
 

ΘΕΜΑ:  Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή υπηρεςιών 
ςυντήρηςησ και επέκταςησ με ςτόχο την απρόςκοπτη και πλήρη 
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υςτήματοσ (Ο.Π..) του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 
Απευθείασ ανάθεςη με κριτήριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμή για 
την ανϊδειξη αναδόχου για το ακόλουθο ϋργο: 
 
Α/α Ϊργο 
1 Παροχό Τπηρεςιών υντόρηςησ και Επϋκταςησ με ςτόχο την απρόςκοπτη 

και πλόρη λειτουργύα του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού υςτόματοσ 
(Ο.Π..) του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

 
Οι υποψόφιοι μπορούν να υποβϊλλουν προςφορϊ για ϋνα ό και τα τρύα υποϋργα 
υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτον παραπϊνω πύνακα. 
 

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςε 

κλειςτό φϊκελο ϋωσ και  την  04/06/2021,  ςτο Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, γραφεύο 107, 

ώρεσ λειτουργύασ 09.00-13.00).   

 
Διάρκεια του Έργου:  

Ϊνα (1) ϋτοσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ εκϊςτοτε ςύμβαςησ  και για 
παροχό υπηρεςιών ςυντόρηςησ και επϋκταςησ του Ολοκληρωμϋνου 
Πληροφοριακού υςτόματοσ ΟΠ δεκαοκτώ  (18) ανθρωπομηνών ςυνολικϊ. 

   
Προώπολογιςμόσ: Ϊωσ εύκοςι χιλιϊδεσ  ευρώ (20.000,00 €) μη 

ςυμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ (24%), με κριτήριο 
ανάθεςησ τη χαμηλότερη τιμή. 
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Οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραιτήτωσ τoν πύνακα Οικονομικόσ 

Προςφορϊσ που ακολουθεύ.: 

 

 

 
 
Αναθέτουςα Αρχή: Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Ν.Π.Δ.Δ. 
  
 
1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΣΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
Σο ϋργο Παροχόσ Τπηρεςύασ τησ πρόςκληςησ διενεργεύται με ςκοπό την 
ανϊδειξη αναδόχου ο οπούοσ θα αναλϊβει την παροχό υπηρεςιών ςυντόρηςησ 
και επϋκταςησ του λογιςμικού του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού 
υςτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 
 
1.2  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΚΑΙ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
1.2.1.α) Σο παρόν ϋργο αφορϊ ςτην παροχό Τπηρεςιών υντόρηςησ και 
Επϋκταςησ με ςτόχο την απρόςκοπτη και πλόρη λειτουργύα του 
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού υςτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ςτα κϊτωθι: 

1. ε όλα τα υποςυςτόματα αυτού, όπωσ ορύζονται ςτην παρϊγραφο 1.2.2 

του παρόντοσ και όπωσ αυτϊ θα λειτουργούν ςτο χρόνο ιςχύοσ τησ 
ςύμβαςησ ςυντόρηςησ. Σην υποςτόριξη μηχανιςμών επικαιροπούηςησ 
δεδομϋνων ςτην βϊςη δεδομϋνων όλων των υποςυςτημϊτων.  

2. Σων υποςτηρικτικών του Ο.Π.. 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, ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα, ώςτε το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να ϋχει τη δυνατότητα να 
τηρεύ επικαιροποιημϋνα εγχειρύδια χρόςησ και τεχνικϊ εγχειρύδια. Η τεκμηρύωςη 
θα περιλαμβϊνει: 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ 
Προςφερόμενη 

Σιμή (χωρίσ ΥΠΑ) 

Προςφερόμενη 
Σιμή  

(με ΥΠΑ 24%) 

1. 

Παροχό Τπηρεςιών υντόρηςησ 
και Επϋκταςησ με ςτόχο την 
απρόςκοπτη και πλόρη 
λειτουργύα του Ολοκληρωμϋνου 
Πληροφοριακού υςτόματοσ 
(Ο.Π..) του Εθνικού Κϋντρου 
Δημόςιασ Διούκηςησ και 
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
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 Σεχνικό 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 ςυντόρηςησ και επϋκταςησ θα παρϋχονται απευθεύασ ςτο 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από αντύςτοιχο εξειδικευμϋνο προςωπικό του αναδόχου. Σο 
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 Forms, Reports 
 Να ϋχουν αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εμπειρύα ςε ςχεδύαςη, 

διαχεύριςη και υποςτόριξη βϊςησ δεδομϋνων Oracle. Ωριςτη γνώςη SQL, 
PLSQL. 

