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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
για το προσαρασσόμενο έργο, δηλαδή μεταξύ της 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των 
Ανάδοχο/ων του έργου που θα επιλεγεί/ουν. 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη 
από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ταξινόμηση κατά CPV: 
- Υπηρεσίες πληροφορικής: 72500000-0 
- Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης: 30232000-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.472.439,02 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) – 4.271.100,00 ΕΥΡΩ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1. 10% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον 
αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 

2. 40% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον 
αφορά υπηρεσίες Συντήρησης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ», από το Ε.Π «Αττική», και το Ε.Π «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». 
Κωδικός Πράξης MIS 352924 (Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ένταξης). 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 0918 του ΥΥ (Κωδικός Πράξης: 
2011ΣΕ09180104).   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο την 6-12-2013 και πιο 
συγκεκριμένα στις εφημερίδες 

1. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (τοπική εφημερίδα)  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  4-12-2013 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

10-1-2014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3-2-2014 και ώρα  14:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (Θηβών 
46-48).  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4 /2 /2014 και ώρα  11:00 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Συντομογραφίες  

2η ΥΠΕ 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου 
W3C World Wide Web Consortium 

WAI Web Accessibility Initiative 

WCAG Web Content Accessibility Guidelines 

WS Web Services 

ΑΠΔΠΧ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

ΒΔ Βάση/εις Δεδομένων 

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας 

Δ/νση(ς) Διεύθυνση(ς) 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η 

Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν 
νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΙ Εξωτερικά Ιατρεία  

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
ΕΣ Ελεκτικό Συνέδριο 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας 
ΕΥΔ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
ΕΩΚ Επιπλέον Ώρες Κάλυψης 

ΙΣ Ιατρός Σύμβουλος (ειδικότητας) 

ΙΣΑ Ιατρός Συνοδός  Ασθενούς (θεράπων ιατρός) 

Κ.Υ. Κέντρο Υγείας 

ΚΩΚ Κανονικές Ώρες Κάλυψης 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 
ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 
ΟΠΣΥ Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Υγείας 

Π.Π.Ι. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 
ΠΔ&ΥΗΣ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών  

ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου 

ΠΣ Πληροφοριακό(ά) Σύστημα(τα) 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
ΣτΕ. Συμβούλιο της Επικρατείας 

ΣΤΙΑ Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς 

ΣΤΙΣ  Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου 

ΤΕΠ Τμήμα επειγόντων περιστατικών 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
ΥΠΕ Υγειονομική Περιφέρεια 
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Φ Φάση 
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Ορισμοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα 
υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. 

Αναθέτουσα Αρχή Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου η οποία θα υπογράψει με τον 
Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 
ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Αριθμός Διακήρυξης Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του 
Έργου 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 2ης 
ΥΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα 
της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση (εις) είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα.  
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν 
θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ 
εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης 

Η αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές 
αρμοδιότητες την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών για το έργο. 

Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Έργου 
(ΕΠΠΕ) 

Η αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές 
αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του 
έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική). 

ΕΡΓΟ Το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ. 
Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 

ΕΡΓΟΥ. 
Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το 

σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  
α. τη Σύμβαση,  
β. τη Διακήρυξη, 
γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,  
δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατική Τιμή Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ 
Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ. 
Φορέας Λειτουργίας 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. 
Φορέας Υλοποίησης 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. 
Πmin Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής Προσφοράς που 

υπερβαίνει το όριο του 75% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των 
αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών 
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Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο 
 
Προέλευση παραδοτέου Συνοπτική περιγραφή παραδοτέου 

ΥΥ «Μελέτη Θεσμικού, Οργανωτικού, Λειτουργικού και Τεχνικού Πλαισίου των Δομών 
Τηλεϊατρικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας» 

2η ΥΠΕ «Μελέτη Ενιαίου Δικτύου Τηλεϊατρικής» 

 

A.1 Περιβάλλον του Έργου 

A.1.1 Αναθέτουσα Αρχή 

Η σύσταση των Υγειονομικών Περιφερειών, αποτελεί τη μετουσίωση των πολυετών προσπαθειών για ένα Εθνικό Σύστημα 
Υγείας ευέλικτο και σταθερό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των 
Ελλήνων πολιτών της Περιφέρειας. 
Σήμερα, η αποστολή και ρόλος της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως άλλωστε και των υπόλοιπων Υγειονομικών 
Περιφερειών, καθορίζεται από τον Ν. Ν.3527/2007. Σύμφωνα με αυτόν, η αποστολή και ο ρόλος της ΥΠΕ είναι: 
1) Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της 

λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται: 

• Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής φροντίδας 

• Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης 

• Λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, που 
ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2) Η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισηγήσεων μέτρων και προτάσεων που 
αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον 
πληθυσμό της περιφέρειάς τους. 

3) Η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της πολιτικής που χαράσσεται από το ΥΥ. 

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, ο θεσμός της περιφερειακής αναδιοργάνωσης με τη λειτουργία των ΥΠε ως 
επιτελικού οργάνου, αναπτύσσει αυτόματα αμφίδρομη σχέση με όλες τις μονάδες υγείας ευθύνης τους. Οι ΥΠε 
επεξεργάζονται τους αναπτυξιακούς προγραμματισμούς των μονάδων υγείας και σχηματοποιούν τη γενική περιφερειακή 
στρατηγική ανάπτυξης.  
Η ανάπτυξη στρατηγικής των ΥΠε, σε συνεργασία με τις νοσοκομειακές μονάδες, αποτελεί ένα σύνολο σχεδιασμένων 
ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό, η στρατηγική της κάθε αποκεντρωμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί 
λειτουργικό μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας. Λόγω του χαρακτήρα αλλά και του σκοπού λειτουργίας 
της, η ΥΠε καλείται να υλοποιήσει τη "γενική" εθνική πολιτική υγείας στην "ειδική" υγειονομική περιφέρεια. 
 Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 2ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας 
και "ανταποκρισιμότητας". 
Στην περιοχή αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου υπάγονται σήμερα  

• 22 Νοσοκομεία,  

• 31 Κέντρα Υγείας,  

• 34 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία 141 Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και  

• 15 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.  
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Τα Νοσοκομεία χωροταξικά κατανέμονται ως εξής: Αττική (11) (Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Γ.Ν. Ασκληπιείο «Βούλας», Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», Γ.Ν.Δ.Α. «Αγ. Βαρβάρα», 
Ψ.Ν.Α., Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊατειο», Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» και το «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Βόρειο 
Αιγαίο (5) (Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», Γ.Ν. Σάμου «Άγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου και 
Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας. Νότιο Αιγαίο (6) εκ των οποίων 2 στις Κυκλαδες (Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο και Πρώϊο», Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου) και 
4 Νοσοκομεία στα Δωδεκάνησα (Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου», Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω, Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» και 
Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου»).  
Οι ανωτέρω μονάδες διαθέτουν 6.970 αναπτυγμένες κλίνες, εκ των οποίων οι 4971 βρίσκονται στην Αττική, 589 κλίνες στο 
Βόρειο Αιγαίο, 115 στις Κυκλάδες και 1.294 στα Δωδεκάνησα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από το σύνολο των κλινών της 
Αττικής οι 1.852 ανήκουν στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ενώ στα Δωδεκάνησα οι 737 κλίνες ανήκουν στο Κ.Θ.-Κ.Υ. 
Λέρου. Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου απασχολείται (σύμφωνα με στοιχεία 2009) ιατρικό 
προσωπικό που αριθμεί 1696 άτομα, ενώ το Νοσηλευτικό προσωπικό απαριθμεί 5.939 άτομα.  
Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου το 2011 Νοσηλεύθηκαν 311.012 συνολικά ασθενείς, οι 
ημέρες νοσηλείας ανήλθαν σε 1.906.309 ενώ στα ΤΕΠ και στα ΤΕΙ εξετάστηκαν συνολικά 1.480.836 άτομα. 
 

 
Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 2ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας 
και "ανταποκρισιμότητας" και χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

• Βελτίωση του επιπέδου υγείας  
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- Μείωση θνησιμότητας σε επιλεγμένες αιτίες θανάτων.  
- Βρεφική θνησιμότητα.  
- Μείωση ιατρικών ατυχημάτων και λαθών.  
- Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας.  
- Αποτελεσματικότητα πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών.  
- Νοσηρότητα.  
- Υγεία παιδικού πληθυσμού.  
- Στόχοι δημόσιας υγείας 

• Λειτουργική απόδοση  

- Ίση και δίκαιη πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε επιλεγμένες μονάδες, σε προγράμματα πρόληψης κ.λπ.  

- "Ανταποκρισιμότητα" του Συστήματος και ικανοποίηση αναγκών του πολίτη. 

- Αποδοτικότητα Συστήματος (παροχή υπηρεσιών - παραγόμενο Έργο έναντι διαθέσιμων πόρων). 

• Οικονομική απόδοση  
- "Κατανεμητική" αποδοτικότητα που αφορά στην ορθολογική κατανομή οικονομικών πόρων σε επίπεδο 

φροντίδας και τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας - "the efficient mix".  
- Πολιτικές συγκράτησης κόστους που αφορούν το κόστος νοσηλείας, το κόστος φαρμάκου κ.λπ.  
- Πολιτικές προμηθειών και διαχείρισης υλικού.  
- Μείωση αποκλίσεων προϋπολογισμού που αφορούν σε δαπάνες, έσοδα, ελλείμματα, απαιτήσεις κ.λπ. 

• Ανάπτυξη 
- Κτιριακή υποδομή.  
- Βιοϊατρικός εξοπλισμός.  
- Συστήματα ποιότητας.  
- Συστήματα πληροφορικής.  
- Λοιπά συστήματα διοίκησης.  
- Ανθρώπινο δυναμικό για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα κ.λπ. 

 

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια εκ του Οργανισμού της διαθέτει αναλυτικό οργανόγραμμα το οποίο εμφανίζεται παρακάτω: 
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A.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουΈργου 

Για την επιτυχή έκβαση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης Άλλοι Φορείς εμπλέκονται είναι οι παρακάτω: 
 

1. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 

Σύμφωνα με το Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. 176Α/11.07.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας», το 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.). υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας  (Υ.Υ.). 

 
Αποστολή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. είναι ο συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων 
σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας 
γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη 
βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. 
 
Ο συντονισμός αναφέρεται, ιδίως, στην αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών, συνίσταται δε στον ακριβή καθορισμό 
αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων σε καταστάσεις κρίσης. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 
 
Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. αποτελεί το συντονιστικό κέντρο τηλεεφημεριών για το ΕΔΙΤ. Επίσης στις εγκαταστάσεις του 
Κηφισιας 39 Τ.Κ. 15123, Μαρούσι Αττική θα εγκατασταθεί το Κέντρο Δεδομένων του ΕΔΙΤ καθώς και ένας 
Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) προκειμένου να υπάρχει απόκριση από τους ιατρούς που 
εκτελούν συνεχή βάρδια στο ΕΚΕΠΥ σε βάση 24χ7χ365. Η υψηλή αυτή διαθεσιμότητα είναι απαραίτητη 
προκειμένου α) να εξασφαλίζεται η γνώμη του Συτμβούλου Ιατρού του ΕΚΕΠΥ σε περιπτώσεις λήψης κρίσιμων 
αποφάσεων π.χ. αεροδιακομιδές και β) να εξασφαλίζεται η συνεχή διαθεσιμότητα του ΕΔΙΤ όταν δεν θα είναι 
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εφικτή η απόκριση από τους υπόλοιπους σταθμούς αναφοράς. Το ΕΚΕΠΥ θα είναι ο τελευταίος εναλλακτικός 
παραλήπτης των αναπάντητων κλήσεων για συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά. 

 
Για τις ανάγκες του παρόντος έργου έχει εξασφαλιστεί σύμφωνη γνώμη του διοικητού ΕΚΕΠΥ 
 

2. Υγειονομικές Μονάδες της 2ης ΥΠΕ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Π.Ι., ΠΠΙ) 
 
Στις υγειονομικές μονάδες της 2ης ΥΠΕ (σύμφωνα με το παράρτημα 1), θα εγκατασταθούν σταθμοί ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ 
καθώς και μονάδες του υφιστάμενου δικτύου Τηλεϊατρικής που θα μεταφερθούν από τη σημερινή τους 
τοποθεσία.  
 
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί η διαμόρφωση των χωρων που θα εγκατασταθούν οι σταθμοί 
ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ καθώς και η δικτυακή υποδομή ενεργός και παθητικός εξοπλισμός για τη διασύνδεση του κάθε 
σταθμού με τον δρομολογητή του δικτύου Σύζευξις που είναι εγκατεστημένο σε κάθε υγειονομική μονάδα 
 
Για τις ανάγκες του παρόντος έργου έχει εξασφαλιστεί σύμφωνη γνώμη των διοικητών των Υγειονομικών 
Μονάδων της 2ης ΥΠΕ. 
 

3. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις. 
 
Η διασύνδεση των μονάδων ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ του Έργου θα γίνει μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης 
Σύζευξις και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.. 
 

A.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού 
 
Για τις ανάγκες διενέργειας του δσιαγωνισμού θα οριστεί ειδική επιτροπή η οποία θα κινήσει τις διαδικασίες διενέργειας 
του διαγωνισμού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο Β.14 Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 
 
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων / προσφυγών 
 
Για τις ανάγκες αξιολόγησης ενστάσεων / προσφυγών θα οριστεί ειδική επιτροπή η οποία θα χειριστεί τις ενστάσεις / 
προσφυγές εφόσον αυτές υπάρξουν σύμφωνα με την παράγραφο Β.14.3. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του Έργου 
Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος Έργου,  θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου» της 
οποίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και του χρονοδιαγράμματος 
αυτού. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις Έργου (project audits) για την 
πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. 
 
Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης (3 
εργάσιμες ημέρες) σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου με την ατζέντα των ελέγχων από την Επιτροπή και ο Ανάδοχος 
οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στην καθορισμένη ημερομηνία ελέγχου κάθε σχετικό 
τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου η Επιτροπή Παρακολούθησης να διενεργήσει τους ελέγχους. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει 
να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να προσκομίζει 
αυθωρεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του. 
 
Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι επίσης η τμηματική και οριστική παραλαβή του Έργου. 
 
Τα στελέχη που θα απαρτίζουν τις ανωτέρω επιτροπές θα είναι διαφορετικά σε κάθε μια από αυτές. 
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Κατά τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών, θα ληφθεί υπόψη ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και το αρθρο 26 
του ν. 4024/2011 
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A.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τη παροχή υπηρεσιών υγείας στα όρια της 2ης ΥΠΕ) 

Η 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου παρουσιάζει χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια ιδιόμορφη κατάσταση: 

• Στην αρμοδιότητά της βρίσκεται η πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου 
• Τα νησιά αποτελούν σημαντικότατους τουριστικούς προορισμούς τους θερινούς μήνες, αυξάνοντας έτσι 

σημαντικά τον όγκο των περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας 

• Απομόνωση των νησιωτικών περιοχών τους χειμερινούς μήνες.   
• Αθρόα εισαγωγή λαθρομεταναστών 
• Ελλείψεις στην στελέχωση του προσωπικού, ιδιαιτέρως του ιατρονοσηλευτικού 

 
Όλα τα ανωτέρω, τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται, επιβάλλουν την άοκνη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προσπάθεια που υλοποιείται με : 

• Νέες υποδομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, Π.Π.Ι. και Π.Ι.) 
• Ενίσχυση νησιωτικών Νοσοκομείων με σημαντικό εξοπλισμό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 
• Σαφή προσανατολισμό στις νέες τεχνολογίες και στις νέες μεθόδους εκπαίδευσης του προσωπικού, με στόχο να 

σπάσει το φράγμα της απομόνωσης (με ότι αυτό συνεπάγεται) για την περιφέρεια. 

 
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο θεσμός της περιφερειακής αναδιοργάνωσης με τη λειτουργία των ΥΠΕ ως επιτελικού 
οργάνου, αναπτύσσει αυτόματα αμφίδρομη σχέση με όλες τις μονάδες υγείας ευθύνης τους. Οι ΥΠΕ επεξεργάζονται τους 
αναπτυξιακούς προγραμματισμούς των μονάδων υγείας και σχηματοποιούν τη γενική περιφερειακή στρατηγική 
ανάπτυξης.  
 
Η ανάπτυξη στρατηγικής της ΥΠΕ για την προαγωγή της δημόσιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε συνεργασία με 
τις υγειονομικές μονάδες που εποπτεύει, υλοποιείται από ένα σύνολο καλά σχεδιασμένων ενεργειών και δράσεων. Με 
τον τρόπο αυτό, η στρατηγική της κάθε αποκεντρωμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί λειτουργικό μέρος 
του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας 
 
Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια διαθέτει επάρκεια εκτέλεσης έργων ΕΣΠΑ Τύπου Α, Β και Γ ενώ εκ της δομής της και του 
οργανογράμματος που παρουσιάζεται παραπάνω διαφένεται καθαρά πως υπάρχουν οι ανάλογες δομές επανδρομένες με 
το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό προκειμένου να εκτελεστούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με την 
επικοινωνία με τη ΕΥΔ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ Προσυμβατικός Έλεγχος, Ενσωμάτωση 
σχολίων διαβούλευσης, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ, κλπ). 

A.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 

Στην υλοποίηση του έργου εμπλέκονται όλες οι διευθύνσεις της 2ης ΥΠΕ σύμφωνα με το παραπάνω οργανόγραμμα (Α.1. 
Περιβάλλον έργου) και όπως ορίζεται από τη διαχειριστική επάρκεια του φορέα για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 2007-
2013. 
Επιπρόσθετα έχουν έχουν εγκριθεί από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού και υλοποιούνται δράσεις υποστήριξης 
της 2ης ΥΠΕ στην οργάνωση και λειτουργία του ΕΔΙΤ (Α.2.4. Επίπεδο Ωριμότητας έργου). 

A.2.2 Ανάλυση υφιστάμενων υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Στις υφιστάμενες υποδομές που σχετίζονται με το έργο περιλαμβάνονται: 
 
Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων στη Σύρο. 
Δομημένη καλωδίωση και Τοπικά Δίκτυα σε ΕΚΕΠΥ, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όπου θα εγκατασταθεί το ΕΔΙΤ. 
Υπηρεσίες VPN και VPDN που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο Κέντρο Εφημεριών ΕΔΙΤ, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας 
όπου θα εγκατασταθεί το ΕΔΙΤ 
Κεντρικός υπολογιστικός εξοπλισμός, λειτουργικά συστήματα, RDBMS ή ODBMS, λοιπού λογισμικού συστήματος και η 
εφαρμογή ΟΠΣΥ συμπεριλαμβανομένου και του υποσυστήματος ΠΣΕ. 
Εξοπλισμός τελικών χρηστών (PCs, εκτυπωτές κοκ) σε όλες τις Μονάδες Υγείας. 
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Επίσης στην υφιστάμενη υποδομή περιλαμβάνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας «ΔΗΛΟΣ» στο Νομό 
Κυκλάδων. Διαθέτει υποσύστημα τηλεϊατρικής που έχει ως σκοπό την άμεση υποστήριξη σε απομονωμένες περιοχές ή σε 
περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας (π.χ. ύπαιθρος, σημεία 
καταστροφών κ.α.). Η υποστήριξη αυτή παρέχεται μέσω της επικοινωνίας των Τερματικών Ηλεκτρονικής Υγείας τα οποία  
βρίσκονται τοποθετημένα στα εκάστοτε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, με το Κέντρο Συντονισμού στο Γ.Ν. 
Σύρου.  
 
Το υφιστάμενο υποσύστημα απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υγείας (τηλεϊατρικής) απαρτίζεται ουσιαστικά από τις 
“Μονάδες Ηλεκτρονικής Υγείας”, και το “Κέντρο Συντονισμού”στο Νοσοκομείο Σύρου. Η τοπολογία της αρχιτεκτονικής 
υλοποίησης του συνολικού συστήματος απεικονίζεται στα παρακάτω σχήματα: 
 

 
 
 
 

 
 

Κυκλάδες: Σύστημα  Ηλεκτρονικής Υγείας «ΔΗΛΟΣ» 
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Η υφιστάμενη εφαρμογή Τηλεϊατρικής συνδέεται με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς που τηρείται στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας «ΔΗΛΟΣ» προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Η 
ολοκληρωμένη αυτή αντιμετώπιση είναι δυνατή μέσα από την δυνατότητα καταχώρισης αίτησης τηλεδιάγνωσης στο 
σύστημα ΔΗΛΟΣ που συνεπάγεται πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή και συγκεκριμένα στο ιατρικό ιστορικό 
και τα αποτελέσματα εξετάσεων διαχρονικά. 
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον υφιστάμενο εξοπλισμό που αφορά το σύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας στις Κυκλάδες: 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕIΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ mini PACS 
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ΝΟΣΟΚ. ΣΥΡΟΥ 2 
3 (1 
RIS) 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΝΟΣΟΚ. ΝΑΞΟΥ   1 1   1 1 1 1 1         

ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ   1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 

ΚΥ ΤΗΝΟΥ   1 1   1 1 1 1 1         

ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ   1 1   1 1 1 1 1         

ΚΥ ΠΑΡΟΥ   1 1   1 1 1 1 1         

ΚΥ ΘΗΡΑΣ   1 1   1 1 1 1 1         

ΚΥ ΜΗΛΟΥ   1 1   1 1 1 1 1         

ΚΥ ΙΟΥ   1 1   1 1 1 1 1         

ΠΠΙ ΚΕΑΣ   1 1                     

ΠΠΙ ΚΥΘΝΟΥ   1 1                     

ΠΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ   1 1                     

ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ   1 1   1 1 1 1 1         

ΠΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ   1 1                     

ΠΠΙ ΑΝΑΦΗΣ   1 1                     

ΠΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ   1 1                     

ΠΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ   1 1                     

ΠΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ   1 1                     

ΠΠΙ ΑΜΟΡΓΟΥ   1 1                     

ΠΠΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ   1 1                     

ΠΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ   1 1                     

ΠΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ   1 1                     

ΠΠΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ   1 1                     

ΠΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ   1 1                     

              

ΣΥΝΟΛΟ 2 26 25 2 10 10 10 10 10 1 1 2 2 
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A.2.3 Υφιστάμενο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο 

Όπως κατέδειξαν παλαιότερες μελέτες για την τηλε-ιατρική και την τηλε-φροντίδα στην Ελλάδα, που έχουν εκπονηθεί 
από φορείς του ΥΥ αλλά και από άλλους φορείς, όπως π.χ. το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην λειτουργία των συστημάτων αυτών έως και σήμερα ήταν τα ακόλουθα:  

1. Η έλλειψη συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει αποτελεσματικά τα θέματα της αστικής ευθύνης 
των ιατρών. 

2. Η έλλειψη λειτουργικού πλαισίου που αφορά στις βάρδιες ή τις διαδικασίες λειτουργίας των συστημάτων. 
3. Η ύπαρξη ενός μόνο σημείου εξυπηρέτησης του συνόλου των σταθμών τηλεϊατρικής π.χ. στο Δήλος το 

Νοσοκομείο Σύρου. 
4. Η τεχνολογική ανεπάρκεια των λύσεων που δεν εξασφάλιζε την εμπιστοσύνη τόσο του ασθενούς όσο και του 

ιατρού συνοδού του στη διαδικασία (χαμηλή ποιότητα εικόνας και ήχου, δυσκολία και πολυπλοκότητα στη 
χρήση, κατακερματισμένα συστήματα χωρίς ενοποιημένη και καθολική λογική χρήσης, προβληματική 
διασύνδεση κλπ). 

5. Ασφάλεια δεδομένων 
6. Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού ΕΣΥ προκειμένου η τηλεϊατρική να αποτελέσει καθημερινό εργαλείο 

στη άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
Προκειμένου η συγκεκριμένη λύση για ένα Εθνικό Δίκτυο Τηλειατρικής να μην έχει το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα με 
την πάροδο του χρόνου, εκτός από την τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου συστήματος κρίθηκε αναγκαίο ακόμα και 
από αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας του έργου να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις τεχνικού λειτουργικού και 
θεσμικού χαρακτήρα.  
 

Πιο συγκεκριμένα 
1. Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου ρυθμίζεται στη  παράγραφο 16, άρθρο 66 του Νόμου 3984 (27/06/2011) όπου 

ορίζεται σαφώς ότι: «Οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής παρέχονται εφόσον υφίσταται η δυνατότητα και με ευθύνη 
του θεράποντος ιατρού που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων ιατρός, για λόγους προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, είναι υπεύθυνος να ζητά από τον ασθενή ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν από 
συγγενή α' βαθμού, την ενυπόγραφη έγκριση χρησιμοποίησης υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Εάν αυτό δεν είναι 
εφικτό, τότε ο θεράπων ιατρός χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τηλεϊατρικής κατά την κρίση του. Οι οδηγίες των 
Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Τηλεϊατρικής είναι συμβουλευτικές και σε καμία 
περίπτωση υποχρεωτικές.». Επίσης, προωθείται η κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτρονική 
υγεία από το ΥΥ  

2. Στο λειτουργικό επίπεδο το ΕΔιΤ θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα (από γιατρό σε γιατρό) με δυνατότητα 
παράλληλης εξέτασης του ασθενούς. Θα υποκαταστήσει δηλαδή αρχικά με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και 
άμεσο τρόπο την τηλεφωνική συνδιάλεξη που πραγματοποιείται κατά βάση σήμερα με αμφίβολα 
αποτελέσματα καθώς και την πλήρως ελλειμματική εικόνα του γιατρού ειδικότητας από τη νοσηλευτική 
μονάδα  αναφοράς, οσον αφορά την κλινική εικόνα του ασθενούς που βρίσκεται στο απομακρυσμένο σημείο. 

3. Επίσης παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, η 2η ΥΠΕ θα σχεδιάσει τον μηχανισμό υποστήριξης του ΕΔΙΤ 
με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του. 
Κατά την πρώτη αυτή φάση το ΕΔιΤ θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου (08:00 με 20:00) 
μόνο με συγκεκριμένες βάρδιες ιατρών ειδικοτήτων (τηλε-βάρδιες) οι οποίες θα προκύψουν με αποφάσεις της 
Διοίκησης 2ης Υ.ΠΕ. με βάση τη διαθεσιμότητα σε ειδικότητες. Κατά τη διάρκεια των βαρδιών αυτών θα είναι 
δυνατό είτε το κλείσιμο συγκεκριμένου ραντεβού με τον ιατρό ειδικότητας μέσω του σχετικού συστήματος, 
είτε η ad-hoc υποστήριξη από ιατρό ειδικότητας σε περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής που μπορεί να 
προκύψουν.  Μετά το πέρας του ωραρίου  (20:00 με 08:00) να υπάρχουν ορισμένες εφημερίες ιατρών τριών 
ειδικοτήτων (καρδιολόγος , παθολόγος και παιδίατρος ) οι οποίες θα αποφασίζονται από την Υ.ΠΕ. Σε κάθε 
περίπτωση να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Εφημεριών το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΚΕΠΥ ή όπου 
αλλού προκρίνει η ΥΠΕ, προκειμένου να δρομολογεί ή να υποστηρίζει περιστατικά που ενδεχομένως θα 
προκύπτουν μετά το τυπικό ωράριο. Μετά την αρχική περίοδο λειτουργίας, η επιχειρησιακή λειτουργία του 
συστήματος θα καταστεί 24ωρη. 

4. Ανάπτυξη Μηχανισμού Λειτουργίας του ΕΔΙΤ και Δικτύωση των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας(Π.Φ.Υ.) μέσω της Τηλεϊατρικής. 
 
Προβλέπεται η δημιουργία του απαιτούμενου μηχανισμού υποστήριξης (Μονάδα Οργάνωσης και Λειτουργίας 
του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΜoΛ - ΕΔΙΤ),  με στόχο την παροχή μέσω της συγκεκριμένης υποδομής 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον καλυπτόμενο πληθυσμό.  
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Η προτεινόμενη Μονάδα Λειτουργίας θα αναπτύξει συνοπτικά τις παρακάτω δράσεις: 
 

1. Οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του ΕΔιΤ για την παροχή υπηρεσιών τηλε-συμβουλευτικής από 
εξειδικευμένους ιατρούς ειδικοτήτων σε κατοίκους των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου (2η Υγειονομική 
Περιφέρεια) μέσω των ιατρών που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας των νησιών αυτών.  

2. Δικτύωση των μονάδων ΠΦΥ μεταξύ τους αλλά και με υγειονομικές μονάδες αναφοράς όπως μεγάλα 
Νοσοκομεία στην Αττική.  

3. Δημοσιότητα για το έργο και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στόχου σε σχέση με τη παροχή υπηρεσιών 
ΠΦΥ με χρήση του ΕΔΙΤ. 

4. Προγράμματα πρόληψης σε θέματα ΠΦΥ με τη συνεργασία Δήμων, Σχολείων, Εθελοντών κλπ με χρήση και 
αξιοποίηση του ΕΔιΤ 

 
5. Η ασφάλεια δεδομένων αντιμετωπίζεται καθολικά στα πλαίσια του παρόντος έργου. 

