
 

ΘΕΜΑ:  Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την παροχό υπηρεςιών 
επϋκταςησ, προςαρμογόσ, ςυντόρηςησ και υποςτόριξησ του 
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού υςτόματοσ (Ο.Π..) και Ηλεκτρονικών 
Τπηρεςιών του ΕΚΔΔΑ που απαιτούνται για την εφαρμογό του Νϋου 
Κανονιςμού Διαχεύριςησ Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προςωπικού 
του ΕΚΔΔΑ. 
  
 

Απευθεύασ ανϊθεςη με κριτόριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμό για 
την ανϊδειξη αναδόχου για το ακόλουθο ϋργο: 
 
Α/α Έργο 
1 Παροχό Υπηρεςιών Επϋκταςησ, Προςαρμογόσ, Συντόρηςησ και 

Υποςτόριξησ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ (Ο.Π.Σ.) 
και Ηλεκτρονικών Υπηρεςιών που απαιτούνται με ςτόχο την εφαρμογό 
του Νϋου Κανονιςμού Διαχεύριςησ Μητρώου του Κύριου Διδακτικού 
Προςωπικού του ΕΚΔΔΑ  

 
Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςε 

κλειςτό φϊκελο ϋωσ και  την  02/10/2020,  ςτο Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, γραφεύο 107, 

ώρεσ λειτουργύασ 09.00-15.00).   

 
Διϊρκεια του Έργου:  

Έωσ 31/3/2021 

 
   

Προώπολογιςμόσ: Έωσ δεκαπϋντε χιλιϊδεσ  ευρώ (15.000,00 €) μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ (24%), με κριτόριο 
ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό. 

 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σμόμα Προμηθειών 

  

Ταχ. Δ/νςη: 

Πληροφορύεσ: 

Τηλϋφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Ταύροσ 

Μαρύα Καραλό 

213 1306 483 

213 1306 480 

mkarali@ekdd.gr  

promitheies@ekdd.gr 

Αθόνα, 29/09/2020 

Α.Π.:      3925 
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Οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραιτότωσ τoν πύνακα Οικονομικόσ 

Προςφορϊσ που ακολουθεύ.: 

 
 
Αναθϋτουςα Αρχό: Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Ν.Π.Δ.Δ. 
  
 
1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΣΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
Το ϋργο Παροχόσ Υπηρεςύασ τησ πρόςκληςησ διενεργεύται με ςκοπό την 
ανϊδειξη αναδόχου ο οπούοσ θα αναλϊβει την παροχό υπηρεςιών επϋκταςησ, 
προςαρμογόσ, ςυντόρηςησ και υποςτόριξησ του λογιςμικού του 
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των 
υποςτηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεςιών που απαιτούνται προκειμϋνου να 
εφαρμοςτούν όλα τα προβλεπόμενα από τον Νϋο Κανονιςμό Διαχεύριςησ 
Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προςωπικού του ΕΚΔΔΑ (ΦEK B’ 
3373/12-8-2020). 
 
1.2  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΚΑΙ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
1.2.1.α) Το παρόν ϋργο αφορϊ ςτην παροχό Υπηρεςιών Επϋκταςησ, 
Προςαρμογόσ, Συντόρηςησ και Υποςτόριξησ με ςτόχο την απρόςκοπτη και 
πλόρη λειτουργύα του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των υποςτηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεςιών για την πλόρη 
εφαρμογό του Νϋου Κανονιςμού Διαχεύριςησ Μητρώου του Κύριου Διδακτικού 
Προςωπικού του ΕΚΔΔΑ (όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτο ΦEK B’ 3373/12-8-
2020) ςτα κϊτωθι: 

1. ςε όλεσ τισ λειτουργύεσ των υποςυςτημϊτων αυτού καθώσ και των 
υποςτηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεςιών, όπωσ ορύζονται ςτην 
παρϊγραφο 1.2.2 του παρόντοσ και όπωσ αυτϋσ θα λειτουργούν ςτο 
χρόνο ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ ςυντόρηςησ, 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ 
Προςφερόμενη 

Σιμό (χωρύσ ΥΠΑ) 

Προςφερόμενη 
Σιμό  

(με ΥΠΑ 24%) 

1. 

