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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορών για την ανϊπτυξη νϋου ιςτότοπου 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Σο ΕΚΔΔΑ διαθϋτει για την παρουςύαςη και προβολό του ϋργου του τον ιςτότοπο 

www.ekdd.gr ο οπούοσ φιλοξενεύται ςε υποδομό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Προκειμϋνου να 

διαςφαλύςει τη ςυνολικό κϊλυψη των υπαρχουςών αλλϊ και των μελλοντικών 

αναγκών προβολόσ του ρόλου του, τησ λειτουργικότητασ και τησ υψηλόσ 

αιςθητικόσ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιθυμεύ να προβεύ ςτην ανϊπτυξη νϋου Ιςτότοπου. 

Για τισ ανϊγκεσ του ϋργου αυτού ζητϊ ϋνα πακϋτο υπηρεςιών το οπούο 

περιλαμβϊνει τουσ εξόσ ϊξονεσ δρϊςησ: 

i) χεδιαςμόσ, υλοπούηςη και θϋςη ςε λειτουργύα του νϋου ιςτοτόπου,  

ii) Εκπαύδευςη προςωπικού του ΕΚΔΔΑ, ώςτε οι ύδιοι να ενημερώνουν την 

ιςτοςελύδα με το παρεχόμενο πληροφοριακό υλικό καθώσ και 

iii) Τποςτόριξη κατϊ την διϊρκεια ςυντόρηςησ του Ιςτοτόπου. 

 

Περιγραφό του Έργου 

Α) Νϋοσ Ιςτότοποσ 

Ο υφιςτϊμενοσ ιςτότοποσ θα πρϋπει να επαναςχεδιαςτεύ από μηδενικό βϊςη, 

χρηςιμοποιώντασ ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ του διαδικτύου οι οπούεσ 

ανταποκρύνονται ςτισ αυξημϋνεσ ςημερινϋσ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ, με ϋμφαςη ςτισ 

τεχνολογύεσ CMS, δυναμικού περιεχομϋνου, responsive ώςτε να οργανωθεύ 

κατϊλληλα. 

Επύςησ, θα πρϋπει να υπϊρξει πρόβλεψη για την πιθανό ανϊπτυξη νϋων υπηρεςιών 

και την ανϊδειξη και προβολό όλων των υπηρεςιών των εκπαιδευτικών και ϊλλων 

δρϊςεων του ΕΚΔΔΑ.  

 

  

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
Σμόμα Προμηθειών 

  

Σαχ. Δ/νςη: 
Πληροφορύεσ: 
Σηλϋφωνο: 
Fax: 
e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ 
Διονυςύα γούρου 
213 1306 208 
213 1306 480 
dsgourou@ekdd.gr  

Αθόνα,    15/12/2017 
Α.Π.:     8764 
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Ο νϋοσ ιςτότοποσ ςυνοπτικϊ θα πρϋπει να δύνει την δυνατότητα: 

1. αυθεντικοπούηςησ και εξουςιοδότηςησ χρηςτών για την παραχώρηςη ό 

ανϊκληςη δικαιωμϊτων εγγραφόσ και ανϊγνωςησ ςε ενότητεσ ό ςτο ςύνολο 

του ιςτοτόπου ώςτε να εξαςφαλύζονται πολλαπλϊ επύπεδα πρόςβαςησ και 

εξουςιοδότηςησ χρόςησ και τροποπούηςησ του υλικού. Ειδικότερα ϋμφαςη θα 

δοθεύ ςτην δυνατότητα ελεγχόμενησ πρόςβαςησ όπου μετϊ από 

αυθεντικοπούηςη να υπϊρχει δυνατότητα ανϊρτηςησ ανακοινώςεων, ειδόςεων 

ό οποιουδόποτε ϊλλου τύπου οπτικοακουςτικού υλικού. Η πρόςβαςη ςτο 

ςυγκεκριμϋνο χώρο θα επιτρϋπεται ό θα απαγορεύεται ςε χρόςτεσ κατ' 

απαύτηςη, 

2. πολύπλευρησ αναζότηςησ περιεχομϋνου (θεματικό ενότητα, θϋμα, λϋξεισ-

κλειδιϊ), 

3. διαφανούσ λειτουργύασ των υπηρεςιών και παραχώρηςησ ςτατιςτικών 

ςτοιχεύων και αρχεύων καταγραφόσ δραςτηριοτότων, 

4. να ακολουθεύ τισ πιο ςύγχρονεσ αρχϋσ λειτουργικότητασ και ανοικτών 

προτύπων (όπωσ θα αναλυθεύ ςτην ςυνϋχεια), 

5. να παρϋχει λειτουργικό ευχρηςτύα, και καλαιςθηςύα, 

6. να ικανοποιούνται όλεσ οι απαιτόςεισ αςφϊλειασ για την αποτροπό μη 

εξουςιοδοτημϋνησ πρόςβαςησ (εγγραφόσ και ανϊγνωςησ) και απώλειασ 

διαθεςιμότητασ μϋρουσ ό του ςυνόλου των υπηρεςιών που οφεύλεται ςε ϊτομα 

ό κακόβουλο λογιςμικό, 

7. να υποςτηρύζεται κατ' επιλογό του χρόςτη η γλώςςασ εμφϊνιςησ μενού και 

περιεχομϋνου, 

8. λόψησ βοόθειασ, 

9. ευκολύασ ςτην διαχεύριςη, την τροφοδοςύα με υλικό και των διαδικαςιών 

ςυντόρηςησ μϋςω αυτοματοποιημϋνων διαδικαςιών για την λόψη αντιγρϊφων 

αςφαλεύασ κλπ. Να ςημειωθεύ ότι χρόςη των περιςςοτϋρων υπηρεςιών που θα 

παρϋχονται από τον προσ καταςκευό ιςτότοπο θα εύναι δυνατό από ϊτομα 

χωρύσ ειδικϋσ τεχνικϋσ γνώςεισ. Έμφαςη λοιπόν θα πρϋπει να δοθεύ ςτην 

χρηςτικότητα και την απλότητα του περιβϊλλοντοσ χρόςησ, 

10. διαχεύριςησ του περιεχομϋνου τησ ιςτοςελύδασ «on-line» από οποιοδόποτε Η/Τ 

ςυνδεδεμϋνο ςτο διαδύκτυο και μόνο από την εξουςιοδοτημϋνη ομϊδα 

διαχεύριςησ του ιςτοτόπου μϋςω ενόσ φυλλομετρητό (web-browser), 

11. επικοινωνύασ με τουσ εξουςιοδοτημϋνουσ χρόςτεσ μϋςω ειδικών φορμών, 

12. διαςύνδεςησ μϋςω εςωτερικών ςυνδϋςμων ό/και ενςωμϊτωςησ ςε αυτό, με 

ϊλλεσ υπϊρχουςεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ του ΕΚΔΔΑ, 

13. ενςωμϊτωςησ video streaming services, πολυμϋςων για παρουςύαςη 

περιεχομϋνου ςε ποικύλεσ μορφϋσ (κεύμενο, φωτογραφύα, video, audio, word, 

excel, pdf, power point, βϊςεισ δεδομϋνων, κ.α.) με την κατϊλληλη γραφιςτικό 

επεξεργαςύα, 
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14. ύπαρξησ ημερολογύου εκδηλώςεων. 

Οι παραπϊνω απαιτόςεισ πρϋπει να υλοποιηθούν ςύμφωνα με διεθνώσ 

αναγνωριςμϋνα πρότυπα και με χρόςη των τελευταύων εκδόςεων λογιςμικού 

ανοικτού κώδικα υπό την μορφό stable εκδόςεων. 