Πιο συγκεκριμένα κατά το σχεδιασμό του συνόλου των έργων  του ΕΔΙΤ ελήφθη ειδική μέριμνα και 
δρομολογήθηκαν οι κατάλληλες δράσεις για: 
• την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών 
• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών 
• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων,  

και ειδικότερα: 
• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99) 
• το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης του Ελληνικού Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το 

Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
• τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 
• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 
• τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 
• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα 

 
Επίσης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Πρόγραμμα Πρόληψης της 
Εμφάνισης Καρδιαγειακών Νόσων στον Πληθυσμό του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» το οποίο βασίζεται στη χρήση 
του υφιστάμενου συστήματος  Ηλεκτρονικής Υγείας «ΔΗΛΟΣ»  

 

A.3 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

A.3.1 Αντικείμενο του Έργου 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία ενός σκέλους του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) με στόχο να 
καλύψει τις ανάγκες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου για ισότιμη πρόσβαση του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που διαθέτει σήμερα το ΕΣΥ, ανεξάρτητα από τον 
τόπο κατοικίας τους (δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές). Επίσης, φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού στην πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υποδομή εκπαίδευσης & κατάρτισης, ανεξάρτητα από 
το σημείο στο οποίο υπηρετεί. 
 
Με βάση τη διεθνή εμπειρία όπως αυτή αποτυπώνεται σε σχετικές μελέτες του Υπουργείου Υγείας αλλά και του 
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο σωστός σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
τηλεϊατρικής θα βελτιώσει την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου μέσω: 

• Της δυνατότητας παροχής άμεσων υπηρεσιών συμβουλευτικής από έμπειρους εξειδικευμένους ιατρούς 

• Της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος της απόστασης  
• Της μείωσης των άσκοπων μετακινήσεων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για την παροχή ικανών υπηρεσιών 

υγείας 

• Της υιοθέτησης νέων μεθόδων πρόσβασης στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας μειώνοντας δραστικά το φόρτο 
σε εξωτερικά ιατρεία και μονάδες ΤΕΠ μεγάλων νοσοκομείων των αστικών κέντρων 
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• Της ανάπτυξης ουσιαστικής δικτύωσης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα και με το  Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 2009 

• Της ουσιαστικής ανάπτυξης της εξ αποστάσεως ψυχιατρικής  

• Της παροχής συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί 
στην περιφέρεια  σε συνεργασία με ακαδημαικούς και επιστημονικούς φορείς από την Ελλάδα και διεθνώς. 

 
Η προτεινόμενη λύση που αναλύεται παρακάτω αποτελεί ουσιαστικά ένα δίκτυο μονάδων τηλεϊατρικής, το οποίο 
συμπληρώνει το υφιστάμενο φυσικό δημόσιο δίκτυο δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας. 
 
Το αντικείμενο του έργου αφορά μία ενιαία πλατφόρμα τηλειατρικής που περιλαμβάνει:  

• Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς οι οποίοι καλύπτουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα 
Περιφερειακά Ιατρεία,  

• Σταθμούς Τηλειατρικής Ιατρού Συμβούλου που πρόκειται να εγκατασταθούν σε 12 νοσοκομεία της 2ης Υ.ΠΕ. και 
στο ΕΚΕΠΥ  

• Κέντρο Δεδομένων που θα βρίσκεται στους χώρους του ΕΚΕΠΥ 
• Αναδιάταξη και επαναλειτουργία των υφιστάμενων σταθμών τηλεϊατρικής. 

Οι Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς πρέπει να διαθέτουν  δυνατότητες εξ αποστάσεως επικοινωνίας υπερ-υψηλής 
ποιότητας, εποπτικά ιατρικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, δυνατότητα μετάδοσης τηλεμετρίας του ασθενούς και 
δυνατότητα ενημέρωσης στοιχείων σε εφαρμογές  ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Η κάθε μονάδα τηλε-διάγνωσης 
(Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς - ΣΤΙΑ ) θα πρέπει να αποτελεί κόμβο του ΕΔΙΤ και να περιλαμβάνει ένα ειδικά 
διαμορφωμένο θάλαμο, ο οποίος στο κέντρο του θα έχει μία κάμερα υπερ-υψηλής ευκρίνειας και μία παρόμοιας 
ποιότητας οθόνη από την οποία, ο εξεταζόμενος ασθενής, ο Ιατρός Συνοδός Ασθενούς καθώς και ο Ιατρός Σύμβουλος, 
μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο.  Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η φυσική παρουσία του Ιατρού Συμβούλου 
στο χώρο που βρίσκεται ο ασθενής.  

Ολες οι ενδείξεις των εποπτικών οργάνων που θα είναι συνδεδεμένα με την μονάδα τηλε-διάγνωσης και θα 
χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις που θα διενεργούνται από τον Ιατρό Συνοδό  Ασθενούς, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
σε πραγματικό χρόνο στον εξειδικευμένο Ιατρό Σύμβουλο που θα συμμετέχει από απόσταση στην εξέταση από κάποιο 
κεντρικό Νοσοκομείο χρησιμοποιώντας ένα Σταθμό Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
ο εξεταζόμενος ασθενής, ο Ιατρός Συνοδός  Ασθενούς καθώς και ο Ιατρός Σύμβουλος πρέπει να έχουν άμεση επικοινωνία 
χωρίς παρεμβολές ή καθυστερήσεις στο χρονισμό εικόνας και ήχου.  
 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του απαιτούμενου συστήματος είναι το υπερυψηλής ευκρίνειας σύστημα εικονικής συνάντησης 
που προσομοιώνει την εμπειρία της συμμετοχής σε μία συνάντηση «πρόσωπο με πρόσωπο» ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση του συνομιλητή. 
Η λύση που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο και θα χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ως πλατφόρμα για το συνδυασμό εικόνας, ήχου και δεδομένων. 
 Επιπρόσθετα του ήχου και της εικόνας, το ΙΡ δίκτυο θα μεταφέρει δεδομένα από διάφορες συσκευές που είναι 
ενσωματωμένες στο σύστημα τηλεϊατρικής, όπως θερμόμετρο, πιεσόμετρο, παλμόμετρο, οξύμετρο, στηθοσκόπιο, 
ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο, δερματοσκόπιο, καρδιογράφο κ.λ.π., που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των διαφόρων 
όργανων του εξεταζόμενου. Το σύστημα θα προσφέρει τη δυνατότητα για πολλαπλούς ιατρικούς ελέγχους και άμεση  
απόκριση από τον Ιατρό Σύμβουλο με βάση την κλινική και εργαστηριακή εικόνα του εξεταζόμενου. Με τον τρόπο αυτό θα  
παρέχονται αποτελεσματικές ιατρικές συμβουλές στους ιατρούς των απομακρυσμένων Κέντρων Υγείας. 
 
Το ΕΔΙΤ θα πρέπει να ενσωματώνει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά : 

1. Ανοικτή αρχιτεκτονική point to point και point to multipoint προκειμένου να αντιμετωπισθεί το καίριο ζήτημα 
λειτουργικότητας στα έως τώρα συστήματα τηλεϊατρικής, αυτό δηλαδή της διαθεσιμότητας του σταθμού Ιατρού 
Συμβούλου.  

2. Τοπολογία με τη λογική του δικτύου (grid) το οποίο να έχει τη δυνατότητα: 

α) να λειτουργεί ακόμα και εάν ένα ή περισσότερα σημεία (σταθμοί Τηλεϊατρικής) δεν είναι διαθέσιμα. 

β) να δρομολογεί την κλήση στην επιλεγμένη μονάδα Σταθμού Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ ). 
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γ) να είναι επεκτάσιμο με την προσθήκη και άλλων απομακρυσμένων σημείων ΣΤΙΑ ή σημείων ΣΤΙΣ . 

δ) να λειτουργεί αμφίδρομα 

ε) να λειτουργεί  συνδυαστικά επιτρέποντας τη διασύνδεση περισσότερων των δύο σημείων (π.χ. 
απομακρυσμένο σημείο συνδέεται με δύο γιατρούς συμβούλους διαφορετικών ειδικοτήτων προκειμένου να 
δοθούν οι κατάλληλες διαγνωστικές συμβουλές). 

3. Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα (δημόσια και ιδιωτικά) συστήματα τηλε-φροντίδας ή τηλε-πρόνοιας (όπου 
αυτό είναι τεχνικά δυνατό και το επιτρέπουν οι τεχνικές προδιαγραφές με βάση μελέτη εφαρμογής που θα 
προηγηθεί).  

4. Υψηλής ευκρίνειας εικόνα με στερεοφωνικό ήχο με σκοπό την προσομοίωση της παρουσίας του Ιατρού 
Συμβούλου απέναντι από τον εξεταζόμενο και τον Ιατρό Συνοδό Ασθενούς προκειμένου να αναπτύσσεται μία 
ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης, παρόμοια με αυτή που ισχύει κατά την συνήθη ιατρική εξέταση με φυσική 
παρουσία του ιατρού. 

5. Εξαιρετικά εύχρηστο σύστημα επικοινωνίας των μονάδων ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ  για χρήση από προσωπικό του ΕΣΥ 
(γιατρούς ή νοσηλευτικό προσωπικό) χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης Η/Υ ή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών. 

6. Ευέλικτο τρόπο λειτουργίας του συστήματος είτε κατόπιν προηγούμενου ραντεβού (προγραμματισμένη εξέταση), 
είτε εκτάκτως με βάση τη διαθεσιμότητα των Ιατρών Συμβούλων που υποστηρίζουν το ΕΔιΤ τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή.    

7. Δυνατότητα ημιαυτόματης διαχειρισης των ραντεβου μεσω της πύλης Τηλειατρικής 

8. Δυνατότητα διασύνδεσης με ανάλογα συστήματα στο εξωτερικό (όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό και το 
επιτρέπουν οι τεχνικές προδιαγραφές με βάση μελέτη εφαρμογής που πρέπει να προηγηθεί). 

9. Δυνατότητα δημιουργίας κινητών μονάδων (χερσαίων ή θαλάσσιων). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα από τον Ανάδοχος για  ad-hoc διάθεση τηλεπικοινωνιακής διαθεσιμότητας (bandwidth) μέσω 
του δικτύου Σύζευξις ή μέσω Δορυφορικού συστήματος (ΔΟΡΥ) ή μέσω άλλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου με 
διαθεσιμότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. (π.χ. ασύρματα σημεία πρόσβασης wireless hotspots).  Η δημιουργία 
των κινητών μονάδων δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προτεινόμενης πράξης.  

10. Δυνατότητα χρήσης του δικτύου ΕΔΙΤ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών μαθημάτων από εκπαιδευτές προς τους 
γενικούς γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό των απομακρυσμένων σημείων χρησιμοποιώντας τις 
δυνατότητες τηλεδιάσκεψης που προσφέρει το σύστημα.  

11. Δυνατότητα διασύνδεσης με τα ΟΠΣΥ και ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς όταν υπάρξει η 
σχετική υποδομή. Η διασύνδεση αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. 

12. Δυνατότητα ενσωμάτωσης υπηρεσιών διερμηνείας για εξέταση αλλοδαπών ασθενών που δεν γνωρίζουν την 
ελληνική γλώσσα. Η υπηρεσία αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. 

 
Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η μεταφορά και αξιοποίηση  υφιστάμενου  εξοπλισμού τηλεϊατρικής 
(από άλλα έργα) από τα Κέντρα Υγείας των Κυκλάδων σε απομακρυσμένα Π.Π.Ι. που δεν υφίσταται υποδομή 
τηλεϊατρικής. Ο εξοπλισμός προέρχεται από άλλες πράξεις όπως η ενέργεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και Λειτουργία 
Υποδομών Πληροφορικής-Επικοινωνιών και Πλατφόρμας Λογισμικού για την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας 
στους Πολίτες της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιά και Αιγαίου» που υλοποιήθηκε το 2008. 
Τέλος, το παρόν έργο σκοπό έχει να  αξιοποιήσει τα υφιστάμενα Ψηφιακά συστήματα Υπερήχων στα 30 σημεία 
παρουσίας του ΕΔΙΤ (Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι. και  Περιφερειακά Νοσοκομεία).  
Κατά την υλοποίηση της Μελέτης Εφαρμογής θα πρέπει να  εξετασθεί ο τρόπος αξιοποίησης των ιατρικών δεδομένων 
(data) και η αποστολή τους από το ΣΤΙΑ προς τον ΣΤΙΣ  μέσω του δικτύου ΕΔΙΤ. 
Μέσω ειδικής εφαρμογής θα επιχειρηθεί να δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων που παράγονται  από 
υφιστάμενους Υπερηχογράφους στα ΚΥ και Νοσοκομεία, καθώς επίσης και αρχεία με ψηφιακά αντίγραφα Ακτινογραφιών, 
Αξονικών και Μαγνητικών Τομογραφιών που έχουν standard format (πχ JPEG/MPEG)  που πιθανόν να έχουν στην κατοχή 
τους οι ασθενείς. 
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A.3.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών που ηλεκτρονικοποιούνται στα πλαίσια του έργου. 

Οι υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες που επηρεάζονται από την λειτουργία του ΕΔΙΤ είναι: 

1. Τηλεσυμβουλευτική στη διάγνωση περιστατικών 

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

3. Εκπαίδευση 

4. Ψυχιατρική * 

(* Το ακριβές πλαίσιο ενσωμάτωσης της εκμετάλλευσης του ΕΔιΤ στις επιχειρησιακές διαδικασίες Ψυχιατρικής της τελεί 

πάντοτε υπό τον έλεγχο και την έγκριση της 2ης ΥΠΕ και του Υ.Υ.) 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν άμεσα προς τον πολίτη στα πλαίσια του παρόντος έργου αναφέρονται συνοπτικα στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής  Περιγραφή Υπηρεσιών  

1  Τηλεσυμβουλευτική  Η Τηλεσυμβουλευτική αφορά  στην παροχή συμβουλευτικής συνδρομής στη 
διάγνωση από απόσταση ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς. Στα 
πλαίσια της τηλεσυμβουλευτικής μεταδίδονται ιατρικά δεδομένα από το 
σημείο λήψης όπου βρίσκεται ο ασθενής , στο σταθμό λήψης και υποστήριξης  

2 Τηλεεκπαίδευση  Εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού μονάδων 
υγείας σε πραγματικό χρόνο με χρήση υποδομών τηλεεικονοδιάσκεψης  

3  Τηλεϊατρική για επείγοντα 
περιστατικά  

Παρόμοια με την υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής, απλά έχει επείγοντα 
χαρακτήρα και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην καλή έκβαση ενός 
περιστατικού εφόσον  μπορούν να παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 
περιοχές που δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό.  

4 Τηλεψυχιατρική Χρήση υποδομών τηλεδιάσκεψης για παροχή υπηρεσιών ψυχιατρικής 
υποστήριξης εξ’ αποστάσεως. Αναγκαίο είναι η υψηλή ποιότητα του ήχου και 
πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνα. 

 
Στα πλαίσια του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα στα 
πλαίσια της ανάπτυξης δράσεων σύμφωνα με τα μέτρα του Άξονα 4 και 5 (για την Ψυχική Υγεία την Πρωτοβάθμια και τη 
Δημόσια Υγεία) αναμένεται η αξιοποίηση του ΕΔιΤ για την ολοκλήρωση πράξεων εκπαίδευσης, δικτύωσης δομών, 
προαγωγής της δημόσιας και ψυχικής υγείας του πλυθησμού όπως και ευαισθητοποίησης του πλυθησμού σε σχετικά 
θέματα. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να συνεισφέρουν οικονομικά στη στήριξη του κόστους λειτουργίας και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΔιΤ.  
 

A.3.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η προτεινόμενη πράξη φιλοδοξεί να λύσει τα χρόνια προβλήματα που έχουν οι πληθυσμοί νησιωτικών και 
απομακρυσμένων περιοχών της χώρας σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 
Λόγω της δομής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) σε συσχέτιση με την υπερσυγκέντρωση εξειδικευμένου ιατρικού 
προσωπικού, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, στα μεγάλα αστικά κέντρα  δημιουργείται μία συνεχής ροή ασθενών από τις 
νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου ( Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αγαίο) κυρίως προς την Αττική. Ενδεικτικός είναι ο 
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παρακάτω χάρτης που δημοσιεύθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ σε σχέση με τη 
Διαπεριφερειακή Ροή Ασθενών. 

                      
 
Με δεδομένο το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας εξειδικευμένων υγειονομικών 
δομών σε κάθε νησί ή έστω σε κάθε νησιωτικό σύμπλεγμα κρίνεται απαγορευτικό για τις οικονομικές δυνατότητες της 
χώρας. Ταυτόχρονα το κόστος συχνής μεταφοράς  των ασθενών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα) είναι εξαιρετικά 
μεγάλο είτε πρόκειται για μεταφορά με ίδια μέσα είτα για διακομιδές (σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών).  
Ταυτόχρονα το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στις νησιωτικές περιοχές συνήθως δεν διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί οποιοδήποτε σχεδόν έκτακτο περιστατικό ή ακόμα και πολλά τακτικά 
περιστατικά. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους τοπικούς φορείς Υγείας  σχετικά με την υφιστάμενη 
υποστηρικτική υποδομή συμβουλευτικής Τηλεϊατρικής, καταγράφεται μία πληθώρα διαφορετικών συστημάτων που δεν 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός είτε δεν χρησιμοποιείται επαρκώς λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης ή 
περιορισμένης πρόσβασης σε κέντρα υποστήριξης είτε έχει τεθεί σε αχρηστία ή έχει καταστραφεί. Ουσιαστικά  δεν 
υπάρχει επαρκής υποστηρικτική υποδομή (συμβουλευτική τηλεϊατρική) η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στη 
διεκπεραίωση αρκετών περιστατικών στα τοπικά Κέντρα Υγείας μειώνοντας έτσι τη ροή  προς τα μεγάλα νοσοκομεία του 
κέντρου. 
Σημαντικό είναι επίσης και το ζήτημα της υποστήριξης των νέων ιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν στις περιοχής 
αυτές (νησιωτικές και απομονωμένες) όπου λόγω του γεωγραφικού αποκλεισμού στερούνται της δυνατότητας συνέχισης 
της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην προαναφερθείσα έρευνα, έχει καταγραφεί εξοπλισμός 
τηλεδιάσκεψης ο οποίος δεν αξιοποιείται. 
Στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης προβλέπεται η δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) το οποίο θα 
συμπληρώσει τις υφιστάμενες υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο σκοπός της προτεινόμενης πράξης και άμεσο αναμενόμενο 
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αποτέλεσμα είναι η ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου από την άρση της σημερινής ανισότητας στην πρόσβαση στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αποτελεί κατά το σύνταγμα κοινωνικό αγαθό. 
 
Συνοπτικά τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου  αναμένεται να είναι τα ακόλουθα: 

• Δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών από γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές (με δυσκολία πρόσβασης στα 
μεγάλα Περιφερειακά νοσοκομεία) σε υψηλού επιπέδου ιατρική & ψυχιατρική φροντίδα. 

• Δημιουργία προϋποθέσεων αναζωογόνησης της υπαίθρου μέσω της αναβάθμισης ημιαστικών και αγροτικών 
(ορεινών ή νησιωτικών) περιοχών όπου ο ένας από τους λόγους εγκατάλειψής τους τα προηγούμενα χρόνια από 
μόνιμους κατοίκους ήταν η έλλειψη επαρκούς ιατρικής φροντίδας. 

• Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας (σε έκτακτη ή τακτική βάση) ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι 
καιρικές συνθήκες (χιόνια στις ορεινές περιοχές, άνεμοι στα πελάγη) δεν το επιτρέπουν. 

• Ενίσχυση του θεσμού του ΕΣΥ. 
• Μείωση της καθημερινής επιβάρυνσης των νοσοκομείων αναφοράς από απλά περιστατικά ή τακτικές επισκέψεις 

σε γιατρούς ειδικοτήτων τα οποία θα μπορούσαν να είχαν τακτοποιηθεί χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση του 
ασθενούς μέσω τηλεϊατρικής 

• Βελτίωση της πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου από τους γιατρούς και νοσηλευτές των 
απομακρυσμένων Κέντρων Υγείας. 

• Έμπρακτη υποστήριξη των νέων γιατρών στις περιοχές αυτές στο δύσκολο έργο τους. 

• Ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία αναφοράς με εύκολο τρόπο χωρίς να 
απαιτούνται μετακινήσεις, αποσπάσεις  ή άλλες ενέργειες υψηλού λειτουργικού κόστους για το ΕΣΥ 

• Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας (Ιατρικές και Νοσηλευτικές Σχολές) με τα απομακρυσμένα σημεία για 
πρακτική άσκηση.  

• Δικτύωση των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΥΥ 

• Άμεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ με ένα έργο υψηλής απόδοσης (κοινωνικό και οικονομικό όφελος) σε σχέση 
με το πραγματικό του κόστος. Σε πραγματικές τιμές το κόστος δεν ξεπερνάει το λειτουργικό κόστος ενός μεγάλου 
κεντρικού νοσοκομείου για δύο μήνες. 

• Άμεση οικονομική ελάφρυνση για τον ωφελούμενο πληθυσμό από το κόστος (άμεσο και έμμεσο – π.χ. απώλεια 
ωρών/ημερών εργασίας) μετακίνησης προς τα κεντρικά Νοσοκομεία.    

• Δυνατότητα τηλεδιασκέψεων υψηλής ποιότητας με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους μετακίνησης για 
διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Υγείας, των Υ.Π.Ε., των Νοσοκομείων και των Κεντρων Υγείας. 

• Ενίσχυση της στρατηγικής επιλογής της πράσινης ανάπτυξης. Με την μείωση των μετακινήσεων ως συνέπεια της 
χρήσης υποδομών τηλεϊατρικής έχουμε άμεση μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και έμμεση μείωση 
του σχετικού κόστους για την εθνική οικονομία.  

• Εμμεση αύξηση του τουριστικού ρεύματος μέσω της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών Υγείας στους 
τουρίστες. 

A.3.4 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Το έργο έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου . 
 Επίσης, φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της 2ης ΥΠΕ στην πρόσβαση σε 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση & κατάρτιση, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο υπηρετεί. 
 
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τους στόχους του έργου 
 

Μετρήσιμος Στόχος Τιμή 

Μείωση του κόστους πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας 

από τους πολίτες που απαιτείται να επικοινωνούν σε 

τακτική βάση με τον ειδικό ιατρό που τους 

παρακολουθεί 

70% 

Μείωση του κόστους λήψης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 50% 
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υγείας από ιατρούς ειδικότητας σε νησιωτικές 

περιοχές. 

Μείωση της επιβάρυνσης των εξωτερικών ιατρείων των 

νοσοκομείων από τακτικά περιστατικά ή 

προγραμματισμένες επισκέψεις 

25% 

Μείωση των έκτακτων αεροκομιδών 15% 

Μείωσης του χρόνου αναμονής για την εξέταση από 
εξειδικευμένο ιατρό 

50% 

Αριθμός επιχειρησιακών διεργασιών του Δικαιούχου 
που αυτοματοποιούνται πλήρως από την έναρξη μέχρι 
τη λήξη τους. 

4 

Πίνακας: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου 

 

A.3.5 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 

Θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει 

αποτελεσματικά τα θέματα της 

αστικής ευθύνης. 

Κ 

Παράγραφος 16, άρθρο 66 του Νόμου 3984 
(27/06/2011). Ορίζεται ότι οι υπηρεσίες 
Τηλεϊατρικής παρέχονται εφόσον υφίσταται η 
δυνατότητα και με ευθύνη του θεράποντος 
ιατρού που αντιμετωπίζει το εκάστοτε 
περιστατικό. Ο θεράπων ιατρός, για λόγους 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι 
υπεύθυνος να ζητά από τον ασθενή (ή από 
συγγενή α΄βαθμού) την ενυπόγραφη έγκριση 
χρησιμοποίησης υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Εάν 
αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο θεράπων ιατρός 
χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής κατά την 
κρίση του. Οι οδηγίες των Νοσοκομείων και 
Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες 
Τηλεϊατρικής είναι συμβουλευτικές και σε καμία 
περίπτωση υποχρεωτικές 

Λειτουργικό πλαίσιο που να 

ρυθμίζει αποτελεσματικά τα 

ζητήματα που αφορούν στις βάρδιες 

ή τις διαδικασίες λειτουργίας των 

συστημάτων 

Ο 

Κατά την πρώτη αυτή φάση το ΕΔιΤ θα 
λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου (08:00 με 20:00) μόνο με συγκεκριμένες 
βάρδιες Ιατρών Συμβούλων ειδικοτήτων (τηλε-
βάρδιες) οι οποίες θα προκύψουν με αποφάσεις 
της Διοίκησης 2ης Υ.ΠΕ. με βάση τη 
διαθεσιμότητα σε ειδικότητες. Κατά τη διάρκεια 
των βαρδιών αυτών θα είναι δυνατό είτε το 
κλείσιμο συγκεκριμένου ραντεβού με τον Ιατρό 
Σύμβουλο μέσω του σχετικού συστήματος, είτε η 
ad-hoc υποστήριξη από Ιατρό Σύμβουλο 
ειδικότητας σε περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής 
που μπορεί να προκύψουν.  Μετά το πέρας του 
ωραρίου  (20:00 με 08:00) θα υπάρχουν 
ορισμένες εφημερίες ιατρών τεσσάρων 
ειδικοτήτων (ορθοπεδικός, καρδιολόγος , 

1Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 
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παθολόγος και παιδίατρος ) οι οποίες θα 
αποφασίζονται από την Υ.ΠΕ. Σε κάθε περίπτωση 
θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Εφημεριών το 
οποίο θα λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΚΕΠΥ 
προκειμένου να δρομολογεί ή να υποστηρίζει 
περιστατικά που ενδεχομένως θα προκύπτουν 
μετά το τυπικό ωράριο. 

Μηχανισμός Λειτουργίας Ο 
Σε εξέλιξη το έργο «Ανάπτυξη Μηχανισμού 
Λειτουργίας του ΕΔΙΤ και Δικτύωση των 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας(Π.Φ.Υ.) μέσω της Τηλεϊατρικής»  

Διαθεσιμότητα τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου 

Τ 

Εχει προβλεφθεί κονδύλι για την Αναβάθμιση 
της υφιστάμενης υποδομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στα 
πλαίσια του έργου « Ανάπτυξη Μηχανισμού 
Λειτουργίας του ΕΔΙΤ και Δικτύωση των 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας(Π.Φ.Υ.) μέσω της Τηλεϊατρικής»  

Oλοκληρωμένα συστήματα με 
ενοποιημένη και καθολική λογική 
χρήσης Υψηλή ποιότητα εικόνας και 
ήχου, ευκολία και απλούστευση στη 
χρήση.  

T 

Η κάθε μονάδα τηλε-διάγνωσης περιλαμβάνει 
ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος στο 
κέντρο του έχει μία κάμερα υπερ-υψηλής 
ευκρίνειας και μία παρόμοιας ποιότητας οθόνη 
από την οποία ο εξεταζόμενος ασθενής, ο Ιατρός 
Συνοδός  Ασθενούς καθώς και ο Ιατρός 
Σύμβουλος να μπορούν να βλέπουν ένας τον 
άλλο. 

Διαθέτει ιατρικά όργανα που είναι συνδεδεμένα 
με την πλατφόρμα έτσι ώστε όλες οι ενδείξεις 
από τις εξετάσεις που διενεργούνται από τον 
ιατρό του ΣΤΙΑ είναι διαθέσιμες σε πραγματικό 
χρόνο (real time) στον εξειδικευμένο ιατρό-
σύμβουλο που συμμετέχει στην εξέταση από 
κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία στο ΣΤΙΣ. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης όλοι οι 
συμμετέχοντες στη συνεδρία έχουν άμεση 
επικοινωνία χωρίς παρεμβολές ή καθυστερήσεις 
στο χρονισμό εικόνας και ήχου. 
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A.4 Προδιαγραφές του Έργου 

A.4.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα παρέχονται προς τον πολίτη οι εξής υπηρεσίες:   
 

• Η τηλεδιάγνωση που περιλαμβάνει τηλεσυμβουλευτική και τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά.  