Παροχό Υπηρεςιών  Επϋκταςησ, 
Προςαρμογόσ, Συντόρηςησ   και 

Υποςτόριξησ του 
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού 
Συςτόματοσ (Ο.Π.Σ.) του Εθνικού 
Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με 
ςτόχο την εφαρμογό του Νϋου 

Κανονιςμού Διαχεύριςησ 
Μητρώου του Κύριου Διδακτικού 

Προςωπικού του ΕΚΔΔΑ  

 

 

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTROO_EKDDA.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTROO_EKDDA.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTROO_EKDDA.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTROO_EKDDA.pdf
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2. των υποςτηρικτικών του Ο.Π.Σ. εφαρμογών λογιςμικού, ςε κϊθε ϋκδοςη 
του λογιςμικού Oracle (V6.i, V9i, V10g, 11g, 12c), όπωσ αυτϊ θα 
λειτουργούν ςτο χρόνο ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ ςυντόρηςησ, 
 

Επύςησ ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ϋχει εμπλακεύ ςε διαχεύριςη ςυςτημϊτων 
clustered αρχιτεκτονικόσ ςε Windows Server 2012R2 και ςε Linux (Ubuntu LTS 
14.04) με ςτόχο την παροχό υπηρεςιών υψηλόσ διαθεςιμότητασ. 
 
Για κϊθε αλλαγό του λογιςμικού θα παραδύδεται από τον ανϊδοχο, η ςχετικό 
τεκμηρύωςη, με την ολοκλόρωςη του ϋργου, ώςτε το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να ϋχει τη 
δυνατότητα να τηρεύ επικαιροποιημϋνα εγχειρύδια χρόςησ και τεχνικϊ 
εγχειρύδια. Η τεκμηρύωςη θα περιλαμβϊνει: 

 Τεχνικό ςχεδιαςμό (δομϋσ, πύνακεσ, ςυνδϋςεισ και λειτουργύεσ) καθώσ και 
Πηγαύο Κώδικα 

 Αναλυτικϋσ Οδηγύεσ χρόςησ για τουσ χρόςτεσ τησ εφαρμογόσ, με εικόνεσ 
από την διεπαφό χρόςη (screenshots) και ςενϊρια χρόςησ. 

 
 1.2.1.β) Οι υπηρεςύεσ επϋκταςησ, ςυντόρηςησ και υποςτόριξησ που αφορούν 
την παρϊγραφο 1.2.2, θα παρϋχονται απευθεύασ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από αντύςτοιχο 
εξειδικευμϋνο προςωπικό του αναδόχου. Το προςωπικό κατ΄ ελϊχιςτον θα 
πρϋπει να πληρού τισ εξόσ απαιτόςεισ:  
 
 Να εύναι πτυχιούχοι ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ιςοτύμων του εξωτερικού 

(αναγνωριςμϋνοι τύτλοι ςπουδών από την αρμόδια ελληνικό αρχό) 
 Να ϋχουν αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εμπειρύα ςε ςυντόρηςη και 

ανϊπτυξη ςυςτημϊτων ςε περιβϊλλον Oracle 
 Να ϋχουν αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εμπειρύα ςε ςχεδύαςη, 

ανϊπτυξη και υποςτόριξη web-based εφαρμογών με χρόςη τεχνολογιών 
ADF και Java, J2EE, Web Services, Javasrcipt, JQuery, AJAX, CSS, Tomcat, 
εξοικεύωςη με το εργαλεύο ανϊπτυξησ eclipse και βϊςεισ δεδομϋνων Oracle.  