 Να ϋχουν εμπειρύα ςε διαχεύριςη ςυςτημϊτων μιςθοδοςύασ, οικονομικόσ 
διαχεύριςησ δημοςύου και ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων. 
 

Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να ςυνυποβϊλλουν τα βιογραφικϊ ςημειώματα του 
προτεινόμενου από αυτούσ προςωπικού. ε 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 Τποςυςτήματα Ο.Π.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Σο αντικειμϋνου του ϋργου αφορϊ τα παρακϊτω υποςυςτόματα με τισ 
ενδεικτικϊ αναφερόμενεσ λειτουργύεσ ανϊ υποςύςτημα ΟΠ. 

 ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ Ο.Π.. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

1 Τποςύςτημα Προςωπικού  Διαχεύριςη  Προςωπικού, παραμϋτρων 
καρτϋλασ προςωπικού και ιςτορικού 
αρχεύου. Διαχεύριςη διοικητικών, 
οικονομικών ςτοιχεύων υπαλλόλων με την 
ενςωμϊτωςη οποιονδόποτε μιςθολογικών 
και βαθμολογικών αλλαγών οριςτούν. 
Τποςτόριξη διαδικαςύασ υπολογιςμού 
Μιςθολογικού και Βαθμολογικού Κλιμακύου 
λαμβϊνοντασ υπόψη αναγνώριςησ 
προώπηρεςύασ, απόκτηςησ τύτλων, 
μετατϊξεισ ςε ανώτερη κατηγορύα κ.α.. 
Τποςτόριξη ιςτορικότητασ ςε Μιςθολογικό 
και βαθμολογικό κλιμϊκιο. Δημιουργύα 
εκτυπώςεων-καταςτϊςεων ανϊ περύπτωςη. 

2 Τποςύςτημα Μιςθοδοςύασ 
πϊςησ φύςεωσ 

Διαχεύριςη υποςυςτόματοσ Μιςθοδοςύασ – 
Αποζημιώςεων (Ϊκδοςη μιςθοδοςιών και 
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προςωπικού και 
Διαχεύριςησ Αποζημιώςεων 
Διδακτικού Προςωπικού 
εκπαιδευτικών μονϊδων 
ΕΚΔΔΑ 

διαχεύριςη αρχεύων για την Ενιαύα Αρχό 
Πληρωμών, τόρηςη ιςτορικών μιςθοδοςύασ 
και φορολογικού αρχεύου, υποςτόριξη 
Διαδικαςιών Α.Π.Δ. – ΕΥΚΑ,  δημιουργύα 
εκτυπωτικών αναφορών) 

3 Τποςύςτημα Οικονομικόσ 
Διαχεύριςησ 

Γενικό – Αναλυτικό λογιςτικό. 
Διαδικαςύεσ Προώπολογιςμού – 
Απολογιςμού. 
Διαχεύριςη εξόδων (προδεςμεύςεων, 
τιμολογύων, ενταλμϊτων, επιταγών). 
Διαχεύριςη εςόδων (γραμμϊτια εύςπραξησ). 
Διαχεύριςη Αξιογρϊφων (επιταγϋσ ταμεύων 
και φόρου). 
Διαχεύριςη παγύων. 
Διαχεύριςη προμηθειών. 
Διαχεύριςη εκκαθϊριςησ δαπανών 
(προμηθευτών υλικών υπηρεςιών) 
Τποςύςτημα Διαχεύριςησ των 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων και 
αποςτολό ςτοιχεύων ςτο ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 
Τποςτόριξη διαδικαςιών κατϊρτιςησ 
δημοςιονομικών αναφορών (π.χ. Μητρώο 
Δεςμεύςεων και ςτατιςτικών ςτοιχεύων – 
μηνιαύων, τριμηνιαύων). 