 

Κατηγορύεσ εργαςιών  

i) Ολοκληρωμϋνη λύςη θεματικόσ ιςτοςελύδασ 

Η παρουςύαςη και δημοςύευςη του περιεχομϋνου του ιςτότοπου θα 

πραγματοποιηθεύ με τη χρόςη εφαρμογών-εργαλεύων που θα παρϋχει ϋνα ςύςτημα 

διαχεύριςησ δυναμικού περιεχομϋνου (Content Management System – CMS) 

παραμετροποιημϋνου πλόρωσ για τισ ανϊγκεσ ορθότερησ διαχεύριςησ τησ 

πληροφορύασ. Η βαςικό δομό θα ςτηρύζεται ςτην πληροφορύα που αρχικϊ ϋχει 

διοχετευτεύ ςτο ςύςτημα, ωςτόςο ςτην αρχικό ςελύδα, δυναμικϊ θα εμφανύζονται 

τα τελευταύα νϋα, ανακοινώςεισ, δραςτηριότητεσ και ϊλλα ςτοιχεύα που θα 

οριςτούν πλόρωσ ανϊλογα με τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ που θα προκύψουν ςτον 

ςχεδιαςμό του Ιςτοτόπου. 

Ο κύριοσ ϊξονασ των παρεχόμενων υπηρεςιών θα πρϋπει να εύναι η δημιουργύα ενόσ 

εύχρηςτου και καλαύςθητου περιβϊλλοντοσ τεχνολογικόσ αιχμόσ που να 

χαρακτηρύζεται από προςαρμοςτικότητα ςτισ απαιτόςεισ, ευελιξύα, ξεκϊθαρη 

λειτουργικό δομό και ευκολύα ςτη χρόςη, αςφϊλεια, δυνατότητα αναβϊθμιςησ και 

επϋκταςησ, ελεύθερη διϊθεςη χωρύσ την απαύτηςη αδειών χρόςησ και ςυντόρηςησ 

(μϋςω τησ χρόςησ ανοικτών προτύπων) και υποςτόριξησ εν ςυνεχεύα μϋςω 

απλοποιημϋνων ςχετικϊ διαδικαςιών. 

Ψσ προσ τη δομό και το περιεχόμενου του Ιςτοτόπου, το ΕΚΔΔΑ θα παραδώςει 

ςτον Ανϊδοχο την επιθυμητό δομό καθώσ και το περιεχόμενο του ιςτότοπου ςτην 

ελληνικό και Αγγλικό γλώςςα. Ο Ανϊδοχοσ θα ειςηγηθεύ ςτο ΕΚΔΔΑ την 

προτεινόμενη δομό, θα ενςωματώςει τυχόν ςχόλια και παρατηρόςεισ, και με βϊςη 

τη ςυμφωνηθεύςα δομό, θα ςχεδιϊςει τον ιςτότοπο και θα αναπτύξει το 

περιεχόμενό του, διαςφαλύζοντασ τη δυνατότητα εύκολησ πλοόγηςησ, καθώσ επύςησ 

και τη δυνατότητα εύκολησ ενημϋρωςησ και εμπλουτιςμού του από το ΕΚΔΔΑ. τον 

ςχεδιαςμό πρϋπει να ληφθεύ υπόψη και η υπϊρχουςα δομό η οπούα θα αναλυθεύ 

ώςτε να αποφαςιςτεύ η τελικό δομό του νϋου ιςτοτόπου.  

Οι προςφϋροντεσ μπορεύ να λϊβουν γνώςη τησ υπϊρχουςασ δομόσ ςτην παρούςα 

ςελύδα ςτο ςύνδεςμο www.ekdd.gr. 

Ενδεικτικϊ η υπϊρχουςα δομό ϋχει τισ παρακϊτω γενικϋσ κατηγορύεσ: 

 Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ, 

 Επιμόρφωςη, 

 Εκπαύδευςη, 

 Σεκμηρύωςη - Καινοτομύα 
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ii) Επιμϋλεια Διεπαφόσ (interface) Ιςτοτόπου - Γραφιςτικό Επεξεργαςύα 

(αιςθητικόσ/εικαςτικόσ ςχεδιαςμόσ όψησ). 

Θα πρϋπει να ςχεδιαςτεύ ϋνασ ιςτότοποσ ο οπούοσ τόςο η παρουςύαςη του 

περιεχομϋνου όςο και η γενικότερη αιςθητικό να προςελκύουν και να διατηρούν ςε 

υψηλό επύπεδο το ενδιαφϋρον του επιςκϋπτη. 

Ο ςχεδιαςμόσ τησ διεπαφόσ του ιςτοτόπου περιλαμβϊνει: 

 Ση δημιουργύα υψηλόσ ποιότητασ γραφικών (εικόνων, εικονιδύων, banners, 

μενού πλοόγηςησ, κ.ο.κ.) με υψηλό αιςθητικό. 

 Σο ςχεδιαςμό τησ εικαςτικόσ προςϋγγιςησ του ιςτοτόπου ώςτε να 

ανταποκρύνεται ςτο ύφοσ και το χαρακτόρα του ΕΚΔΔΑ και να προτρϋπει 

τουσ επιςκϋπτεσ να επιςκευθούν. 

Σο περιεχόμενο, τα ςτοιχεύα τησ ταυτότητασ του ΕΚΔΔΑ, κϊθε υπϊρχουςα εικόνα 

και λογότυπο (λογότυποι του ΕΚΔΔΑ, φορϋων υλοπούηςησ, φορϋων 

χρηματοδότηςησ, καθώσ και τα ςχετικϊ κεύμενα) θα παραχωρηθούν ςτον Ανϊδοχο 

από το ΕΚΔΔΑ ςτην πλϋον επεξεργϊςιμη μορφό που διαθϋτει ο φορϋασ με ςτόχο την 

ευκολότερη ενςωμϊτωςη ςτον ιςτότοπο. 

Ο γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ θα υλοποιηθεύ κατόπιν ςυνεννοόςεωσ με τα αρμόδια 

όργανα του ΕΚΔΔΑ. 

 

iii) Διαδικαςύα Μετϊπτωςησ Ηλεκτρονικού Τλικού ςτον νϋο ιςτότοπο 

ημαντικό κομμϊτι του ϋργου αποτελεύ και το τμόμα που αφορϊ τα κϊτωθι: 

i. Μετϊπτωςη του υλικού από τον υπϊρχοντα ιςτότοπο, 

ii. υλλογό του όποιου νϋου υλικού, 

iii. Επεξεργαςύα Τλικού, 

iv. Ειςαγωγό ςτο ςύςτημα. 

Σο υπϊρχον υλικό που βρύςκεται αναρτημϋνο ςτην τρϋχουςα ςελύδα θα παραδοθεύ 

ςτον ανϊδοχο ςτην πρωτογενό μορφό του ό/και ςε μορφό βϊςησ δεδομϋνων ότι 

εύναι ευχερϋςτερο και για τα δύο μϋρη και πϊντα ανϊλογα με την προτεινόμενη 

λύςη. Η υπϊρχουςα ςελύδα εύναι βαςιςμϋνη ςε τεχνολογύα CMS. 

Για το όποιο νϋο υλικό ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη ότι θα του παραδοθεύ 

από το ΕΚΔΔΑ ςτην κατϊλληλη ψηφιακό/ηλεκτρονικό μορφό και ο ανϊδοχοσ θα 

πρϋπει να ϋχει ςυμπεριλϊβει ςτην εκπαύδευςη του προςωπικού τον τρόπο 

ενημϋρωςησ του ςυγκεκριμϋνου υλικού. 