 
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να ςυνυποβϊλλουν τα βιογραφικϊ ςημειώματα 
του προτεινόμενου από αυτούσ προςωπικού. Σε περύπτωςη αποχώρηςησ 
κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου από το προςωπικό που θα ϋχει προταθεύ αρχικϊ, για 
λόγουσ ανώτερησ βύασ, το προςωπικό που θα αντικαταςτόςει τον αποχωρούντα 
θα πρϋπει κατ΄ ελϊχιςτον να πληρού τα ύδια προςόντα και να εύναι τησ ϋγκριςησ 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 

1.2.2 Βαςικϋσ Λειτουργύεσ των υποςυςτόματων Ο.Π../ 
Ηλεκτρονικών Τπηρεςιών  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που απαιτεύται να 
επεκταθούν-προςαρμοςτούν για την εφαρμογό του Νϋου 
Κανονιςμού 

Το ϋργο αφορϊ ςτην επϋκταςη, προςαρμογό, ςυντόρηςη και υποςτόριξη των 
παρακϊτω λειτουργιών που αναγρϊφονται ςτον πύνακα και φιλοξενούνται 
εύτε ςτα υποςυςτόματα του ΟΠΣ, εύτε αποτελούν μϋροσ των υποςτηρικτικών 
ηλεκτρονικών υπηρεςιών του ΕΚΔΔΑ: 

 





4 

 

Α/Α Λειτουργύεσ για την Διαχεύριςη Νϋου 
Μητρώου Διδακτικού Προςωπικού 

ΤΠΟΤΣΗ

ΜΑΣΑ 

Ο.Π.. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ1 

1 Διαδικαςύα Μετϊπτωςησ ενταγμϋνων Μελών ΚΔΠ και αλλαγϋσ ςτην 
λειτουργύα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ του ΙΝΕΠ και τησ ΕΔΔΑ 

1α 

Διαδικαςύα Μετϊπτωςησ ενταγμϋνων 
Μελών ΚΔΠ 

 Δημιουργύα ςυςτόματοσ 
αυτόματησ ϋνταξησ των μελών 
του υφιςτϊμενου Μητρώου ΚΔΠ 
ςε γνωςτικϊ αντικεύμενα του 
νϋου κανονιςμού Διαχεύριςησ του 
Μητρώου ΚΔΠ.   

 Δημιουργύα ςυςτόματοσ 
αναβαθμολόγηςησ των μελών 
του υφιςτϊμενου Μητρώου ΚΔΠ, 
που θα ενταχθούν αυτόματα, με 
βϊςη τα νϋα κριτόρια  που ορύζει 
ο νϋοσ κανονιςμόσ. Στο πλαύςιο 
αυτό απαιτεύται η ανϊπτυξη 
μηχανιςμού υποβοόθηςησ των 
επιτροπών αξιολόγηςησ 
προκειμϋνου να εφαρμόςουν τα 
νϋα κριτόρια που ορύζονται ςτον 
νϋο κανονιςμό. 

Μητρώο 
Διδακτικού 
Προςωπικού 
(ΟΠΣ) 

Έωσ και 
9/10/2020 

1β 

Διαχεύριςη και υποςτόριξη διαδικαςύασ 
προςκλόςεων για ανϊθεςη διδακτικού 
ϋργου και εκπόνηςη εκπαιδευτικού 
υλικού και φακϋλων ςχεδιαςμού.  

 Προςαρμογό του ΟΠΣ ςτα 
δεδομϋνα που ορύζει ο νϋοσ 
κανονιςμόσ ενδεικτικϊ 
αναφϋρονται η διαχεύριςη 
θεματικών ενοτότων, η 
αντιςτούχιςη θεματικών 
ενοτότων με τα γνωςτικϊ 
αντικεύμενα που ορύζονται ςτο 
νϋο κανονιςμό κ.α. Προςαρμογό 
του ΟΠΣ  για την υποςτόριξη τησ 
διαδικαςύασ Προςκλόςεων για 
ανϊθεςη διδακτικού ϋργου και 
εκπόνηςη εκπαιδευτικού υλικού 
και φακϋλων Προςκλόςεων.  