4 Τποςύςτημα ΙΝ.ΕΠ.  Προγραμματιςμόσ, προετοιμαςύα, 
παρακολούθηςη και αναφορϋσ 
υλοπούηςησ των επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων (φυςικό και οικονομικό 
αντικεύμενο).  

 Τποςτόριξη νϋασ διαδικαςύασ 
αξιολόγηςησ εκπαιδευομϋνων και 
ανϊπτυξησ νϋου περιβϊλλοντοσ 
παρουςύαςησ των δεδομϋνων.  

 Τποςτόριξη και ανϊπτυξη νϋασ 
διαδικαςύασ αξιολόγηςησ ειςηγητών από 
επιςτημονικϊ υπευθύνουσ και ανϊπτυξη 
ςχετικού περιβϊλλοντοσ χρόςησ. 

 Ανϊπτυξη Εκτυπώςεων που αφορούν 
βεβαιώςεισ που εύναι αναγκαύεσ ςτο 
πλαύςιο τησ εκπαιδευτικό διαδικαςύασ 
του ΙΝΕΠ.  

 Τποςτόριξη και ανϊπτυξη 
περιβϊλλοντοσ διαχεύριςησ Πρότυπων 
ςεμιναρύων, Υακϋλων ςχεδιαςμού με την 
αποτύπωςη θεματικών ενοτότων και 
διαςύνδεςό τουσ με Γνωςτικϊ 
Αντικεύμενα/Επιςτημονικϊ Πεδύα.   

 Δημιουργύα νϋου περιβϊλλοντοσ φορμών 
ςτο ΟΠ, τροποπούηςη περιβϊλλοντοσ 
παρουςύαςησ δεδομϋνων ςτο ΟΠ που 
αφορούν ςτοιχεύα εκπαιδευομϋνων και 
ειςηγητών ςτο πλαύςιο των νϋων 
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ςτοιχεύων που θα προκύψουν ωσ 
αποτϋλεςμα τησ διαλειτουργικότητασ με 
το  «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Απογραφό)»  και TAXISNET.  

 Ανϊπτυξη περιβϊλλοντοσ φορμών και 
διαδικαςιών για την υποςτόριξη 
επικαιροπούηςησ των δεδομϋνων του 
ΟΠ με το  «Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Απογραφό)».  

 Τποςτόριξη και Διαχεύριςη ςυςτόματοσ 
διαςύνδεςησ με την ηλεκτρονικό 
υποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ ςε 
ςεμινϊρια καθώσ και παροχόσ ψηφιακών 
πιςτοποιητικών – βεβαιώςεων. 

 Τποςτόριξη τησ διαδικαςύασ ςχεδιαςμού 
νϋων επιμορφωτικών προγραμμϊτων 
(Υ1), από τη ςυγγραφό ϋωσ και την 
πιςτοπούηςη από την ΚΕΠ. 

 Διαχεύριςη-επϋκταςη όλων των 
επιμϋρουσ υποςτηρικτικών 
υποςυςτημϊτων που εύναι απαραύτητα 
για την λειτουργύα του ΙΝ.ΕΠ. 

 Διαχεύριςη-επϋκταςη υποςυςτόματοσ 
υποβολόσ και ελϋγχου διαδικαςύασ 
υλοπούηςησ αιτημϊτων εκπαύδευςησ από 
φορεύσ δημοςύου.  

 Δημιουργύα εκτυπώςεων-καταςτϊςεων 
ανϊ περύπτωςη.  

 Διαχεύριςη ςυςτόματοσ αςφαλεύασ 
(εξουςιοδοτόςεισ ομϊδων). 
 

5 Τποςύςτημα Πιςτοπούηςησ 
Γνώςεων και Δεξιοτότων 

Διαχεύριςη πιςτοποιημϋνων προγραμμϊτων. 
Διαχεύριςη υλικού πιςτοπούηςησ 
Διαχεύριςη τεςτ πιςτοπούηςησ για 
πιςτοποιημϋνα προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
Διαχεύριςη επιτυχόντων και αποτυχόντων.  
Αυτοματοπούηςη διαδικαςύασ ειςαγωγόσ 
αποτελεςμϊτων εξετϊςεων πιςτοπούηςησ 
εκτόσ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

6 Τποςύςτημα Ε..Δ.Δ.Α.  Τποςτόριξη Ειςαγωγικού διαγωνιςμού 
(φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο). 