 

iv) Εγγύηςη - υντόρηςη 

Θα πρϋπει να παραςχεθεύ εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ διϊρκειασ τουλϊχιςτον ϋξι 

μηνών από την παρϊδοςη τησ ολοκληρωμϋνησ λύςησ του ιςτοτόπου, η οπούα να 

καλύπτει την διόρθωςη προβλημϊτων τα οπούα οφεύλονται ςε bugs του όποιου 

λογιςμικού χρηςιμοποιηθεύ ό αναπτυχθεύ. Επιπρόςθετα, ςε περύπτωςη 

τροποπούηςησ κώδικα θα πρϋπει να παραδοθεύ ο κώδικασ και η τεκμηρύωςη τησ 
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τροποπούηςησ. Επύςησ θα πρϋπει να παραςχεθεύ η πϊςησ φύςεωσ αναβϊθμιςη του 

προςφερόμενου λογιςμικού, η εγκατϊςταςη των οπούων να γύνεται ςε ςυνεννόηςη 

με τον Υορϋα. 

 

Β) Ομϊδα Έργου 

Για την υλοπούηςη του παρόντοσ ϋργου ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να δημιουργόςει  

Ομϊδα Έργου με την εξαςφϊλιςη του αναγκαύου εξειδικευμϋνου προςωπικού: 

α) για τον ςχεδιαςμό, υλοπούηςη, θϋςη ςε λειτουργύα του ιςτότοπου, όπωσ και 

την ανϊρτηςη υλικού, την ςυλλογό και την επεξεργαςύα επιπλϋον περιεχομϋνου 

καθόλη την διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου, με την επύβλεψη τησ αρμόδιασ 

επιτροπόσ και των αρμόδιων τμημϊτων 

β) για την παροχό τεχνικόσ υποςτόριξησ για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων 

και δυςλειτουργιών για χρονικό διϊςτημα 6 μηνών. 

γ) για την εκπαύδευςη του προςωπικό των επιμϋρουσ τμημϊτων του ΕΚΔΔΑ, 

ώςτε μελλοντικϊ να εύναι ςε θϋςη να ενημερώνουν το παρεχόμενο 

πληροφοριακό υλικό, μϋςω του Ιςτοτόπου αυτού, η οπούα θα ξεκινόςει με την 

παραλαβό τησ ολοκληρωμϋνησ λύςησ.  

το πλαύςιο των προαναφερόμενων υποχρεώςεων ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ορύςει  

ϋνα υπεύθυνο ϊτομο ωσ διαχειριςτό του Έργου. 

 

Οι υπηρεςύεσ τησ Ομϊδασ Έργου θα παρϋχονται απευθεύασ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Σο 

προςωπικό θα πρϋπει να πληρού τισ εξόσ απαιτόςεισ:  

 Να εύναι όλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ό ΣΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ιςοτύμων του εξωτερικού 

(αναγνωριςμϋνοι τύτλοι ςπουδών από την αρμόδια ελληνικό αρχό)  

 Ειδικϊ ο υπεύθυνοσ διαχειριςτόσ του ϋργου να ϋχει εμπειρύα τουλϊχιςτον τριών 

ετών ςε αντύςτοιχα ϋργα, 

 Ένα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ ομϊδασ ϋργου να ϋχει αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό 

εμπειρύα τουλϊχιςτον δύο ετών, ςε ςυντόρηςη και ανϊπτυξη ϋργων 

τεχνολογιών web, CMS, PHP/MariaDB ό MySQL ό ιςοδύναμων τεχνολογικών 

ςυςτημϊτων όποια δοθούν ςτην αντύςτοιχη τεχνικό λύςη, 

 Ένα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ ομϊδασ ϋργου να ϋχει αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό 

εμπειρύα τουλϊχιςτον δύο ετών ςε εγκατϊςταςη τεχνικών λύςεων ςε 

περιβϊλλοντα Linux, 

 Σο ό τα μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου που θα επιμεληθούν το αιςθητικό/γραφιςτικό 

μϋροσ του ϋργου πϋρα των αναγκαύων πτυχύων να ϋχουν και εμπειρύα ςε 

αντύςτοιχα ϋργα τουλϊχιςτον τριών ετών, 

 Ένα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ ομϊδασ ϋργου να ϋχει αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό 

εμπειρύα τουλϊχιςτον ενόσ ϋτουσ ςε θϋματα αςφϊλειασ ιςτότοπων, 
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 Ένα τουλϊχιςτον μϋλοσ τησ ομϊδασ ϋργου να ϋχει αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό 

εμπειρύα τουλϊχιςτον ενόσ ϋτουσ ςε SEO. 

 

τοιχεύα Προςφορϊσ υποψηφύων  

Οι προςφϋροντεσ θα πρϋπει να λϊβουν υπόψη τα ωσ ϊνω προβλεπόμενα και να 

ςυντϊξουν: 

 Α. Σεχνικό Προςφορϊ η οπούα θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ 

Ενότητεσ: 

Α1. Ενότητα «Πύνακασ υμμόρφωςησ», με τισ απαιτόςεισ του ϋργου τον οπούο θα 

πρϋπει να ϋχουν ςυμπληρωμϋνο. 

Διευκρινύζεται ότι: 

 Η ςτόλη «ΑΠΑΙΣΗΗ» ϋχει ςυμπληρωθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό με ΝΑΙ 

για όλεσ τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ.  

 Η ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςυμπληρώνεται από τουσ υποψηφύουσ με ΝΑΙ ό ΟΦΙ. 

ημειώνεται ότι για όλεσ τισ απαιτούμενεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

(γραμμϋσ του Πύνακα υμμόρφωςησ)  οι υποψόφιοι πρϋπει ςτη ςτόλη 

ΑΠΑΝΣΗΗ να ςυμπληρώςουν απαραιτότωσ ΝΑΙ, διαφορετικϊ θα 

αποκλεύονται. ε περύπτωςη που ϋνα κελύ εύναι ΚΕΝΟ θεωρεύται ότι η 

απϊντηςη εύναι ΟΦΙ. 

 Η ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ςυμπληρώνεται από τουσ υποψηφύουσ, 

αναφϋροντασ: 

Α) τη ςχετικό παραπομπό ςε ςυγκεκριμϋνο υλικό τεκμηρύωςησ, εφόςον 

υφύςταται, από το οπούο πρϋπει να φαύνεται καθαρϊ πώσ η κϊθε 

προδιαγραφό πληρεύται και το οπούο θα ςυμπεριλαμβϊνεται μϋςα ςτον 

φϊκελο τησ Σεχνικόσ προςφορϊσ του όπωσ για παρϊδειγμα: Σεχνικϊ 

Υυλλϊδια, εγχειρύδια χρόςησ, white papers περιεχόμενα επύςημων 

ιςτοςελύδων κ.α. καταςκευαςτών ό υποςτηρικτών, βιογραφικϊ αποδεικτικϊ 

επαγγελματικόσ εμπειρύασ, βεβαιώςεισ παρϊδοςησ ςχετικών ϋργων, κλπ. 

Εναλλακτικϊ: 

Β) όταν δεν υφύςταται ςυγκεκριμϋνο υλικό τεκμηρύωςησ θα αναφϋρει 

τη ςχετικό παραπομπό ςτο ςημεύο τησ Ενότητασ Α2 «Σεκμηρύωςη Πύνακα 

υμμόρφωςησ», ςτο οπούο ο προςφϋρων περιγρϊφει πώσ ικανοποιεύται η 

κϊθε απαύτηςη.  

Όταν μύα απαύτηςη του Πύνακα υμμόρφωςησ δύναται να 

τεκμηριωθεύ με ςυγκεκριμϋνο υλικό/ϋγγραφο/πιςτοποιητικό, δεν 

μπορεύ να γύνει δεκτό η αντικατϊςταςη αυτού με μια απλό περιγραφό 

ςτην ενότητα Α2.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

Α/
Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 
ΑΠΑΝΣΗ

Η  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Αποδοχό των όρων τησ 
παρούςασ πρόςκληςησ και 
τόρηςη των προθεςμιών 
παρϊδοςησ  

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη ςτην 
Ενότητα Α2 

2 

Φρόςη τεχνολογιών CMS που θα 
αναφϋρεται ρητϊ.  

