
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα 

βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. 

 

Το αντικείμενο του έργου θα αφορά στην εγκατάσταση, παραμετροποίησης 

και λειτουργία, μιας έτοιμης λύσης  για τη διαχείριση των Υπηρεσιών 

Πρόνοιας που προσφέρει ο Δήμος. Στόχος είναι όλα τα αιτήματα των 

πολιτών να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και παράλληλα 

τόσο η Διοίκηση του Δήμου όσο και ο Ενδιαφερόμενος Δημότης, να μπορούν 

να έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα για προνοιακές παροχές, σε 

πραγματικό χρόνο. 

 

Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν αίτηση για ένταξη σε προνοιακή παροχή 

του Δήμου και διεκπεραίωση με ψηφιοποιημένο τρόπο αυτής, από την 

έγκριση της , μέχρι την ολοκλήρωση ή την λήξη της . Οι θεματικές ενότητες 

που καλύπτονται, θα είναι ικανές να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες 

Ευπαθών Κοινωνικών ομάδων, για προνοιακές παροχές. 

 

Παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης 

Ο στόχος της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας υποστηρίζεται από την εφαρμογή τεκμηριωμένων καλών πρακτικών, 

διαφόρων εργαλείων και μεθοδολογιών καθώς και από τη συστηματική 

μέτρηση δεικτών. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη των στόχων που 

άπτονται της ποιότητας στη ΠΦΥ αποδεικνύεται κρίσιμος παράγοντας η 

εφαρμογή και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στις υπηρεσίες. Το 

προτεινόμενο σύστημα αποτελεί την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής 

πλατφόρμας για τη διαχείριση των προνοιακών παροχών ενός Δήμου, προς 

τους Δημότες του και τους Κατοίκους του. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της 

σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)  

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος έργου, είναι απαραίτητο να 

ακολουθηθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο το περιβάλλον εγκατάστασης και λειτουργίας όσο και 

τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης 

των υποσυστημάτων.  Η εν λόγο μεθοδολογία διέπεται εξ ολοκλήρου από μια 

σαφή και ορθολογική ιεράρχηση συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες οδηγούν 

την εκτέλεση του έργου με ασφάλεια μέχρι την οριστική παράδοση. Οι δράσεις 



αυτές βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις φάσεις  του προτεινόμενου έργου 

και αναλύονται ως εξής: 

• Δράση 1
η
: Προμήθεια Περιβάλλοντος Εφαρμογής  

Δημιουργία Αρχιτεκτονικής  & Απεικόνιση Περιβάλλοντος 

Εφαρμογής  

• Δράση 2
η
 : Προσαρμογή και Παραμετροποίηση Εφαρμογής  

Συλλογή και Ψηφιοποίηση για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 

Παραμετροποίηση, λειτουργική ετοιμότητα και παραλαβή 

ελεγμένου λογισμικού βάσει των όρων της διακήρυξης και της 

προσφοράς του Αναδόχου 

• Δράση 3
η
 : Πιλοτικη Λειτουργία παρεχόμενων υπηρεσιών  

Στην περίοδο πιλοτικής λειτουργίας το σύστημα θα ελεγχθεί για 

τυχόν λάθη, ή παραλείψεις . Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και 

των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη για 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις η διορθώσεις στη λειτουργία των 

υπηρεσιών. 

 


