
                                  

 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ                                   ΕΤΡΧΠΑΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)                                 ΕΤΡΧΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

 

        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. γηα ιφγνπο επείγνληνο, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΧΝ ΚΑΛΤΦΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ & ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΤΠΖΚΟΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΥΧΡΗ 

ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΧ ΥΡΖΕΟΤΝ ΓΗΔΘΝΟΤ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΧΝ ΝΟΜΧΝ ΔΒΡΟΤ, ΡΟΓΟΠΖ ΚΑΗ ΞΑΝΘΖ», 

ησλ Δπεηγφλησλ Μέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζθχγσλ 2012 κε ζηφρν ηε 

πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο ησλ 

κεηαλαζηψλ, πξνζθαιεί ηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε θηινμελία δηθηπαθνχ 

portal/εθαξκνγή κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 35.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη παξάδνζε εληφο 15 (δεθαπέληε) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο έσο ηελ Σεηάξηε 

13/3/2013 θαη ψξα 14:00 ζηα γξαθεία ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Αγξάθσλ 3-5 Νέα Φηινζέε 

Μαξνχζη, ηει: 210 6863218-9 εληφο εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη σξψλ).      

 

Μία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο/πξνππνζέζεηο είλαη ε εμήο: 

Πεπιγπαθή 

Ζ εθαξκνγή/portal έρεη ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή δεκνγξαθηθψλ, ηαηξηθψλ θαη 

ςπρνθνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ ζηα Κέληξα Κξάηεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο.  Σα δεδνκέλα είλαη πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

θπιάζζνληαη κε αζθάιεηα ζε θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server)  ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ φπνπ έρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο. Δπηπιένλ ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ ζα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζε αλαθνξέο, γξαθήκαηα θαη πίλαθεο. 

 

Σεχνολογία 

Ζ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα είλαη 

αλνηθηνχ θψδηθα θαη ην έξγν λα παξαδνζεί κε ηελ αληίζηνηρε – ζπλνπηηθή – ηεθκεξίσζε 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κειινληηθή ηνπ αλαβάζκηζε.  

 

Εθαπμογή– ύζηημα διαχείπιζηρ 

Ο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ελφο internet browser έρεη πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηνπ portal φπνπ ηνπ δεηείηαη ην φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο. Ο θάζε 



ρξήζηεο κπνξεί λα αλήθεη ζε 1 ή πεξηζζφηεξα Κέληξα Κξάηεζεο νπφηε ζα επηιέγεη θαη ην 

θέληξν γηα ην νπνίν ζέιεη λα πξνβάιεη ή θαη λα θαηαρσξήζεη δεδνκέλα. 

 

Ο δηαρεηξηζηήο (ή νη δηαρεηξηζηέο) ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα πξνζζέηεη ή λα θαηαξγεί 

ρξήζηεο (λα ηνπο απελεξγνπνηεί) θαζψο θαη λα θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπο (πξνζζήθε, 

επεμεξγαζία, δηαγξαθή) ζηα ζηνηρεία-εγγξαθέο ηεο ιίζηαο. 

 

Τποδομή  

 Server Intel Core-i7  

 8GB RAM 

 2 x 300GB HDD RAID-1 (mirror) 

 

Φιλοξενία 

 Μφληκε ζχλδεζε κε ην internet κε upload 1Mbps 

 Πξνθχιαμε απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε κε ρξήζε 

firewall. 

 UPS, κε ηζρχ ηθαλή λα ηξνθνδνηήζεη ηνλ server. 

 

Γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλείηε κε ηα ηειέθσλα: 210 6863219-20  

 

 
Η Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 

 

                                        Καθηγήηρια Τ. Κρεμαζηινού 

 

 

 