Η τηλεσυμβουλετική αφορά στη χρήση του δικτύου τηλεϊατρικής σε περιπτώσεις που απαιτείται μία δεύτερη πιο 
εξειδικευμένη ιατρική γνώμη χωρίς όμως να έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Αποτελεί με βάση τα διεθνή 
δεδομένα, την πιο τακτική και μαζική χρήση ενός συστήματος τηλεϊατρικής.  
Για να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή απαιτείται από το σύστημα να είναι σε θέση να προσφέρει ευκολία στη χρήση 
και την πρόσβαση ενώ να δημιουργεί υψηλό αίσθημα εμπιστοσύνης στους ασθενείς που το χρησιμοποιούν. 
Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι: 

• Συστηματική παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις 
• Διαγνώσεις ασθενειών που δεν εμπίπτουν στη διαδικασία του επείγοντος αλλά απαιτείται εξειδικευμένη 

δεύτερη γνώμη. 
• Παρακολούθηση ασθενών σε μετεγχειρητική φάση 
• Προγραμματισμένοι έλεγχοι υγείας 
• Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης (δευτεροβάθμια πρόληψη) 

Η τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά αφορά στην έγκαιρη και άμεση προνοσοκομειακή περίθαλψη σε 
περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών κατόπιν απόφασης του  ιατρού που διαχειρίζεται το περιστατικό (όπως λ.χ. τα 
καρδιακά επεισόδια) και συμβάλει στην ουσιαστική μείωση της θνησιμότητας και στη βελτίωση της πορείας του 
ασθενούς. 

• Η τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά αποτελεί το 39,8% της ζήτησης υπηρεσιών τηλεϊατρικής. 
• Η εφαρμογή της έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ασθενών κατά 23%. 
• Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι: 

– Καρδιακά επεισόδια 
– Ισχαιμικό Εγκεφαλικό επεισόδιο (έγκαιρη και σωστή διάγνωση για χορήγηση  ενεργοποιητή του 

πλασμινογόνου εντός 3 ωρών από το περιστατικό). 
– Υποστήριξη σε ακραία περιστατικά (π.χ. σεισμός) 
– Χειρουργικές ασθένειες & φροντίδα τραυμάτων  
– Ασθένειες ορθοπεδικού χαρακτήρα 

• Η τηλεψυχιατρική αφορά στην επικοινωνία για θεραπευτικούς σκοπούς ή για ανταλλαγή γνωματεύσεων: μεταξύ 
ειδικών ιατρών, μεταξύ ειδικού ιατρού και υποστηρικτικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων (κοινωνικοί 
λειτουργοί κλπ), μεταξύ ειδικών ιατρών και ασθενών ή τέλος σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν εποπτείες 

• Οι τηλεσυνεδριάσεις είτε είναι υποστηρικτικές, είτε είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας  
• Πολύ σημαντικές κρίνονται οι εξ΄αποστάσεως επείγουσες αξιολογήσεις ως η μόνη εναλλακτική λύση για 

περιπτώσεις που εμφανίζουν τάσεις αυτοκτονίας, ανθρωποκτονίας, οξείες ψυχώσεις κλπ.  
• Ιατροδικαστική τηλεψυχιατρική 
• Εποπτείες ειδικευομένων ψυχιάτρων 
• Παιδοψυχιατρική και οικογενειακή συμβουλευτική σε απομακρυσμένες περιοχές 

 

• Η Τηλεδιάσκεψη αφορά στην επικοινωνία των στελεχών του Φορέα και την οργάνωση ηλεκτρονικών 
συναντήσεων του Διοικητικού και Υγειονομικού προσωπικού της 2ης ΥΠΕ για τακτικούς και έκτακτους λόγους. 

 
• Τέλος, η Τηλεεκπαίδευση αφορά στην πληροφοριακή υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης του ιατρικού, 

νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των υγειονομικών μονάδων. Βασικά χαρακτηριστικά της 
τηλεεκπαίδευσης είναι:  
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• η δυνατότητα «σύγχρονης» (synchronous e-learning) εκπαίδευσης χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
χρήσης του συστήματος και για «ασύγχρονη» (asynchronous) εκπαίδευση και   

• η δυνατότητα διασύνδεσης του συστήματος με αίθουσα χειρουργείου ή με κάποιο επιστημονικό συνέδριο, 
για την αναμετάδοση (brοadcasting) με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των απομακρυσμένων 
Επαγγελματιών υγείας (Η διασύνδεση αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προτεινόμενης πράξης). 

Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι: 
– Χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότητα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κλπ) 
– Άμεση ενημέρωση σε επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται η  λήψη συγκεκριμένων μέτρων ( 

πανδημικά φαινόμενα κλπ). 
– Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού υγειονομικών μονάδων σε επιστημονικά ή διοικητικά 

θέματα. 
– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ασθενών  ειδικών κατηγοριών. 
– Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (πρωτοβάθμια 

πρόληψη). 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τον πολίτη στο πλαίσιο του έργου αναφέρονται συνοπτικα στον παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή 

Υπηρεσίας 

Απαιτούμενα στοιχεία 

(δεδομένα εισόδου) 

Στοιχεία αποτελέσματος 

(δεδομένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο 

«ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο 

Υπηρεσίας κλπ.) 

Τηλεσυμβουλευτική  
Ιατρικά ψηφιακά δεδομένα 

εξετάσεων  
Διάγνωση 

Η τηλεσυμβουλευτική αφορά  στην 

παροχή συμβουλής από απόσταση για 

υποβοήθηση της διάγνωσης ανεξάρτητα 

από γεωγραφικούς περιορισμούς. Στα 

πλαίσια της τηλεσυμβουλευτικής 

μεταδίδονται ιατρικά δεδομένα από το 

σημείο λήψης όπου βρίσκεται ο ασθενής 

, στο σταθμό λήψης και υποστήριξης. 

Τηλεδιάσκεψη Ηχος,Εικόνα Ηχος,Εικόνα 

Χρήση υποδομών Εικονοδιάσκεψης για 

την οργάνωση ηλεκτρονικών 

συναντήσεων του Διοιηκητικού και 

Υγειονομικού προσωπικού της 2ης ΥΠΕ 

Τηλεεκπαίδευση                Ηχος,Εικόνα Ηχος,Εικόνα 

Εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού, 

διοικητικού προσωπικού μονάδων υγείας 

και πολιτών σε πραγματικό χρόνο με 

χρήση υποδομών Εικονοδιάσκεψης 
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A.4.2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο του ΕΔιΤ θα πρέπει να ενσωματωθούν οι παρακάτω λειτουργικές ενότητες: 
 

• Τηλεδιάγνωση 
• Τηλεεκπαίδευση 
• Τηλεδιάσκεψη 

 

A.4.2.1 Τηλεσυμβουλευτική 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Προκειμένου να υλοποιηθεί από τον ανάδοχο το έργο, η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει Σταθμούς 
Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς, Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου και το Κέντρο Δεδομένων. Οι σταθμοί θα 
πρέπει να διαθέτουν ένα ενοποιημένο σύστημα τηλεδιάγνωσης που περιλαμβάνει: 
 

• Μονάδα Τηλειατρικής στην οποία εγκαθίσταται η εφαρμογή τηλεϊατρικής που ελέγχει τα ιατρικά όργανα και το 
σύστημα εικονοδιάσκεψης, 

• Σύστημα εικονοδιάσκεψης (monitors, σύστημα ήχου, κλπ), 
• Σύστημα μετρήσεων ιατρικών οργάνων ( Ενδοσκόπιο, στηθοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο κλπ),  στους Σταθμούς 

Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς, 
 
Υποστηριζόμενες Λειτουργίες 
Οι λειτουργίες που χρειάζεται να πραγματοποιούνται από την  Τηλεδιάγνωση είναι:  
 

• Δημιουργία αιτημάτων τηλεδιάγνωσης από το Σταθμό Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς με δυνατότητα επιλογής 
του διαθέσιμου Ιατρού Συμβούλου ειδικότητας. 

• Εξυπηρέτηση αιτημάτων Τηλεδιάγνωσης από τους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου. 
• Μετάδοση δεδομένων - μετρήσεων από τα ιατρικά όργανα του Σταθμού Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς  προς στο 

Σταθμό Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου σε πραγματικό χρόνο. 
• Διεξαγωγή εικονοδιασκέψεων μεταξύ ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η συνεδρία της 

εικονοδιάσκεψης θα πρέπει να ενεργοποιείται και να ελέγχεται πλήρως μέσα από την εφαρμογή της 
Τηλεϊατρικής. 

• Τερματισμός συνεδρίας και δυνατότητα εκτύπωσης  δεδομένων (βλ. παρακάτω «Δυνατότητα εκτύπωσης των 
δεδομένων της συνεδρίας Τηλεδιάγνωσης»). 

 
Δυνατότητες 
Οι δυνατότητες της προτεινόμενης λύσης θα πρέπει  να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 
 

• Δημιουργία εγγραφής με τα προσωπικά στοιχεία Ασθενούς (Ονοματεπώνυμο, Ηλικία, Φύλλο, ΑΜΚΑ). 
• Δημιουργία εγγραφής Ιατρικών εξετάσεων του Ασθενούς. 
• Εμφάνιση διαθέσιμων Ιατρών Συμβούλων ανά ειδικότητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
• Ευέλικτη δυνατότητα χρήσης του συστήματος είτε κατόπιν προηγούμενου ραντεβού (προγραμματισμένη 

εξέταση), είτε εκτάκτως με βάση τη διαθεσιμότητα των Ιατρών Συμβούλων ειδικότητας που υποστηρίζουν το ΕΔιΤ 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

• Δυνατότητα αποστολής προσωπικών στοιχείων και αρχικών μετρήσεων του ασθενούς στον Ιατρό Σύμβουλο πριν 
από την ενεργοποίηση της συνεδρίας. 

• Δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρία και επιπλέον Ιατρού Συμβούλου ειδικότητας για εμπειρογνωμοσύνες. 
• Δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας (“chat”) μεταξύ ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ 
• Δυνατότητα εκτύπωσης εικόνων που παράγονται από τα ιατρικά όργανα 
• Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων της συνεδρίας Τηλεσυμβουλευτικής που περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τα 

εξής: 
- Ημερομηνία και ώρα 
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- Στοιχεία Ασθενούς (Κωδικός, ονοματεπώνυμο, φύλλο, ηλικία, βάρος, ύψος, θερμοκρασία, πίεση, σφιγμός 
και Spo2)  

- Στοιχεία Συνοδού Ιατρού 
- Στοιχεία Σύμβουλου Ιατρού 
- Αιτία αιτήματος Τηλεδιάγνωσης 
- Γραπτή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων (‘chat’)  
- Δυνατότητα αποστολής των προσωπικών στοιχειων και των ιατρικών μετρήσεων της συνεδρίας σε 
συστήματα Ιατρικού Φακέλου Ασθενών  (Electronic Medical Record) σύμφωνα με το πρότυπο HL7. Η 
διασύνδεση συστημάτων EMR με το σύστημα τηλειατρικής δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. 

• Επίσης το σύστημα το οποίο ο ανάδοχος θα προμηθεύσει την αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να διαθέτει την 
δυνατότητα ενσωμάτωσης υπηρεσιών διερμηνείας για εξέταση αλλοδαπών ασθενών που δεν γνωρίζουν την 
ελληνική γλώσσα. Η υπηρεσία αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προτεινόμενης πράξης 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να δώσει αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων της πρότασής του. 
 

A.4.2.2 Τηλεεκπαίδευση 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Η Τηλεεκπαίδευση αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των 
υγειονομικών μονάδων με την χρήση του συστήματος που θα προμηθευτεί η Αναθέτουσα Αρχή.  

• Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι: 
– Χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότητα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, κλπ) 
– Άμεση ενημέρωση σε επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται η  λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

(πανδημικά φαινόμενα κλπ). 
– Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού υγειονομικών μονάδων (επιστημονικά ή διοικητικά 

θέματα). 
– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ασθενών  ειδικών κατηγοριών 

 
Οι υπηρεσίες τηλεεκπαίδευσης  θα πρέπει  προσφέρονται χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του υποσυστήματος 
εικονοδιάσκεψης (βλ. A.4.5.1.9). 
 
Υποστηριζόμενες Λειτουργίες 
Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ανάδοχο λύση θα πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής: 
 

• Να παρέχεται η δυνατότητα «σύγχρονης» (synchronous e-learning) εκπαίδευσης καθώς η δυνατότητα χρήσης 
του συστήματος για «ασύγχρονη» (asynchronous) εκπαίδευση. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης πολλαπλών σημείων για εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις και να 
παρέχεται η δυνατότητα αποστολής streaming video σε άλλα σημεία που θα αποτελούν τα σημεία της 
τηλεδιάσκεψης.  

• Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ιατρικών διαδικασιών είτε με την χρήση της 
εξεταστικής κάμερας είτε με την χρήση κάποιου από τα σκόπια (π.χ. δερμοσκόπιο)  

• Να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του συστήματος με αίθουσα χειρουργείου ή με κάποιο επιστημονικό 
συνέδριο, για την αναμετάδοση (brοadcasting) με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των απομακρυσμένων 
Επαγγελματιών υγείας. Η διασύνδεση αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. 

 

A.4.2.3 Τηλεδιάσκεψη 
Οι απαιτήσεις λειτουργίας της 2ης ΥΠΕ απαιτούν την χρήση διαθέσιμων τεχνολογικών πόρων για τη διεξαγωγή 
ενημερώσεων και το συντονισμό σε πραγματικό χρόνο, πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο την άμεση επικοινωνία και 
συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες, σε στιγμές που υπάρχει ανάγκη να ληφθούν άμεσα κρίσιμες αποφάσεις. Για 
το λόγο αυτό η 2η ΥΠΕ προτίθεται να αναπτύξει την υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης που βοηθάει στην ολοκλήρωση της 
επικοινωνίας μέσω ενός συστήματος Εικονοδιάσκεψης (βλ. A.4.5.1.9). 
Θα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες: 
• σύνδεσης και αποσύνδεσης από την τηλεδιάσκεψη 
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• χρήσης πολλαπλών συσκευών τηλεδιάσκεψης 
• γρήγορης εκίνηση της τηλεδιάσκεψης 
• προγραμματισμού τηλεδιάσκεψης 
• πρόσκλησης του ατόμου που θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη 
• αποθήκευση της τηλεδιάσκεψης 
 

A.4.2.4 Τηλεψυχιατρική 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Η τηλεψυχιατρική αφορά στην επικοινωνία για θεραπευτικούς σκοπούς ή για ανταλλαγή γνωματεύσεων: μεταξύ ειδικών 
ιατρών, μεταξύ ειδικού ιατρού και υποστηρικτικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί κλπ), μεταξύ 
ειδικών ιατρών και ασθενών ή τέλος σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν εποπτείες. 

• Οι τηλεσυνεδριάσεις μπορεί να είναι υποστηρικτικές ή να είναι και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας  
• Πολύ σημαντικές κρίνονται οι εξ΄αποστάσεως επείγουσες αξιολογήσεις ως η μόνη εναλλακτική για 

περιπτώσεις που εμφανίζουν τάσεις αυτοκτονίας, ανθρωποκτονίας, οξείες ψυχώσεις κλπ.  
• Ιατροδικαστική τηλεψυχιατρική 
• Εποπτείες ειδικευομένων ψυχιάτρων 
• Παιδοψυχιατρική και οικογενειακή συμβουλευτική σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 
Οι υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής να προσφέρονται χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του συστήματος εικονοδιάσκεψης (βλ. 
A.4.5.1.9). 
 

A.4.3 Δομή Συστήματος Τηλεϊατρικής ΕΔιΤ 

Συνοπτικά το ΕΔιΤ θα  διαθέτει δομές σε τέσσερα διακριτά επίπεδα λειτουργίας ως ακολούθως: 
 

• Επίπεδο 1: Κέντρα Υγείας και τρία ΠΠΙ (Περιφερειακή Μονάδα ΕΔιΤ) 
• Επίπεδο 2: Περιφερειακά Νοσοκομεία (Υποστηρικτική Μονάδα ΕΔιΤ) 
• Επίπεδο 3: Κεντρικά Νοσοκομεία (Υποστηρικτική Μονάδα ΕΔιΤ) 
• Επίπεδο 4: Κέντρο Εφημεριών ΕΔιΤ (Κέντρο συντονισμού εφημεριών που στεγάζεται στο ΕΚΕΠΥ) 
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Το ΕΔΙΤ με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό πρέπει να αναπτυχθεί στα παρακάτω σημεία: 
 
Επίπεδο 1: Κέντρα Υγείας και τρία ΠΠΙ (Περιφερειακές Μονάδες ΕΔιΤ ) τα οποία θα διαθέτουν Σταθμούς Τηλειατρικής 
Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ). 

1. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 
2. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" 
3. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 
4. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 
5. Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 
6. Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 
7. Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ 
8. Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ 
9. Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ 
10. Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 
11. Κ.Υ. ΘΗΡΑΣ 
12. Κ.Υ. ΙΟΥ 
13. Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
14. Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
15. Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ 
16. Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ 
17. Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ 
18. Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ 
19. Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
20. Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ 
21. Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ 
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22. Π.Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
23. Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ 

 
Επίπεδο 2: Περιφερειακά Νοσοκομεία (Υποστηρικτικές μονάδες ΕΔιΤ) τα οποία θα διαθέτουν Σταθμούς Τηλειατρικής 
Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) και Σταθμούς Τηλειατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) 
 

1. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" 
2. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
3. Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 
4. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ" 
5. Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" 

 
Επίπεδο 3: Κεντρικά Νοσοκομεία  (Υποστηρικτικές μονάδες ΕΔιΤ) τα οποία θα διαθέτουν  Σταθμούς Τηλειατρικής Ιατρού 
Συμβούλου (ΣΤΙΣ) 

1. Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" 
2. Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" 
3. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 
4. Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 
5. Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ" 
6. Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 
7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Επίπεδο 4: Κέντρο Εφημεριών ΕΔΙΤ (Κέντρο συντονισμού εφημεριών που στεγάζεται στο ΕΚΕΠΥ) το οποίο θα διαθέτει  
Σταθμό Τηλειατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ).  
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Στη συνέχεια απεικονίζονται οι Μονάδες Υγείας όπου προβλέπεται να είναι εγκατεστιμένο ΕΔιΤ: 
 

 
Ανάπτυξη Μονάδων Υγείας με εξοπλισμό ΕΔΙΤ στο Βόρειο Αιγαίο 

 

 
 

Ανάπτυξη Μονάδων Υγείας με εξοπλισμό ΕΔιΤ στις Κυκλάδες.  
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Ανάπτυξη Μονάδων Υγείας με εξοπλισμό ΕΔιΤ στα Δωδεκάνησα. 

 

 
 

Ανάπτυξη Μονάδων Υγείας με εξοπλισμό ΕΔιΤ στην Αττική και στα νησιά του Σαρωνικού. 
 

 
Η εμπειρία από μια ιατρική εξέταση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται 
μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Η φιλοσοφία και φιλοδοξία του απαιτούμενου συστήματος τηλεϊατρικής είναι η παροχή 
αποτελεσματικών και ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών προς ασθενείς απομακρυσμένων περιοχών, όπου η πρόσβαση σε 
τέτοιες υπηρεσίες είναι δυσχερής, με τρόπο όμως που να προάγει την εμπειρία του ασθενούς και να μην τον αναγκάζει σε 
ένα ταξίδι, πολύ περισσότερο όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Επομένως το προτεινόμενο σύστημα τηλεϊατρικής πρέπει 
να εστιάζει: 
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• Πρωτίστως στη δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών εξετάσεων από απόσταση. 

• Στη διατήρηση της εμπειριάς μιας ζωντανής ιατρικής επίσκεψης. 
 
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα παράλληλης χρήσης του συστήματος για διαφορετικούς σκοπούς. Δηλαδή 
ορισμένα σημεία να μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για εκπαίδευση, άλλα για παροχή συμβουλευτικής 
ιατρικής, ψυχιατρικής και κοινωνικής ιατρικής ή και για τηλεδιάσκεψη διοικητικών στελεχών (π.χ. Διοικητές Νοσοκομείων 
με ΥΥ). 
 

A.4.4 Αρχιτεκτονική Δικτύου Τηλεϊατρικής 

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο προαναφερόμενος τρόπος λειτουργίας και να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, είναι 
αναγαία η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα αποτελείται από: 

• Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) που θα αναπτυχθούν στην περιφέρεια όπως π.χ. σε Κέντρα 
Υγείας και ΠΠΙ. 

• Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) που θα αναπτυχθούν κεντρικά όπως π.χ. σε επίπεδο 
Περιφερειακού ή Κεντρικού νοσοκομείου. 

• Ενιαίο κέντρο δεδομένων (Data Centre) 
 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ
( IP/MPLS)

Κέντρο Δεδομένων ΕΔΙΤ

 

Μεταγωγέας 
Τηλεϊατρικής

Δρομολογητής 
Τηλεϊατρικής

Δρομολογητής 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ)

LAN Ιατρικής Μονάδας 
(Υφιστάμενη κατάσταση)

Δρομολογητής 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

 
LAN ΕΚΕΠΥ (Υφιστάμενη 

κατάσταση)

Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ)

Ιατρικά Οργανα 
Τηλεμετρίας

Μονάδα 
Τηλεϊατρικής

Μεταγωγέας 
Τηλεϊατρικής

Δρομολογητής 
Τηλεϊατρικής

Τηλέφωνο 
IP

Σταθμός 
Εργασίας

Σύστημα 
Εικονοδιάσκεψης

Τηλέφωνο 
IP

Σύστημα 
Εικονοδιάσκεψης

Σταθμός 
Εργασίας

 

Δρομολογητής 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

LAN Ιατρικής Μονάδας 
(Υφιστάμενη κατάσταση)

Προτεινό
μενη αρχιτεκτονική του δικτύου τηλεϊατρικής 

 
 
Η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων τηλεϊατρικής θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από ευρυζωνικά δίκτυα και 
κατάλληλα λογισμικά επικοινωνίας, κάνοντας αποκλειστική χρήση του δικτυακού πρωτοκόλου TCP/IP και των υπηρεσιών 
MPLS του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.Θα πρέπει επίσης αυτή να υλοποιείται με την ανάπτυξη τριών λογικά ανεξαρτήτων καναλιών 
επικοινωνίας μεταξύ των δύο τύπων σταθμών: 

• Ενός καναλιού για τη μεταφορά εικόνας υψηλής ευκρίνειας και ήχου για την προσωπική επικοινωνία μεταξύ του 
Ιατρού Ασθενούς - του ασθενή και του Ιατρού Συμβούλου 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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• Ενός καναλιού για τη μεταφορά των ενδείξεων των διαφόρων διαγνωστικών οργάνων, από τη Μονάδα 
Τηλεϊατρικής του ΣΤΙΑ προς τη Μονάδα Τηλεϊατρικής του ΣΤΙΣ . 

• Ενός παράλληλου βοηθητικού καναλιού για τη μεταφορά άλλων τηλεϊατρικών πληροφοριών, νέων ή 
υπαρχόντων, σε ψηφιακή επίσης μορφή που δεν προέρχονται από τη Μονάδα Τηλεϊατρικής του ΣΤΙΑ (π.χ. PACS, 
RIS, κλπ) 

 
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του δικτύου τηλεϊατρικής επίσης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Να επιτρέπει δύο τύπους τηλεϊατρικών συνδέσεων: 
       α) Από σημείο προς σημείο 
       β) Από σημείο προς πολλαπλά σημεία (π.χ. για τηλεκπαίδευση) 

• Η αρχική πρόσβαση στην υπηρεσία πρέπει να γίνεται μέσω της εφαρμογής Τηλεϊατρικής και μόνο από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

• Το κλείσιμο του ιατρικού ραντεβού θα πρέπει να γίνεται επίσης από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, μέσα από την 
τηλεϊατρική πύλη ή από το κέντρο κλήσεων (το οποίο δεν αποτελεί μέρος του παρόντος έργου). Τα συστήματα 
αυτά θα πρέπει να  παρέχουν επίσης πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα του συστήματος 
σε ιατρούς και σταθμούς τηλεϊατρικής. (ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ). 

• Ολη η επικοινωνία δεδομένων (ήχου, εικόνας και ιατρικές μετρήσεις) θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή και 
κρυπτογραφημένο τρόπο. 

 
Ως δίκτυο κορμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 ( βλ παρακάτω πίνακα με υφιστάμενες συνδέσεις), 
το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του παραπάνω σχεδιασμού. Κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής πρέπει να διερευνηθεί 
η διαθεσιμότητα, η χωρητικότητα και οι υπηρεσιες του δικτύου στα προτεινόμενα σημεία ανάπτυξης του συστήματος 
τηλειατρικής και να προταθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις των συνδέσεων. Οι αναβαθμίσεις που θα απαιτηθούν στην 
χωρητικότητα των συνδέσεων, δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντως και θα υλοποιηθούν με ευθύνη της 2ης ΥΠΕ. 
 
 
 
A/A ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ_ΠΡΟΣ

ΒΑΣΗΣ_ΣΥΖ ΙΙ 
ΤΥΠΟΣ_ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ_

ΣΥΖΕΥΞΙΣ_ΙΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΟΠΤΙΚΟ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩ
Ν ΔΙΚΤΥΩΝ 

(MAN) 

ΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 

1 ΝΓΝ-ΚΥ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
"ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

2 Κρατικό 
Θεραπευτήριο-ΚΥ 
Λέρου 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

3 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

4 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

5 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΗΛΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

6 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΘΗΡΑΣ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

7 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

8 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΡΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 1 1 

9 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΗΝΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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A/A ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ_ΠΡΟΣ
ΒΑΣΗΣ_ΣΥΖ ΙΙ 

ΤΥΠΟΣ_ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ_
ΣΥΖΕΥΞΙΣ_ΙΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΟΠΤΙΚΟ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩ

Ν ΔΙΚΤΥΩΝ 
(MAN) 

ΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 

10 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

11 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΔΡΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

12 Π.Π.Ι. ΑΓ. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ADSL ADSL     

13 Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ADSL ADSL     

14 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΙΓΙΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

15 ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ   1 

16 ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΑΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

17 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

18 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

19 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΣΑΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

20 ΓΝ ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"  

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΑΜΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 1 1 

21 ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
"ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"  

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 1 1 

22 ΝΓΝ ΧΙΟΥ 
"ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"  

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 1 1 

23 ΓΝ ΣΥΡΟΥ 
"ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & 
ΠΡΩΪΟ"  

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 1 1 

24 ΓΝ-ΚΥ ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ   1 

25 ΓΝ ΡΟΔΟΥ  ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 1 1 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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A/A ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ_ΠΡΟΣ
ΒΑΣΗΣ_ΣΥΖ ΙΙ 

ΤΥΠΟΣ_ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ_
ΣΥΖΕΥΞΙΣ_ΙΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΟΠΤΙΚΟ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩ

Ν ΔΙΚΤΥΩΝ 
(MAN) 

ΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 

26 ΓΝ-ΚΥ Νάξου ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 1 1 

27 ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"  

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ   1 

28 ΠΓ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
"ΜΕΤΑΞΑ"  

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ   1 

29 ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
"ΤΖΑΝΕΙΟ"  

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ   1 

30 ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
"ΘΡΙΑΣΕΙΟ"  

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ   1 

31 ΠΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ   1 

32 ΕΚΕΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ   1 

33 ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΤΜΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ
ΟΥ 

ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ   1 

34 ΠΓΝ ΒΟΥΛΑΣ 
"ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ"  

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  1 

35 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
"ΔΑΦΝΙ"  

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  1 

36 Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΟΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ  1 

Συνδέσεις φορέων υγείας στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2» 
 
 
 
Τα σημεία ενδιαφέροντος του έργου αναλύονται στη συνέχεια: 
 
Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) 
Ο ΣΤΙΑ είναι ο φυσικός χώρος ο οποίος υποδέχεται τον ασθενή και μέσα στον οποίο γίνεται η εξέταση, παρουσία του  
ιατρού. Είναι εγκατεστημένος σε απομακρυσμένη Υγειονομική Μονάδα και σκοπός του είναι να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
πρόσβασης σε εξεικευμένες ιατρικές υπηρεσίες των ιατρών που υπηρετούν εκεί.με απώτερο σκοπό την βελτίωση των 
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στον τοπικοό πληθυσμό μέσω του ΕΣΥ. Προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά ο 
ΣΤΙΑ θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Ευρυζωνική πρόσβαση στο δίκτυο τηλεϊατρικής μέσω του δικτύου κορμού και με αποκλειστική χρήση του 
πρωτοκόλου ΙΡ. Η πρόσβαση να είναι μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ με χρήση τεχνολογίας VPN. Οι απαιτήσεις σε 
εύρος ζώνης αναλύονται στο κεφάλαιο A.4.6.3- Πλάνο Δικτυακής Χωρητικότητας. 
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• Απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό για την υλοποίηση της πρόσβασης στο δίκτυο τηλεϊατρικής. 

• Σύστημα εικονοδιάσκεψης υψηλής ευκρίνειας. 
• ΙΡ τηλεφωνική συσκευή. 
• Διαγνωστικό εξοπλισμό που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

1. Αποσπόμενη Ψηφιακή κάμερα γενικής εξέτασης  
2. Ενδοσκόπιο με δυνατότητα υποδοχής ωτορινολαρυγγοσκοπίου, οφθαλοσκοπίου και 

δερματοσκοπίου κατ’ ελάχιστον 
3. Ψηφιακό τηλεμετρικό στηθοσκόπιο 
4. Ψηφιακό όργανο καταγραφής τουλάχιστον των εξής ζωτικών σημάτων: καρδιακός παλμός, 

θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, κορεσμός οξυγόνου αίματος, δείκτης μάζας σώματος 
5. Ηλεκτροκαρδιογράφο 

• Μονάδα που υποστηρίζει τον παραπάνω διαγνωστικό εξοπλισμό και το διασυνδέει με το σύστημα Τηλεϊατρικής. 
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή με εφαρμογή μεταφοράς ψηφιακής εικόνας για ακτινογραφίες και άλλες ιατρικές 

απεικονίσεις καθώς και  δυνατότητα μεταφοράς οποιουδήποτε άλλου βιοϊατρικού ψηφιακού σήματος από 
υφιστάμενο βιοιατρικό εξοπλισμό. 

