
                                   
 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

 
Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Πολιτικών µέσω 
του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» 
 
Α. Στοιχεία εγκεκριµένης πράξης: 
Τίτλος: «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάµενων πληροφοριακών 
συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων ∆ήµου 
Ηρακλείου για την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης"»  
 
Κωδικός ΟΠΣ: «299897» 
Κωδικός ΣΑ: 355/8 
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ35580101 
Φορέας ΣΑ: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης  
∆ικαιούχος: ∆ήµος Ηρακλείου 
Εγκεκριµένος προϋπολογισµός:  94.680€ 

 

Β. Αντικείµενο της πράξης: 

Αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης είναι: 
• η ενοποίηση των υφιστάµενων εφαρµογών λογισµικού των υπό 

συγχώνευση Καποδιστριακών ∆ήµων στις υφιστάµενες εφαρµογές του νέου 
(Καλλικράτειου) ∆ήµου Ηρακλείου 

• η υλοποίηση και εγκατάσταση στο νέο ∆ήµο Ηρακλείου των απαραίτητων 
WEB Services για ενηµέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. και 

• η προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισµού 
πληροφορικής και λογισµικού στο νέο ∆ήµο, 

 
µε στόχο ο νέος ∆ήµος Ηρακλείου από την 1/1/2011 να µπορεί να προσφέρει ίδιου 
επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες & τις επιχειρήσεις, όπως τις προσέφερε  
µέχρι την έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος «Καλλικράτης» και αφετέρου έως 
30/6/2011 να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προσαρµογή της πληροφοριακής 
υποδοµής του Καλλικράτειου ∆ήµου στα δεδοµένα που τίθενται από το Ν. 
3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»). 
Tα ανωτέρω αφορούν σε ενοποίηση και παραµετροποίηση των υφιστάµενων 
εφαρµογών λογισµικού που διαθέτουν οι προς συγχώνευση µε τον ∆ήµο Ηράκλειο 
Καποδιστριακοί ΟΤΑ µε τον Καλλικράτειο ∆ήµο (Ε∆ΡΑ) (όπως προβλέπεται από το 
Άρθρο 1 Κεφ. Α του Ν 3852/2010) όσον αφορά στα συστήµατα: 

• ∆ιοικητικής υποστήριξης (Πρωτοκόλλου, Αποφάσεων ∆Σ, ∆ιαχείρισης 
Εγγράφων, Μισθοδοσίας, Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ιαχείριση έργων) 

• Μητρώων (∆ηµοτολογίου, Ληξιαρχείου, Μητρώου Αρρένων, εκλογικών 
καταλόγων) 

• Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (Γενική/Αναλυτική Λογιστική, Λογιστική ΟΤΑ, 
∆ιαχείριση Αποθηκών, ∆ιαχείριση Παγίων, ∆ιαχείριση Χρεογράφων) 



• ∆ιαχείρισης εσόδων (ΤΑΠ, ΚΟΚ, Ύδρευση / Αποχέτευση, Φόρος 
παρεπιδηµούντων, Εισφορά Γης σε Χρήµα, Άδειες Καταστηµάτων, 
Κοιµητήρια, Βοσκή / άρδευση, ∆ιαχείριση Κοινοχρήστων χώρων, ∆ιαχείριση 
∆ιαφηµίσεων, ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ (µισθώµατα), ∆ιαχείριση 
Λαϊκών Αγορών, ∆ιαχείριση Τραπεζοκαθισµάτων, Σφαγεία) 

 
Το τελικό αποτέλεσµα είναι η αντικατάσταση των υφιστάµενων διαφορετικών 
εφαρµογών λογισµικού στους προς συγχώνευση µε τον ∆ήµο Ηρακλείου 
Καποδιστριακούς ΟΤΑ, µε την υιοθέτηση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενιαίων 
κεντρικών εφαρµογών λογισµικού (τις ήδη υφιστάµενες εφαρµογές του ∆ήµου) µε 
κατάλληλη παραµετροποίηση και προσαρµογή. 
 
 

  

 

 