 Κατϊταξη ςπουδαςτών ςε τμόματα. 
 Διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικού. 
 Παρακολούθηςη εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ (φυςικό και οικονομικό 
αντικεύμενο). 

 Παρακολούθηςη αποφούτων Ε..Δ.Δ. & 
Ε..Σ.Α., Ε..Δ.Δ.Α., αξιολογόςεισ. 

 Διαχεύριςη και Αναβϊθμιςησ ςυςτόματοσ 
ειςαγωγόσ ειςηγητών ςε μαθόματα από 
τουσ επιςτημονικϊ υπευθύνουσ με 
παρϊλληλη αιτιολόγηςη τησ επιλογόσ.  

 Ανϊπτυξη περιβϊλλοντοσ παρουςύαςησ 
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δεδομϋνων αξιολόγηςησ ςπουδαςτών. 
 Ανϊπτυξη περιβϊλλοντοσ παρουςύαςησ 

δεδομϋνων αξιολόγηςησ ςπουδαςτών. 
 Τποςτόριξη και ανϊπτυξη διαδικαςύασ 

αξιολόγηςησ ειςηγητών από 
επιςτημονικούσ υπευθύνουσ και 
ανϊπτυξη ςχετικού περιβϊλλοντοσ 
χρόςησ.  Ενςωμϊτωςη τησ αξιολόγηςησ 
ςτον υπολογιςμό τησ ςυνολικόσ 
αξιολόγηςησ Ειςηγητών ςτην ΕΔΔΑ και 
ΙΝΕΠ κατϊ την διαδικαςύα επιλογόσ 
ανϊθεςησ ϋργου και κατϊ την διαδικαςύα 
Μοριοδότηςησ των Τποψηφύων 
Ειςηγητών προσ ϋνταξη. 

 Διαχεύριςη-επϋκταςη όλων των 
επιμϋρουσ υποςτηρικτικών 
υποςυςτημϊτων που εύναι απαραύτητα 
για την λειτουργύα τησ ΕΔΔΑ. 

 Διαχεύριςη χρηματοδοτούμενων ϋργων 
(μηνιαύα, τριμηνιαύα δελτύα, Δόλωςησ 
Δαπανών κλπ). 

 Διαχεύριςη ςυςτόματοσ αςφαλεύασ 
(εξουςιοδοτόςεισ ομϊδων). Δημιουργύα 
εκτυπώςεων-καταςτϊςεων ανϊ 
περύπτωςη. 

 Δημιουργύα εκτυπώςεων-καταςτϊςεων 
ανϊ περύπτωςη. 

 
7 Τποςύςτημα Διοικητικόσ 

Ενημϋρωςησ 
Εξαγωγό φυςικών και οικονομικών δεικτών 
δρϊςεων ΙΝ.ΕΠ., Ε..Δ.Δ.Α. για τισ ανϊγκεσ 
διοικητικόσ ενημϋρωςησ και ςτοιχεύων 
παρακολούθηςησ του φυςικού αντικειμϋνου 
των τεχνικών δελτύων των 
χρηματοδοτούμενων ϋργων ςε ςχϋςη με 
τουσ ςτόχουσ - δεύκτεσ αυτών. 
Εξαγωγό ςτοιχεύων για το ανθρώπινο 
δυναμικό. 
Διαχεύριςη ςυςτόματοσ αςφαλεύασ 
(εξουςιοδοτόςεισ ομϊδων). 

8 Τποςύςτημα Διοικητικόσ 
Τποςτόριξησ 

Διαχεύριςη εξοπλιςμού εργαςτηρύων. 
Διαχεύριςη εγκατεςτημϋνων προγραμμϊτων 
Λογιςμικού ςτα εργαςτόρια ςε ςυςχϋτιςη με 
τισ εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ. 