• Απαραίτητη επίπλωση, φωτισμό και ηχομόνωση για μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.  
 
 

Ιατρικά Οργανα 
Τηλεμετρίας

Μονάδα 
Τηλεϊατρικής

Μεταγωγέας 
Τηλεϊατρικής

Δρομολογητής 
Τηλεϊατρικής

Τηλέφωνο 
IP

Σταθμός 
Εργασίας

Σύστημα 
Εικονοδιάσκεψης

 
Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς 

 
Στο κεφάλαιο «A.4.5.1.18- Προδιαγραφές Χώρων Τηλεϊατρικής» δίνονται οι βασικές απαιτούμενες προδιαγραφές για την 
φυσική διαμόρφωση κάθε Σταθμού Τηλειατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ). 
 
Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) 
Ο ΣΤΙΣ αποτελεί το άλλο άκρο μιας συνόδου τηλεϊατρικής. Διαθέτει τον απαραίτητο απεικονιστικό εξοπλισμό, 
προκειμένου να εμφανίζονται στον Σύμβουλο ιατρό τα δεδομένα, οι ζωτικές ενδείξεις και η εικόνα του εξεταζομένου. 
Διαμορφώνεται όπως και ένας ΣΤΙΑ, με μόνη διαφορά ότι δεν διαθέτει διαγνωστικά αλλά μόνο απεικονιστικά όργανα. 
Προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά ο ΣΤΙΣ θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: 
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• Ευρυζωνική πρόσβαση στο δίκτυο τηλεϊατρικής μέσω του δικτύου κορμού και με αποκλειστική χρήση του 
πρωτοκόλου ΙΡ. Η πρόσβαση να είναι μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ με χρήση τεχνολογίας VPN. Οι απαιτήσεις σε 
εύρος ζώνης αναλύονται στο κεφάλαιο A.4.6.3- Πλάνο Δικτυακής Χωρητικότητας. 

• Απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό για την υλοποίηση της πρόσβασης στο δίκτυο τηλεϊατρικής. 
• Σύστημα εικονοδιάσκεψης υψηλής ευκρίνειας. 
• ΙΡ τηλεφωνική συσκευή. 

• Απεικονιστικό  εξοπλισμό που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο Ακουστικό Τηλεμετρικού Στηθοσκοπίου. 
• Μονάδα που υποστηρίζει τον παραπάνω απεικονιστικό εξοπλισμό και το διασυνδέει με το σύστημα 

Τηλεϊατρικής. 

• Ηλεκτρονικό υπολογιστή με εφαρμογή λήψης ψηφιακής εικόνας για ακτινογραφίες και άλλες ιατρικές 
απεικονίσεις καθώς και  δυνατότητα μεταφοράς οποιουδήποτε άλλου βιοϊατρικού ψηφιακού σήματος από 
υφιστάμενο βιοιατρικό εξοπλισμό. 

• Απαραίτητη επίπλωση, φωτισμό και ηχομόνωση για μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.  
 
 
 

Μεταγωγέας 
Τηλεϊατρικής

Δρομολογητής 
Τηλεϊατρικής

Τηλέφωνο 
IP

Σταθμός 
Εργασίας

Σύστημα 
Εικονοδιάσκεψης

 
Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου 

 
Κέντρο Δεδομένων 
Στο κέντρο δεδομένων θα πρέπει να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός ελέγχου όλου του δικτύου τηλεϊατρικής. Η προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική δικτύου τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να εξασφαλίζει τις εσωτερικές ανάγκες τηλεδιασκεψης καθώς και 
επικοινωνία με εξωτερικά IP δίκτυα τηλεδιάσκεψης (π.χ. Δίκτυο τηλεδιάσκεψης ΕΚΕΠΥ) με την χρήση δημόσιων δικτύων 
όπως το Internet.  
 
Αναλυτικότερα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

• Απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό και ευρυζωνική πρόσβαση στο δίκτυο κορμού. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τους κεντρικούς δικτυακούς μεταγωγείς και το σύστημα δικτυακής ασφαλείας σε διάταξη 
πλεονασμού (redundancy). 

• Εξυπηρετητή τηλεϊατρικής σε διάταξη πλεονασμού (redundancy). 
• Εξυπηρετητή εφαρμογών τηλεϊατρικής πύλης. 
• ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο σε διάταξη πλεονασμού (redundancy). 

• Κεντρικό Σύστημα Τηλεδιάσκεψης (MCU, Σύστημα Ελέγχου Σηματοδοσίας, Εξυπηρετητής Περιεχομένου).  
• Κεντρικό σύστημα διαχείρισης δικτυακών συσκευών. 
• Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας. 
• Εξοπλισμός διαμόρφωσης Κέντρου Δεδομένων (κλιματιστικά, ικριώματα, καλωδίωση, UPS κλπ) 
• Σύστημα Ασφαλούς πρόσβασης 
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ
( IP/MPLS)

Κεντρικό FIREWALL

Κεντρικό FIREWALL

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ-
REDUNDANCY

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
MCU - Σύστημα Ελέγχου Σηματοδοσίας

IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ -
REDUNDANCY

Κεντρικός
 Δρομολογητής ΕΔΙΤ

Κεντρικός
 Δρομολογητής ΕΔΙΤ

Μεταγωγέας DMZ

Μεταγωγέας DMZ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ

 (NMS)

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 
ΠΥΛΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κεντρικός Μεταγωγέας

Κεντρικός Μεταγωγέας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δρομολογητής 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

LAN ΕΚΕΠΥ
  (Υφιστάμενη Υποδομή)

 
Κέντρο Δεδομένων ΕΔΙΤ 

 
 

Η αρχιτεκτονική πάνω απ’ όλα θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού 
δικτύου. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται δύο ξεχωριστά συστήματα ελέγχου σηματοδοσίας, ένα για την κάλυψη των 
εσωτερικών αναγκών και ένα για την κάλυψη των επικοινωνιών με εξωτερικά δίκτυα (όπως π.χ. το δίκτυο τηλεδιάσκεψης 
του ΕΚΕΠΥ).  
 
 

A.4.4.1 Aξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού 
Η παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής σε απόμακρυσμένα Π.Ι. Π.Π.Ι. θα επιδιωχθεί να υλοποιηθεί με την λειτουργία του 
υφιστάμενου εξοπλισμού, που αποτελείται από: 

• Τερματικούς Σταθμούς στα Π.Π.Ι. (Αγαθονησίου. Νισύρου, Χάλκη, Σύμη, Μεγίστη,Κάσος,Τήλος, Αστυπάλαια, 
Ψαρρά) 

• Σύστημα υπηρεσίας εικονοδιάσκεψης και συνεργατικότητας.  
• Κεντρικό σταθμό αναφοράς (Νοσοκομείο Σύρου) 

 
Οι υφιστάμενοι τερματικοί Σταθμοί Υγείας που θα αποδεσμευτούν από τα Κέντρα Υγείας όπου θα υπάρξει σταθμός ΕΔιΤ 
(ΣΤΙΑ), θα μεταφερθούν σε απομακρυσμένα Π.Π.Ι. όπου δεν υπάρχει υποδομή τηλεϊατρικής. 
 
Στην υφιστάμενη δομή, η επικοινωνία των τερματικών Σταθμών Υγείας θα μπορεί να γίνει είτε μεσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
(όπου αυτό υφίσταται) ή εναλλακτικά μέσω υπηρεσίας ADSL.Στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται ADSL σύνδεση με το 
Internet, μετά την μελέτη εφαρμογής η αναθέτουσα αρχή (2η ΥΠΕ) θα προβεί στην προμήθεια αυτών των συνδέσεων. 
 
 H  αρχιτεκτονική του συστήματος περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σταθμός Τηλεϊατρικής
Ιατρού Συμβούλου

Σταθμός Τηλεϊατρικής
Ιατρού Συμβούλου

Σταθμός Τηλεϊατρικής
Ιατρού Συμβούλου

Internet

T

P

T

P

T

P

Τερματικός Σταθμός Υγείας

Τερματικός Σταθμός Υγείας

Τερματικός Σταθμός Υγείας

 
Αρχιτεκτονική του δικτύου τηλεϊατρικής στα Π.Ι  και Π.Π.Ι. 

 
Η πλατφόρμα εικονοδιάσκεψης και συνεργατικότητας που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί ο υφιστάμενος 
εξοπλισμός  πρέπει να προβλέπει : 

• Τη μεταφορά του ελέγχου και λειτουργίας από τον Τερματικό Σταθμό Υγείας στο σταθμό του Σύμβουλου 
Ιατρού(Desktop sharing). 

• Τη δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας του υγειονομικού προσωπικού που εμπλέκεται στην κάθε συνεδρία 
(Conference). 

 
Ως δίκτυο κορμού για τους Τερματικούς Σταθμούς Υγείας προτείνεται η χρήση του δικτύου Internet, το οποίο πληροί τις 
απαιτήσεις του παραπάνω σχεδιασμού. Ωστόσο η πρόταση του Αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα 
και την ασφάλεια της εφαρμογής Τηλεϊατρικής στα προτεινόμενα σημεία που θα εγκατασταθούν οι Τερματικοί Σταθμοί 
Υγείας. 
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A.4.5 Υποσυστήματα & Προδιαγραφές Υποσυστημάτων 

Το σύνολο της λύσης που θα προτείνει ο υποψηφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα υποσυστήματα που 
περιγράφονται στη συνέχεια με τις αντίστοιχες για αυτά προδιαγραφές. 
 

A.4.5.1 Υποσύστημα Τηλεϊατρικής 
Το υποσύστημα Τηλεϊατρικής θα πρέπει να αποτελείτε από τα παρακάτω στοιχεία εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών: 

A.4.5.1.1 Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς ΣΤΙΑ 
Ο ΣΤΙΑ πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό για την υλοποίηση της πρόσβασης στο δίκτυο τηλεϊατρικής. 
• Μονάδα Τηλεϊατρικής (βλ. C.3.8) 
• Διαγνωστικό Ιατρικό Εξοπλισμό (βλ. C.3.9) 
• Σύστημα εικονοδιάσκεψης υψηλής ευκρίνειας. (βλ. C.3.11) 

• Μετασχηματιστή απομόνωσης (βλ. C.3.30) 
• ΙΡ τηλέφωνο (βλ. C.3.12) 
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή με το απαραίτητο λογισμικό Τηλειατρικής που θα έχει κατ’ ελάχιστον δυνατότητες 

μεταφοράς ψηφιακής εικόνας για ακτινογραφίες και άλλες ιατρικές απεικονίσεις, δυνατότητες αποστολής 
ψηφιακών εικόνων, ανάγνωσης ψηφιακών εικόνων, αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφία, διαχείρισης 
διαθεσιμότητας σταθμών Τηλειατρικής (ΣΤΙΑ - ΣΤΙΣ) και δυνατότητες διασύνδεσης με εφαρμογές Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Ασθενούς με αναγνωρισμένα πρότυπα διαλειτουργικότητας (π.χ. HL7) (βλ. C.3.24) 

• Απαραίτητη επίπλωση 
 
Στην  παράγραφο A.4.5.1.18 Χώροι Τηλεϊατρικής δίνονται τεχνικές συστάσεις για την φυσική διαμόρφωση ενός ΣΤΙΑ. (βλ. 
C.3.16) 
 

A.4.5.1.2 Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου –ΣΤΙΣ 
Ο ΣΤΙΣ Διαμορφώνεται όπως και ένας σταθμός ΣΤΙΑ, με τις εξής διαφορές 
• δεν διαθέτει διαγνωστικό τηλεμετρικό εξοπλισμό,  
• δεν διαθέτει το μετασχηματιστή απομόνωσης και  
• διαθέτει μόνο ακουστικά ηλεκτρονικού στηθοσκοπίου προκειμένου ο γιατρός Σύμβουλος να μπορεί να ακούσει σε 
πραγματικό χρόνο τους ήχους του ηλεκτρονικού στηθοσκοπίου του ΣΤΙΑ 

Για αναλυτικές προδιαγραφές (βλ. C.3.7).  
 

A.4.5.1.3 Μονάδα Τηλεϊατρικής 
Η μονάδα Τηλεϊατρικής θα πρέπει να αποτελείται από εξοπλισμό ή/και λογισμικό προκειμένου να: 

• Εξυπηρετούνται οι εφαρμογές Τηλειατρικής του ΕΔιΤ (Τηλεδιάγνωση–τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση-
τηλεψυχιατρική) 

• Διασυνδέεται ο Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός του έργου. 
• Πραγματοποιείται η συλλογή και αποστολή δεδομένων από τα ιατρικά όργανα των ΣΤΙΑ στους ΣΤΙΣ. 

 
Η Μονάδα Τηλεϊατρικής θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από το προτεινόμενο σύστημα εικονοδιάσκεψης που θα 
προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος. Η Μονάδα Τηλεϊατρικής θα πρέπει να  έχει τη δυνατότητα αποστολής ψηφιακών 
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εικόνων, των ιατρικών εργαλειων που θα είναι συνδεδεμενες με αυτή, υψηλής ποιότητας, κατάλληλων για ιατρκές 
εξετάσεις (ενδοσκοπίων) (βλ. C.3.21).  
 

A.4.5.1.4 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός 
Ο Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός που θα προσφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 
 
Ενδοσκοπική Μονάδα – θα πρέπει να παρέχει τις θύρες για τη διασύνδεση των αναλογικών ή ψηφιακών 
Οφθαλμοσκοπίων, Δερματοσκοπίων, Ρινο-λαρυγγοσκοπίων και Ωτοσκοπίων. Θα πρέπει να επιτρέπει να αποδίδει 
ομοιόμορφο Βίντεο υψηλής Ανάλυσης ώστε να εξασφαλίζει ζωντανό χρώμα και σαφήνεια εικόνας για το καθορισμό των 
παθολογιών. Η πηγή φωτός που θα διαθέτει θα πρέπει να παράγει εικόνες αρίστης ποιότητας, οι οποίες απαιτούνται για 
ακριβείς διαγνώσεις.  Θα πρέπει να είναι συμβατό με οπτικά όργανα όπως τα όργανα που περιγράφονται στην παρούσα 
ενότητα.  

Ωτοσκόπιο-Ενδοσκόπιο – θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο όργανο που προσφέρει τη δυνατότητα για εμπεριστατωμένες 
ωτορινολαρυγγολογικές εξετάσεις. Να συνδυάζει τις λειτουργίες ενός ωτοσκοπίου υψηλής απόδοσης, ενός ρινοσκοπίου 
και ενός λαρυγγοσκοπίου σε μια ενιαία διαγνωστική συσκευή που καλύπτει πλήρως τις ωτορινολαρυγγολογικές ανάγκες 
ενός ιατρείου. Να είναι εύκολο στη χρήση για τη διεξαγωγή εξετάσεων του εξωτερικού αυλού των αυτιών, του τυμπάνου 
αυτιών, και του μέσου αυτιού. Επιπλέον θα πρέπει να αποδίδει άριστες εικόνες στην εξέταση του κατώτερου λάρυγγα και 
του ανώτερου τμήματος του φάρυγγα και να παρέχει ένα εξαιρετικά σαφές, και ευρύ οπτικό πεδίο. Τέλος θα πρέπει να 
δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης στην Ενδοσκοπική μονάδα. 

Δερματοσκόπιο – Θα πρέπει να παρέχει ενσωματωμένα και εύχρηστα χειριστήρια εστίασης. Η αποσπώμενη 
κεφαλή επαφής του θα πρέπει να παρέχει εύκολο καθαρισμό και αποστείρωση. Η χιλιοστομετρική κλίμακα της κεφαλής 
επαφής θα πρέπει να επιτρέπει τη μέτρηση δερματικών κακώσεων. Θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη και την παιδιατρική καθώς και από ειδικούς δερματολόγους, για να διαγνώσουν τις συνθήκες, 
να τεκμηριώσουν και να αρχειοθετήσουν τις κακώσεις του δέρματος. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα του 
Δερματοσκοπίου να συνδέεται στην Ενδοσκοπική μονάδα. 

Οφθαλμοσκόπιο - Είναι η ψηφιακή εκδοχή του Βίντεο-Οφθαλμοσκοπίου που χρησιμοποιείται στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη από τους οφθαλμιάτρους παγκοσμίως, για οφθαλμολογικές εξετάσεις του αμφιβληστροειδούς. Το 
προτεινόμενο από τον υποψήφιο ανάδοχο οφθαλμοσκόπιο θα πρέπει να παρέχει τα εξής: 

• Επισκόπηση και ανίχνευση του αμφιβληστροειδή, της αρχής του οπτικού νεύρου, των 
αμφιβληστροειδών αρτηριών, μέσω της κόρης. 

• Σύλληψη εικόνων με τη βοήθεια του παγώματος για πιο εκτεταμένη μελέτη. Η εστίαση στο προσοφθάλμιο να 
είναι ίση με την εικόνα στο βίντεο μόνιτορ.  

 
Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης στην Ενδοσκοπική μονάδα. 
 
Τηλεμετρικό Στηθοσκόπιο – Ο Υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει Τηλεμετρικό Στηθοσκόπιο το οποίο θα έχει 
χαμηλές απαιτήσεις όσον αφορά το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προκειμένου να διευκολύνεται η μετάδοση των 
δεδομένων από τον ΣΤΙΑ στον ΣΤΙΣ.  Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Εύρος συχνοτήτων: 20Hz έως 1400Hz σε χαμηλό εύρος ζώνης (19,2 Kb/s) 
• Αποσπώμενο εξάρτημα στήθους 
• Δυνατότητα ρύθμισης ήχου 
• Δυνατότητα λειτουργίας ως πομπός και ως δέκτης 
• Αυτόματη αλλαγή από λειτουργία δέκτη σε λειτουργία πομπού όταν προσαρμόζεται το αποσπώμενο εξάρτημα 

στήθους. 
• Δυνατότητα ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων (από 20Hz) 
• Δυνατότητα προέκτασης μέχρι τις υψηλές συχνότητες των 1400Hz 
• Χρήση καναλιού δεδομένων εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για αποστολή καρδιακών ή πνευμονικών ήχων παράλληλα 

με την αποστολή ήχου και βίντεο της τηλεδιάσκεψης 
• Επιλογές επικοινωνίας δεδομένων 
• Ενσύρματη σύνδεση με Η/Υ μέσω σειριακής θύρας, usb ή ισοδύναμα. 
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Μόνιτορ Ενδείξεων Ζωτικών Σημείων – Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να παρασχεθεί φορητή συσκευή μικρών 
διαστάσεων με ευδιάκριτη και φωτεινή οθόνη που καταγράφει και μεταδίδει τα εξής ζωτικά σήματα: 
 

• Καρδιακό Ρυθμό 
• Αναίμακτη Πίεση 
• Μέση Αρτηριακή Πίεση 
• Αναπνοές. 
• SpO2 
• Θερμοκρασία 

 
Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων του ασθενούς όπως: 
 

• Βάρος  
• Ύψος 
• Ρυθμό Αναπνοής 
• Κλίμακα Πόνου 

 
Τέλος θα πρέπει να μπορεί να υπολογίζει το Δείκτη Μάζας Σώματος και να υποστηρίζει την αποθήκευση σε μνήμη και 
ανάκτηση των Εξετάσεων για περαιτέρω διάγνωση. 

 

Εξεταστική Κάμερα - Η Εξεταστική Κάμερα αποτελεί διαγνωστική συσκευή που θα πρέπει να συνδυάζει ισχυρή 
μεγέθυνση, αυτόματη εστίαση, λήψη κινούμενων καρέ και ηλεκτρονική πόλωση εικόνας. Η προσφερόμενη από τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο συσκευή θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στις πρώτες βοήθειες, 
στη δερματολογία, στην οφθαλμολογία, στη περίθαλψη πληγών και να μπορεί να χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση της 
σεξουαλικής κακοποίησης ή την κακοποίηση παιδιών.  

 
Ηλεκτροκαρδιογράφος – Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο ανάδοχο, ηλεκτροκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι 12 
απαγωγών και να χρησιμοποιείται ως περιφερειακή μονάδα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop & Laptops) καθώς 
και σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Χειρός. Θα πρέπει να συνδυάζει ευκολία χρήσης, φορητότητα και ευελιξία. Θα πρέπει 
να συνδέεται σε ένα Η/Υ προκειμένου να μετατρέπεται σε ένα Κλινικό Μόνιτορ παρακολούθησης Βιοσημάτων με 
δυνατότητα καταγραφής τους. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο ανάδοχο, ηλεκτροκαρδιογράφος θα πρέπει να 
επιτρέπει την μετάδοση των πληροφοριών με χρήση του πρωτοκόλλου TCP/IP. Εναλλακτικά θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα αποστολής email σε αρχείο pdf για διερεύνηση της πιθανότητας περαιτέρω παρακολούθησης. 
 
Σημειώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά δήλωσης 
συμβατότητας (Declaration of Conformity) του Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού, σύμφωνα με την 93/42/EEC. 
 
Επιπλέον ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι ο Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός θα πρέπει να λειτουργεί 
απροβλημάτιστα σε σημεία των οποίων οι κλιματολογικές συνθήκες αποκλείνουν από τις κανονικές τιμές (θερμοκρασία, υγρασία, ή/ 
και ατμοσφαιρική πίεση). 
 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 
Συμμόρφωσης (βλ.C.3.8) 
 
 

A.4.5.1.5 Μεταγωγείς τοπικού δικτύου 
Οι  μεταγωγείς τοπικού δικτύου ( Ethernet) που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του έργου θα  πρέπει να είναι υψηλών 
αποδόσεων. Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των επιμέρους μεταγωγών παρουσιάζονται στους αντίστοιχους Πίνακες 
Συμμόρφωσης  (βλ. C.3.25 Κεντρικός Μεταγωγέας Τοπικού Δικτύου, C.3.25 Μεταγωγέας Τοπικού Δικτύου για τη DMZ, 
C.3.26 Μεταγωγέας Τοπικού Δικτύου ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ) 
 

A.4.5.1.6 Δρομολογητές ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ 
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Οι  δρομολογητές για τους ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υποστηρίζουν 
δρομολόγηση (routing) IPv4/IPv6 πρωτοκόλλων. Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στους σχετικούς 
Πίνακες Συμμόρφωσης (βλ. C.3.28) 

A.4.5.1.7 Μετασχηματιστής απομόνωσης 
Σε κάθε σταθμό τηλεϊατρικής ΣΤΙΑ θα πρέπει να εγκατασταθεί μετασχηματιστής απομόνωσης για την προστασία των 
ασθενών και του υγειονομικού προσωπικού ώστε να παρέχεται ολική απομόνωση της γραμμής, διαρκές φιλτράρισμα 
θορύβου καθώς και κοινός τρόπος καταστολής της λειτουργίας. 
 
Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (βλ. C.3.32 )  

A.4.5.1.8 UPS 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει συσκευή αδιάλειπτου παροχής ρεύματος (UPS) ικανής να υποστηρίξει 
τον κεντρικό εξοπλισμό για τουλάχιστον είκοσι λεπτά της ώρας(20’). Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται 
στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (βλ.C.3.31 ) 
 
 

A.4.5.1.9 Σύστημα Εικονοδιάσκεψης και Συνεργατικότητας 
Οι απαιτήσεις λειτουργίας του Υπουργείου Υγείας και των φορέων του (ΥΠΕ, Νοσοκομεία κτλ), απαιτούν την χρήση 
διαθέσιμων τεχνολογικών πόρων για τη διεξαγωγή ενημερώσεων και το συντονισμό σε πραγματικό χρόνο, πρόσωπο με 
πρόσωπο, με στόχο την άμεση επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες, σε στιγμές που υπάρχει 
ανάγκη να ληφθούν άμεσα κρίσιμες αποφάσεις. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
σύστημα που θα βοηθάει στην ολοκλήρωση της επικοινωνίας μέσω τηλεεικονοδιάσκεψης. 
 
Η αρχιτεκτονική του συστήματος που ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

- Μεταγωγό εικονοδιάσκεψης (MCU) 
- Σύστημα ελέγχου Σηματοδοσίας 

- Εξυπηρετητή Περιεχομένου 
- Τερματικά σημεία στους ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ 
- Σύστημα διαχείρισης 

 
Ο μεταγωγός εικονοδιάσκεψης είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση πολλαπλών τηλεϊατρκών συνόδων, στις 
οποίες εμπλέκονται περισσότερα από δύο άκρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η τηλεκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή ο 
μεταγωγός εικονοδιάσκεψης διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ πολλαπλών σημείων με βάση πληροφορίες 
δρομολόγησης, τις οποίες λαμβάνει από το σύστημα Ελέγχου Σηματοδοσίας. (βλ. C.3.14) 
 
Το σύστημα Ελέγχου Σηματοδοσίας θα πρέπει να ελέγχει την επικοινωνιακή σηματοδοσία μέσα στο δίκτυο τηλεϊατρικής 
(φωνή, εικόνα πλην βιοϊατρικών μετρήσεων) και την δρομολόγηση των κλήσεων μέσα στο δίκτυο τηλεϊατρικής. (βλ. 
C.3.15) 
 
Ο Εξυπηρετητής Περιεχομένου που θα παράσχει ο Υποψήφιος Ανάδοχοςθα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει 
τις συνεδρίες Τηλεδιάσκεψης και Τηλεψυχιατρικής. (βλ. C.3.16) 
 
 
Τα τερματικά σημεία είναι τα συστήματα φυσικής επικοινωνίας μεταξύ ασθενούς και ιατρού στο δίκτυο τηλεϊατρικής. 
Ουσιαστικα είναι τερματικά εικονοδιάσκεψης και ΙΡ τηλέφωνα και αποτελούν μέρος του εξοπλισμού στους σταθμούς 
τηλεϊατρικής (ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ). Τα τερματικά εικονοδιάσκεψης που θα παρασχεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει 
να διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά, κάμερα και οθόνη υψηλής ευκρίνειας 42’’ ή μεγαλύτερη, να υποστηρίζουν κατ’ 
ελάχιστον μετάδοση εικόνας στα 30 fps και ανάλυση 720p και 1080p. Επίσης πρέπει να διαθέτουν τον δικό τους 
κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή εικόνας και ήχου. 
 
Το σύστημα εικονοδιάσκεψης έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε δικτυακές παραμέτρους όπως εύρος ζώνης και δικτυακή 
καθυστέρηση, οι οποίες αναλύονται στο κεφάλαιο A.4.6.3 «Πλάνο Δικτυακής Χωρητικότητας»  μαζί με τις δικτυακές 
απαιτήσεις όλων των υποσυστημάτων του δικτύου τηλεϊατρικής. 
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Τα προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για το κάθε ένα από τα παραπάνω τερματικά σημεία είναι: 

- Η κεντρική υποδομή υποστήριξης και διαχείρισης του συστήματος τηλεδιάσκεψης, να υποστηρίζει συνεδρίες έως 
και 40 ταυτόχρονων συμμετεχόντων με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών (π.χ. 20 συνεδρίες με 2 συμμετέχοντες η 
κάθε μια) με υψηλή ποιότητα (HighDefinition). Να υποστηρίζει  επίσης προγραμματισμό και καταγραφή των 
συνεδριών (Recording και Scheduling). Να μπορεί να διαλειτουργήσει μέσω ασφαλούς firewall traversal με χρήση 
πρωτοκόλλου SIP. 

- Από ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης που στηρίζεται σε μία οθόνη τουλάχιστον 42” ιντσών που θα εγκατασταθεί στα 
ΣΤΙΑ  

- Από ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης που στηρίζεται σε μία οθόνη τουλάχιστον 42” ιντσών που θα εγκατασταθεί στα 
ΣΤΙΣ 

 
Μερικά από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του απαιτούμενου συστήματος είναι: 
 
Υψηλή ποιότητα λειτουργίας: Το ζητούμενο σύστημα τηλεδιασκέψεων πρέπει να συνδυάζει το ζωντανό, υψηλής 
ευκρίνειας βίντεο, με ήχο ποιότητας CD καθώς και καλά εναρμονισμένες με το περιβάλλον συνθήκες λειτουργίας.  
 
Ευκολία στη χρήση: Το σύστημα τηλεδιασκέψεων πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ απλό 
και φιλικό προς τον χρήστη. Επίσης πρέπει να ενσωματώνει τη δυνατότητα συνεργασίας με απλά καθημερινά ηλεκτρονικά 
εργαλεία παραγωγικότητας γραφείου καθώς και με ένα μόνο πλήκτρο να πραγματοποιεί την κλήση με το σύστημα 
συνδιάσκεψης την ώρα της συνάντησης (π.χ. μέσα από την εφαρμογή τηλειατρικης).  Πρέπει επίσης να απαιτείται η 
ελάχιστη αναγκαία εκπαίδευση για τον χρήστη και η μικρότερη δυνατή υποστήριξη από το τμήμα Πληροφορικής.  
 