 Προςαρμογό τησ Πύλησ 
Εκπαιδευτών για την υποςτόριξη 
διαδικαςύασ προςκλόςεων για 

Μητρώο 
Διδακτικού 
Προςωπικού 
(ΟΠΣ) 
 
Πύλη 
Εκπαιδευτώ
ν 
(Ηλεκτρονικ
ό Υπηρεςύα) 
(https://onli
ne.ekdd.gr/i
nstructors) 

Έωσ και 
1/11/2020 

                                                 
1
 Η προθεςμία Ολοκλήρωςησ είναι δεςμευτική για τον ανάδοχο. 
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Α/Α Λειτουργύεσ για την Διαχεύριςη Νϋου 
Μητρώου Διδακτικού Προςωπικού 

ΤΠΟΤΣΗ

ΜΑΣΑ 

Ο.Π.. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ1 

ανϊθεςη διδακτικού ϋργου και 
εκπόνηςη εκπαιδευτικού υλικού 
και φακϋλων Προςκλόςεων 
(δόλωςη θεματικών ενοτότων 
ΙΝΕΠ και ΕΣΔΔΑ.) 

1γ 

Επιλογό και Ανϊθεςη Διδακτικού ϋργου 
 Προςαρμογό και επϋκταςη του 

ΟΠΣ καθώσ και ανϊπτυξη 
υποςτηρικτικών εργαλεύων ςτο 
ΟΠΣ, που θα παρϋχονται ςτουσ 
υπεύθυνουσ ςπουδών και 
ϋρευνασ / υπεύθυνουσ 
προγραμμϊτων, για την 
διευκόλυνςη τησ διαδικαςύασ 
αναζότηςησ, επιλογόσ 
εκπαιδευτών και ανϊθεςησ 
εκπαιδευτικού ϋργου ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα του 
ΙΝΕΠ και τησ ΕΣΔΔΑ ςύμφωνα με 
τα όςα ορύζει ο νϋοσ κανονιςμόσ 
Διαχεύριςησ Μητρώου ΚΔΠ. 

 Υποςτόριξη των ειδικών 
περιπτώςεων ϋνταξησ ςτο 
Μητρώο ΚΔΠ ενδεικτικϊ 
αναφϋρετε  η νϋα περύπτωςη 
μελών  για την υποςτόριξη 
ενϊρξεων των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων. 

Μητρώο 
Διδακτικού 
Προςωπικού 
(ΟΠΣ) 
 
Υποςύςτημα 
ΙΝ.ΕΠ. 
 
Υποςύςτημα 
ΕΣΔΔΑ 

Έωσ και 
16/11/2020 

2 Τποςτόριξη Διαδικαςύασ Ένταξησ και Βαθμολόγηςησ Νϋων Αιτόςεων 
2.1 Υποςτόριξη Διαδικαςύασ Ένταξησ και 

Βαθμολόγηςησ Νϋων Αιτόςεων 
 Δημιουργύα ςυςτόματοσ 

διαςύνδεςησ με το ςύςτημα 
ηλεκτρονικόσ αύτηςησ ϋνταξησ 
ςτο νϋο μητρώο διδακτικού 
προςωπικού.  

 Δημιουργύα υποςτηρικτικού 
ςυςτόματοσ Αξιολόγηςησ και 
Βαθμολόγηςησ για την ϋνταξη 
ςτο Νϋο Μητρώο ΚΔΠ του 
ΕΚΔΔΑ (θα ενταχθεύ ςτο 
υποςύςτημα Πιςτοπούηςησ του 
ΕΚΔΔΑ). 

 Δημιουργύα υποςτηρικτικού 
ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ 

Μητρώο 
Διδακτικού 
Προςωπικού 
(ΟΠΣ) 
 

Έωσ και 
16/11/2020 
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Α/Α Λειτουργύεσ για την Διαχεύριςη Νϋου 
Μητρώου Διδακτικού Προςωπικού 

ΤΠΟΤΣΗ

ΜΑΣΑ 

Ο.Π.. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ1 

ϋνταξησ και βαθμολόγηςησ  
εκκρεμών αιτόςεων 
υφιςτϊμενου Μητρώου.  