ΝΑΙ  Αναφορϊ τησ 
προτεινόμενησ 
τεχνολογύασ και 
παραπομπό ςε υλικό 
τεκμηρύωςησ τησ 
προτεινόμενησ 
τεχνολογύασ 

3 

ε περύπτωςη που η 
προτεινόμενη τεχνολογύα CMS 
απαιτεύ κτόςη ϊδειασ χρόςησ, ο 
προςφϋρων θα την παρϊςχει με 
δικό του κόςτοσ και την διϊρκεια 
τησ όποιασ ϊδειασ χρόςησ. 
(υμπληρώνεται από τουσ 
προςφϋροντεσ μόνο αν 
απαιτεύται κτόςη ϊδειασ)  

ΝΑΙ  
(ΜΟΝΟ ΑΝ 
ΑΠΑΙΣΕΙΣ

ΑΙ)  

 Ρητό δόλωςη ςτην 
Ενότητα Α2 και 
παραπομπό ςε τυχόν 
υλικό τεκμηρύωςησ 

4 

Xρόςη τεχνολογιών 
PHP/MariaDB ό MySQL ό 
ιςοδύναμων τεχνολογιών για τη 
διαμόρφωςη του περιεχομϋνου 
ώςτε να εύναι δυναμικό και 
οργανωμϋνο ςε βϊςη δεδομϋνων 

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη, 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα Α2 και 
παραπομπό ςε τυχόν 
υλικό τεκμηρύωςησ 

5 

Πλατφόρμα «ανοικτόσ» 
αρχιτεκτονικόσ (open 
architecture), η οπούα θα 
εξαςφαλύζει ανεξαρτηςύα από 
ςυγκεκριμϋνο προμηθευτό 
εξοπλιςμού ό λογιςμικού 

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη, 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα  Α2 και 
παραπομπό ςε τυχόν 
υλικό τεκμηρύωςησ 

6 

ε περύπτωςη ανακούνωςησ τησ 
απόςυρςησ ςτοιχεύου του 
προςφερόμενου λογιςμικού 
μϋχρι την λόξη τησ ςύμβαςησ, ο 
προςφϋρων θα χρηςιμοποιόςει 
την τελευταύα ςταθερό (stable) 
και ενδεικνυόμενη ϋκδοςη χωρύσ 
επιπρόςθετο κόςτοσ για το 
ΕΚΔΔΑ.  

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη ςτην 
Ενότητα Α2 και 
αναφορϊ του εύδουσ και 
τησ ϋκδοςησ του 
προςφερόμενου 
λογιςμικού  

7 

Η προςφερόμενη λύςη θα μπορεύ 
να λειτουργεύ ςε περιβϊλλον 
εικονικόσ μηχανόσ η οπούα θα 
εύναι πλατφόρμα Linux 
τελευταύασ ϋκδοςησ και 
εγκατεςτημϋνη ςε εξυπηρετητό 
του ΕΚΔΔΑ 

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη, 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα Α2 και 
παραπομπό ςε τυχόν 
υλικό τεκμηρύωςησ 
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8 

Η προςφερόμενη λύςη θα 
υποςτηρύζει κατ ελϊχιςτον  
όλουσ τουσ ακόλουθουσ  
browsers: Edge, Internet 
Εxplorer, Mozilla Firefox, 
Chrome, Opera, Safari 

ΝΑΙ  Αναφορϊ των 
υποςτηριζόμενων 
browsers και 
παραπομπό ςε τυχόν 
υλικό τεκμηρύωςησ. 

9 

Δυνατότητα υποςτόριξησ 
προβολόσ του πληροφοριακού 
περιεχόμενου και των υπηρεςιών 
του ιςτοτόπου και ςε κινητϋσ 
ςυςκευϋσ 3ησ γενιϊσ, μϋςω 
mobile web λύςησ) 

ΝΑΙ 

 Ρητό δόλωςη και 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα Α2 και 
παραπομπό ςε τυχόν 
υλικό τεκμηρύωςησ 

10 

Θα προςφερθεύ παροχό τεχνικόσ 
υποςτόριξησ για την 
αντιμετώπιςη προβλημϊτων και 
δυςλειτουργιών για διϊςτημα 6 
μηνών 

ΝΑΙ 

 Ρητό δόλωςη και 
περιγραφό ςτην 
ενότητα Α2 
 

11 

Μετϊ το πϋρασ των εργαςιών 
καταςκευόσ του ιςτότοπου θα 
παραδοθεύ πλόρεσ εγχειρύδιο 
χρόςησ και ςυντόρηςησ των 
υπηρεςιών καθώσ επύςησ και το 
ςύνολο του πηγαύου κώδικα 

ΝΑΙ 

 Ρητό δόλωςη ςτην 
ενότητα Α2 
 

12 

Μετϊ το πϋρασ των εργαςιών 
καταςκευόσ του ιςτοτόπου θα 
παραδοθούν όλα τα γραφικϊ 
εικόνεσ, banners και κϊθε εύδουσ 
ςχϋδιο ςτην πρωτογενό μορφό 
δημιουργύασ του (adobe 
illustrator, photoshop αρχεύο ό 
ϊλλο και ςε μορφό απολύτωσ 
επεξεργϊςιμη ςε όλα τα μϋρη 
τουσ) 

ΝΑΙ 

 Ρητό δόλωςη ςτην 
ενότητα Α2 
 

13 

Θα προςφερθεύ λογιςμικό 
μετατροπόσ pdf ςε leaflets για το 
οπούο θα προςφερθούν 3 ϊδειεσ 
χρόςησ 

ΝΑΙ  Αναφορϊ του 
λογιςμικού μετατροπόσ 
και παραπομπό ςε 
τυχόν υλικό 
τεκμηρύωςησ 

14 

Θα προςφερθεύ λογιςμικό  
δημιουργύασ template για όλα τα 
γνωςτϊ CMS’s και εξαγωγό ςε 
html template για το οπούο θα 
προςφερθούν 3 ϊδειεσ χρόςησ 

ΝΑΙ  Αναφορϊ του 
λογιςμικού δημιουργύασ 
template και 
παραπομπό ςε τυχόν 
υλικό τεκμηρύωςησ 

15 

Η προςφερόμενη λύςη θα 
διαθϋτει μια γραφικό, web-based 
κονςόλα διαχεύριςησ που να 
καλύπτει την παρακολούθηςη 
και διαχεύριςη όλων των 
υπηρεςιών 
 
 

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη και 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα Α2 ό/και 
παραπομπό ςε τυχόν 
ςυγκεκριμϋνο υλικό 
τεκμηρύωςησ 
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16 

Η προςφερόμενη λύςη θα 
διαθϋτει διαδικτυακό 
υποςύςτημα διαχεύριςησ, μϋςω 
του οπούου ο εξουςιοδοτημϋνοσ 
χρόςτησ θα μπορεύ  να 
διαχειρύζεται το ψηφιακό υλικό, 
τουσ χρόςτεσ, τισ φόρμεσ 
επικοινωνύασ, να ϋχει πρόςβαςη 
ςτα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα τησ 
ιςτοςελύδασ, να πραγματοποιεύ 
λόψη αντιγρϊφων αςφαλεύασ 
κλπ. 