9 Μητρώο Διδακτικού 
Προςωπικού 

Διαχεύριςη Μητρώου Διδακτικού 
Προςωπικού. 
Τποςτηρικτικϋσ εφαρμογϋσ του Ο.Π.. 
Τποςτόριξη και Διαχεύριςη ςυςτόματοσ 
διαςύνδεςησ με το ςύςτημα ηλεκτρονικόσ 
αύτηςησ-δόλωςησ ςτοιχεύων για ειςαγωγό 
ςτο νϋο μητρώο διδακτικού προςωπικού 
καθώσ και  αύτηςησ-δόλωςησ ςτοιχεύων για 
την επικαιροπούηςη ςτοιχεύων των μελών 
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του νϋου μητρώου. Τποςτόριξη - Διαχεύριςη 
ςυςτόματοσ Αξιολόγηςησ για ϋνταξη ςτο 
Μητρώο Εκπαιδευτών. Τποςτόριξη -
Διαχεύριςη διαδικαςύασ προςκλόςεων για 
ανϊθεςη διδακτικού ϋργου και εκπόνηςη 
εκπαιδευτικού υλικού και φακϋλων 
ςχεδιαςμού. Τποςτόριξη-διαχεύριςη 
διαδικαςύασ επικαιροπούηςησ ςτοιχεύων των 
μελών του νϋου μητρώου  διδακτικού 
προςωπικού.  
Δημιουργύα εκτυπώςεων-καταςτϊςεων ανϊ 
περύπτωςη. 

10 Πρωτόκολλο Διαχεύριςη υποςυςτόματοσ Πρωτοκόλλου 
11 Γενικϋσ απαιτόςεισ Αυτόματεσ διαδικαςύεσ ενημϋρωςησ μεταξύ 

των παραπϊνω υποςυςτημϊτων, ανϊπτυξη 
δικαιωμϊτων χρηςτών με πολλαπλούσ 
ρόλουσ. 
Γνώςη υποςτόριξησ και επϋκταςησ 
εφαρμογών ςε ςυςτόματα clustered υψηλόσ 
διαθεςιμότητασ και μεγϊλου φορτύου. 

12 Τποςτόριξη Τποδομών Παροχό υποςτόριξησ 24/7 ςτο ςύνολο τησ 
clustered και μη υποδομόσ καθώσ και όλων 
των ςυςτημϊτων που βαςύζονται ςτο ΟΠ.  

 

 

1.2.3 Τποςτήριξη ςυντήρηςησ και επέκταςησ  

 
Ο «ανϊδοχοσ» θα πρϋπει να αναλϊβει την υποχρϋωςη να παρϋχει υποςτόριξη 
διϊρκειασ ενόσ (1) ϋτουσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και για 
παροχό υπηρεςιών υποςτόριξησ δεκαοκτώ (18) ανθρωπομηνών ςυνολικϊ, η 
οπούα θα προςδιορύζεται ςε μηνιαύα βϊςη ανϊλογα με τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ 
υποςτόριξησ του Ο.Π.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ςε ςυνεννόηςη πϊντα με το αρμόδιο 
τμόμα. 
 

1.2.4 Λειτουργία Helpdesk 

 

Ο «ανϊδοχοσ» θα πρϋπει να προςφϋρει Γραμμό Ωμεςησ 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: 
 

 χετικϊ με τη χρόςη του Ο.Π.. 
 Για τη αντιμετώπιςη προβλημϊτων που θα εμφανιςτούν κατϊ την 

κανονικό χρόςη του Ο.Π... 
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 Για τη διόρθωςη / διαχεύριςη λαθών χρηςτών ςτη χρόςη του λογιςμικού 
εφαρμογών και τησ βϊςησ δεδομϋνων καθώσ και τησ διαδικαςύασ λόψησ 
αντιγρϊφων αςφαλεύασ και τησ διαχεύριςησ του Ο.Π.. 

 

 

1.2.5 Διαδικαςία υλοποίηςησ αιτημάτων ςυντήρηςησ 

 
Ο «ανϊδοχοσ» θα υποχρεούται κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ςυντόρηςησ, 
μετϊ από αύτημα των τεχνικών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να μεριμνϊ για την μεταφορϊ 
τεχνογνωςύασ προσ αντιμετώπιςη των προβλημϊτων που ανακύπτουν. 
 
Σα 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.. και όποιεσ υποςτηρικτικϋσ 
υπηρεςύεσ διαςύνδεςησ με το ΟΠ 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 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. 
 

1.2.6 Διαδικαςία διαχείριςησ ςφαλμάτων Ο.Π..  