Αξιοπιστία στη λειτουργία: Το ζητούμενο σύστημα τηλεδιασκέψεων πρέπει να εκμεταλλεύεται το υψηλής 
διαθεσιμότητας δίκτυο και την υποδομή Ενοποιημένων Επικοινωνιών, προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες 
αξιοπιστία «ήχου κλήσης» και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με άλλες εφαρμογές φωνής και βίντεο. 
 
Ποιότητα εικόνας: Απαιτείται να υπάρχει απόδοση εικόνας high definition στα 30 frames ανά δευτερόλεπτο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνάντησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου διάσπαση της προσοχής που σχετίζεται με τα 
εικονοστοιχεία, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς συγκέντρωσης και ροής της τηλεδιάσκεψης. 
 
Spatial audio: Το προτεινόμενο σύστημα τηλεδιάσκεψης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συντονίζει με ακρίβεια τις 
εικόνες και τις φωνές των συμμετεχόντων για να διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας). Πρέπει επίσης να 
διαθέτει ανεξάρτητο, full duplex κανάλι ήχου – αριστερά, κεντρικά και δεξιά – για κάθε τμήμα του βίντεο, προκειμένου οι 
συμμετέχοντες σε μία σύσκεψη και οι φωνές τους να συνδέονται με ακρίβεια σε ένα ολοκληρωμένο ηχητικό περιβάλλον.  
Πολύ μικρό χρόνο καθυστέρησης: Πρέπει να εξασφαλίζεται ο πολύ μικρός χρόνος καθυστέρησης ανάμεσα στη λήψη τμε 
την κατάλληλη αρχιτεκτονική switching. Αυτό είναι σημαντικό όταν στη μέση μίας πρότασης, μία χειρονομία ή αυθόρμητη 
λεκτική διακοπή συχνά αντανακλά εκείνες τις αντιδράσεις που βλέπει κανείς σε μία πρόσωπο-με-πρόσωπο συνάντηση. 

 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Εικονοδιάσκεψης παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 
Συμμόρφωσης (βλ. C.3.5 Μεταγωγός Εικονοδιάσκεψης - C.3.6Σύστημα Ελέγχου Σηματοδοσίας- C.3.10 Εξυπηρετητής 
Περιεχομένου). 
 
Το σύστημα παροχής της υπηρεσίας εικονοδιάσκεψης και συνεργατικότητας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 
επικοινωνία των Τερματικών Σταθμών Τηλεϊατρικής που θα εγκατασταθούν σε απομακρυσμένα ΠΠΙ, πρέπει να βασίζεται 
αποκλειστικά σε τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) και να παρέχει ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας για την 
δημιουργία μιας εικονοδιάσκεψης.  
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του υποσυστήματος παροχής της υπηρεσίας εικονοδιάσκεψης και συνεργατικότητας 
παρουσιάζονται στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης (βλ. C.3.11)  

A.4.5.1.10 Εξοπλισμός εικονοδιάσκεψης  
Η Αναθέτουσα Αρχή για τις ανάγκες του έργου χρειάζεται να προμηθευτεί και εξοπλισμό εικονοδιάσκεψης στους 
σταθμούς ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ. Ο προσφερρόμενος εξοπλισμός εικονοδιάσκεψης θα  πρέπει να περιλαμβάνει: 

•  Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 1080p. 
• Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή. 
• Μικρόφωνα και ηχεία. 
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• Τηλεχειριστήριο ασύρματο και αφής. 
• Ολοκληρωμένη καλωδίωση. 
• Σύνδεση  Οθόνης  ή projector υψηλής ευκρίνειας 1080p 
• Οθόνη υψηλής ευκρίνειας  

 
Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των συστημάτων εικονοδιάσκεψης στους ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ εμφανίζονται στους σχετικούς 
Πίνακες Συμμόρφωσης  (βλ. C.3.11 )   
 

A.4.5.1.11 Κέντρο Δεδομένων 
Στο κέντρο δεδομένων θα είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός ελέγχου όλου του δικτύου τηλεϊατρικής. Θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να φιλοξενεί τα κάτωθι: 

• Απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό και ευρυζωνική πρόσβαση στο δίκτυο κορμού ως ανωτέρω. Ο εξοπλισμός αυτός 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους κεντρικούς δικτυακούς μεταγωγούς και δρομολογητές σε διάταξη εφεδρείας 
(redundancy). 

• Το κεντρικό σύστημα δικτυακής ασφαλείας σε διάταξη εφεδρείας (redundancy). 
• Εξυπηρετητές κεντρικής εφαρμογής τηλεϊατρικής σε διάταξη εφεδρείας (redundancy). 
• Εξυπηρετητή τηλεϊατρικής πύλης. 
• ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο σε διάταξη εφεδρείας. 
• Κεντρικό Σύστημα Τηλεδιάσκεψης που περιλαμβάνει το Μεταγωγό εικονοδιάσκεψης (MCU), το Σύστημα ελέγχου 

Σηματοδοσίας και τον Εξυπηρετητή Περιεχομένου 

• Κεντρικό σύστημα διαχείρισης δικτυακών συσκευών. 
• Κεντρικό σύστημα Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας (Firewall) 

 
Το Κέντρο Δεδομένων θα βρίσκεται στο  Χώρο του ΕΚΕΠΥ σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Απαιτούνται επιπρόσθετες 
εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμός σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

• Σύστημα ασφαλούς πρόσβασης στο χώρο του Κέντρου Δεδομένων. Στο Κέντρο Δεδομένων ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να εγκαταστήσει την κεντρική υποδομή ασφαλούς πρόσβασης. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχουν 
δύο επιτραπέζιοι αναγνώστες καρτών, και δύο εκτυπωτές διπλής όψης για εκτύπωση καρτών. Στους 
Εξυπηρετητές θα εγκατασταθεί λογισμικό ανάγνωσης και ενεργοποίησης καρτών και διασύνδευσης τους με 
φυσικά πρόσωπα. Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει και 2000 κάρτες για την αρχική 
λειτουργία του συστήματος ασφαλούς πρόσβασης. 

• Δύο Ικριώματα  
• Κλιματισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψύξης του προσφορόμενου εξοπλισμού 
• Ηλεκτρολογικές εργασίες 
• Εργασίες δομημένης καλωδίωσης 
• Σύστημα Αδιάλυπτης παροχής ισχύος (UPS) 

A.4.5.1.12 Κεντρικοί Δρομολογητές 
Προκειμένου να επιτευχθεί η διάταξη εφεδρίας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει δύο (2) κεντρικούς 
δρομολογητές οι οποίοι θα πρέπει: 

• Να είναι αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής και να υποστηρίζουν δρομολόγηση (routing) IPv4/IPv6 πρωτοκόλων.  
• Να είναι υψηλής απόδοσης  και διαθεσιμότητας και να διαθέτουν διπλά τροφοδοτικά AC, 220V ώστε να μη 

διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.  
• Να διαθέτουν υποδοχές για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων τοπικού δικτύου 

(LAN), ευρείας περιοχής (WAN) ή/και καρτών φωνής. 
• Να διαθέτουν και ενσωματωμένη υποστήριξη Hardware Compression ή/και Encryption για IPSec/SSL 

κρυπτογράφηση. 

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (βλ. C.3.29 ) 
 
 

A.4.5.1.13 Κεντρικό Σύστημα Δικτυακής Ασφάλειας (Firewall) 
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Η βασική λειτουργία του κεντρικού συστήματος δικτυακής ασφάλειας στην αρχιτεκτονική του παρόντος έργου είναι η 
προστασία των υπολογιστικών συστημάτων και των παρεχόμεων υπηρεσιών στο Κεντρο Δεδομένων. Το σύστημα αυτό θα 
πρέπει να εκτελεί λειτουργίες Firewall και Intrution Detection/Prevention. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις χαρακτηριστικών του συστήματος δικυακής ασφάλειας: 
 

• Εξειδικευμένη συσκευή και όχι λειτουργικό σε εξυπηρετητή γενικής χρήσης 
• Η τελική υλοποίηση του συστήματος να είναι σε διάταξη υψηλής εφεδρείας 
• Να διατίθεται ικανός αριθμός διεπαφών (τουλάχιστον 3 διεπαφές) Gigabit Ethernet και 10G Ethernet 

• Να υποστηρίζεται η λειτουργία Firewall για τον έλεγχο πρόσβασης και προστασίας των εφαρμογών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Να υποστηρίζεται η λειτουργία Intrution Detection/Prevention για προστασία του Κέντρου Δεδομένων από 
επιθέσεις. 

• Να υποστηρίζεται η δημιουργία Virtual Private Networks με κρυπτογράφηση με υποστήριξη απομακρυσμένης 
σύνδεσης SSL/IPSec. 

• Να συνοδεύεται από τις απαραίτητες άδειες χρήσης και ενημέρωσης όλων των βάσεων και στοιχείων του 
λειτουργικού. 
 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Δικτυακής Ασφάλειας  παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 
Συμμόρφωσης (βλ. C.3.12) 
 

A.4.5.1.14 Εξυπηρετητές κεντρικής εφαρμογής τηλεϊατρικής 
Οι εξυπηρετητές που θα φιλοξενήσουν την κεντρική εφαρμογή τηλεϊατρικής πρέπει να εγκατασταθούν σε διάταξη 
πλεονασμού(redundancy). 
Η κεντρική εφαρμογή τηλεϊατρικής θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για: 

• Τον προγραμματισμό συνεδριών Τηλεϊατρικής  
• Την επικοινωνία μεταξύ των σταθμών Τηλεϊατρικής (ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ) και την ανταλλαγή δεδομένων τηλεμετρίας και 

εικονοδιάσκεψης 
• Την ασφάλεια του συστήματος και τη διαχείριση των χρηστών (login-logout, user profiles). 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές των εξυπηρετητών παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (βλ.C.3.13) 

A.4.5.1.15 IP Τηλεφωνικό Κέντρο 
Οι τηλεφωνικές ανάγκες του ΕΔΙΤ θα πρέπει να καλύπτονται με το ΙΡ τηλεφωνικό κέντρο το οποίο πρέπει να υποστηρίξει 
την νέα λειτουργικότητα και να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική μετάβαση σε ένα πλήρες IP τηλεφωνικό δίκτυο. 
Για το λόγο αυτό η λύση πρέπει να περιλαμβάνει προμήθεια ΙΡ τηλεφωνικού εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ένα 
πλήρες IP PBX τηλεφωνικό κέντρο, ΙΡ τηλέφωνα και παρελκόμενα που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος. 

Δεδομένης της φύσης της IP Τηλεφωνίας που βασίζεται στο λογισμικό, το σύστημα πρέπει να είναι εύκολα επεκτάσιμο 
τόσο σε χρήστες τηλεφωνίας, όσο παράλληλα και σε νέες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, πρόσβαση 
σε τηλεφωνικούς καταλόγους, voice portal κλπ.).  
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου IP τηλεφωνικού Κέντρου θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες 
προδιαγραφές : 
 

• Λύση IP Τηλεφωνίας βάσει SIP: Το προτεινόμενο IP τηλεφωνικό Κέντρο και τα εξαρτήματά του πρέπει να είναι 
λύσεις βάσει SIP ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα κατά RFC. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να χρησιμοποιεί 
το SIP σαν πρωτόκολλο σηματοδοσίας για την διενέργεια κλήσεων και βίντεο-κλήσεων και να υποστήριζει SIP 
clients. Το σύστημα πρέπει να βασίζεται στην υποδομή του IP δικτύου του φορέα. 
 

• Κεντρικός έλεγχος κλήσεων, εφαρμογές και διαχείριση: Το προτεινόμενο IP τηλεφωνικό Κέντρο πρέπει να 
αποτελεί διαχειριστικά και λειτουργικά μια ενιαία οντότητα ικανή να λειτουργεί σε μορφή cluster. Όλοι οι 
χρήστες του ΕΔιΤ να έχουν ενιαία πρόσβαση στις διαθέσιμες δυνατότητες και εφαρμογές. Οι διαχειριστές να 
μπορούν να εκτελούν εύκολα τις απαραίτητες Μετακινήσεις, Προσθήκες και Μεταβολές, καθώς και συντήρηση, 
από μια κεντρική θέση ή/και εξ’ αποστάσεως, με ασφάλεια μέσω γραφικού περιβάλλοντος web (https). 
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• Εφεδρεία συστήματος:  Η αρχιτεκτονική ελέγχου κλήσεων του IP τηλεφωνικού Κέντρου πρέπει να βασίζεται σε 
εφαρμογή λογισμικού, η οποία εκτελείται σε servers που βρίσκονται σε διάταξη εφεδρείας στο κεντρικό σημείο. 
Οι κεντρικοί servers ελέγχου κλήσεων πρέπει να διαθέτουν εφεδρεία σε διάταξη ενεργή/ενεργή, ώστε η βλάβη 
ενός ελεγκτή κλήσεων να οδηγεί σε αδιάλειπτη μετάβαση σε έναν δεύτερο ελεγκτή κλήσεων  

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει συσκευές IP Τηλεφώνων που να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση του χρήστη στις 
διαθέσιμες υπηρεσίες.  
 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου  παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (βλ. 
C.3.15 ) 

A.4.5.1.16 Κεντρικό σύστημα διαχείρισης Δικτύου 
Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δικτύου πρέπει να παρέχει τα γραφικά εργαλεία στον διαχειριστή για την διαχείριση,  
μορφοποίηση, παρακολούθηση και ανίχνευση-αντιμετώπιση βλαβών. Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος 
διαχείρισης είναι: 
 

• Παρακολούθηση και ανίχνευση-αντιμεπώπιση βλαβών (fault management). Να βοηθά στην πρόληψη 
προβλημάτων έτσι ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της υποδομής και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Διαχείριση μορφοποίησης (configuration management) των δικτυακών συσκευών. Να περιέχει τα κατάλληλα 
εργαλεία για την απλούστευση της διαδικασίας αλλαγών στο δίκτυο. 

• Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών (monitoring-reporting). Να παρέχει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των δικτυακών συσκευών και να είναι δυνατή η δημιουργία σχετικών 
αναφορών. 
 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του Κεντρικού συστήματος διαχείρισης δικτύου παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 
Συμμόρφωσης (βλ. C.3.16 ) 

A.4.5.1.17 Κεντρικό σύστημα Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας 
Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης συσκευών ασφαλείας πρέπει να παρέχει τα γραφικά εργαλεία στον διαχειριστή για την 
διαχείριση και  μορφοποίηση κανόνων ασφαλείας, παρακολούθηση και ανίχνευση-αντιμετώπιση γεγονότων στις 
συσκευές ασφαλείας. Θα πρέπει: 
 

• Να υποστηρίζει διαμόρφωση κανόνων ασφάλειας και πρόσβασης (Access Rules) κοινούς για όλες τις 
υποστηριζόμενες συσκευές  

• Να υποστηρίζει απεικόνιση της τοπολογίας και να εμφανίζει σχετικά στοιχεία με την κατάσταση των συσκευών 
και των VPN συνδέσεων  

• Να υποστηρίζει ενσωματωμένη λειτουργία syslog για την παρακολούθηση γεγονότων στις συσκευές ασφάλειας. 
Να υποστηρίζεται η συσχέτιση των γεγονότων με κανόνες ασφάλειας  

 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας  παρουσιάζονται στους 
σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (βλ. C.3.17 ) 
 
 

A.4.5.1.18 Προδιαγραφές Χώρων Τηλεϊατρικής 
Ο σχεδιασμός των δωματίων τηλεϊατρικής είναι απαραίτητος τόσο για λόγους αισθητικής όσο και για χρηστικούς λόγους. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι που συντελούν στη δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης του ασθενούς για τις υπηρεσίες Τηλειατρικής του ΕΔιΤ σε σχέση με την εμπιστευτικότητα των 
συνεδριάσεων και την καλή οπτική και ηχητική επαφή με τον Ιατρό Σύμβουλο. 
 
Ο σχεδιασμός των δωματίων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
• Αριθμό δικτυακών θυρών. Απαιτούνται τουλάχιστων 4 θύρες ανά δωμάτιο. 
• Ρευματοδότες. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο διπλοί ρευματοδότες των 16A/220V. 
• Θύρα εξωτερικού τηλεφώνου. Για την πραγματοποίηση επειγουσών τηλεφωνικών κλήσεων. 
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• Φωτισμός. Ιδανικά απαιτείται ομοιόμορφος φωτισμός 300-400 lux μετρημένα στο σημείο του προσώπου του 
ασθενούς. 

• Επίπεδο θορύβου. Καθότι ο εξωτερικός θόρυβος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία της τηλεϊατρικής 
συνόδου, το δωμάτιο που θα επιλεγεί θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το επίπεδό του θορύβου. Σε διαφορετική 
περίπτωση ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταδείξει επαρκή τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα 
χαμηλά επίπεδα θορύβου. 

• Διαστάσεις δωματίων. Οι συνιστώμενες διαστάσεις δωματίων δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 Πλάτος Μήκος Υψος 
Ελάχιστο 2,80m 2,80m 2,50m 
Συνιστώμενο 3,10m 3,40m 2,80m 
Μέγιστο 4,60m 4,60m 3,10m 

 
Πίνακας – Συνιστώμενες διαστάσεις χώρων τηλεϊατρικής 

 
 Ο ΣΤΙΣ μπορεί να είναι μικρότερος σε μέγεθος από τον ΣΤΙΑ, διότι ο πρώτος δεν διαθέτει διαγνωστικά όργανα. 
 
• Θύρες δωματίων. Αν και αυτές μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε, συνιστάται να αποφεύγονται οι θέσεις 

απέναντι από την κάμερα και πίσω από τον εξοπλισμό. Πρέπει επίσης να κλείνουν καλά και να είναι 
ηχοαπορροφητικές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο εξωτερικός θόρυβος. 

• Σύστημα ασφαλούς πρόσβασης. Σε κάθε θύρα δωματίου σταθμού ΣΤΙΑ ή / και ΣΤΙΣ  ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
πρέπει να εγκαταστήσεις τερματικό ασφαλούς πρόσβασης στο χώρο με κάρτα. Η θύρα του δωματίου θα πρέπει να 
διαθέτει αναγνώστη καρτών προκειμένου να ανοίγει η πόρτα με την ανάγνωση της κάρτας.  

• Παράθυρα δωματίων. Παράθυρα και υαλότοιχοι επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη είσοδο φωτός, το οποίο επηρεάζει 
αρνητικά την εμπειρία μιας τηλεϊατρικής συνόδου. Επίσης επιτρέπουν την ανεπιθύμητη διάδοση εξωτερικών 
ακουστικών δονήσεων. Συνιστάται η συνολική τους επιφάνεια να μην υπερβαίνει το 20% της συνολικής επιφάνειας 
των τοίχων. Επίσης πρέπει να είναι ηχοαπορροφητικά και να διαθέτουν σκούρες κουρτίνες για τον περιορισμό του 
εξωτερικού φωτός. Τέλος, κανένα παράθυρο δεν πρέπει να είναι ορατό από την κάμερα. 

• Θέρμανση-Κλιματισμός-Εξαερισμός. Η θερμότητα που εκλύεται από τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής αυξάνει την 
θερμοκρασία του δωματίου. Επομένως πρέπει να ληφθεί μέριμνα για θέρμανση-κλιματισμό-αερισμό, λαμβάνοντας 
υπ’ όψη την συνολική εκλυόμενη θερμότητα από όλες τις πηγές. 

• Καθίσματα. Ιδανικά ο ασθενής πρέπει να κάθεται ακριβώς μπροστά από την κάμερα. Είναι όμως δυνατό να 
παρέχεται και ιατρικό τραπέζι εξέτασης για ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να καθίσουν. Το κάθισμα πρέπει να 
ρυθμίζεται κατ’ ύψος και να διαθέτει ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του ασθενούς σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ιατρού. Μπορεί να διαθέτει θέση για τους βραχίονες και για τα πόδια αλλά δεν πρέπει να έχει ψηλή και 
πλατιά πλάτη, διότι εμποδίζει τον ιατρό να δει την πλάτη του ασθενούς. Τέλος, πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 
υλικό που να επιτρέπει την κατάλληλη απολύμανση μετά από κάθε επίσκεψη. Σε κάθε χώρο τηλεϊατρικής 
απαιτούνται να υπάρχουν (2) δύο καθίσματα σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερθείσες προδιαγραφές. 

 
Ύστερα από την αποδελτίωση ερωτηματολογίων τα οποία στάλθηκαν στις δομές Υγείας όπου θα τοποθετηθούν σταθμοί 
ΣΤΙΑ – ΣΤΙΣ με σκοπό την απότύπωση των αναγκών για τη διαμόρφωση των χώρων, συμπεραίνονται τα ακόλουθα τα 
οποία θα πρέπει να έχει υπόψη του ο υποψήφιος ανάδοχος για τη διαμόρφωση της λύσης του: 
 

1. Διαθεσιμότητα χώρου εγκατάστασης καμπίνας τηλεϊατρικής 
Σε όλες τις μονάδες υγείας υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση της καμπίνας τηλεϊατρικής. 
 
 

2. Απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης δωματίων Τηλεϊατρικής 
 
Στις 33 δομές Υγείας τα δωμάτια που θα διατεθούν για την εγκατάσταση του εξοπλισμού Τηλεϊατρικής πληρούν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Σε 14 δομές Υγείας απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος εγκατάστασης του 
εξοπλισμού. 
Ενδεικτικά και προκειμένου οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι να έχουν εικόνα για το εύρως των επεμβάσεων, στη συνέχεια 
παρατίθενται λίστα με τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά προκειμένου οι χώροι Τηλειατρικής τελικά να πληρούν τις 
παραπάνω προδιαγραφές. Οι απαιτούμενες εργασίες που θα πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 

• Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων 
• Προμήθεια και τοποθέτηση πριζών 
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• Μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών 
• Μελέτη και υλοποίηση δικτυακής και τηλεφωνικής υποδομής 
• Προμήθεια και τοποθέτηση πορτών ασφαλείας εσωτερικού χώρου 
• Προμήθεια και τοποθέτηση υποδομών ψύξης και θέρμανσης του χώρου 

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποιηση του έργου ο ανάδοχος θα λάβει αναλυτικά στοιχεία των υπαρχουσών υποδομών 
καθώς και τις διαθέσιμες κατόψεις των χώρων στους οποίους θα γίνουν οι εργασίες διαμόρφωσης. 
 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές των προδιαγραφών Χώρων Τηλεϊατρικής παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 
Συμμόρφωσης (βλ. C.3.16) 
 

A.4.5.2 Υποσύστημα Τηλεϊατρικής Πύλης 
Στα πλάισια του ΕΔΙΤ θα  υλοποιηθεί Τηλεϊατρικη Πύλη που θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

• Εφαρμογή διαχείρισης ραντεβού που θα  επιτρέπει:  
1. Στους ασθενείς να μπορούν να αιτηθούν ραντεβού με ιατρό συνοδό και ιατρό σύμβουλο μέσω της 

τηλειατρικής πύλης ή του κέντρου κλήσεων. 
2. Στους Ιατρούς που θα συνοδεύουν τους ασθενείς να διαμορφώσουν  αίτημα για συνεδρία τηλεδιάγνωσης 

με  Ιατρό Σύμβουλο.   
3. Στο Κέντρο Διαχείρισης τη δυνατότητα να εισάγει και να διαχειρίζεται το πρόγραμμα των εφημεριών 

Τηλεϊατρικής 
• Οδηγίες χρήσης Υπηρεσιών και Εξοπλισμού του ΕΔΙΤ 
• Σύνολο διαφορετικών ηλεκτρονικών διαδραστικών πολυμεσικών μαθημάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα από 

την Τηλεϊατρική Πύλη του ΕΔιΤ για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της 2ης ΥΠΕ. Η δημιουργία 
του περιεχομένου δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. 

• Χρήσιμες Υγειονομικές Πρακτικές 
• Χρήσιμους συνδέσμους 
• Γεωγραφικό χάρτη του ΕΔΙΤ 
• Στατιστικά χρήσης του ΕΔΙΤ ανά ΣΤΙΑ/ΣΤΙΥ και συνολικά, ανα ημέρα/μήνα καθώς και μέσο όρο διάρκειας των 

συνεδριών ανά τύπο(τηλεδιάγνωση,τηλεψυχιατρική, τηλεδιάσκεψη,τηλεεκπαίδευση) 

 
Η αναμενόμενη λειτουργικότητα του συστήματος διαχείρισης ραντεβού και καταγραφής των τηλεδιασκέψεων 
περιλαμβάνει δυνατότητα: 
• αυτόματου προγραμματισμού τηλεδιάσκεψης 
• εκκίνησης και καταγραφής (recording) τηλεδιάσκεψης με βάση τον προγραμματισμό 
• αποστολής ηλεκτρονικής ενημέρωσης μέσω email  
• εμφάνισης λίστας προγραμματισμένων τηλεδιασκέψων σε κάθε μονάδα ΣΤΙΑ/ ΣΤΙΣ 

 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του Συστήματος Τηλεϊατρικής Πύλης παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 
Συμμόρφωσης (βλ.C.3.14) 
 
 

A.4.6 Οριζόντιες Προδιαγραφές 

Δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό του ΕΔιΤ είναι η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε 
τρίτες εφαρμογές, όπως πχ συστήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα 
πρότυπα για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας (βλ παράγραφο A.4.6.4).  
 
Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν πρέπει να βασίζονται σε αποδεδειγμένα ώριμες και δοκιμασμένες πλατφόρμες 
συστημάτων και να διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και συντήρησή του. Οι πλατφόρμες 
υλοποίησης να ακολουθούν ευρέως διαδεδομένα ανοικτά πρότυπα τεχνολογιών ώστε να εξασφαλιστεί  τόσο η δια-
λειτουργικότητα του συστήματος όσο και η προσαρμογή του στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις (βλ παράγραφο 
A.4.6.5) 
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A.4.6.1 Δικτυακό Πρότυπο 
Το δίκτυο τηλεϊατρικής πρέπει να ακολουθεί το δικτυακό πρότυπο φιλοξενίας (hosted). Στο πρότυπο αυτό το Κέντρο 
Δεδομένων είναι εγκατεστημένο σε ένα Κέντρο Φιλοξενίας. Ολα τα περιφερειακά σημεία του δικτύου (σταθμοί ιατρού / 
ασθενούς) συνδέονται με το Κέντρο Φιλοξενίας μέσω Νοητών Ιδιωτικών Δικτύων (VPN). Το δίκτυο στο σύνολό του πρέπει 
να εξασφαλίζει το απαραίτητο εύρος ζώνης και ποιότητα υπηρεσίας, σύμφωνα με τις  απαιτήσεις των τηλεϊατρικών 
συνόδων και εφαρμογών.  

A.4.6.2 Ποιότητα Υπηρεσίας 
Η Ποιότητα Υπηρεσίας είναι ένα κρίσιμο εσωτερικό στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία του δικτύου τηλεϊατρικής. Το 
δίκτυο τηλεϊατρικής μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα εικόνας υψηλής ευκρίνειας, φωνής και οπτικo- ακουστικά 
σήματα τηλεμετρίας πάνω από ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων (ΙΡ). Το δίκτυο τηλεϊατρικής ενσωματώνει ένα σύνολο από 
δικτυακά στοιχεία,πολλά από τα οποία  παράγουν διαφορετικού τύπου δικτυακή κίνηση, επομένως έχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις σε Ποιότητα Υπηρεσίας. 
 
Κατά την φάση της Μελέτης Εφαρμογής ο  Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τεχνικά τον τρόπο υλοποίησης ώστε να 
εξασφαλίσει την αναγκαία Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service, QoS).  
 
Οι δυνατοί τύποι διασύνδεσης στο ζητούμενο σύστημα τηλεϊατρικής ομαδοποιούνται ως ακολούθως: 

• Εικόνα και ήχος. Παράγεται από τα εξής στοιχεία: 
 Σύστημα εικονοδιάσκεψης. 
Για την διατήρηση υψηλής ποιότητας εμπειρίας, το σύστημα εικονοδιάσκεψης απαιτεί πολύ αυστηρά επίπεδα 
υπηρεσίας σε ό,τι αφορά στην δικτυακή καθυστέρηση, μεταβλητότητα καθυστέρησης και απώλεια πακέτων. Σε ένα 
σύστημα πολλαπλών σημείων, η δικτυακή κίνηση που αφορά στην εικόνα διέρχεται πάντα μέσα από έναν κεντρικό 
μεταγωγό, ο οποίος ευρίσκεται στο κέντρο δεδομένων. Σε ένα σύστημα από σημείο σε σημείο όλη η κίνηση διέρχεται 
μόνο μέσα από τα εμπλεκόμενα σημεία (σταθμό ασθενούς-ιατρού). 
 ΙΡ Τηλέφωνο. 
Ενα ενοποιημένο ΙΡ εικονοτηλέφωνο έχει μέτριες απαιτήσεις ως προς τα επίπεδα υπηρεσίας. Κατ’ αντιστοιχία και οι 
απαιτήσεις του σε εύρος ζώνης είναι πολύ χαμηλώτερες. Το ΙΡ τηλέφωνο θα πρέπει να υποστηρίζεται μόνο σε 
τηλεϊατρικές συνόδους από σημείο σε σημείο. 