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη και 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα Α2 ό/και 
παραπομπό ςε τυχόν 
ςυγκεκριμϋνο υλικό 
τεκμηρύωςησ 

17 

Για την υλοπούηςη του παρόντοσ 
ϋργου ο προςφϋρων θα προτεύνει  
Ομϊδα Έργου η οπούα θα 
αναλϊβει τισ αρμοδιότητεσ που 
προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 
Β του Κεφαλαύου «Περιγραφό 
του ϋργου» μϋςα ςτουσ 
προβλεπόμενουσ χρόνουσ που 
προβλϋπονται ςτο κεφϊλαιο 
«Παραδοτϋα – Φρονοδιϊγραμμα»  

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη και 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα Α2  

18 

Η προτεινόμενη Ομϊδα Έργου 
πληρού τισ απαιτόςεισ και 
διαθϋτει τα απαραύτητα 
προςόντα που προβλϋπονται 
ςτην παρϊγραφο Β του 
Κεφαλαύου «Περιγραφό του 
ϋργου» 

ΝΑΙ  Ρητό δόλωςη και 
περιγραφό ςτην 
Ενότητα Α2 : αναλυτικϊ 
τα ςτοιχεύα όλων των 
μελών τησ Ομϊδασ, και 
τα δικαιολογητικϊ που 
τεκμηριώνουν την 
πλόρωςη των 
απαιτόςεων 
(αποδεικτικϊ εμπειρύασ, 
τύτλοι ςπουδών, 
βεβαιώςεισ και 
πιςτοποιητικϊ 
παρϊδοςησ ανϊλογων 
ϋργων, κλπ.) 

 

Α.2 Ενότητα «Σεκμηρύωςη Πύνακα υμμόρφωςησ», ςτην οπούα: 

I) θα περιγρϊφεται πώσ πληρούνται εκεύνεσ οι απαιτόςεισ του Πύνακα 

υμμόρφωςησ όταν η παραπομπό γι αυτϋσ ςε ςυγκεκριμϋνο υλικό δεν εύναι εφικτό, 

δύνοντασ όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ 

II) Πϋραν των παραπϊνω πληροφοριών θα πρϋπει να γύνει μύα ςύντομη περιγραφό 

του εν γϋνει τρόπου προςϋγγιςησ του ϋργου και τησ μεθοδολογύασ ςχεδιαςμού και 

εφαρμογόσ. 

 

Β. Οικονομικό Προςφορϊ η οπούα θα πρϋπει να περιλαμβϊνει την προςφερόμενη 

τιμό ςε ευρώ για το ςύνολο του Έργου χωρύσ Υ.Π.Α και με Υ.Π.Α.  
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ημειώνεται ότι ςτην ςυνολικό τιμό τησ οικονομικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει 

να ςυμπεριλαμβϊνονται οι τιμϋσ για τισ πιθανϋσ προςφερόμενεσ ϊδειεσ 

χρόςησ για όλα τα τμόματα του λογιςμικού, εϊν και όπου αυτϋσ απαιτούνται. 

 

Μελϋτη Εφαρμογόσ – Αντύληψη για το ϋργο και μεθοδολογύα υλοπούηςησ του 

Μϋςα ςε ϋνα (1) μόνα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και ωσ πρώτο παραδοτϋο, ο 

Ανϊδοχοσ θα  πρϋπει να παραδώςει ςτο ΕΚΔΔΑ ολοκληρωμϋνη μελϋτη εφαρμογόσ η 

οπούα θα αξιολογηθεύ και θα εγκριθεύ από το Σμόμα Εφαρμογών Πληροφορικόσ και 

Σεχνικόσ Τποςτόριξησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.   

Η εν λόγω μελϋτη ςυνύςταται ςε μύα αναλυτικό περιγραφό τησ ολοκληρωμϋνησ «με 

το κλειδύ ςτο χϋρι» (turn-key) λύςησ για τον ιςτότοπο, με βϊςη τα προβλεπόμενα 

ςτο κεφϊλαιο «Περιγραφό του Έργου – Α) Νϋοσ Ιςτότοποσ» και των απαιτόςεων 

που περιγρϊφονται ςτο κεφϊλαιο «τοιχεύα Προςφορϊσ Τποψηφύων».  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα παρϋχει ςτον Ανϊδοχο όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ, 

προκειμϋνου η μελϋτη να αποτυπώνει επακριβώσ τισ ανϊγκεσ τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ. 

Η Μελϋτη Εφαρμογόσ θα πρϋπει να: 

 λαμβϊνει υπόψη, να αναφϋρει και να εφαρμόζει τα περιλαμβανόμενα ςτην 

Σεχνικό προςφορϊ του Αναδόχου και να 

 περιλαμβϊνει επιπλϋον τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ και ςτοιχεύα: 

  Θα γύνει η ελϊχιςτη δυνατό χρόςη πρόςθετων εφαρμογών 

  Θα περιγραφεύ ο τρόποσ με τον οπούο: 

 η προςφερόμενη λύςη θα εξαςφαλύςει τη μϋγιςτη δυνατό αςφϊλεια και να 

τεκμηριωθεύ με όποιο αναγκαύο υλικό.  

 οι υπϊρχουςεσ εφαρμογϋσ που λειτουργούν ςτον ιςτότοπο του ΕΚΔΔΑ θα 

ενςωματωθούν ό θα βελτιωθούν ώςτε να ενςωματώνονται με τον αρτιότερο 

και τον πιο πρόςφορο τρόπο. Διευκρινύζεται ότι ο κώδικασ αυτών των 

εφαρμογών θα εύναι διαθϋςιμοσ ςτον ανϊδοχο και θα γύνει ςε ςυνεργαςύα με 

τουσ αρμόδιουσ υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ του ΕΚΔΔΑ 

 η γενικό αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ θα υποςτηρύζει την ιςτοςελύδα και 

θα επιτρϋπει τον ςαφό διαχωριςμό μεταξύ τησ παρουςύαςησ του 

περιεχομϋνου, τησ αποθόκευςόσ του και τησ επεξεργαςύασ του. Για το ςκοπό 

αυτό προκρύνεται να υπϊρχει Βϊςη Δεδομϋνων η οπούα θα χρηςιμοποιηθεύ 

για την αποθόκευςη και τισ αναζητόςεισ ςτο περιεχόμενο τησ ιςτοςελύδασ 

αλλϊ και για τισ διαχειριςτικϋσ λειτουργύεσ τησ ιςτοςελύδασ. 

 θα ακολουθηθεύ η αρθρωτό αρχιτεκτονικό (modular) του ςυςτόματοσ, ώςτε 

να επιτρϋπονται μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ και αντικαταςτϊςεισ, 

ενςωματώςεισ, αναβαθμύςεισ ό αλλαγϋσ διακριτών υποςυςτημϊτων 

λογιςμικού ό εξοπλιςμού. 
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 θα διαςφαλιςτεύ μια διαφανόσ λειτουργύα των υπηρεςιών και η δυνατότητα 

παραχώρηςησ ςτατιςτικών ςτοιχεύων και αρχεύων καταγραφόσ 

δραςτηριοτότων. Θα πρϋπει να υπϊρχει δυνατότητα εξαγωγόσ ςτατιςτικών 

ςτοιχεύων (για την κύνηςη του ιςτοτόπου ανϊ θϋμα, ανϊ ςελύδα κλπ) και 

εργαλεύο επεξεργαςύασ, διαχεύριςησ και εύκολησ εξαγωγόσ ςτατιςτικών 

ςτοιχεύων. 

 θα διαςφαλιςτεύ η αςφαλόσ διαχεύριςησ του περιεχομϋνου τησ ιςτοςελύδασ 

«on-line» από οποιοδόποτε Η/Τ ςυνδεδεμϋνο ςτο διαδύκτυο και μόνο από 

την εξουςιοδοτημϋνη ομϊδα διαχεύριςησ τησ ιςτοςελύδασ (site) μϋςω ενόσ 

φυλλομετρητό (web-browser). 