 
ε  περύπτωςη αναγγελύασ ςφϊλματοσ (απλού ό ςοβαρού ό ϊκρωσ ςοβαρού) 
του Ο.Π.. 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. ε κϊθε περύπτωςη ο μϋγιςτοσ χρόνοσ μη λειτουργύασ του 
Ο.Π.. ό υποςτηρικτικόσ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ ςε κϊθε κατηγορύα ςφϊλματοσ 
δεν θα μπορεύ αθροιςτικϊ να υπερβαύνει κατϊ μόνα τισ δύο (2) ημερολογιακϋσ 
ημϋρεσ. 
 

1.2.7 Αντίγραφα αςφαλείασ 

 
Με την ϋναρξη τησ ςυντόρηςησ του Ο.Π.., 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.., με ευθύνη του αναδόχου. Για 
κϊθε αλλαγό του Ο.Π... θα παραδύδεται από τον ανϊδοχο ςε μηνιαύα βϊςη, η 
ςχετικό τεκμηρύωςη, ώςτε να υπϊρχει το ιςτορικό των αλλαγών ςτον 
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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 2 και να τα παραδύδει ςτο αρμόδιο τμόμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  ςε 
εβδομαδιαύα βϊςη. 
 

1.2.8 Κατηγοριοποίηςη λειτουργιών 

 
Οι λειτουργύεσ του Ο.Π.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορούν να κατηγοριοποιηθούν γενικϊ 
ςε τρεισ κατηγορύεσ: Άκρωσ οβαρέσ Λειτουργίεσ, οβαρέσ Λειτουργίεσ και 
Απλέσ Λειτουργίεσ. 
Κϊθε εργαςύα που ανατύθεται από το Ε.ΚΔ.Δ.Α., αφορϊ την ςχετικό λειτουργύα 

του Ο.Π.. και επομϋνωσ 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 τισ λειτουργύασ ωσ 

ακολούθωσ: 

Οι εργαςύεσ που φϋρουν τον χαρακτηριςμό «ϊκρωσ ςοβαρϋσ» θα πρϋπει να 

διαχειρύζονται από τον ανϊδοχό εντόσ τησ ίδιασ ημέρασ με την αναγγελύα. 

Οι εργαςύεσ που φϋρουν τον χαρακτηριςμό «ςοβαρϋσ» θα πρϋπει να 

διαχειρύζονται από τον ανϊδοχό εντόσ μίασ ημέρασ 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. 

Ψσ ϊκρωσ ςοβαρϋσ λειτουργύεσ ενδεικτικά αναφϋρονται: 

 
1. ΕΚΔΟΗ ΜΙΘΟΔΟΙΨΝ 
2. ΑΠΟΔΟΗ ΚΡΑΣΗΕΨΝ ΕΞΟΥΛΗΘΕΝΣΨΝ ΕΝΣΑΛΜΑΣΨΝ 
3. ΕΚΔΟΗ ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ 
4. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
5. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
6. ΔΗΛΨΕΙ ΔΑΠΑΝΨΝ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΡΓΨΝ 
7. ΕΙΑΓΨΓΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ Ε..Δ.Δ.Α. 
8. ΘΕΜΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΦΗ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 
9.ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
 
1.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΕΡΓΟΤ   
 
Ο  προώπολογιςμόσ  ανϋρχεται ςτο  ποςό  των είκοςι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00 €) χωρίσ ΥΠΑ  (24.800,00 €  ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%) 
ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1909/26-05-2021 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ 
(ΑΔΑ: 9ΨΥΑ4691Υ0-4ΧΚ)  
 



10 

 

1.4  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 
Για τισ ανϊγκεσ τησ παρακολούθηςησ και παραλαβόσ του υποϋργου θα ςυςταθεύ 
από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του ϋργου (ΕΠΠΕ) 
και θα οριςτεύ ο υπεύθυνοσ του υποϋργου 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 

 

Ψσ 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 

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. 

 

1.6 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
Η πληρωμό θα γύνεται μϋςω τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη 
των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016. 
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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 υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.), 
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 Τ.Α. 5143/05.12.2014 
(ΥΕΚ 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.Τ.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. 
 
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%). 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ            
 

 

 

Εςωτερική διανομή (μέςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

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

3. Προώςτϊμενο Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών 

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

 
 
 


