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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 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών προϋπολογισμού δαπάνης 4.123,00 € 

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2018 στον Κ.Α. 

02.45.6614.1000. 

Κωδικός CPV: 48400000-2 Πακέτα λογισμικού επιχειρηματικών συναλλαγών και προσωπικών 

υποθέσεων 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μιας 

εφαρμογής, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών. Θα υποστηρίζει την 

διαχείριση τάφων, οστεοθηκών, οστεοφυλακίων, χωνευτηρίων, μεταφορών καθώς και των 

δικαιωμάτων ταφής, παραμονής, τελών / χρεώσεων. Θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης 

πολλών κοιμητηρίων με αυτόματη ενημέρωση της Λογιστικής Εφαρμογής που τηρεί ο Δήμος 

Ωραιοκάστρου μέσω της δημιουργίας Χρηματικών Καταλόγων και Βεβαιωτικών 

Σημειωμάτων. 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. Οι φόρμες και τα πλαίσια 
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εγγράφων να είναι εύκολα επεξεργάσιμα 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». 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εφαρμογή Διαχείριση Κοιμητηρίων 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. 

 

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 Κοιμητηρίων ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FRONTEND 

1. 

Σύνδεση με την εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και τα έσοδα Λογιστικής για δικαιώματα ταφής 
και παραμονής 

 Ενιαίο μητρώο οφειλετών 
 Δημιουργία Χρηματικού καταλόγου 
 Ενιαία εικόνα των οφειλετών απέναντι στο Δήμο     
 Αυτόματη δημιουργία Βεβαιωτικού Σημειώματος 

 

2. Υποσύστημα Κοιμητηρίων  

a. 

Τήρηση αρχείων Τάφων – Οστεοφυλακίων – Χωνευτήρι και 
Μεταφορών και πλήρη διαχείριση αυτών (δυνατότητες 
προσθήκης, μεταβολής, διαγραφής).   
Δυνατότητα καθορισμού κατηγοριών τάφων και λογικής 
υποδιαίρεσης των κοιμητηρίων σε τμήματα.  
Ειδική διαχείριση οικογενειακών τάφων με τήρηση τουλάχιστον 
αιτήσεων, συμβολαίου και ιστορικού.  
Καταχώρηση στοιχείων θανούντων στις καρτέλες τάφων, η 
οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους  συγγενείς, 
ληξιαρχικές πράξεις, παρατηρήσεις και τις χρεώσεις – 
λειτουργικές δαπάνες για τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. 

 

b. 

Στοιχεία θανούντος τουλάχιστον των κάτωθι: Επώνυμο. Όνομα. 
Όνομα πατέρα, μητέρας και συζύγου. Τόπος και ημερομηνία 
γέννησης.  Φύλλο. Επάγγελμα. Θρησκεία. Δημότης. 
Ημερομηνία, τόπος και αιτία θανάτου 

 

c. 

Στοιχεία Ταφής τουλάχιστον των κάτωθι: Νεκροταφείο,  τομέας 
και αριθμός. Κατηγορία. Ημερομηνία ταφής και προτεινόμενη 
ημερομηνία εκταφής.  
Εργολάβος.  
Η πληρότητα των κοιμητηρίων να μπορεί να ελεγχθεί μέσω 
προβλεπόμενης αναφοράς (κατειλημμένες / κενές θέσεις). 
Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση θανούντων μέσω ονόματος ή 
τμήματος κοιμητηρίου. 

 

d. 
Οστεοφυλάκια / Οστεοθήκες / Χωνευτήρια: Αναλυτικός 
κατάλογος με πλήρη στοιχεία των θανούντων που φυλάσσονται 
καθώς και καταγραφή των αντίστοιχων χρεώσεων.  

 

e. Δυνατότητα μεταβολών, όπως μεταφορά σε οστεοφυλάκιο, 
χωνευτήρι, εκταφή. 

 

3. Υποσύστημα Οφειλετών  

a.  
Οι κατάλογοι οφειλετών θα προέρχονται από την βάση 
δεδομένων που υπάρχει ήδη στην εφαρμογή  Λογιστικής ώστε 
να αποφεύγονται οι διπλοκαταχωρήσεις.  

 

b.  Δυνατότητα καταχώρηση νέου οφειλέτη.  
c.  Δυνατότητα δημιουργίας χρηματικού καταλόγου   
d.  Δυνατότητα δημιουργίας βεβαιωτικού σημειώματος  
e.  Δυνατότητα έκδοσης διπλότυπου είσπραξης.  

4. Παραμετροποίηση:   
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Δυνατότητα παραμετρικής καταχώρησης τιμών τουλάχιστον 
των ακόλουθων επαναλαμβανόμενων πεδίων : Αιτίες 
θανάτων, κατάλογοι εργολάβων κηδειών, θρησκειών, 
επαγγελμάτων, Νεκροταφεία, Είδη συγγένειας  
Δυνατότητα Δημιουργίας λογοτύπων 

 

5. 

Δυνατότητα αναζήτησης στα στοιχεία - πεδία του συστήματος 
για εύρεση είτε χρησιμοποιώντας πεδία που υπάρχουν στην 
καρτέλα –φόρμα, είτε ενημερώνοντας ένα πεδίο, είτε με 
συνδυασμό μεταξύ τους 

 

6. 

Εκτυπώσεις – Αναφορές τουλάχιστον τα κάτωθι: 
 Χρεώσεις τρεχουσών περιόδων 
 βιβλίων ενταφιασμών, ανακομιδών, Οστεοφυλακίων 
 στατιστικά,  
 εκταφές,  
 Θανόντες 
 Ενταφιασμοί 
 Λήξης Παραμονής 
 Πληρωμές 
 κατάλογοι τάφων 
 εξαγωγή δεδομένων σε αρχεία για περαιτέρω 

επεξεργασία 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Εφαρμογή Διαχείριση Κοιμητηρίων ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α/Α  

1. Προετοιμασία συστήματος – παραμετροποίηση-εγκατάσταση  

2. Παροχή εκπαίδευσης τουλάχιστον 10 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 
Κοιμητηρίων CPV: 48400000-2 

Τεμ. 1 3.325,00 € 3.325,00 € 

Φ.Π.Α. 23% 798,00 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.123,00 € 
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Ο Συντάκτης  Η Προϊσταμένη 
 

 