 ικανοποιούνται όλεσ οι απαιτόςεισ αςφϊλειασ για την αποτροπό μη 

εξουςιοδοτημϋνησ πρόςβαςησ (εγγραφόσ και ανϊγνωςησ) και απώλειασ 

διαθεςιμότητασ μϋρουσ ό του ςυνόλου των υπηρεςιών που οφεύλεται ςε 

ϊτομα ό κακόβουλο λογιςμικό. Η τεχνικό λύςη θα πρϋπει να εύναι υψηλών 

απαιτόςεων αςφαλεύασ. 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα αυθεντικοπούηςησ και εξουςιοδότηςησ 

χρηςτών για την παραχώρηςη ό ανϊκληςη δικαιωμϊτων εγγραφόσ και 

ανϊγνωςησ ςε ενότητεσ ό ςτο ςύνολο του ιςτότοπου, ώςτε να  διαςφαλύζεται 

ςε πολλαπλϊ επύπεδα η δυνατότητα πρόςβαςησ και εξουςιοδότηςησ χρόςησ 

του υλικού.  

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα αναγνώριςησ των χρηςτών και αςφαλούσ 

αλληλεπύδραςησ µε το περιεχόμενο και τισ υπηρεςύεσ τησ ιςτοςελύδασ. 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα υποςτόριξησ ελϋγχου πρόςβαςησ χρηςτών ςτην 

ιςτοςελύδα ελεύθερα για το ανοικτό περιεχόμενο και με χρόςη username και 

password για το διαβαθμιςμϋνο. 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα μηχανιςμού οριςμού: ομϊδων χρηςτών, 

δικαιωμϊτων ομϊδων χρηςτών, δικαιωμϊτων χρηςτών και προφύλ χρηςτών. 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα η ρύθμιςη ημερόςιων αυτόματων αντιγρϊφων 

αςφαλεύασ του ιςτότοπου τόςο ςε επύπεδο αρχεύων όςο και βϊςησ 

δεδομϋνων ςε υποδομό του ΕΚΔΔΑ και ςε ςυνεργαςύα με τα αρμόδια ςτελϋχη 

του ΕΚΔΔΑ. 

 θα υλοποιηθούν οι διαδικαςύεσ ςυντόρηςησ τησ ιςτοςελύδα μϋςω 

αυτοματοποιημϋνων μεθόδων. 

 θα υλοποιηθεύ η διαβαθμιςμϋνη πρόςβαςη ενόσ χρόςτη ό μιασ ομϊδασ 

χρηςτών ςτο περιεχόμενο τησ ιςτοςελύδασ με βϊςη την απόδοςη ςχετικών 

δικαιωμϊτων ςε επύπεδο: ςελύδασ, θεματικόσ ενότητασ, 

πληροφορύασ/εφαρμογόσ και εγγρϊφου/αρχεύου λειτουργύασ (ειςαγωγόσ, 

διαγραφόσ, μεταβολόσ, view κλπ). 

 θα υλοποιηθούν η διαςφϊλιςη τησ εμπιςτευτικότητασ, ακεραιότητασ και 

διαθεςιμότητασ (CIA – Confidentiality, Integrity, Availability) των δεδομϋνων. 
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 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα λεπτομερούσ καταγραφόσ των ενεργειών των 

χρηςτών – επιςκεπτών (auditing / logging), ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατόσ ο 

ϋλεγχοσ για τον εντοπιςμό προβλημϊτων αςφϊλειασ και αντύςτοιχων αιτιών 

που τα προκϊλεςαν. 

 θα υλοποιηθεύ η απαύτηςη η ιςτοςελύδα να υποςτηρύζει Ελληνικό και Αγγλικό 

κεύμενο με δυνατότητα επϋκταςησ ςε ϊλλεσ γλώςςεσ μελλοντικϊ. 

 θα υλοποιηθεύ η υποςτόριξη, κατ' επιλογό του χρόςτη, η επιλογό γλώςςασ 

εμφϊνιςησ μενού και περιεχομϋνου. 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα εύκολησ ανανϋωςησ περιεχομϋνου αλλϊ και 

διαχεύριςησ, μϋςω ενόσ απλού Web browser και χωρύσ την ύπαρξη ειδικού 

επιπρόςθετου λογιςμικού (χρόςη περιβϊλλοντοσ WYSIWYG). 

 θα υλοποιηθεύ η διαμόρφωςη ςελύδων και η ενςωμϊτωςη περιεχομϋνου θα 

πρϋπει να γύνεται μϋςω εύχρηςτων οδηγών, κατϊλληλων ακόμα και για μη 

εξειδικευμϋνουσ χρόςτεσ. 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα το περιεχόμενο να ςυνοδεύεται από υλικό προσ 

επιςύναψη κϊθε μορφοπούηςησ (αρχεύα ςε μορφό word, pdf,  powerpoint, 

video, εικόνεσ κλπ). 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα κϊθε ςελύδα τησ ιςτοςελύδασ να μπορεύ να 

χωρύζεται ςε πολλαπλούσ τομεύσ (regions) και ςε καθϋναν από αυτούσ να 

μπορούν να ενςωματωθούν πολλαπλϋσ επιμϋρουσ πληροφορύεσ / εφαρμογϋσ. 

 θα υλοποιηθεύ η δυνατότητα υποςτόριξησ templates και styles για την 

προκαταςκευό του περιβϊλλοντοσ διεπαφόσ και την επιβολό ςχετικών 

προτύπων, με βϊςη τισ ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ του site. 

 θα υλοποιηθεύ η υποςτόριξη πλούςιασ διεπαφόσ με τη χρόςη γραφικών 

αντικειμϋνων που υποςτηρύζονται ςε περιβϊλλον Web (όπωσ π.χ. tabs, drop-

down lists, links, buttons κλπ.). 

 θα υλοποιηθεύ η εύκολη οργϊνωςη, πλοόγηςη και πρόςβαςη ςε ιεραρχικούσ 

καταλόγουσ και αρχεύα ςύμφωνα με πολλαπλό θεματικό κατηγοριοπούηςη. 

 θα υλοποιηθεύ ο οριςμόσ τησ διϊρκειασ ζωόσ του περιεχομϋνου με δηλωτικό 

τρόπο μϋςα από το γραφικό περιβϊλλον διαχεύριςησ τησ ιςτοςελύδασ 

(Φρονοπρογραμματιςμόσ). 

 θα υλοποιηθεύ η υποςτόριξη εύκολησ μετϊβαςησ ςε ϊλλο θεματικό πρότυπο 

ςε περύπτωςη μελλοντικόσ τϋτοιασ ανϊγκησ. 

 θα υλοποιηθεύ η εξυπηρϋτηςη Streaming Services, όπου θα φιλοξενούνται ςε 

χώρο και εκτόσ δικτύου του ΕΚΔΔΑ. 

 Επιπρόςθετα, θα περιγραφούν τα παρακϊτω: 

 η φιλοςοφύα του ςχεδιαςμού τησ ιςτοςελύδασ η οπούα θα πρϋπει να εύναι 

τϋτοια ώςτε η παρουςύαςη του περιεχομϋνου όςο και η γενικότερη αιςθητικό 

να προςελκύουν και να διατηρούν ςε υψηλό επύπεδο το ενδιαφϋρον του 

επιςκϋπτη. 
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 Σο προτεινόμενο ςχόμα ςυντόρηςησ και ανταπόκριςησ ςε πιθανϊ τεχνικϊ 

προβλόματα προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η μεγαλύτερη δυνατό αξιοπιςτύα 

τησ λειτουργύασ τησ ιςτοςελύδασ. 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογύα διούκηςησ του ϋργου (ςχόμα διούκηςησ, 

οργϊνωςη, φϊςεισ και προγραμματιςμόσ του ϋργου). 

 Σο αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα ϋργου με φϊςεισ υλοπούηςησ 

 Οι υπηρεςύεσ για την ευϋλικτη αναζότηςη ςτο περιεχόμενο τησ ιςτοςελύδασ 

βϊςει κειμϋνου case-insensitive. 

 Η δυνατότητα επικοινωνύασ με τουσ εξουςιοδοτημϋνουσ χρόςτεσ μϋςω 

ειδικών φορμών. 

 Η μεθοδολογύα για διαςύνδεςη μϋςω εςωτερικών ςυνδϋςμων ό/και 

ενςωμϊτωςησ ςε αυτό, με ϊλλεσ υπϊρχουςεσ ηλεκτρονικϋσ δομϋσ του ΕΚΔΔΑ. 

