΔΑ, Ημερομηνία Ανάρτησης, Μορφή Εγγράφου με ΑΔΑ κλπ) & 

ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Οικονομικής Υπηρεσίας με τα στοιχεία ανάρτησης. 

 Η παραπάνω ζητούμενη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της νέας εφαρμογής της 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΙΙ» και της Οικονομικής Υπηρεσίας που χρησιμοποιεί σήμερα ο Δήμος, θα 

πρέπει να είναι άμεσα επιδείξιμη πριν την προμήθεια τα εφαρμογής. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Το λογισμικό καλύπτεται με υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του με στόχο την επίτευξη 

του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε στάδιο χρήσης του συστήματος. Για το σκοπό αυτό 

έχει αναπτυχθεί αποκλειστική τεχνολογία, η οποία υλοποιείται με νέες, αυτοματοποιημένες 

μεθοδολογίες και διαδικασίες που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Internet και ελαχιστοποιούν την 

ανάγκη φυσικής παρουσίας εξειδικευμένων στελεχών πληροφορικής. Παράλληλα, μειώνεται 

δραστικά ο απαιτούμενος χρόνος παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας υποστήριξης, επιφέροντας 

ουσιαστική μείωση του κόστους λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος. 

Η εγκατάσταση των εφαρμογών, η εκπαίδευση των χρηστών, η εξειδικευμένη προσαρμογή στον 

τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού, η καθημερινή χρήση, η κάλυψη νέων απαιτήσεων, η απαίτηση 

για υποστήριξη, η εγκατάσταση νέων εκδόσεων κ.α. καλύπτονται με παραδοσιακές αλλά και νέες 

μεθόδους (web – learning, web-support), ανάλογα τις ανάγκες και την προτίμηση του Οργανισμού. 

Για την οργανωμένη, απρόσκοπτη και γρήγορη εξυπηρέτηση έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις 

σε ειδικά, αποκλειστικά μηχανογραφικά συστήματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου και 

τηλεπικοινωνιακό υλικό, ώστε αφενός μεν να διευκολύνεται η επικοινωνία με το τμήμα Υπηρεσιών 

Πελατών με κάθε μέσο αλλά και ταυτόχρονα να υπάρχει συγκεντρωτική εικόνα κάθε εγκατάστασης 

για τη σωστή παρακολούθηση και άμεσα εξυπηρέτηση της. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η προτεινόμενη εφαρμογή καλύπτεται με Δωρεάν Εγγύηση καλής λειτουργίας για 6 μήνες από 

την Ημερομηνία Εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει: Τηλεφωνική υποστήριξη, και αποστολή κάθε 

ΝΕΑΣ Βελτιωμένης Έκδοσης της εφαρμογής που θα παρουσιαστεί στο χρονικό αυτό διάστημα. 

 

Προμήθεια άδειας ανανέωσης Antivirus Server 

 

Ανανέωση της ετήσιας άδειας antivirus για τον server. 

 

 

 

 

 



Συγκεκριμένα: 

 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας  Συνολική τιμή 

1 
Εφαρμογή Λογισμικού ΑΠΔ Δημοσίου 

Τομέα 
Υπηρεσία 1 1.500,00 1.500,00 

2 Εφαρμογή «Διαύγεια II» Υπηρεσία 1 1.750,00 1.750,00 

3 Άδειας ανανέωσης Antivirus Server Υπηρεσία 1 46,20 46,20 

 Σύνολο 3.296,20 
 Φ.Π.Α. 24% 791,09 
 Γενικό Σύνολο 4.087,29 

 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 4.087,29€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%) 

και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.  

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά,   8/7/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  
 

 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

  Χανιά,   8/7/2022 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 

ΔΡΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 