• Πολυμέσα. Η κίνηση πολυμέσων παράγεται από την μέτρηση ιατρικών δεδομένων. Αποτελεί ροή δεδομένων εικόνας 
και ήχου μέσω της Μονάδας Τηλεϊατρικής ΣΤΙΑ και κατευθύνεται πάντα προς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
ευρισκόμενο στον σταθμό ιατρού. Δεν περνά ποτέ από το κέντρο δεδομένων. Το περιεχόμενο της κίνησης αυτής 
μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά (buffering)  και να μεταδίδεται μέσω TCP. 

• Δεδομένα. Η κίνηση δεδομένων αποτελείται από τα δεδομένα του ασθενούς, τις ενδείξεις των ιατρικών οργάνων και 
τα δεδομένα των διαφόρων εφαρμογών, όπως του συστήματος διαχείρισης ραντεβού. Η κίνηση αυτή είναι τύπου 
HTTP/HTTPS, κρυπρογραφημένη και κατευθύνεται πάντοτε προς το κέντρο δεδομένων. Δεν είναι σημαντική ως προς 
τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Η κίνηση αυτή μπορεί να μαρκαριστεί και να μεταφερθεί σαν κίνηση ροής πολυμέσων 
ή να αφεθεί αμαρκάριστη και να μεταφερθεί best effort. 

 
Η υλοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσίας στο δίκτυο τηλεϊατρικής πρέπει να αναπτύσσεται στους εξής άξονες: 

• Ταξινόμηση και μαρκάρισμα πακέτων (classification, marking). 

• Αστυνόμευση πακέτων (policing). 
• Διαχείριση αναμονής (queueing). 
• Μορφοποίηση (shaping). 
• Συμπίεση (RTP header compression). 

Επίσης πρέπει να τηρούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, οι εξής πρακτικές: 

• Η ταξινόμηση και το μαρκάρισμα των πακέτων πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή τους. 
• Πρέπει να χρησιμοποιείται το πρωτόκολο Differentiated Services Code Point (DSCP), διότι δίνει μεγαλύτερη 

ευελιξία σε σχέση με το IP Precedence. 

• H Ποιότητα Υπηρεσίας πρέπει να δίνεται μέσω υλικού κι όχι μέσω λογισμικού, διότι έτσι δεν επιβαρύνεται η 
υπολογιστική ισχύς των μεταγωγών και των δρομολογητών. 
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• Η Ποιότητα Υπηρεσίας πρέπει να υλοποιείται με χρήση ανοικτών προτύπων, ιδιαίτερα δε των RFC 2474, RFC 
2597, RFC 3246, RFC 3662, RFC 4594. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συνιστώμενες τεχνικές Ποιότητας Υπηρεσίας για την εικονοδιάσκεψη και 
την μετάδοση ιατρικών ψηφιακών δεδομένων εξετάσεων: 
 

 Εικονοδιάσκεψη Μετάδοση ιατρικών ψηφιακών 
δεδομένων εξετάσεων 

Ταξινόμηση και μαρκάρισμα DSCP Class Selector 4 (CS4) DSCP Assured Forwarding 3 
(AF3) 

Αστυνόμευση Στον ακραίο δρομολογητή του WAN ή 
Στην είσοδο του ακραίου δρομολογητή 
του παρόχου (ΡΕ) ή 
Προαιρετικά στο ακραίο σημείο 
πρόσβασης του κέντρου. 

Στην είσοδο του ακραίου 
δρομολογητή του παρόχου (ΡΕ) 

Διαχείριση αναμονής στην ουρά Ιδανικά σε ουρά αυστηρής 
προτεραιότητας όπως Low Lattency 
Queue (LLQ), ώστε να επιτευχθεί χαμηλή 
καθυστέρηση και απώλειες πακέτων. 
Εναλλακτικά Class Based Weighted Fair 
Queueing (CBWFQ) 

CBWFQ ή ισότιμο. 

Μορφοποίηση Δεν συνιστάται να γίνει μορφοποίηση 
στα πακέτα εικονοδιάσκεψης. 

Δεν συνιστάται 

Συμπίεση RTP header Δεν συνιστάται η ενεργοποίηση CRTP, 
διότι η εξοικονόμηση εύρους ζώνης 
είναι αμελητέα. 

Δεν συνιστάται 

Link Fragmentation and Interleaving Δεν συνιστάται η ενεργοποίηση LFI, 
διότι προσθέτει jitter. 

Δεν συνιστάται 

 

Πίνακας – Συνιστώμενες τεχνικές Ποιότητας Υπηρεσίας 
 

A.4.6.3 Πλάνο Δικτυακής Χωρητικότητας 
Το πλάνο δικτυακής χωρητικότητας είναι συνυφασμένο με την Ποιότητα Υπηρεσίας. Ένα ακριβές δικτυακό πλάνο οδηγεί 
σε σωστό σχεδιασμό Ποιότητας Υπηρεσίας. Επομένως η Ποιότητα Υπηρεσίας πρέπει να σχεδιάζεται πάντα σε συνάρτηση 
με το δικτυακό πλάνο, έχοντας υπόψη πάντα το χειρότερο (δικτυακά) σενάριο και με σκοπό πάντα να καλύπτει την ώρα 
αιχμής. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός του πλάνου εξετάζεται μαζί με την Ποιότητα Υπηρεσίας. 
 
Γενικές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης 
 
Οι απαιτήσεις σε εύρος ζώνης του συστήματος τηλεϊατρικής ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του συστήματος 
εικονοδιάσκεψης, το πλήθος των ταυτόχρονων εξετάσεων (στην περίπτωση πολλών συνόδων από σημείο σε σημείο) και 
το πλήθος των εμπλεκομένων σταθμών ιατρού (σε περίπτωση πολλαπλής συνόδου). Η τελευταία περίπτωση έχει και τις 
μεγαλύτερες ανάγκες σε εύρος ζώνης, διότι η κίνηση περνά μέσα από το κέντρο δεδομένων, με τον σταθμό ασθενούς να 
έχει ελαφρώς μεγαλύτερες απαιτήσεις σε σχέση με τον σταθμό ιατρού. Αυτές οι απαιτήσεις σε εύρος ζώνης συνοψίζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Απαιτήσεις Εύρους Ζώνης (Kbps) 1080p 720p 

Ιατρική Τηλεδιάσκεψη     

Εικονα Τηλεδιάσκεψης 3.000-4.000 936-2250 

Ηχος Τηλεδιάσκεψης 64 64 

Εικόνα Συνεργατικότητας 500 100-500 

Ηχος Συνεργατικότητας 64 64 

Σύνολο Τηλεδιάσκεψης (Εκπομπή) 3.628-4.628 1.164-2.878 

Σύνολο Τηλεδιάσκεψης (Λήψη)     
Μετάδοση Ιατρικών ψηφιακών 
δεδομένων εξετάσεων     

Μετάδοση ήχου 1.500 1.500 
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Μετάδοση εικόνας 1.200 1.200 

Ζωτικά σήματα 50 50 
Σύνολο ιατρικών ψηφιακών δεδομένων 
εξετάσεων 2.750 2.750 

Συνολικό εύρος ζώνης σταθμού 
(συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης 
20%) 

7.000-8.000 4.300-6.400 

   
Πίνακας - Απαιτήσεις εύρους ζώνης δικτύου τηλεϊατρικής 

 
Μεριμνώντας για 20% προσαύξηση λόγω γενικής δικτυακής επιβάρυνσης, οι συνολικές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης ανά 
άκρο κυμαίνονται μεταξύ 4,3 και 8,5 Mbps, με τη μεγαλύτερη τιμή να αντιστοιχεί στην καλύτερη ποιότητα εικόνας. 
Για την διαστασιοποίηση του κέντρου δεδομένων στην περίπτωση πολλαπλών συνόδων, λαμβάνεται υπ όψη μόνο η 
κίνηση εικόνας, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 1,164/4,628 Mbps για εκπομπή και 1,292/4,756 Mbps για λήψη σε ανάλυση 
720p/1080p αντιστοίχως  και ανά σύνοδο. Για τον υπολογισμό των συνολικών απαιτήσεων σε εύρος ζώνης 
πολλαπλασιάζουμε το απαιτούμενο εύρος ζώνης ανά άκρο με το πλήθος των εμπλεκομένων άκρων. Η τηλεμετρία και τα 
δεδομένα μεταδίδονται από σημείο σε σημείο, άρα δεν επιβαρύνουν τις απαιτήσεις του κέντρου δεδομένων σε εύρος 
ζώνης. 
 
Απαιτήσεις για την δικτυακή καθυστέρηση 
Ενα σύστημα τηλεϊατρικής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην δικτυακή καθυστέρηση. Η συνολική δικτυακή καθυστέρηση 
ενός συστήματος τηλεϊατρικής ιδανικά πρέπει να είναι μικρότερη από 150 ms και σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 
250 ms. 
Από όλες τις συνιστώσες δικτυακής καθυστέρησης, αυτή που είναι κάτω από τον έλεγχο του σχεδιαστή, είναι η 
καθυστέρηση αναμονής. Ο έλεγχος της καθυστέρησης αναμονής πραγματοποιείται με εφαρμογή πολιτικής Ποιότητας 
Υπηρεσίας. 
 
Απαιτήσεις για τη μεταβλητότητα της καθυστέρησης 
Η μεταβλητότητα της καθυστέρησης (jitter) επηρεάζει τη μετάδοση της εικόνας και ήχου, όχι όμως τη μετάδοση της 
τηλεμετρίας και των δεδομένων. Ιδανικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 πλαίσια/s. Ο έλεγχός της γίνεται επίσης με 
τεχνικές Ποιότητας Υπηρεσίας. 
 
Απαιτήσεις για την απώλεια πακέτων 
Κατά την διάρκεια δικτυακής συμφόρησης είναι δυνατό να συμβεί απώλεια πακέτων, η οποία επηρεάζει την ποιότητα της 
μεταδιδόμενης εικόνας. Αυτό διότι η εικόνα μεταδίδεται συμπιεσμένη σε ποσοστό άνω του 99% και κάθε απώλεια 
πακέτου δρα πολλαπλασιαστικά στην ποιότητά της. Επίσης η ροή της εικόνας και του ήχου σε ένα σύστημα τηλεϊατρικής 
γίνεται με χρήση του πρωτοκόλου TCP. Σε περίπτωση μεγάλων απωλειών πακέτων το TCP μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες 
καθυστερήσεις λόγω επανεκπομπής των χαμένων πακέτων. Δεδομένου ότι η εικόνα είναι πιο ευαίσθητη στην απώλεια 
πακέτων από κάθε άλλη κίνηση σε ένα σύστημα τηλεϊατρικής, είναι αυτή που καθορίζει και το κατώφλι ανοχής. Αυτό 
ιδανικά δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά το 0,5%, ενώ μπορεί να είναι ανεκτό σε επίπεδα άνω του 1%, σε καμία 
περίπτωση όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%. 
 

A.4.6.4 Διαλειτουργικότητα 
Προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική διασύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα συστήματα, πρέπει ο 
σχεδιασμός και η υλοποίησή του να βασιστούν στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και τα σχετικά Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif). 
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική δικτύου τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να εξασφαλίζει τις εσωτερικές ανάγκες τηλεδιασκεψης 
καθώς και επικοινωνία με εξωτερικά IP δίκτυα τηλεδιάσκεψης (π.χ. Δίκτυο τηλεδιάσκεψης ΕΚΕΠΥ) βασισμένα σε H.323 ή 
SIP. Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό του ΕΔιΤ είναι η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή 
δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, όπως πχ συστήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας.  
 
Στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η χρήση των παρακάτω και η υλοποίηση των περιγραφόμενων λύσεων: 
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1.  RSS (Really Simple Syndication), το οποίο είναι ένα format ανταλλαγής περιεχομένου βασισμένο στη γλώσσα XML. Ενα 
κανάλι RSS αποτελείται από μία λίστα στοιχείων που περιέχουν ένα τίτλο καθώς και το σύνδεσμο προς την αντίστοιχη 
ιστοσελίδα. 
  
2.  XML (Extensible Markup Language), η οποία είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο 
κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Ορίζεται, κυρίως, στην προδιαγραφή XML 1.0 (XML 1.0 
Specification), που δημιούργησε ο διεθνής οργανισμός προτύπων W3C (World Wide Web Consortium), αλλά και σε 
διάφορες άλλες σχετικές προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων. 
H εφαρμογή πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας XML για διασύνδεση με άλλες εφαρμογές.  
 
3. Web Services, τα οποία αποτελούν μία κοινή αρχιτεκτονική ανάπτυξης, δημοσίευσης και εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους, η οποία καθορίζεται από το W3C. 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης  της εφαρμογής, απαιτείται η δημιουργία και ενός web service και εγγραφής αυτού στο 
Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ») με σκοπό την απρόσκοπτη επικοινωνία και αποστολή δεδομένων σε 
τρίτες εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης, ειδικά του χώρου της υγείας (άλλες σχεδιαζόμενες δράσεις ΕΣΠΑ) και την πύλη 
Eρμής  μέσω web services. Λαμβάνοντας υπόψη μας το "Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Συναλλαγών" , όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., απαιτείται να ακολουθηθούν οι 
βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης και πιο συγκεκριμένα: 

• Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων 
• Προσαρμοστικότητα 
• Πρότυπα 
• Κλιμάκωση 
• Απόδοση & απόκριση 
• Φιλικότητα προς το χρήστη 

• Διαθεσιμότητα 
• Ανοχή σφαλμάτων 
• Ασφάλεια 

Βασικό μέλημα είναι η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για αυτό το λόγο 
πρέπει  να υλοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διασφάλιση των δεδομένων 
των ασθενών.  
Η αρχιτεκτονική των web services παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω : 
Διαλειτουργικότητα. Ένα web service παρέχει ανεξαρτησία τόσο από λειτουργικό σύστημα όσο και από το hardware. 
Οποιοδήποτε πρόγραμμα που συμβαδίζει με αυτή τη τεχνολογία μπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει μία τέτοια 
υπηρεσία. 
Ενσωμάτωση. Σε ένα υπάρχον λογισμικό σύστημα που λειτουργεί μέσα στο Internet η δημιουργία ενός web service δεν 
απαιτεί αλλαγές στον μηχανισμό του συστήματος. 
Διαθεσιμότητα και δημοσίευση. Οι πληροφορίες για τα web services δημοσιεύονται οπότε η εύρεση και η χρήση τους 
μπορεί να είναι ταχύτατες. 
Επέκταση. Ένα έτοιμο web service είναι δυνατό να ανανεωθεί με εύκολο τρόπο παρέχοντας έτσι επιπρόσθετες υπηρεσίες 
στους χρήστες του. 
Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης. Εφόσον σε ένα λογισμικό σύστημα υπάρχει ήδη κάποια διαδικασία που 
χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line υπηρεσία, η δημιουργία του web service κοστίζει ελάχιστα. Επίσης το κόστος 
ενσωμάτωσης ενός web service σε κάποιο website ή σε δικτυακή εφαρμογή είναι πάρα πολύ μικρό. Ακόμα και στις 
περιπτώσεις που η χρήση κάποιου web service γίνεται με ενοικίαση, σίγουρα το συνολικό κόστος της χρήσης είναι αρκετά 
πιο μικρό από το κόστος δημιουργίας της υπηρεσίας αυτής. 
Χρήση λογισμικών συστημάτων. Όλα τα λογισμικά συστήματα και ειδικότερα τα websites που χρησιμοποιούν έτοιμες 
υπηρεσίες γίνονται πιο λειτουργικά και πιο φιλικά αφού παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες. 
 
 

A.4.6.5 Ανοιχτά δεδομένα 
Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν πρέπει να βασίζονται σε αποδεδειγμένα ώριμες και δοκιμασμένες πλατφόρμες 
συστημάτων και να διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και συντήρησή του. Οι πλατφόρμες 
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υλοποίησης να ακολουθούν ευρέως διαδεδομένα ανοικτά πρότυπα τεχνολογιών ώστε να εξασφαλιστεί  τόσο η 
διαλειτουργικότητα του συστήματος όσο και η προσαρμογή του στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθυντηρίων αρχών, προτείνεται η υιοθέτηση των ακόλουθων  αρχιτεκτονικών επιλογών: 

• Το λογισμικό των εφαρμογών πρέπει να είναι ανεξάρτητο του λειτουργικού συστήματος του εξυπηρετητή και της 
βάσης δεδομένων. 

• Διαχωρισμός του επιπέδου παρουσίασης (Presentation Layer) από το επίπεδο των αντικειμένων της εφαρμογής 
(Application Layer) και των αλληλεπιδράσεων με τη Βάση Δεδομένων (Data Access Layer). 

• Υποστήριξη ευρέως διαδεδομένων αρχιτεκτονικών υλοποίησης εφαρμογών (ενδεικτικά J2EE ή .ΝΕΤ) 

• Υποστήριξη προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (Application Programming Interface, ΑΡΙ) και γενικότερα 
ενός μοντέλου αντικειμένων (Object Model ή Customization Workbench) ώστε να είναι δυνατή η επέκταση της 
εφαρμογής από προγραμματιστές του Οργανισμού  

• Υποστήριξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών και προτύπων για διασύνδεση, επικοινωνία και διαλειτουργικότητα:  

o Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα μέσω υποστήριξης των πρωτοκόλλων SOAP, WSDL και UUDI 

o Υποστήριξη πρωτοκόλλων τεχνολογίας TCP/IP σε επίπεδο δικτύου και εφαρμογής (IP v4, DNS, FTP, HTTP, 
SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAP v3) 

• Υλοποίηση τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργίας των συστημάτων σε περιβάλλον υψηλής 
διαθεσιμότητας 

• Δυνατότητα διαμοιρασμού των δομικών στοιχείων (components) της εφαρμογής σε πολλαπλούς εξυπηρετητές 

για κατανομή του φόρτου εργασίας σε πολλαπλούς επεξεργαστές (scalability). 

A.4.6.6 Απαιτήσεις Ασφάλειας 
Η ασφάλεια ενός δικτύου είναι ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του, εξίσου με την Ποιότητα Υπηρεσίας. 
Πολύ περισσότερο σε ένα δίκτυο τηλεϊατρικής όπου υπεισέρχονται και παράγοντες προστασίας των δεδομένων του 
ασθενούς. Ο σχεδιασμός ασφαλείας ενός δικτύου γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα: 

• Αυθεντικοποίηση και έλεγχος πρόσβασης. 
• Ασφάλεια μετάδοσης δεδομένων. 

• Ιδιωτικότητα του ασθενούς. 
• Ασφάλεια δικτύου. 

Πιστοποίηση ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης 
Η πρόσβαση στο δίκτυο τηλεϊατρικής τόσο από τον σταθμό ασθενούς όσο και από τον σταθμό ιατρού ελέγχεται με 
password, το οποίο κρυπτογραφείται με αλγόριθμο MD5 πριν τη μετάδοση πάνω από το δίκτυο. Η ομάδα διαχείρισης του 
δικτύου πρέπει να διαμορφώσει την πολιτική ασφαλείας σε σχέση με την δομή του password και την συχνότητα αλλαγής 
του. Αυτή η πολιτική ελέγχου και πιστοποίησης πρόσβασης μπορεί να ενισχυθεί, αν η πρόσβαση περιορισθεί σε 
συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τυχόν δοκιμαστικοί κωδικοί για εκπαιδευτικούς λόγους πρέπει να 
μπλοκάρονται και να ενεργοποιούνται με προσοχή και μόνο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. 
 
Ασφάλεια μετάδοσης 
Το σύστημα τηλεϊατρικής πρέπει να διασφαλίζει τη μετάδοση των δεδομένων του ασθενούς μέσα από το δίκτυο. Για τον 
λόγο αυτο είναι απαραίτητη και η συμβολή του γραφείου ασφαλείας δικτύου στον σχεδιασμό της πολιτικής ασφαλείας. 
Για την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών μέσα από το δίκτυο τηλεϊατρικής, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

• Χρήση του προτύπου HTTPS. 

• Αυτόματη αναδρομολόγηση απο HTTP σε HTTPS. 
• Η πρόσβαση στους διαφόρους φακέλλους πρέπει να είναι δυνατή μόνο με κρυπτογράφηση SSL. 
• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εγγραφής συμβάντος, κλείσιμο ραντεβού και ταυτοποίησης μέσω ιστού πρέπει να 

είναι επίσης ασφαλής. 
 
Ιδιωτικότητα ασθενούς 
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Η υπηρεσία τηλεϊατρικής πρέπει να υποστηρίζει κρυπρογράφηση 128 bit για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Πλέον της προστασίας κατά τη μετάδοση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να προστατεύονται και από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα άκρα του συστήματος (οθόνες και σκληροί δίσκοι) καθώς και στα 
αποθηκευτικά μέσα στο Κέντρο Δεδομένων. 
Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα ελεγχόμενη και ιεραρχημένη πρόσβαση με username/password. 
 
Ασφάλεια δικτύου 
Η ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Ασφάλεια VPN. 
• Κρυπτογράφηση σηματοδοσίας και περιεχομένου. 

• Περιφερειακή ασφάλεια με firewall. 
Η χρήση stateful firewall είναι υποχρεωτική για όλα τα σημεία παρουσίας του συστήματος τηλεϊατρικής τα οποία 
γειτνιάζουν με δημόσια δίκτυα. Σκοπός της είναι η προστασία τόσο των κεντρικών εξυπηρετητών του συστήματος όσο και 
των περιφερειακών συστημάτων.  Οι firewall του δικτύου τηλεϊατρικής πρέπει να κατ’ ελάχιστο να υποστηρίζουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Διαχειρισιμότητα. 
• Κατακερματισμό του δικτύου σε ζώνες. 
• Μετάφραση IP διεύθυνσης (NAT, PAT) σε περιβάλλον VRF/VLAN. 
• Διαφάνεια ΝΑΤ πάνω από VPN. 
• Ελεγχο συμμόρφωσης για τα πρωτόκολα HTTP, SMTP, ESMTP, POP3, FTP, SIP, H.323 τουλάχιστον. 
• Ειδικά για το πρωτόκολο σηματοδοσίας SIP, να υποστηρίζεται Application Layer Gateway (ALG). 

• Υποστήριξη ελέγχου πακέτων φωνής σε επίπεδο σηματοδοσίας και μέσου. 
• Simple Traversal and User Datagram (STUN). 
• Ελεγχο πρόσβασης σε ακατάλληλες δικτυακές σελίδες. 
• Προστασία από πλημμύρα SYN. 
• Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας. 
• Υποστήριξη multicasting. 

• Μπλοκάρισμα Java. 
• Δυνατότητα φιλτραρίσματος στιγμιαίων μηνυμάτων (instant messaging). 

 
Ασφάλεια Συστήματος 

• Η πρόσβαση στο σύστημα να γίνεται με διαδικασία Log in 
• Οι λειτουργίες του συστήματος να είναι ανάλογες με τα προφίλ των χρηστών (πχ. Ιατρός Συνοδός Ασθενούς, 

Ιατρός Σύμβουλος, Διαχειριστής Συστηματος). 
• Να υποστηρίζεται η δυνατότητας «κλειδώματος» του σταθμού τηλεϊατρικής (Lock Station). 

 
 
 

A.4.6.7 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 
Στα πλαίσια του έργου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ένα σύνολο ειδικών ποιοτικών προδιαγραφών, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Χρήση Τεχνολογικών Standards-Portability 
Οι τεχνολογιες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση να είναι συμβατές με διεθνώς αναγνωρισμένα standards 
(όπως HTML, XML, Voice CXML, LDAP κλπ). 
 
Χρήση σύγχρονων/Δοκιμασμένων Τεχνολογιών  
Η υλοποίηση να βασιστεί σε σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, 
ανθεκτικότητα στο χρόνο, αξιοπιστία και επεκτασιμότητα.  
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Αξιοπιστία (Reliability) 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες να χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία σε δύο επίπεδα. Αφ’ ενός, η λειτουργία του συστήματος να 
εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις και λειτουργική αποδοτικότητα ακόμη και σε καταστάσεις αιχμής. Αφ’ ετέρου, να 
εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του μέσα από την ορθότητα της λειτουργίας του ώστε οι χρήστες να μην αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. Και τα δύο παραπάνω επίπεδα αξιοπιστίας, εξασφαλίζονται από τα 
εργαλεία και τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των συστημάτων που περιγράφονται 
παραπάνω. 
 
Φιλικότητα διεπαφής χρήστη (User Friendliness) 
Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη με το σύστημα (GUI) να είναι καλαίσθητο, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση του 
από τους χειριστές, αλλά κυρίως να είναι λειτουργικό και η προσβαση να υποστηρίζεται από όλα τα δημοφιλή 
προγράμματα πλοήγησης (Web Browsers), όπως Internet Explorer, Firefox, Mozilla κ.α. Ο χρήστης να μπορεί με ταχύτητα 
και ευκολία να εντοπίζει την πληροφορία που χρειάζεται και να πλοηγείται με άνεση στις σελίδες που επιθυμεί να 
επισκεφτεί. 
 
Όλα τα υποσυστήματα να παρέχουν άμεση υποστήριξη βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά 
διαδικασία και οθόνη. Τα μηνύματα λαθών που να παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες (error messages), 
να είναι στην Ελληνική γλώσσα και η ειδοποίηση των χρηστών να πραγματοποιείται με όρους οικείους προς αυτούς. 
 
Συντηρησιμότητα-Επεκτασιμότητα (Maintainability/Extensibility) 
Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εφαρμογής να εξασφαλίζουν την εύκολη συντήρησή της 
και επιτρέπουν την επέκταση της λειτουργικότητάς της με την προσθήκη επιπλέον υποσυστημάτων που θα καλύψουν 
πιθανές μελλοντικές ανάγκες. 
 

A.5 Φάσεις Έργου, Παραδοτέα  και Χρονοδιάγραμμα 

A.5.1.1 Φάσεις Έργου 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα οι προτεινόμενες φάσεις οργάνωσης του έργου. Οι παρακάτω 
αναφερόμενες φάσεις είναι υποχρεωτικές για τον υποψήφιο ανάδοχο.  

A.5.1.1.1 1η  Φάση  
 
Μήνας Έναρξης 

 

1ος Μήνας Λήξης 

 

2ος 

Τίτλος Φάσης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1:  Κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης 
• Στόχος 2: Καθορισμός του Πλάνου και του Χρονοδιαγράμματος Εγκατάστασης 
• Στόχος 3: Οριοθέτηση των απαιτήσεων Εκπαίδευσης 
• Στόχος 4: Περιγραφή του Πλάνου Δοκιμών Συστήματος 
• Στόχος 5: Εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Η 1η Φάση  αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής που θα τεκμηριώνει τις οριστικές 
προδιαγραφές και την οριστική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Φορέα του Έργου, την υφιστάμενη κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές 
του Έργου. 
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εκπόνηση και σύνταξη 
της Μελέτης Εφαρμογής είναι: 

 Αποτύπωση της  παρούσας κατάστασης και των υπαρχουσών υποδομών. 
 Οριστικοποίηση και τεκμηρίωση της λύσης για την υλοποίηση του φυσικού 
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αντικειμένου, οριστικοποίηση των Κέντρων Υγείας, ΠΠΙ, Περιφερειακών και Κεντρικών 
Νοσοκομείων στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση των Σταθμών ΤηλεΪατρικής σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και οριστικοποίηση των Αναλυτικών Σχεδίων 
Εγκατάστασης του Εξοπλισμού. 

 Σύνταξη αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης του έργου, εντοπισμός 
του «Critical Path» των εργασιών υλοποίησης και των κύριων «milestones» του έργου.  

 Ανάλυση του Έργου σε επίπεδο φάσεων. 
 Οριστικοποίηση της γενικής, φυσικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής του έργου. 
 Αναλυτικό Πλάνο και Χρονοδιάγραμμα Εγκατάστασης. 
 Καθορισμός των απαιτήσεων εκπαίδευσης ανά ομάδα εκπαιδευομένων. 
 Καθορισμός του πλανου ενημέρωσης του κοινού. 
 Πλάνο Δοκιμών του συστήματος. 
 Εκπόνηση πλάνου παραγωγικής αξιοποίησης υφιστάμενου λογισμικού & εξοπλισμού. 