 Υποςτόριξη των ειδικών 
περιπτώςεων ϋνταξησ ςτο 
Μητρώο ΚΔΠ ενδεικτικϊ 
αναφϋρετε  η νϋα περύπτωςη 
μελών  για την υποςτόριξη 
ενϊρξεων των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων. 

3 Τποςτόριξη Διαδικαςύασ Επικαιροπούηςησ 
3.1 Υποςτόριξη Διαδικαςύασ 

Επικαιροπούηςησ 
 Προςαρμογό ςυςτόματοσ 

διαςύνδεςησ με το ςύςτημα 
ηλεκτρονικόσ αύτηςησ 
επικαιροπούηςησ ςτοιχεύων ςτο 
νϋο μητρώο διδακτικού 
προςωπικού. 

 Προςαρμογό υποςτηρικτικού 
ςυςτόματοσ τησ διαδικαςύασ 
επικαιροπούηςησ ςτοιχεύων των 
μελών του νϋου μητρώου  
διδακτικού προςωπικού.  

 Υποςτόριξη Διαδικαςύασ 
Βαθμολόγηςησ με βϊςη τα 
ςτοιχεύα τησ επικαιροπούηςησ.  

 Προςαρμογό Ηλεκτρονικόσ 
Υπηρεςύασ Επικαιροπούηςησ 
Στοιχεύων(https://online.ekdd.gr
/mitroo/) . 

  Δημιουργύα υποςτηρικτικού 
ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 
εκκρεμών αιτόςεων 
Επικαιρόποιηςησ του 
υφιςτϊμενου Μητρώου για την 
μετϊπτωςη ςτο Νϋο Κανονιςμού 
Μητρώο ΚΔΠ. 
 

Μητρώο 
Διδακτικού 
Προςωπικού 
(ΟΠΣ) 
 
Ηλεκτρονικό 
υπηρεςύα 
επικαιρο-
πούηςησ 
ςτοιχεύων 
ςτο Μητρώο 
Εκπαιδευ-
τών/Εκπαιδ
ευτριών 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(https://onli
ne.ekdd.gr/
mitroo) 

Έωσ και 
31/12/2020 

4 Λοιπϋσ Διαδικαςύεσ 
4.1  Προςαρμογό διαδικαςύασ 

αιτόςεων θεραπεύασ.  
Μητρώο 
Διδακτικού 
Προςωπικού 
(ΟΠΣ) 

Έωσ και 
31/12/2020 

4.2  Αυτόματεσ διαδικαςύεσ  Έωσ και 

https://online.ekdd.gr/mitroo/
https://online.ekdd.gr/mitroo/
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Α/Α Λειτουργύεσ για την Διαχεύριςη Νϋου 
Μητρώου Διδακτικού Προςωπικού 

ΤΠΟΤΣΗ

ΜΑΣΑ 

Ο.Π.. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ1 

ενημϋρωςησ μεταξύ των 
παραπϊνω υποςυςτημϊτων, 
ανϊπτυξη δικαιωμϊτων χρηςτών 
με πολλαπλούσ ρόλουσ. 

31/12/2020 

5 Τποςτόριξη - υντόρηςη 
5.1  Παροχό υποςτόριξησ 24/7 ςτα 

υποςυςτόματα του ΟΠΣ που 
αναφϋρονται  

Υποςτόριξη  Για χρονικό 
διϊςτημα 3 

μηνών από την 
ολοκλόρωςη 

των ανωτϋρω, 
δηλαδό μϋχρι 

31/3/2021 
 

1.2.3 Λειτουργύα Helpdesk 

 
Ο «ανϊδοχοσ» θα πρϋπει να προςφϋρει Γραμμό Άμεςησ Βοόθειασ (helpdesk) που 
θα εύναι προςιτό αποκλειςτικϊ ςτουσ εξουςιοδοτημϋνουσ χρόςτεσ των 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μϋςω τηλεφωνικόσ ςύνδεςησ ό e-
mail που θα ϋχουν γνωςτοποιηθεύ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τον Ανϊδοχο και θα παρϋχει 
τισ ακόλουθεσ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ, πϋραν των ωρών τησ φυςικόσ του 
παρουςύασ ςτο χώρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 
 

