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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 

Ταχ.Δ/νση:  Αγ. Γεωργίου 29 

Τ.Κ.: 19015 

Πληροφορίες: Ζαρογκίκας Ιωάννης  

Τηλέφωνα:   2295034003 

Fax:               2295034003 

E-mail:npdd-politismos@3034.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.458,76 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% 

ΠΗΓΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

 

 

 

 

ΩΡΩΠΟΣ 31/10/2014 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

              ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.458,76 € ΠΕΡΙΛ/ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% 

Ταχ.Δ/νση:  Αγ. Γεωργίου 29 

Τ.Κ.: 19015 

Πληροφορίες: Ζαρογκίκας Ιωάννης  

Τηλέφωνα:   2295034003 

Fax:               2295034003 

E-mail:npdd-politismos@3034.syzefxis.gov.

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ            

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει της προμήθεια ενός ηλεκτρονικού 

συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας 

Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού συμπεριλαμβανομένων των κατά τόπους Παιδικών 

Σταθμών. 

Αναλυτικότερα προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός 

συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού, το οποίο θα αποτελείται από ένα 

ηλεκτρονικό ρολόι καταγραφής παρουσιών προσωπικού για κάθε κτίριο που απασχολείται προσωπικό του 

Νομικού Προσώπου. Για κάθε θέση που θα τοποθετηθεί το ηλεκτρονικό ρολόι θα πρέπει να υπάρχει 

παροχή ρεύματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας και γραμμής internet.  

Για κάθε Δημοτικό υπάλληλο θα διατίθεται ειδική κάρτα που θα ταυτοποιεί τον εκάστοτε εργαζόμενο και 

θα τη χρησιμοποιεί για την είσοδο και έξοδό του από το χώρο εργασίας του. Όλα τα ρολόγια θα είναι 

συνδεδεμένα με το εσωτερικό δίκτυο του Νομικού Προσώπου και θα επικοινωνούν με εγκατεστημένο 

ειδικό software στον κεντρικό Server του Νομικού Προσώπου, δίνοντας καθημερινά την πληροφορία που 

λαμβάνουν από τους Υπαλλήλους (είσοδος – έξοδος). Στο Νομικού Προσώπου θα υπάρχει κεντρικός 

διαχειριστής του προγράμματος για να μπορεί να διαχειρίζεται όλη την πληροφορία μέσω εκτυπώσεων – 

ειδικών καταστάσεων ελέγχου του προσωπικού ανά Υπηρεσία ή άλλο σημείο ενδιαφέροντος. 

Η σχετική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.812,00 € πλέον 646,76 € για δαπάνη 

Φ.Π.Α.23% ήτοι σύνολο 3.458,76 € θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ωρωπού και θα βαρύνει τον 

Κ.Α.10.7135.0000 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών ρολογιών παρουσίας προσωπικού» με εγκεκριμένη 

και επαρκή πίστωση. 

Η προμήθεια εφόσον ψηφιστεί η σχετική πίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα γίνει με απευθείας 

ανάθεση από τον Πρόεδρο , σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:  

• Του ΕΚΠΟΤΑ 

• του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων,  

• του ΠΔ 28/80   

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα 

• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

• Των εκάστοτε νόμιμων διατάξεων που θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης.    

 

Η παράδοση θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα υπό προμήθεια 

συστήματα θα καλύπτονται από τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα 
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περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων καθώς και του 

λογισμικού. Κατά την περίοδο της εγγύησης θα παρέχεται υποστήριξη για τα προβλήματα χειρισμού και 

λειτουργίας του συστήματος καθώς και της εφαρμογής. θα παρέχεται απεριόριστη απομακρυσμένη 

υποστήριξη από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ενώ αν δεν θα είναι δυνατή η επίλυση του 

προβλήματος απομακρυσμένα ή και με την συμβολή προσωπικού της υπηρεσίας θα είναι απαραίτητη η 

παρουσία του αναδόχου στον χώρο της βλάβης εντός 48 ωρών για την αποκατάσταση της ορθής 

λειτουργίας του συνολικού συστήματος. Η εγγύηση δεν θα καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από 

δολιοφθορές ή από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.  

Τα υλικά θα εγκατασταθούν στην έδρα του Νομικού Προσώπου και στους κατά τόπους Παιδικούς 

Σταθμούς, σε χώρους που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. Η 

εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.  

Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη με τις αντίστοιχες ποσότητες, αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού.   

 

Α/

Α

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

Μνήμη : 8200 εγγραφές (κινήσεις Εισόδου – Εξόδου)

Πληκτρολόγιο (πλήκτρα ΙΝ, ΟUT για την καταγραφή των κινήσεων Εισόδου –

Εξόδου)

θα διαθέτει οθόνη για την αναγραφή της ώρας καταγραφής κίνησης καθώς

επίσης και την αναγραφή του κωδικού ταυτότητας (κάρτας) του εργαζομένου.

Τροφοδοσία : 12 V

Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση δεδομένων Microsoft SQL Server Express ή

Microsoft SQL Server

Θα καλύπτει τουλάχιστον 30 ενεργούς Εργαζομένους

3 Επέκταση αδείας  για 40 Ενεργούς Εργαζομένους 1 270,00 € 270,00 €

4 Ταυτότητα Εργαζομένου σε μορφή λευκής proximity κάρτας με εκτυπωμένο

κωδικό ώστε να είναι αναγνωρίσιμη από τον κατοχό της καθώς επίσης και το

έγχρωμο λογότυπο του πελάτη.

30 2,40 € 72,00 €

5 Εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 5 Ηλεκτρονικών Ρολογιών

στα κτίρια του ΝΠΔΔ του Δήμου Ωρωπού. Θα περιλαμβάνεται και η επίδειξη

της λειτουργίας του συστήματος διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών. 
1 390,00 € 390,00 €

2.812,00 €

23% 646,76 €

3.458,76 €

1.850,00 €

2

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

5 370,00 €

Ηλεκτρονικό ρολόι καταγραφής παρουσιών προσωπικού με αναγνώστη 

proximity ή ισοδύναμου, με επικοινωνία μέσω Ethernet. 

Λογισμικό Ωρομέτρησης Παρουσιών Προσωπικού, σε περιβάλλον Windows 

1 230,00 € 230,00 €

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνει τελική παραμετροποίηση των ρολογιών 

παρουσίας, η σύνδεση τους με το λογισμικό καταγραφής και ανάλυσης παρουσίας προσωπικού και θα 

ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου του συνολικού συστήματος για την παραλαβή.  

Η διαδικασία της εκπαίδευσης του προσωπικού θα διαρκέσει κατ ελάχιστον 3 ώρες, θα περιλαμβάνει την 

εκμάθηση καταχώρησης στοιχείων, ορθού χειρισμού της εφαρμογής, παραγωγής αναφορών, λήψης 

αντιγράφων ασφαλείας, παραγωγής εκτυπώσεων κλπ. ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση σε τεχνικό 

προσωπικό για την παραμετροποίηση του εξοπλισμού και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα ρολόγια 

παρουσίας θα συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσης με όλες τις παραπάνω πληροφορίες.  

                                                             

     

 

 

 

 

ΩΡΩΠΟΣ 31/10/2014 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 