 
Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέ θα πρέπει  να δοθεί σύντομη περιγραφή και μήνας παράδοσης): 

• Π1: Μελέτη Εφαρμογής, η οποία να περιλαμβάνει και τα Αναλυτικά Σχέδια Εγκατάστασης 
Εξοπλισμού, τις Απαιτήσεις Εκπαίδευσης στη Χρήση του Συστήματος, Πλάνο Εγκατάστασης και 
Πλάνο Δοκιμών Συστήματος (μήνας παράδοσης 2ος) 

Πίνακας: Περιγραφή 1ΗΣ Φάσης  

A.5.1.1.2 2η  Φάση 
 
Μήνας Έναρξης 3ος  Μήνας Λήξης 8ος  

Τίτλος Φάσης «Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού» 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: Εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού στις θέσεις εγκατάστασης 
που έχουν προσδιοριστεί από την  μελέτη εφαρμογής.  

• Στόχος 2: Η πιλοτική λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.  
• Στόχος 3: Η υλοποίηση του πλάνου δοκιμών του συστήματος. 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

H 2η Φάση  θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού και  των απαραίτητων 
λογισμικών για την λειτουργία του συστήματος που θα τα φιλοξενήσει βάσει του πλάνου και 
χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης που θα έχει οριστικοποιηθεί στην 1η Φάση. 
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού θα γίνει  σε συνεργασία με στελέχη του Φορέα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εργασία της ομάδας έργου και η πρόσβαση στα 
σημεία εγκατάστασης. 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία του συστήματος, θα 
πραγματοποιηθούν δοκιμές και έλεγχοι λειτουργίας του συστήματος βάσει του Πλάνου Δοκιμών 
που θα έχει οριστικοποιήθεί στην 1η Φάση προκειμένου τα στελέχη του Φορέα να εγκρίνουν την 
ολοκλήρωση της 2ης φάσης του Έργου. 
Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέο θα πρέπει  να δοθεί σύντομη περιγραφή και μήνας παράδοσης): 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσας Φάσης, θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια και 
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού  καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών, 
που  θα αποτελέσουν και τα παραδοτέα της φάσης. Τα παραδοτέα είναι: 
 
• Π1: Ενοποιημένο σύστημα 30 Σταθμών Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) οι οποίοι να 
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καλύπτουν ανάλογο αριθμό υγειονομικών μονάδων σύμφωνα με τα όσα έχουν περιγραφεί 
στην παρούσα διακήρυξη, με δυνατότητες εξ αποστάσεως επικοινωνίας υπερ-υψηλής 
ποιότητας, εποπτικά ιατρικά εργαλεία τεχνολογίας, δυνατότητα μετάδοσης ιατρικών 
δεδομένων εξέτασης του ασθενούς και δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων ηλεκτρονικού 
φακέλου ασθενούς.  (μήνας παράδοσης 8ος) 

• Π2: Δεκατρείς (13) Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) εγκατεστημένοι σε 5 
νοσοκομεία της Νότιας Αθήνας, σε 7 Περιφεριακά Νοσοκομεία και στο Κέντρο Εφημεριών ΕΔΙΤ 
(ΕΚΕΠΥ). (μήνας παράδοσης 8ος) 

• Π3: Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού στα πλαίσια του ΕΔιΤ με χρήση τηλεφώνου ή μέσω 
internet. (μήνας παράδοσης 8ος) 

• Π4: Μεταφορά επτά (7) υφιστάμενων τερματικών σταθμών ηλεκτρονικής υγείας και 
εγκατάσταση στα Π.Ι  Χάλκη,Σύμη, Μεγίστη, Κάσο, Τήλο, Αστυπάλαια και Ψαρρά. (μήνας 
παράδοσης 8ος). 

• Π5: Κέντρο Δεδομένων σύμφωνα με την περιγραφή της παρούσας. (μήνας παράδοσης 8ος) 

 

Πίνακας: Ενδεικτική Περιγραφή 2ης Φάσης 
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A.5.1.1.3 3η Φάση 
 
Μήνας Έναρξης 9ος Μήνας Λήξης 12ος 
Τίτλος Φάσης «Εκπαίδευση Προσωπικού και Ενημέρωση Κοινού» 
Στόχοι Φάσης:  

Στόχος 1: Η εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού του Φορέα και των συμμετεχόντων στην 
δράση, στην λειτουργία του συστήματος. 

Στόχος2: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στόχου του έργου 
Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Το προσωπικό  και οι συμμετέχοντες στην δράση πρέπει να εκπαιδευτούν στην χρήση και 
λειτουργία του συστήματος. 
Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα πρέπει να λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Φορέα εκτός από 
περιπτώσεις συμμετεχόντων των οποίων η μετακίνηση δεν είναι εύκολη, οπότε να προβλεφθούν 
εκπαιδεύσεις στους χώρους τους.  
Η εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό των απαιτήσεων εκπαίδευσης ανά 
κατηγορία συμμετέχοντα όπως οριστικοποιήθηκε στην 1η φάση . 
 Η εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα θα πρέπει να αφορά κατ’ ελάχιστο: 

 Στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό του συνολικού συστήματος που έχει παραδοθεί. 
 Στη λειτουργία και στον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού που έχει 

εγκατασταθεί στο πεδίο. 
 Στη λειτουργία και στον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας των εφαρμογών που έχουν 

εγκατασταθεί στο Data Center. 
 Στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων που έχουν εγκατασταθεί στο Data Center. 
 Στην εκπαίδευση για τη διαχείριση/ χρήση του συστήματος. 

 
Η φάση θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης: 

 Διεξαγωγή ανοικτής εκπαιδευτικής / ενημερωτικής ημερίδας για όλα τα στελέχη του ΥΥ, 
Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας. 

 Τη δημιουργία διαφορετικών ηλεκτρονικών διαδραστικών πολυμεσικών μαθημάτων τα 
οποία να είναι διαθέσιμα από το web site του ΕΔιΤ για τη συνεχή εκπαίδευση και 
κατάρτιση των στελεχών της 2ης ΥΠΕ.  

Επιπλέον στην παρούσα φάση θα πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίηση του κοινού στόχου του έργου. Συγκεκριμένα η φάση αυτή θα περιλαμβάνει: 

• Διοργάνωση μιας ημερίδας για την ενημέρωση για τις ωφέλειες του έργου και τα 
σημαντικά αποτελέσματα του 

• Παραγωγή έγχρωμου τρίπτυχου ενημερωτικού εντύπου για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού για το έργο και τις θετικές επιπτώσεις του 

• Παραγωγή ενημερωτικών πλακετών για τους ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ 

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα θα πρέπει να δοθεί σύντομη περιγραφή και μήνας παράδοσης): 

• Π1: Εκπαιδευτικό Υλικό εκπαιδευομένων ανά κατηγορία εκπαιδευομένου σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή συμπεριλαμβανομένων των Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων(μήνας 
παράδοσης 10ος) 

• Π2: Πρόγραμμα της ανοικτής εκπαιδευτικής / ενημερωτικής ημερίδας για όλα τα στελέχη του 
ΥΥ, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας. (μήνας παράδοσης 10ος) 

• Π3: Ενημερωτικό έντυπο ενημέρωσης του κοινού του έργου (μήνας παράδοσης 12ος) 
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Πίνακας: Ενδεικτική Περιγραφή 3ης Φάσης 
 

A.5.1.1.4 4η Φάση 
 
Μήνας Έναρξης 11ος Μήνας Λήξης 12ος 

Τίτλος Φάσης «Πιλοτική Λειτουργία» 

Στόχοι Φάσης:  

Στόχος 1: Να τεθεί το σύστημα σε πιλοτική λειτουργία ώστε να προσδιοριστούν τυχόν προβλήματα 
και να επιλυθούν πριν την οριστική παράδοση του έργου 
Στόχος 2: Να υλοποιηθεί On the job training για τους χρήστες του συστήματος, προκειμένου να 
εξοικειωθούν το συντομότερο στην λειτουργία του συστήματος 
Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Η 4η Φάση αποτελεί την Πιλοτική Λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια της οποίας 
τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη του Ανάδοχου θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου 
–σε συνεργασία με τα στελέχη του Φορέα-  να υλοποιήσουν τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 Βελτιώσεις των εφαρμογών. 
 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών. 
 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 
 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 
 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. 
 Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού. 
 On the job training στους χρήστες του συστήματος 

 
Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και μήνας παράδοσης): 

• Π1: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας, η οποία να περιλαμβάνει παρουσίαση των Προβλημάτων 
και των τρόπων Επίλυσης τους (μήνας παράδοσης 12ος) 

Πίνακας: Ενδεικτική Περιγραφή 4ης Φάσης 
 
 

A.5.1.2 Πίνακας Παραδοτέων 
Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου2 
Μήνας Παράδοσης3 

1.  
Μελέτη Εφαρμογής, Μελέτη 2ος 

2.  
Ενοποιημένο σύστημα 30 

σταθμών τηλειατρικής Ιατρού 

Ασθενούς (ΣΤΙΑ) 

Λειτουργικό 

υλικό 
8ος 

3.  Δεκατρείς (13) Σταθμοί 

Τηλειατρικής Ιατρού Συμβούλου 

Λειτουργικό 

υλικό 
8ος 

2 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ 
(Άλλο) 
3 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου 
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(ΣΤΙΣ) 

4.  
Μεταφορά Επτά (7) υφιστάμενων 

τερματικών σταθμών 

Ηλεκτρονικής Υγείας  

Υπηρεσίες 8ος 

5.  Κέντρο Δεδομένων σύμφωνα με 

την περιγραφή της παρούσας. 

Λειτουργικό 

υλικό 
8ος 

6.  
Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού 

Λειτουργικό 

Υλικό - 

λογισμικό 

8ος 

7.  
Εκπαιδευτικό Υλικό 

Ηλεκτρονικά 

αρχεία 
10ος 

8.  
Πρόγραμμα της ανοικτής 

εκπαιδευτικής / ενημερωτικής 

ημερίδας 

Ηλεκτρονικό 

Υλικό 
10ος 

9.  
Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας Αναφορά 12ος 

10.  
Ενημερωτικό έντυπο 

Έντυπο Υλικό, 

Ηλεκτρονικό 

αρχείο 

12ος 

Πίνακας: Πίνακας Παραδοτέων Έργου 

A.5.1.3 Χρονοδιάγραμμα έργου 
 

Α/Α 

Φάσης 
Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης 

Μήνας Λήξης 

(παράδοσης) 

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 2 

2 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
3 8 

3 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
9 12 

4 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 11 12 

Πίνακας: Φάσεις του  Έργου (Οι φάσεις που φαίνονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές) 
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A.6 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικά ορόσημα στην υλοποιηση του έργου που θα επιτρέψουν την καλύτερη 
υλοποίηση του έργου. 
 

1. Μελέτη Εφαρμογής 
Η μελέτη εφαρμογής είναι σημαντικό ορόσημο του έργου γιατί θα επιτρέψει το σωστό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό της υλοποίησης του έργου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η μελέτη εφαρμογής θα πρέπεινα 
περιλαμβάνει τα Αναλυτικά Σχέδια Εγκατάστασης Εξοπλισμού,πλάνο παραγωγικής αξιοποίησης υφιστάμενου 
λογισμικού και εξοπλισμού, τις Απαιτήσεις Εκπαίδευσης στη Χρήση του Συστήματος, Πλάνο Εγκατάστασης και Πλάνο 
Δοκιμών Συστήματος.  
 

2. Εγκατάσταση Σταθμών Τηλεϊατρικής και Κέντρου Δεδομένων 
 
Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η ολοκληρωμένη εγκατάσταση των 
σταθμών Τηλεϊατρικής και του Κέντρου Δεδομένων. 

  

3. Συστήματα διαχείρισης ραντεβού 
 
Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου είναι σημαντική η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών 
ραντεβού για τη χρήση στα πλαίσια του ΕΔιΤ με χρήση τηλεφώνου ή μέσω internet. 
 

4. Τερματικά Ηλεκτρονικής Υγείας  

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των Τερματικών 
Ηλεκτρονικής Υγείας. Αφορά σε επτά (7) τερματικά Ηλεκτρονικής Υγείας εγκατεστημένα σε Χάλκη,Σύμη, Μεγίστη, 
Κάσο, Τήλο, Αστυπάλαια και Ψαρρά. Τα τερματικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής ιατρικών 
εξετάσεων και της λήψης απομακρυσμένης ιατρικής βοήθειας και τηλεεκπαίδευσης από Κέντρα Παροχής Ιατρικής 
Υποστήριξης ( πχ Νοσοκομεία) μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης 
 

5. Εκπαίδευση Προσωπικού 

Κατά την υλοποίηση του έργου είναι σημαντικό να επιτύχει όσο γίνεται περισσότερο η σωστή και ολοκλήρωμένη 
εκπαίδευση του προσωπικού. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό με τη χρήση Εκπαιδευτικού 
Υλικού εκπαιδευομένων ανά κατηγορία εκπαιδευομένου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή συμπεριλαμβανομένων 
των Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων και Πρόγραμμα της ανοικτής εκπαιδευτικής / ενημερωτικής ημερίδας για όλα τα 
στελέχη του ΥΥ, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας.  
 

6. Πιλοτική Λειτουργία 
Αναφορά στην Πιλοτική Λειτουργία, η οποία θα πρέπει να  περιλαμβάνει παρουσίαση των Προβλημάτων και των 
τρόπων Επίλυσης τους.  

 

7. Ενημέρωση Κοινού 
Σημαντικό ορόσημο του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού προκειμένου να εξοικιωθούν οι 
πολίτες των περιοχών υλοποίηση του έργου και να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στο ΕΔιΤ.  

 
 

Πίνακας 1: Πίνακας Οροσήμων Έργου 
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Α/Α  Τίτλος Οροσήμου Μήνας 

Επίτευξης 

Μέθοδος μέτρησης της 

επίτευξης 

% επί του 

συνολικού 

κόστους/ 

αμοιβής4 

1 «Μελέτη Εφαρμογής» 2ος Μονάδα 5% 

2 «Εγκατάσταση Σταθμών 

Τηλεϊατρικής και Κέντρου 

Δεδομένων» 

8ος Μονάδα 60% 

3 «Συστήματα Διαχείρισης 

Ραντεβού» 

8ος Μονάδα 10% 

4 «Τερματικά Ηλεκτρονικής 

Υγείας» 

8ος Μονάδα 5% 

5 «Εκπαίδευση Προσωπικού» 10ος % 5% 

6 «Πιλοτική Λειτουργία» 12ος % 10% 

7 «Ενημέρωση Κοινού» 12ος Μονάδα 5% 

 

4 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή 
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A.7 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών υλοποίησης του έργου 

A.7.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Το προσωπικό  και οι συμμετέχοντες στην δράση πρέπει να εκπαιδευτούν στην χρήση και λειτουργία του συστήματος. 
 Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα πρέπει να λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Φορέα εκτός από περιπτώσεις συμμετεχόντων 
των οποίων η μετακίνηση δεν είναι εύκολη, οπότε να προβλεφθούν εκπαιδεύσεις στους χώρους τους.  
Η εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό των απαιτήσεων εκπαίδευσης ανά κατηγορία συμμετέχοντα 
όπως οριστικοποιήθηκε στην 1η φάση του έργου. 
 Η εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα θα πρέπει να αφορά κατ’ ελάχιστο: 

 Στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό του συνολικού συστήματος που έχει παραδοθεί. 
 Στη λειτουργία και στον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο πεδίο. 
 Στη λειτουργία και στον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στο Data Center. 
 Στην εκπαίδευση για τη διαχείριση/ χρήση του συστήματος. 

 
Τέλος η φάση να περιλαμβάνει επίσης: 

 Διεξαγωγή ανοικτής εκπαιδευτικής / ενημερωτικής ημερίδας. 
 Τη δημιουργία διαφορετικών ηλεκτρονικών διαδραστικών πολυμεσικών μαθημάτων τα οποία να είναι διαθέσιμα 

από την Τηλεϊατρική Πύλη του ΕΔιΤ για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της 2ης ΥΠΕ.  

A.7.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Στις υπηρεσίες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ΄ελάχιστο: 

• Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας 
• Παραγωγή έγχρωμου Τρίπτυχου Εντύπου για την προβολή και τη διάδοση του έργου 
• Παραγωγή Ενημερωτικής Πλακέτας για το σταθμό εγκατάστασης του κάθε σταθμού.  

A.7.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας   

Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας του συστήματος,  τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη του Ανάδοχου να είναι 
άμεσα διαθέσιμα προκειμένου –σε συνεργασία με τα στελέχη του Φορέα-  να υλοποιήσουν τις παρακάτω 
δραστηριότητες: 

 Βελτιώσεις των εφαρμογών. 
 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών. 
 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 
 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 
 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. 
 Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού. 
 On the job training στους χρήστες του συστήματος 

A.7.4 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας»  

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης για τον εξοπλισμό, για τις άδειες χρήσης έτοιμου λογισμικού εφαρμογών και 
λογισμικού συστήματος είναι ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή του Έργου.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσφέρει χρόνο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, επιπλέον από τον ζητούμενο, αυτός πρέπει 
(α) να αφορά σε ακέραιο αριθμό ετών και (β) να καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης (για τον εξοπλισμό και τις 
άδειες χρήσης ξεχωριστά). 

 Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου 
Υπηρεσιών  και είναι αυτές που περιγράφονται στην παρ. A.7.6 και παρέχονται δωρεάν. 
 
Περίοδος Εγγύησης – Υπηρεσίες Εγγύησης (ελάχιστα): 
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Τίτλος Υπηρεσίας Εγγύσης Περιγραφή Υπηρεσίας Εγγύσης 

• Υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποκατάστασης βλαβών 

• Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 
- Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης 
- Λίστα ανταλλακτικών και προσδιορισμός αναλωσίμων υλικών  
- Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε 

εξοπλισμό και έτοιμο λογισμικό  
- Τεκμηρίωση σφαλμάτων 
- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή 

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισμού, έτοιμου 
λογισμικού και εφαρμογής/ών 

- Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και 
εφαρμογής/ών 

- Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 
 

A.7.5 Υπηρεσίες Συντήρησης  

Ο Ανάδοχος οφείλει να περιλάβει στην προσφορά του τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης του υλοποιημένου έργου: 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
• Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Καθορισμός συχνότητας με την οποία πρέπει να διενεργούνται από 

εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικοί καθαρισμοί του εξοπλισμού, καθώς και οι 
κατάλληλοι έλεγχοι των ευαίσθητων εξαρτημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα 
και με το μικρότερο δυνατό αριθμό βλαβών. 

• Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν 
στον εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους μετά 
την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.  

• Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Υποχρέωση του Αναδόχου να έχει όλα τα απαραίτητα καινούρια ανταλλακτικά για 
την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
• Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού.  

1. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον 
Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός προκαθορισμένου 
χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες 
παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού ορίου, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

2. Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού. 

3. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk. 

• On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και οριστικά από 
το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι να δίνουν την απαιτούμενη 
λύση επιτόπου. 

• Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος. 
• Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος στα οποία βασίζονται οι σταθμοί 

εργασίας. 
• Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα των σταθμών εργασίας. 
 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών Συντήρησης  παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης 
(βλ.C.3.40) 
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Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει δυνατότητα να 
συνάψει ξεχωριστή σύμβαση συντήρησης με τον ανάδοχο, εφόσον αυτή το επιθυμεί. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης 
ορίζεται σε πέντε έτη  
 
 
Περίοδος Συντήρησης – Υπηρεσίες (κατ’ ελάχιστον): 

Τίτλος Υπηρεσιών Περιγραφή Υπηρεσιών 
 

• Υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποκατάστασης βλαβών 

• Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που να περιλαμβάνει: 
- Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που 

υποβάλλεται με την έναρξη της σχετικής περιόδου 
- Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – 

Έκτακτων Ενεργειών) 
- Λίστα ανταλλακτικών και προσδιορισμός αναλωσίμων υλικών  
- Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε 

εξοπλισμό και έτοιμο λογισμικό  
- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή 

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισμού, έτοιμου 
λογισμικού εφαρμογής/ών 

- Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού 
εφαρμογής/ών 

- Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου  
 

A.7.6 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι 
όροι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για τις Περιόδους Εγγύησης και Συντήρησης (εφόσον 
υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης).  
 
Ορισμοί: 
 Κατηγορία Α Εξοπλισμού – Λογισμικού ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών μονάδων εξοπλισμού ή/και λογισμικού, 

η εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ. εξυπηρετητές, στοιχεία της 
κεντρικής υποδομής, εφαρμογές, λειτουργικά συστήματα, συστημικό (έτοιμο) λογισμικό. 

 Κατηγορία Β Εξοπλισμού – Λογισμικού ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών μονάδων εξοπλισμού ή/και λογισμικού 
η δυσλειτουργία των οποίων δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ. οι Η/Υ των θέσεων εργασίας, το 
έτοιμο λογισμικό αυτών, λοιπός περιφερειακός εξοπλισμός κ.λπ. 

 ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 08:00 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες. 
 ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 
 Χρόνος αποκατάστασης βλάβης / δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την 

αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος 
αποκατάστασης βλάβης / δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι : 
− έξι (6) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας (για την κατηγορία Α) 

ανεξαρτήτως αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός ΚΩΚ  
− είκοσι τέσσερεις (24) ώρες (για την κατηγορία Β) από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της 

βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ 
− για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος (που αφορούν την κατηγορία Β) βλάβης/δυσλειτουργίας, οι 

ανωτέρω ορισθείσες 24 ώρες του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 
08.00 το επόμενο εργάσιμο πρωί.  

 
Μη διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Α – Ρήτρες:  
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 
το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

− 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 
− 0,5% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 
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για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω 
υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 
Διευκρινίζεται ότι : 

1) Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω και ένα μικρό 
μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 

2) Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος (εξοπλισμός, 
λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον 
προσδιορισμό της ρήτρας. 

3) Σε περίπτωση που στοιχείο εξοπλισμού κεντρικής υποδομής βρίσκεται σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και η 
βλάβη/δυσλειτουργία του δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του συστήματος (ή μέρος αυτής) και την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τότε αυτό λογίζεται ως μονάδα της Κατηγορίας Β. 

 
Μη διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Β – Ρήτρες: 
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 
το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

− 0,25% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας που είναι εκτός λειτουργίας 
− 2,5% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης της μονάδας. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω 
υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 
Διευκρινίζεται ότι :  

1) Ως μονάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται το σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού που καλύπτουν μια 
συγκεκριμένη λειτουργικότητα (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύστημα Η/Υ με λειτουργικό σύστημα, λογισμικό 
αυτοματισμού γραφείου κ.λπ. θεωρείται ως μια αδιαίρετη μονάδα). 

2) Εάν η δυσλειτουργία μιας μονάδας (π.χ. switch τοπικού δικτύου) επηρρεάζει την εύρυθμη λειτουργία κάποιων 
συσχετιζόμενων με αυτήν μονάδων (π.χ. των διασυνδεδεμένων θέσεων εργασίας), τότε η μη διαθεσιμότητα και 
άρα η ρήτρα υπολογίζεται επί του τιμήματος του συνόλου των μονάδων αυτών (δηλαδή switch, Η/Υ και λογισμικά 
αυτών, εκτυπωτές). 

 

A.8 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

A.8.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο Ανάδοχος σε διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη του Έργου και μετά από συνεργασία με τον Φορέα Λειτουργίας να 
εκπονήσει και να παραδώσει το σύνολο των παραδοτέων που περιγράφονται στην 1η Φάση «Μελέτη Εφαρμογής». 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα πρέπει να συνιστά τον «οδηγό υλοποίησης» και τη βάση αναφοράς για την παρακολούθηση της 
προόδου των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. 
Επίσης στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής ο Ανάδοχος πρέπει να επικαιροποιήσει την υφιστάμενη κατάσταση του 
εξοπλισμού, με σκοπό την οριστικοποίηση της τελικής κατανομής του εξοπλισμού νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι. κλπ, 
σε συνεργασία με την Ε.Π.Π.Ε.. Η τελική κατανομή του εξοπλισμού και των αδειών χρήσης θα πρέπει να προταθεί από τον 
Ανάδοχο στο Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου, ενώ η Ε.Π.Π.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει για την τελική κατανομή κατά το 
στάδιο της αξιολόγησης του εν λόγω παραδοτέου. 
Κατά την σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής ο Ανάδοχος, εφαρμόζοντας την Μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει, να 
επαναπροσεγγίσει και να εξειδικεύσει την Πρότασή του με επικαιροποίηση και προσαρμογή: 

 των διαχειριστικών, οργανωτικών, υλικοτεχνικών κ.α. θεμάτων που άπτονται άμεσα της υλοποίησης του 
Έργου,  

 του αναλυτικού χρονοπρογραμματισμού υλοποίησης, αποτυπώνοντας αναλυτικότερα το πλάνο των 
ενεργειών, των επί μέρους φάσεων και παραδοτέων του Έργου, 

 των πιθανών κινδύνων του Έργου και του σχεδίου αντιμετώπισής τους, 

 των επί μέρους βημάτων για την ομαλή διεξαγωγή του Έργου (εγκατάσταση, δοκιμές – έλεγχο λειτουργίας, 
κτλ.) 

 της υφιστάμενης κατάστασης του εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας. 

 της τελικής κατανομής του εξοπλισμού στα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ. 
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A.8.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Ο Ανάδοχος στη Μελέτη Εφαρμογής θα πρέπει να εξειδικεύσει το πλαίσιο διοίκησης του έργου με τη μορφή Πλάνου 
Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που περιγράφονται αναλυτικά στο Πλάνο πρέπει 
να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, 
διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του Έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΠΔΠΕ πρέπει κατ' 
ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφονται 
στην προσφορά του Αναδόχου: 
 

• Οργανωτικό σχήμα / δομή διοίκησης Έργου 

• Σχέδιο Επικοινωνίας 

• Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 

• Διαχείριση θεμάτων 

• Διαχείριση Κινδύνων 

• Διασφάλιση Ποιότητας 

• Διαχείριση Αρχείων 

• Διαχείριση Αλλαγών 

• Διοικητική Πληροφόρηση 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους ενδεικτικά περιεχόμενα της μελέτης εφαρμογής, 
εξειδικεύοντας τα παραπάνω σύμφωνα με την από αυτούς λύση και προσφερόμενα προϊόντα. 

A.8.3 Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης του ΄Εργου 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού, 
λογισμικού και αδειών χρήσης στα παρακάτω σημεία: 
 

Δομή Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλέφωνο 

Περιφέρεια Αττικής    

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Λ. Κηφισίας 39 15123 2106828350 

Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα 18010 2297022222 

Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" Βασ. Παύλου 1 16673 2132163560 

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" Λ.Γ.Γεννηματά - Μαγούλα 19018 2132028000 

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Μαντούβαλου 3 Πειραιάς 18454 2132077000 

Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" Αφεντούλοη & Τζανή 18536 2132081000 

Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ" Μπόταση 51 18537 2132079100 

Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" Ρίμινι 1 - Χαιδάρι 12462 2105831000 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφόρο Αθηνών 374 12462 2132054000 

Π.Π.Ι. Ύδρας Ύδρα 18040 2298052420 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου    

Π.Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 81500 2254093222 

Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ Άντισσα Λέσβου 81103 2253350000 

Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Καλλονή 81107 2253022222 

Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Πλωμάρι 81200 2252032151 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Άγιος Κήρυκας - Ικαρία 83300 2275350200 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 1 ΜΥΡΙΝΑ 81400 2254350400 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Κεφαλοπούλου 17 83100 2273083100 
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Δομή Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλέφωνο 
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" Ε. Βοστάνη 48 81100 2251057700 

Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" Έλενας Βενιζέλου 2 82100 2271350190 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Δωδεκάνησα)    

Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 85303 2242031217 

Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ Αρχάγγελος, Ρόδου 85102 2244022400 

Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ Πηγάδια, Κάρπαθος 85700 2245022228 

Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΣ 85500 2247031211 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" Ν. Ζερβού 22- Κάλυμνος 85200 2243361900 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ Ιπποκράτους 34 85300 2242054200 

Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Λακκί - Λέρος 85401 2247023251 

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" Αγ. Απόστολοι 85100 2241080131 

Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ Μεγίστη 85111 2246049267 

Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ Μεγάλο Χωριό, Τήλου 85002 2246044210 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες)    

Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου 84500 2282360000 

Κ.Υ. ΘΗΡΑΣ Φηρά - Θήρας 84700 2286360300 

Κ.Υ. ΙΟΥ Ίος 84001 2286360000 

Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ Πλάκα - Μήλος 84800 2287360000 

Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ Αργύραινα-Μύκονος 84600 2289360000 

Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ Παροικιά - Πάρος 84400 2284360000 

Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ Μάρκου Κρικέλη 10 84200 2283360000 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Χώρα Νάξου 84300 2285023867 

Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ" Γ. Παπανδρέου 2 84100 2281360500 

 
 
Η τελική κατανομή των εν λόγω παραδοτέων να οριστικοποιηθεί με απόφαση της Ε.Π.Π.Ε. κατά την αξιολόγηση του 
παραδοτέου Σχεδίου Υλοποίησης Έργου. 
Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης υποχρεούται: 

 να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία 

 να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την ένταξη του εξοπλισμού στην υφιστάμενη υποδομή 

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και 
ενημερώνει το Φορέα Λειτουργίας και την Ε.Π.Π.Ε. του έργου πριν από δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, για την 
ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να ενημερωθούν 
έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους. 
Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε τμήματός του, φέρει μέχρι την παραλαβή του ο 
Ανάδοχος. 