 Σχετικϊ με τη χρόςη των λειτουργιών του Ο.Π.Σ. και των υποςτηρικτικών 
ηλεκτρονικών υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτον πύνακα τησ παραγρϊφου 
1.2.2. 

 Για τη αντιμετώπιςη προβλημϊτων που θα εμφανιςτούν κατϊ την 
κανονικό χρόςη του Ο.Π.Σ. και των υποςτηρικτικών ηλεκτρονικών 
υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτον πύνακα τησ παραγρϊφου 1.2.2. 

 

1.2.4 Διαδικαςύα υλοπούηςησ αιτημϊτων ςυντόρηςησ 

 
Ο «ανϊδοχοσ» θα υποχρεούται κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ςυντόρηςησ 
ςτισ λειτουργύεσ που αναφϋρονται ςτον πύνακα τησ παραγρϊφου 1.2.2. μετϊ από 
αύτημα των τεχνικών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να μεριμνϊ για την μεταφορϊ 
τεχνογνωςύασ προσ αντιμετώπιςη των προβλημϊτων που ανακύπτουν. 
 
Τα αιτόματα θα διαβιβϊζονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προσ τον «ανϊδοχο» και ο 
τελευταύοσ θα εύναι υποχρεωμϋνοσ να υλοποιόςει τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ, 
κϊνοντασ κϊθε δυνατό προςπϊθεια, ώςτε το Ο.Π.Σ. και όποιεσ υποςτηρικτικϋσ 
ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ ϋχει παρϋμβει να εύναι ϋτοιμεσ να λειτουργόςουν 
παραγωγικϊ, το αργότερο εντόσ πϋντε (5) ημερολογιακών ημερών ό εντόσ των 
εκϊςτοτε προθεςμιών που θα τύθενται από τα αντύςτοιχα θεςμικϊ όργανα του 
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Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υπϋβαλαν το ςχετικό αύτημα. Η πιςτοπούηςη τησ ανϊληψησ 
ςυντόρηςησ, θα γύνεται με την αποςτολό, από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ηλεκτρονικού 
μηνύματοσ (e-mail message), ςε ηλεκτρονικό διεύθυνςη του αναδόχου ό με 
ϋντυπο αποδεδειγμϋνο τρόπο παραλαβόσ. 
 

1.2.5 Διαδικαςύα διαχεύριςησ ςφαλμϊτων Ο.Π.. και 
υποςτηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεςιών 

 
Σε  περύπτωςη αναγγελύασ ςφϊλματοσ (απλού ό ςοβαρού ό ϊκρωσ ςοβαρού) 
των λειτουργιών που αναφϋρονται ςτον πύνακα τησ παραγρϊφου 1.2.2. του 
Ο.Π.Σ. ό υποςτηρικτικόσ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο 
«ανϊδοχοσ» θα οφεύλει να αναλϊβει την αποκατϊςταςη του κϊθε εύδουσ 
ςφϊλματοσ ςε χρόνο που θα ορύζεται από τα θεςμικϊ όργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(απλό : την ύδια μϋρα αναγγελύα ςφϊλματοσ, ςοβαρό : ϋωσ μύα (1) ημϋρα και 
ϊκρωσ ςοβαρό : ϋωσ δύο (2) ημϋρεσ). 
Η πιςτοπούηςη τησ αναγγελύασ, θα γύνεται με την αποςτολό από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
ηλεκτρονικού μηνύματοσ ό με ϋντυπο αποδεδειγμϋνο τρόπο παραλαβόσ. 
Η αναγγελύα ςφϊλματοσ θα πραγματοποιεύται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊ τισ ώρεσ 
από 8:00 ϋωσ 20:00. Σε κϊθε περύπτωςη ο μϋγιςτοσ χρόνοσ μη λειτουργύασ του 
Ο.Π.Σ. ό υποςτηρικτικόσ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ ςε κϊθε κατηγορύα ςφϊλματοσ 
δεν θα μπορεύ αθροιςτικϊ να υπερβαύνει κατϊ μόνα τισ δύο (2) ημερολογιακϋσ 
ημϋρεσ. 
 