 Η δυνατότητα ενςωμϊτωςησ video streaming services. 

 Η δυνατότητα παροχόσ χϊρτη πλοόγηςησ (site map) για τη διευκόλυνςη τησ 

πλοόγηςησ και του εντοπιςμού των πληροφοριών και υπηρεςιών που 

ενδιαφϋρουν κϊθε χρόςτη. 

 Η δυνατότητα εφαρμογόσ για ανακοινώςεισ με αυτοματοποιημϋνο τρόπο 

ανϊρτηςησ των τελευταύων και των δημοφιλϋςτερων ςτον αρχικό ςελύδα. 

 Σϋλοσ, να αναφερθούν τα παρακϊτω:  

 ότι θα υπϊρξει δοκιμαςτικό περύοδοσ διϊρκειασ τουλϊχιςτον 1 μόνα μετϊ την 

λόξη τησ οπούασ η ιςτοςελύδα θα πρϋπει να εύναι ϋτοιμη να λειτουργόςει ςε 

περιβϊλλον παραγωγόσ. 

 ότι θα ληφθεύ υπόψη το Πλαύςιο Πιςτοπούηςησ Δημόςιων Διαδικτυακών 

Σόπων από το "Ελληνικό Πλαύςιο Παροχόσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ και Πρότυπα Διαλειτουργικότητασ   

 ότι θα ληφθεύ υπόψη ότι η προτεινόμενη λύςη θα οδηγόςει ςε ιςτότοπο που 

εύναι πλόρωσ προςβϊςιμοσ και ϋχει ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να ικανοποιεύ όλα 

τα ςημεύα ελϋγχου τισ οδηγύασ για την Προςβαςιμότητα του Περιεχομϋνου 

του Ιςτού ϋκδοςη 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.0), τα 

οπούα αφορούν τουσ απόλυτουσ και τουσ ουςιώδεισ περιοριςμούσ για την 

πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο ενόσ ιςτοχώρου (υμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ 

WCAG 2.0, Επύπεδο ΑA) 

 η μεθοδολογύα για την Βελτιςτοπούηςη του website ωσ προσ τισ μηχανϋσ 

αναζότηςησ (SEO). 

 ότι δεν θα χρηςιμοποιηθούν τεχνολογύεσ ξεπεραςμϋνεσ κατϊ την ημερομηνύα 

προςφορϊσ και η προςφερόμενη λύςη θα αποφύγει οποιαςδόποτε 

τεχνολογύεσ η οπούεσ θεωρούνται  ξεπεραςμϋνεσ όπωσ Flash. 
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ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ  

 Μελϋτη Εφαρμογόσ  

 Σρεισ τουλϊχιςτον προτϊςεισ γραφιςτικού ςχεδιαςμού/διεπαφόσ ιςτοτόπου 

(templates). 

 Κατόπιν ςυνεργαςύασ με τα αρμόδια ςτελϋχη του ΕΚΔΔΑ τελικό μορφό 

γραφιςτικού ςχεδιαςμού/διεπαφόσ ιςτοτόπου (template 

 Ολοκληρωμϋνη και λειτουργούςα «με το κλειδύ ςτο χϋρι» (turn-key) λύςη για 

τον ιςτότοπο με τον πηγαύο κώδικα. 

 Εγχειρύδιο διαχειριςτών ιςτοτόπου, τρόπου λειτουργύασ του και ενημϋρωςόσ 

του. 

 Εγχειρύδιο χρηςτών ιςτοτόπου, τρόπου λειτουργύασ του και ενημϋρωςόσ του 

από τουσ χρόςτεσ. 

 Όλα τα γραφικϊ εικόνεσ, banner και κϊθε εύδουσ ςχϋδιο ςε πρωτογενό και 

επεξεργϊςιμη μορφό δημιουργύασ του (Adobe Illustrator, Photoshop αρχεύο ό 

ϊλλο και ςε μορφό απολύτωσ επεξεργϊςιμη ςε όλα τα ςημεύα τουσ). 

 Σο Χηφιοποιημϋνο υλικό εντόσ του νϋου ιςτοτόπου 

 Εκπαύδευςη του προςωπικό των επιμϋρουσ τμημϊτων του ΕΚΔΔΑ 

 Οι τρεισ (3) ϊδειεσ χρόςησ λογιςμικού δημιουργύασ template για όλα τα 
γνωςτϊ CMS’s και εξαγωγό ςε html template. 

 Οι τρεισ (3) ϊδειεσ χρόςησ λογιςμικού μετατροπόσ pdf ςε leaflets 

 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ διϊρκειασ τουλϊχιςτον ϋξι μηνών από την 

παραλαβό  τησ ολοκληρωμϋνησ λύςησ του ιςτοτόπου 

 Ο νϋοσ κώδικασ ςε περύπτωςη τροποπούηςησ αυτού κατϊ τη διϊρκεια 

εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ και η τεκμηρύωςη τησ τροποπούηςησ 

 

Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

 Ο Ανϊδοχοσ ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα τησ παρεχόμενησ 

υπηρεςύασ  

Πιο ςυγκεκριμϋνα ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των 

παραδοτϋων και την εμπρόθεςμη παρϊδοςό τουσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα 

ςτην παρούςα πρόςκληςη και τισ υποδεύξεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 Καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται ςτενϊ με 

το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., υποχρεούται δε να λαμβϊνει υπόψη του οποιεςδόποτε 

παρατηρόςεισ του ςχετικϊ με την εκτϋλεςη του ϋργου. 

 Ο ανϊδοχοσ δεςμεύεται ότι θα διαχειριςτεύ με εμπιςτευτικότητα και ότι δεν θα 

διαρρεύςει, επαναχρηςιμοποιόςει ό γενικότερα διαδώςει όποια τεχνικϊ ςτοιχεύα 

(γνώςη τοπολογύασ δικτύου, κώδικα, ονόματα εξυπηρετητών κα) και όποιο 

εμπιςτευτικό ςτοιχεύο του διαθϋςει το ΕΚΔΔΑ ςτα πλαύςια υλοπούηςησ του 

ϋργου. 

 Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μόνοσ υπεύθυνοσ για την τόρηςη 

τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ ωσ προσ το απαςχολούμενο από αυτόν προςωπικό για 

την εκτϋλεςη των υποχρεώςεων τησ ςύμβαςησ.  ε περύπτωςη οποιαςδόποτε 

παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  ό ςε τρύτουσ υποχρεούται 
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μόνοσ αυτόσ προσ αποκατϊςταςό τησ.  

 Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου υποχρεούται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ 

ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ και ϋκτακτεσ) που αφορούν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα 

απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό λόψη αποφϊςεων.  

 ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε 

εύκοςι (20) ημϋρεσ από τότε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την 

ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και να προςκομύςει ςτην Αναθϋτουςα 

Αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (ϊρθρο 204 του Ν. 4412/2016). 

 Απαγορεύεται η εκχώρηςη από τον Ανϊδοχο του ϋργου ςε οποιονδόποτε τρύτο, 

των υποχρεώςεων και δικαιωμϊτων που απορρϋουν από τη ςύμβαςη που θα 

ςυναφθεύ μεταξύ αυτού και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτόσ τησ αμοιβόσ του την οπούα 

μπορεύ να εκχωρόςει ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του. 

 ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιονδόποτε λόγο, μϋλοσ τησ 

ϋνωςησ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ 

κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, τότε εϊν οι υποχρεώςεισ οι απορρϋουςεσ 

από τη ςύμβαςη μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομεύναντα μϋλη του 

Αναδόχου, η ςύμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται ωσ ϋχει και να παρϊγει όλα τα 

ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ με την ύδια τιμό και όρουσ. ε κϊθε περύπτωςη δεν θα 

πρϋπει να υπϊρχουν μεταβολϋσ ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ, όπωσ αυτϋσ ϋχουν 

περιγραφεύ ςτην αρχικό προςφορϊ. Η δυνατότητα εκπλόρωςησ των όρων τησ 

ςύμβαςησ από τα εναπομεύναντα μϋλη θα εξεταςθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο 

και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφαςύςει ότι τα εναπομεύναντα 

μϋλη δεν επαρκούν να εκπληρώςουν τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, τότε αυτϊ 

οφεύλουν να ορύςουν αντικαταςτϊτη με προςόντα αντύςτοιχα του μϋλουσ που 

αξιολογόθηκε ςτην αντύςτοιχη φϊςη του Διαγωνιςμού. Η αντικατϊςταςη, 

ωςτόςο, πρϋπει να εγκριθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Προώπολογιςμόσ  

Έωσ δώδεκα χιλιϊδεσ πεντακόςια ευρώ (12.500,00 €) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου 

Υ.Π.Α. (24%), με κριτόριο ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό (τιμό με Υ.Π.Α. 15.500,00 

€), ςύμφωνα με την υπ. αριθ. 8661/11.12.2017 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ 

(ΑΔΑ: 6ΕΛΝ4691Υ0-8ΦΟ). 

 

Διϊρκεια 

Δεκαοκτώ (18) μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.  

Φρονοδιϊγραμμα παραδοτϋων 

Οι επιμϋρουσ προθεςμύεσ των τμηματικών παραδόςεων αναφϋρονται παρακϊτω: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1 Μελϋτη Εφαρμογόσ  

 

1 μόνα από την υπογραφό του 
ςυμφωνητικού 
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2 Σρεισ τουλϊχιςτον προτϊςεισ 
γραφιςτικού ςχεδιαςμού/διεπαφόσ 
ιςτοτόπου (templates). 

μαζύ με τη Μελϋτη Εφαρμογόσ 

3 Κατόπιν ςυνεργαςύασ με τα αρμόδια 
ςτελϋχη του ΕΚΔΔΑ τελικό μορφό 
γραφιςτικού ςχεδιαςμού/διεπαφόσ 
ιςτοτόπου (template 

10 μϋρεσ από την ϋγκριςη του τελικού 
γραφιςτικού ςχεδιαςμού/διεπαφόσ 

4 Ολοκληρωμϋνη και λειτουργούςα «με 
το κλειδύ ςτο χϋρι» (turn-key)  λύςη 
για τον ιςτότοπο με τον πηγαύο 
κώδικα. 

4 μόνεσ από την οριςτικό 
παραλαβό  του τελικού 

γραφιςτικού 
ςχεδιαςμού/διεπαφόσ 

5 Εγχειρύδιο διαχειριςτών ιςτοτόπου, 
τρόπου λειτουργύασ του και 
ενημϋρωςόσ του. 

6 Εγχειρύδιο χρηςτών ιςτοτόπου, 

τρόπου λειτουργύασ του και 

ενημϋρωςόσ του από τουσ χρόςτεσ. 

7 Όλα τα γραφικϊ εικόνεσ, banner και 
κϊθε εύδουσ ςχϋδιο ςτην πρωτογενό 
μορφό δημιουργύασ του (adobe 
illustrator, photoshop αρχεύο και ςε 
μορφό απολύτωσ επεξεργϊςιμη ςε όλα 
τα μϋρη τουσ). 

8 Σο Χηφιοποιημϋνο υλικό εντόσ του 
νϋου ιςτοτόπου. 

9 Εκπαύδευςη του προςωπικό των 
επιμϋρουσ τμημϊτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

ξεκινϊ με την οριςτικό παραλαβό των 
υπ.αριθ. 4-8 παραδοτϋων 

10 Οι τρεισ (3) ϊδειεσ χρόςησ λογιςμικού 
δημιουργύασ template για όλα τα 
γνωςτϊ CMS’s και εξαγωγό ςε html 
template. 

 

οποιαδόποτε ςτιγμό μϋςα ςτη 
διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ 

11 Οι τρεισ (3) ϊδειεσ χρόςησ λογιςμικού 
μετατροπόσ pdf ςε leaflets 

οποιαδόποτε ςτιγμό μϋςα ςτη 
διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ 

12 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ διϊρκειασ 
τουλϊχιςτον ϋξι μηνών  

ιςχύει από την οριςτικό παραλαβό 
τησ ολοκληρωμϋνησ λύςησ 
(παραδοτϋο 4) 

13 Ο νϋοσ κώδικασ ςε περύπτωςη 

τροποπούηςησ αυτού κατϊ τη διϊρκεια 

εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ και η 

τεκμηρύωςη τησ τροποπούηςησ 

οποιαδόποτε ςτιγμό μϋςα ςτη 
διϊρκεια ιςχύοσ τησ εγγύηςησ 
λειτουργύασ 
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Αποδεικτικϊ ϋγγραφα μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού 

Πριν από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊθεςησ, ο προςφϋρων που κηρύχθηκε ωσ 

προςωρινόσ ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ προσ 

απόδειξη μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016: 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ.1 του ϊρθρου 73: 

1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου 

που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - 

μϋλουσ  ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 

προμηθευτόσ. 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ.2 του ϊρθρου 73: 

2) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ 

αςφαλιςτικούσ φορεύσ του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ και επιπλϋον 

υπεύθυνη δόλωςη αναφορικϊ με τουσ οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ (ςτην περύπτωςη που ο 

προμηθευτόσ ϋχει την εγκατϊςταςό του ό απαςχολεύ προςωπικό ςτην 

Ελλϊδα, αφορϊ οργανιςμούσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ).  

3) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου 

κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ.  

 

Πληρωμό-Κρατόςεισ  

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ ωσ εξόσ: 

-με την εξόφληςη του εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την 

οριςτικό παραλαβό τησ μελϋτησ Εφαρμογόσ και τησ τελικόσ μορφόσ γραφιςτικού 

ςχεδιαςμού/διεπαφόσ ιςτοτόπου. 

-με την εξόφληςη του ςαρϊντα τοισ εκατό (40%) τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την 

οριςτικό παραλαβό τησ ολοκληρωμϋνησ λύςησ για τον ιςτότοπο, του πηγαύου 

κώδικα, των εγχειριδύων, των γραφικών, του  ψηφιοποιημϋνου υλικού και οι 

προβλεπόμενεσ ϊδειεσ χρόςησ λογιςμικού (παραδοτϋα υπ.αριθ. 4-8,10,11 του 

παραπϊνω πύνακα). 

-με την εξόφληςη του ςαρϊντα τοισ εκατό (40%) τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την 

οριςτικό παραλαβό του ςυνόλου των υπόλοιπων υπηρεςιών.  

Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη 

των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016. 

Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ  8% για την παροχό 

υπηρεςιών  επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ 

ιςχύει).  

Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων 

κρατόςεισ, που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ. 
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Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, και την 

Τ.Α.  5143/05.12.2014, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα 

υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ.  

Σϋλοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 

4412/2016 και την Κ.Τ.Α. 1191/14.03.2017 για την κϊλυψη των λειτουργικών 

αναγκών τησ ΑΕΠΠ, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε 

πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 

ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ.  

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% 

ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού).  

 

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ 

ςε κλειςτό φϊκελο ϋωσ και  την Δευτϋρα 29/01/2018 ςτο Πρωτόκολλο (1οσ 

όροφοσ, γραφεύο 107, ώρεσ λειτουργύασ 09.00-15.00).   

 

την διϊθεςό ςασ για κϊθε διευκρύνιςη                             

                                                

                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ 

                            Αν. Καθηγότρια ΑΠΘ 
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1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Οικονομικού 

3. Προώςτϊμενο Δ/νςησ Προγραμματιςμού και Ανϊπτυξησ 

 