1.2.6 Αντύγραφα αςφαλεύασ 

 
Με την ϋναρξη τησ ςυντόρηςησ του Ο.Π.Σ. και των υποςτηρικτικών 
ηλεκτρονικών υπηρεςιών, θα πρϋπει να ληφθούν τρύα όμοια αντύγραφα 
(backup)  τησ  βιβλιοθόκησ, των προγραμμϊτων και των δεδομϋνων. Ο χώροσ 
και η κωδικοπούηςη αποθόκευςησ θα αποφαςιςθούν με τουσ τεχνικούσ 
υπευθύνουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η ύδια διαδικαςύα θα πρϋπει να ακολουθεύται και 
μετϊ από το τϋλοσ κϊθε τροποπούηςησ του Ο.Π.Σ. και των υποςτηρικτικών 
ηλεκτρονικών υπηρεςιών, με ευθύνη του αναδόχου. Για κϊθε αλλαγό του Ο.Π.Σ ό 
υποςτηρικτικόσ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ, θα παραδύδεται από τον ανϊδοχο ςε 
μηνιαύα βϊςη, η ςχετικό τεκμηρύωςη, ώςτε να υπϊρχει το ιςτορικό των αλλαγών 
ςτον αντύςτοιχο φϊκελο. Αυτό θα περιλαμβϊνει την επικαιροπούηςη και 
ςυμπλόρωςη τόςο των εγχειριδύων χρόςησ όςο και των τεχνικών εγχειριδύων. 
Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λαμβϊνει καθημερινϊ αντύγραφα αςφαλεύασ, ςε 
οπτικό μϋςο (DVD), όλων των υποςυςτημϊτων που περιγρϊφονται ςτην 
παρϊγραφο 1.2.2 και να τα παραδύδει ςτο αρμόδιο τμόμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  ςε 
εβδομαδιαύα βϊςη. 
 

1.2.7 Κατηγοριοπούηςη λειτουργιών 

 
Οι λειτουργύεσ του Ο.Π.Σ. και των υποςτηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεςιών του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αναγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 1.2.2 μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν γενικϊ ςε τρεισ κατηγορύεσ: Άκρωσ οβαρϋσ Λειτουργύεσ, 
οβαρϋσ Λειτουργύεσ και Απλϋσ Λειτουργύεσ. 
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Σε κϊθε εργαςύα που ανατύθεται από το Ε.ΚΔ.Δ.Α., και αφορϊ λειτουργύα του 
Ο.Π.Σ. ό υποςτηρικτικόσ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ (όπωσ αναγρϊφονται ςτην 
παρϊγραφο 1.2.2) θα υπϊρχει και η ςχετικό κατηγοριοπούηςό τησ ςε μύα από τισ 
τρεισ αυτϋσ κατηγορύεσ. 
Ο ανϊδοχοσ δεςμεύεται να αποδϋχεται ανεπιφύλακτα τον χαρακτηριςμό αυτό, 
και θα πρϋπει να  ανταποκρύνεται ανϊλογα με την κατηγορύα τησ λειτουργύασ ωσ 
ακολούθωσ: 
Οι εργαςύεσ που φϋρουν τον χαρακτηριςμό «ϊκρωσ ςοβαρϋσ» θα πρϋπει να 
διαχειρύζονται από τον ανϊδοχό εντόσ τησ ύδιασ ημϋρασ με την αναγγελύα. 
Οι εργαςύεσ που φϋρουν τον χαρακτηριςμό «ςοβαρϋσ» θα πρϋπει να 
διαχειρύζονται από τον ανϊδοχό εντόσ μύασ ημϋρασ από την ημϋρα τησ 
αναγγελύασ. 
Οι εργαςύεσ που φϋρουν τον χαρακτηριςμό ωσ «απλϋσ» θα πρϋπει να 
διαχειρύζονται από τον ανϊδοχό εντόσ τριών ημερών από την ημϋρα τησ 
αναγγελύασ. 
 
 
1.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΕΡΓΟΤ   
 
Ο  προώπολογιςμόσ  ανϋρχεται ςτο  ποςό  των δεκαπϋντε χιλιϊδων ευρώ 
15.000,00 € χωρύσ ΥΠΑ  (18.600,00 €  ςυμπεριλαμβανομϋνου ΦΠΑ 24%) 
ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3924/29-09-2020 Απόφαςη Ανϊληψησ Υποχρϋωςησ 
(ΑΔΑ:65ΚΔ4691Φ0-6Σ6)  
 
1.4  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 
Για τισ ανϊγκεσ τησ παρακολούθηςησ και παραλαβόσ του ϋργου θα ςυςταθεύ 
από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ και θα οριςτεύ ο 
υπεύθυνοσ του ϋργου από πλευρϊσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ο οπούοσ θα ϋχει τη 
ςυνολικό εποπτεύα τησ πορεύασ εργαςιών και των ςυμβατικών υποχρεώςεων 
του Αναδόχου.   
Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ παρακολουθεύ  την πορεύα των 
εργαςιών καθ΄ όλο το διϊςτημα εξϋλιξησ του ϋργου και εύναι αρμόδια για την 
ϋγκριςη και πιςτοπούηςη των παρεχόμενων υπηρεςιών. 
 

1.5 ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΥΑ ΜΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

Ωσ απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

θα πρϋπει να προςκομιςτεύ με τον φϊκελο προςφορϊσ, 

πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου 

του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. 

 

Πριν από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊθεςησ, ο « 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 
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εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - μϋλουσ  ό τησ 

χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προμηθευτόσ ό 

υπεύθυνη δόλωςη εκ μϋρουσ του οικονομικού φορϋα ςε περύπτωςη φυςικού 

προςώπου και εκ μϋρουσ του νομύμου εκπροςώπου ςε περύπτωςη νομικού 

προςώπου  όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτην περύπτωςη 79 Α του Νόμου. 

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. 

 

 

1.5 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ ωσ εξόσ: 
• 80% του ποςού τησ κατακύρωςησ θα καταβληθεύ μετϊ την παραλαβό 
των εργαςιών με Α/Α 1.1 ϋωσ και 4.2. 
• 20%  του ποςού τησ κατακύρωςησ θα καταβληθεύ μετϊ την παραλαβό 
των εργαςιών με Α/Α 5.1 (ολοκλόρωςη του ϋργου). 
Η πληρωμό θα γύνεται μϋςω τησ Τραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη 
των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016. 
Η πληρωμό υπόκειται 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.  Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ 
κρατόςεισ: 
(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 4013/2011, όπωσ 
τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 44 του ν. 4605/2019 και την Υ.Α. 5143/05.12.2014 
(ΦΕΚ 3335 Β΄), όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,07%, η οπούα 
υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ 
αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ.  
(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 
Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του 
ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1191/14.03.2017, επιβϊλλεται 
κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 
φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 
τροποποιητικόσ ςύμβαςησ. 
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Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό 
(3%) και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%). 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 
 
 

ΔΙΟΝΤΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ 
            

 

 

 

Εςωτερικό διανομό (μϋςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προώςταμϋνη Γενικόσ Διεύθυνςησ Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεςιών 

3. Προώςτϊμενο Διεύθυνςησ Οικονομικών Υπηρεςιών 

4. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Αποδοτικότητασ, Πιςτοπούηςησ & Νϋων Τεχνολογιών 

 