A.8.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Η διαχείριση ρίσκων (risk management) συνεπάγεται τη λήψη μέτρων (α) τήρησης προτύπων ποιότητας, και (β) 
αντιμετώπισης κρίσεων. 

Η τεχνική λύση που θα προτείνει ο ανάδοχος όσο αφορά το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
παρακάτω βασικά σημεία: 

• Αναγνώριση των κινδύνων του έργου 
• Ποσοτικοποίηση των κινδύνων 
• Παρακολούθηση των κινδύνων 
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• Διαχείριση Κρίσεων  

Αναλυτικά ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά στην προσφορά του τα παρακάτω: 

• Ορισμό Υπευθύνου για την πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων του έργου. 
• Ανάλυση του κινδύνου αναφέροντας τα εξής χαρακτηριστικά: χρονικός προσδιορισμός, τίτλος, σύντομη 

περιγραφή, πιθανότητα και σημασία για την υλοποίηση του έργου . Είναι επιθυμητό για κάθε κίνδυνο να οριστεί 
υπεύθυνος για την επίλυσή του και αντίστοιχη ημερομηνία επίλυσης. 

• Σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων που θα περιλαμβάνει τις ενέργειες και τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί για 
το σκοπό αυτό 

• Σχέδιο μετριασμού των κινδύνων που έχουν αξιολογηθεί. 
• Μοντέλο Διαχείρισης Κρίσεων προσαρμοσμένο για το έργο. 
• Συχνές αναφορές για τους πιθανούς και αυτούς που τελικά έλαβαν χώρα κινδύνους, τα αποτελέσματα 

μετριασμού και την προσπάθεια που καταβλήθηκε. 

A.8.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία του συστήματος, να πραγματοποιηθούν δοκιμές και έλεγχοι 
λειτουργίας του συστήματος βάσει του Πλάνου Δοκιμών που οριστικοποιήθηκε στην Φάση Α βλ. Α.9., προκειμένου τα 
στελέχη του Φορέα να εγκρίνουν την ολοκλήρωση του Έργου. Πέραν των ελέγχων αυτών η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί να διενεργήσει 
κάθε άλλο έλεγχο που  κρίνει ως απαραίτητο για να διαπιστωθεί ότι το παρόν Έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. 

Η επιτυχής διεξαγωγή των δοκιμών ελέγχου και η τεκμηρίωσή τους από τον Ανάδοχο αποτελεί προϋπόθεση για την 
οριστική παραλαβή του Έργου. 

Εάν αποτύχουν οι δοκιμές ελέγχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες βελτιώσεις για να επαναληφθούν 
όλοι οι έλεγχοι έως ότου επιτύχουν. Τυχόν καθυστερήσεις που θα προκύψουν, θα καθυστερήσουν αντίστοιχα και το χρόνο 
παραλαβής του Έργου. 
 
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει 
εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις 
παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει 
κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά συνέπεια επηρεάζεται, αναλόγως 
της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου. 
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις 
προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 
 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με 
τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου δέκα (10) 
ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.  
Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη 
διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης αυτού, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών 
για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

B  Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

B.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της 
παρούσας Διακήρυξης. 
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 
002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 
ΑΙΓΑΙΟΥ ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 352924. 
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

B.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και από Εθνικούς Πόρους. 
 
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 
2011ΣΕ09180104 
 
Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομυρίων 
διακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων και εκατό Ευρώ, € 4.271.100,00  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 3.472.439,02 - 
ΦΠΑ (23 %): € 798.660,98). 
 
Τα δικαίωματα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνουν επιπλέον 10% φυσικό αντικείμενο έργου και 40% για 
συντήρηση 5 χρόνων.  
Αυτά ανέρχονται στο ποσό του δύο εκατομυρίων εκατόν τριανταπέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα Ευρώ, € 
2.135.550,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 1.736.219,51- ΦΠΑ (23 %): €399.330,49).  
 
 

B.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ T.K. 18543 

Τηλέφωνο: 00 30 213 2004200 

Fax: 00 30 210 4212280 

E-mail: edit@2dype.gr 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
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B.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από: 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, 

2. Την Απόφαση ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», όπως ισχύει, 

3. Την με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει , 

4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 

5. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορούν την έγκριση 
κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως 
αυτά ισχύουν, 

6. Την με αρ.πρωτ. 153.763/ΨΣ2239-Α2’ 16/05/2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό 22.4, για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την τροποποίηση αυτής, 

7. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 2804 10/06/2011 (20/15696_09.06.2011) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του 
Δικαιούχου «2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

8. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής 
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης 
και στο Φύλλο αξιολόγησης της πρότασης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), (Φ.Ε.Κ. 150/τ.Α΄/07), κατά το 
μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 όπως αναλογικά και συμπληρωματικά 
δύνατατι να εφαρμοστεί. 

10. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘‘περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

11. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
247/Α). 

12. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων 

13. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

14. Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας» (ΦΕΚ/Α΄/76) όπως αυτό τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 299/2000 (ΦΕΚ Α΄ 240). 

15. Του ΦΕΚ 176-11/07/2005 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΕΚΕΠΥ 

16. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄ 540/27.03.2008, αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (α΄τροπ/ση: ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αρ. 
πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β΄τροπ/ση: ΦΕΚ 1088/Β/2010, αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010). 

17. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

18. Του Ν. 3783/09 (ΦΕΚ 136 Α/7-8-2009) : Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 
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19. Την Υ.Α. Π1/2941/10.9.2009 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ 

προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
(ΦΕΚ Β’ 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Π1/3889/28.5.2010 Απόφαση της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 936/2010). 

20. Το νόμο υπ’αρ.3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσίων κλπ 

21. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005) 

22. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις 

23. Τις σύμφωνες γνώμες των Διοικητών των Υγειονομικών Μονάδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι Σταθμοί 
Τηλεϊατρικής 

24. Την 3095/02.09.2010 διαχειριστική επάρκεια τύπου Β’ της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου 

25. Την υπ’ αριθμ. 438/6.3.2012 αναβάθμιση της διαχειριστικής επάρκειας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου 

26. Την υπ’ αριθμ. 28277/4-12-2013 απόφαση του Υποδοικητού της 2ης ΥΠΕ για τη διενέργεια του παρόντος 
διαγωνισμού 

27. Την με αρ. πρωτ 152.723/ΨΣ4597-Β προέγκριση δημοπράτησης του έργου "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ" από την ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

B.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 5-12-2013. 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 4-12-2013 όπου και 

δημοσιεύθηκε στις 6-12-2013 

3. Στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες : ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (τοπική εφημερίδα)  

 στις 4-12-2013  όπου και δημοσιεύθηκε στις 6-12-2013 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.2dype.gr ) στις 6-12-2013 

B.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 3-2-2014  και ώρα 14.00 στην έδρα της  Θηβών 46-48 Πειραιάς. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 
ως εκπρόθεσμες. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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B.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τη 2η ΔΥΠΕ,  ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, και η παραλαβή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 
(όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν 
από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα εντός (2) ημερών στην Αναθέτουσα Αρχή και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.2dype.gr/edit και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να 
συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 
(όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι 
ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την 
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν 
ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

B.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 10-1-2014. Η Αναθέτουσα 
Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 
διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων 
Αιγαίου. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-
mail) προς τη διεύθυνση: edit@2dype.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους 
Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 
υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές 
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη 
διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο 
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.2dype.gr/edit). 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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B.9 Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

B.9.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό 
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 
• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 

υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

τα οποία: 

1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B.9.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και B.11 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής και  

2. δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 
3414/05 

B.9.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 
• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα 
• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Υγείας 
• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι 

υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω 
λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 
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• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις 
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου 

αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 
• Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα 

διαγωνιζόμενων. 

B.9.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο B.12 Εγγύηση Συμμετοχής ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσης της στο ταχυδρομείο: 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από 
τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε 
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής 
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο 
Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του 
(τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι 
είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 
της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα 
τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, 
θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 
δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 
του Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου 
(σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για 
Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και 
στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό 
πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς τους ή της κατάθεσής στης στο ταχυδρομείο:  

- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του 
ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες 

- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
81 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 
διαγωνισμού. 

Δ: Υπεύθυνες δηλώσεις για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
υποστήριξης, σχετικών με το αντικείμενο του έργου 

Οι υπηρεσίες συντήρησης, εξοπλισμού και λογισμικού θα 
εκτελεστούν από μηχανικούς του Αναδόχου. 

3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο 

οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή 
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 
Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 
τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να 
καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για 
τη συμμετοχή του Μέλους:  

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  
− στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
όπου: 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 
− να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή  

σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και 
τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
(leader), 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 
ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

− να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης 
προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και 
την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών 
της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Η συμβολαιογραφική 
πράξη απαιτείται στην περίπτωση που ο κοινός εκπρόσωπος 
υπογράφει την προσφορά για λογαριασμό των μελών της 
ένωσης. 

4.  Υπεύθυνης δήλωσης, κατ’ εφαρμογή της αρ. πρωτ. 
20467/02.08.2009 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Επικοινωνίας σχετικά με την 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005, εντός του φακέλου 
των δικαιολογητικών τους με την οποία ο υποψήφιος: 

α) Θα δεσμεύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών του μέχρι του φυσικού 
προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας 
στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγημένες 
στο Χρηματιστήριο κρατών μελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. 
εταιρείες για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση αυτή, καθώς και ότι 
στη σχετική διαδικασία δεν συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία, κατά 
τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. α΄ του άρθρου 4 παρ. 4 του 
νόμου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 και  

β) Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, προς 
απόδειξη των ισχυρισμών του προηγούμενου εδαφίου εντός 
προθεσμίας που θα καθορίζεται με την έγγραφη ειδοποίηση της 
Αναθέτουσας Αρχής ότι προτίθεται να τον ανακηρύξει ως 
ανάδοχο.» 

Σημειώνεται ότι κάθε Υπεύθυνη δήλωση που ζητείται ως δικαιολογητικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και 
θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφορά και όχι απαραίτητα την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 
περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

B.10 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα 
πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες 
κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει 
να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό 
πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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B.10.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, 
και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 

   

13.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 5   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

B.10.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψη , ισοδύναμου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

ΝΑΙ   

5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 

   

13.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 6   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 
Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

B.10.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 
Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 
τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 
τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. ΝΑΙ   

15.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 

ΝΑΙ   

16.  Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, 
επικαιροποιημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 και 
το Ν. 3310/05 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3414/05. 

 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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B.10.4 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 
περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 
τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 
τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται υπο 
διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

13.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

NAI   

15.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού 

ΝΑΙ 7   

16.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

17.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

   

7 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που 
δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3414/2005. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

B.10.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 
τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 
τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται υπο 
διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσης της χώρας εγκατάστασης του και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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12.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

16.  
Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος 
του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 

ΝΑΙ   

17.  
Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, 
επικαιροποιημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 και το 
Ν. 3310/05 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3414/05. 

 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

B.10.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 
όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   
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B.10.7 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό 
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 
έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων 
από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους 
που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

B.11 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση 
των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 
εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

B.11.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011  μεγαλύτερο από το 130%  του προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πεντε 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 130%  του προϋπολογισμού του Έργου (προ ΦΠΑ). 

1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 

υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) διαχειριστικών χρήσεων, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών  

ή  

Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 

έκδοση Ισολογισμών. 
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B.11.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να 
αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει μεταξύ άλλων:  
 

• Να συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (όπως ενδεικτικά Τμήματα, 
Μονάδες,  Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
εφαρμογών Τηλεφωνίας, συστημάτων τηλεδιάσκεψης, συστημάτων Τηλεϊατρικής, 
πληροφοριακών συστημάτων  την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή 
ισοδύναμες με τις παραπάνω αρμοδιότητες.  

 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά  του 

(εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:    

1.1 Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:: 

- επιχειρηματική δομή,  
- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, 
- προϊόντα και υπηρεσίες  

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την 

ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.2 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνουν οι προσφέροντες για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών τους. (Σχετική τεκμηρίωση δύναται να αποτελεί το πιστοποιητικό 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας). 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυία Υπεργολβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   
 

2. 
Να διαθέτει αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση και κατάλληλα τεκμηριωμένη 
εμπειρία  σε έργα σχετικά με υλοποίηση και λειτουργία δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων, 
καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, συντήρησης και 
υποστήριξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα  στοιχεία  
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τεκμηρίωσης: 

 

2.1  Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε έργων 
σχετικών με υλοποίηση και λειτουργία δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης. Το σχετικό έργο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, 
να είναι τουλάχιστον ένα (1) το οποίο και να παρουσιαστεί αναλυτικά, όπως απαιτείται στην 
συνέχεια. 

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που 
συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής, ή Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. 

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο 
ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου.  

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

 
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋποογισμό
ς) 

ΣΤΟΙΧΕ  
ΤΕΚΜΗ
ΣΗΣ 
(τοπος  
ημ/να) 

         
 

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο / σε εξέλιξη/ παραγωγική λειτουργία 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο  πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, 

πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει 

συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους 

οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας, το 
οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Προσφέροντα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να 
δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του προσφέροντος στην υλοποίηση αντίστοιχων με το αντικείμενο 
της παρούσας Προκήρυξης. 
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Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του προσφέροντος στα ανωτέρω θέματα. 

3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς 
τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και 
εμπειρίας . Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους8 του 
υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

- ως μέλος της Ομάδας Έργου, να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), 
υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, σε 
Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο.  

- να διατεθεί Ομάδα Έργου απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, 
πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία έτη- η οποία, είναι 
σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον 
τον κύκλο ζωής του. 

- Να διαθέτει εμπειρογνώμονα μέλος της ομάδας έργου με 5ετή εμπειρία στην ανάπτυξη 
συστημάτων πληροφορικής στο χώρο της υγείας. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος γι να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης 

συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 

το ακόλουθο υπόδειγμα: 

ΑΑ 
Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης  Κοινοπραξας) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου 

- Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπομήνε

ς 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/

Α 

Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου 

– Θση στ σχήμα 

υλοπίησης 

Αθρωπομήες 

Ποσοσό 

συμμετοχής

*(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

8 Όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να 
προσκομιστεί 
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Α/
Α Ονομαεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλοςστην 
ΟμάδαΈργου – 
Θέσησ 
σχήμαυλποίησης 

Ανθωπομήν
ες 

Ποσοστό 
συμμετοχ
ής* (%) 

     
     
     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 
προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο 
Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία 
ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις 
που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου . 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων 

τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 
στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην 
ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη 
φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / 
Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά σύμφωνα με την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων 

4.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα 
της λειτουργίας του. 

5.  Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 
45 παρ. 2 και 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση 
της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

6.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

B.12 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του 
προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι Διακόσες δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια 
πενήντα πέντε ευρώ, € 213.555,00. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να 
προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή 
πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα. 
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει 

εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B.14.2.2, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 23, 26, 33, 34 του Π.Δ 118/2001, έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής.. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο 
λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν 
της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
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την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ 
ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

B.13 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

B.13.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.  

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. 
Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο B.6 της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και 
ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 
Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο 
των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

B.13.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα 
σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.9.3. Τα δικαιολογητικά θα 
πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του 
υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.13.2.2 
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.13.2.3 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των 
υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  
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- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, 
τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 

Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει διαστάσεις οι οποίες 
είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 80 εκ. 
Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  «2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : __ /__ /____ 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν 
χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, 
σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 
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επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το 
πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της 
Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις 
της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 
αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και 
τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας 
αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη 
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό 
πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε 
πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών 
εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται 
με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις 
δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η 
αρμόδια Επιτροπή. 

B.13.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, 
χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις 
παραγράφους: 

• B.9.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
•  B.11 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  
•  B.12 Εγγύηση Συμμετοχής. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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B.13.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε 
σειρά: 

1 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1 Προδιαγραφές λειτουργικών ενοτήτων Α.4.1, Α.4.2 και 
C.3.1 έως C.3.7 

1.2 Προδιαγραφές υποσυστημάτων 

Α.4.5 και C.3.1, 
C.3.2, C.3.3, C.3.4, 
C.3.5, C.3.6 και  
C.3.31 

1.3 Προδιαγραφές οριζόντιων λειτουργιών Α.4.6 και C.3.32 

1.4 Προδιαγραφές εξοπλισμού Α.4.3, Α.4.4  και 
C.3.8 έως C.3.30 

2 Υπηρεσίες  
2.1 Μεθοδολογία Διοίκησης & Υλοποίησης Έργου Α.8 και C.3.41 
2.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α.7.1 και C.3.36 
2.3 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α.7.2 και C.3.37 
2.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α.7.3 και C.3.38 
2.5 Υπηρεσίες εγγύησης καλής Λειτουργίας Α.7.4 και C.3.39 
2.6 Υπηρεσίες Συντήρησης Α.7.5 και C.3.40 
3 Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα με C.3 

4 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

• Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης 
της Προσφοράς. 

• Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 
αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής 
Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

Σύμφωνα με C.4 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) 
- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά 

στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 
αξιολόγησης 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις 
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που 
υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές 
συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης 
της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 
απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 
οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 
εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία 
των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 
περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που 
τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των 
πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα 
συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

B.13.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 
συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4). 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 

B.13.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία 
προσδιορίζονται στην παράγραφο B.10 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

B.13.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, 
για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

B.13.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην 
Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

B.13.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από 
την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει 
αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από 
την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής 
Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην 
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της 
Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να 
μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο 
είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 
μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν 
τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4). 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

B.14  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

B.14.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών, η 
διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών και η διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

B.14.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, ΘΗΒΩΝ 46-48, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο 
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι, διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των 
επιμέρους φακέλων της Προσφοράς και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 
σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών 
τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή 
και φυλάσσεται. 

3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική πληρότητα και 
εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον 
αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των 
δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτηρίου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του περιεχομένου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των 
Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά 
Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται στην 
αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο 
διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση 
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της Αναθέτουσα Αρχή. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση 
αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα 
και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των 
οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - 
για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 

10. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει 
τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα 
κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος 
προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 

11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο 
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του 
Διαγωνισμού.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και 
Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή  σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών 
ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. Η Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις για τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να 
πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) 
ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και 
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή 
αναμετάδοσης.  

14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα 
οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών 
Προσφορών αναφορικά με: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 
• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 
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Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο 
οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της 
Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

B.14.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο 
της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας με βάση τον ακόλουθο τύπο:  

Λj = 60 * ( Τj / Τmax ) + 40 * (Kmin/Kj) όπου: 

Τmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Τj: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j 

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κj: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j 

Λj: η συνολική βαθμολογία της προσφοράς j, η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ 
θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών εφαρμοστέο είναι το άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού και σε καμία 
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των Προσφορών με 
τους όρους της Διακήρυξης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών και την πληρότητα των 
κατατεθειμένων δικαιολογητικών, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και γνωμοδοτεί για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου Υποψηφίου. 

B.14.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  
Η  Βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τον πίνακα των  “Κριτηρίων 
αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100  έως 110 βαθμούς. 
 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών: 
 

- είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές [ως 
απαράβατοι όροι]) 

 
- αυξάνεται έως 110 όταν όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
110 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία 
της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

. 

B.14.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του έργου, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα 
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
(%) 

Σχετικές παρ. Α 
ΜΕΡΟΥΣ & 
Πινάκων 
Συμμόρφωσης 

1 Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου (10%)  
1.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων 

του έργου και του φορέα υλοποίησης αυτού 5% A.3 - A.4 

1.2 Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με το περιβάλλον 
ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου 5% A.1 - A.2 

2 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (50%)  
2.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά 

Χαρακτηριστικά Λύσης 10% A.4 - A.4.4 

2.2  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποσυστήματος 
Τηλεϊατρικής 20% A.4.5,  

2.3 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγνωστικού Ιατρικού 
Εξοπλισμού 10% A.4.5.1.4 και 

C.3.8 
2.4 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Τηλεϊατρικής Πύλης 10% A.4.5.2 και 

C.3.31 
3 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (20%)  
3.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

/ Ευαισθητοποίησης 10% 
Α.7.1, Α.7.2, 
Α.7.3 και 
C.3.35-C.3.38 

3.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης  και τήρηση 
επιπέδου υπηρεσιών 10% Α.7.5, Α.7.6 και 

C.3.40 
4 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης 

Έργου  (20%)  

4.1 Μεθοδολογία  διαχείρισης και υλοποίησης του έργου – 
(Οργάνωση και υλοποίηση ) 10% Α.8, Α.5, C.3.35 

και C.3.37 
 4.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10% Α.8.2,  και 

C.3.41 
ΣΥΝΟΛΟ 100  

 
 
 

B.14.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Λ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ μέχρι τη λήξη της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ήτοι 1 έτος μετά την 
οριστική παραλαβή 

- το κόστος συντήρησης  για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας  
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όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:  

I. το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό του Έργου 
II. τυχόν αναπροσαρμογή του ετήσιου κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 

Προσφορά του, θα είναι σταθερή για το σύνολο των ετών συντήρησης και για κάθε έτος δεν θα είναι 
μεγαλύτερη από το 8%. 

III. Το κόστος Υποστήριξης της Πιλοτικής Λειτουργίας περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

B.14.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, με 
Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να 
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών 
(Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης (βλ. B.10), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 
Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη 
διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον 
οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα 
για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 
επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

B.14.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. B.9.3. 
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά της παρ. B.9 . 
3. Όταν εμπεριέχει έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής χωρίς να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
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6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή. 
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. 
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, 

δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 
10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων. 
12. Ασυνήθιστα  χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής 

Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 75% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών 
Οικονομικών Προσφορών Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου 
παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν 
και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται.  

13. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς τιμές. 

14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των 
αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 

15. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου 
16. Προσφορά στην οποία το ύψος της προαίρεσης που σχετίζεται με τη συντήρηση ξεπερνάει το 40% του 

προϋπολογισμού του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 
Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 
αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

B.14.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας 
της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 και 
συμπληρωματικά  με το άρθρο 15 του ΠΔ118/2007 και τα ισχύοντα σε αυτό τόσο για τα χρονικά όρια υποβολής 
των ενστάσεων.  

B.14.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους 
ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς 
συμμετέχοντες. 

Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό 
ανάθεση έργου, όχι όμως λιγότερο του 50%  επί του φυσικού αντικειμένου. Διευκρινίζεται επίσης ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν έργο, μέχρι 
ποσοστού 10% επί του φυσικού αντικειμένου κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης.  
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, ακυρώσει ή διακόψει ή και να  επαναλάβει με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, τον Διαγωνισμό, για οποιονδήποτε λόγο, σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως για τους κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

(v) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 
όσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

(vi) εάν για οποιονδήποτε λόγο ματαιωθεί η συγχρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε περίπτωση ματαίωσης/ακύρωσης/διακοπής του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

B.15 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

B.15.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα υπογραφεί Σύμβαση. 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά περί μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 όπως 
ορίζονται στην 20977/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007). 

4. Η Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν. 3414/05. 

5. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.3310/05 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

6. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και 
την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα 
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η 
παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

7. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης σε αυτόν  των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

8. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του 
ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η 
Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή 
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λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της 
Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2). 
10. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την 

κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

11. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή 
προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Λειτουργίας. 

12. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα 
πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα 
ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση 
ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

13. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της 
Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

 

B.15.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής: 

1.  Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 
2.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής 

Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα 

είναι έντοκη όπως εκάστοτε ισχύει "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και 

για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 

εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα 

αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος. 

 

3.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής 

Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα 

είναι έντοκη όπως εκάστοτε ισχύει "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 
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άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και 

για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 

εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα 

αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω 

τρόπο υπολογισθείς (3α) τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από 

την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν:  

• Ολοκλήρωση φάσης Β του έργου (H Φάση Β’ περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού 

και  ανάπτυξη και εγκατάσταση των απαραίτητων λογισμικών για την λειτουργία του 

συστήματος που θα τα φιλοξενήσει βάσει του πλάνου και χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης 

που έχει οριστικοποιηθεί στην Φάση Α.) 

γ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου 

του Έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή (3β) 

προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της 

προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

4.  α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης του έργου 

και την παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου 

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, με την Ολοκλήρωση 2ης Φάσης του έργου 

(H Φάση Β’ περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού και  ανάπτυξη και εγκατάσταση των 

απαραίτητων λογισμικών για την λειτουργία του συστήματος που θα τα φιλοξενήσει βάσει του πλάνου 

και χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης που έχει οριστικοποιηθεί στην 1η Φάση.) 

γ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου 

του Έργου. 

 
Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
τρόπος που επιλέγει η ΑΑ είναι ο τέταρτος εκ των τρόπων που αναφέρονται ανωτέρο. 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το 
Αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 
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Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 
2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

B.15.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε 
λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

B.15.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της 
Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος 
εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου. 
Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα 
όσα περιγράφονται στην παράγραφο A.7.4. 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου  του Έργου κατά την Περίοδο Συντήρησης θα 
καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, 
οριζόμενες ποινικές ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε 
από τα υπό προμήθεια είδη (εξοπλισμό και λογισμικό) στη Σύμβαση Συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το 
κόστος συντήρησης. 

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη 
εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε 
ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση. 

B.15.5 Ποινικές Ρήτρες – έκπτωση Αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι 
διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ 
λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
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περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης 
μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 

Σε περίπτωση όπου η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο ξεπεράσει το 30% του συμβατικού 
τιμήματος ο ανάδοχος κυρώσετε έκπτωτος. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 
B.15.5. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς 
να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν 
τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο 
χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από 
τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το 
σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό 
χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 
ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 
επιβληθεί. 

9. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται 
να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της 
Ένωσης.  

10. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή 
το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα εφόσον διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα του έργου. 

11. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών: αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του 
Π.Δ. 118.. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες 
που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 και με τις 
συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό. 

B.15.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα 
υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές 
στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν 
ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του 
Έργου. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 
Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε 
σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο 
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία 
τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε 
τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη 
περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν 
προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας.  

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς 
του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό 
Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 
αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία 
να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και 
επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία 
κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13.  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του. 
14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα 

είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες 
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

15.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ 
των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
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Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου 
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της 
Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 
Σύμβαση. 

17. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του 
συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην 
ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

18.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

19. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους 
Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 
σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ 
λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης). 

20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του 
Έργου. 

B.15.7 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει 
συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο 
συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά 
από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και 
προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο 
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος 
κρίθηκε κατάλληλος. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

B.15.8 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον 
Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την 
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Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών 
του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 
από τον Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη 
της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του 
Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα 
κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια 
πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του 
Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει 
να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα 
ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και 
μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που 
ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων 
αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα 
αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ 
συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω 
υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της 
αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο 
την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της 
από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα 
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως 
αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους 
δικαστές της διαιτησίας. 

B.15.9 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας 
(source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 
Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν να 
τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα Αρχή και του Κυρίου 
του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του 
Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή 
λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση 
του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην 
Αναθέτουσα Αρχή και στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι οποίοι θα είναι 
πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού 
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με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση 
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

B.15.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει 
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 
Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση 
της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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C ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

C.1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ  

ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις 

{ Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ 

ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
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α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα 
με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

                                                                                                (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ 

ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε 
το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής 
αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών 
άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ 

ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά 
………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ 

ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως υπέρ 

 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά ................................... συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό ……… Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο 
και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυμο:  Όνομα:  
 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
 
Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  
 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
Διεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος9 και Καθήκοντα στο Έργο 
(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 
Περίοδος (από – 
έως) ΑΜ10 

 
 

  __ /__ / ___  

9  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
10 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – 
Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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- 

__ /__ / ___ 
 
 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3  Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας 
των δεδομένων. 

C.3.1 Εφαρμογή Τηλεσυμβουλευτικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Εφαρμογής Τηλεσυμβουλευτικής 

      

C.3.1.1 
Να περιγραφεί  αναλυτικά η λειτουργικότητα της 
προτεινόμενης λύσης Τηλεσυμβουλευτικής 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 

A.4.2.1 

    

C.3.1.2 Εύχρηστο & Φιλικό Περιβάλλον Χρήστη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.1.3 
Ολοκλήρωση με τα λοιπά υποσυστήματα που θα 
αναπτυχθούν και θα αφορούν στις προσφερόμενες ψηφιακές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος έργου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.2 Εφαρμογή Τηλεεκπαίδευσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.2 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Εφαρμογής Τηλεεκπαίδευσης 

      

C.3.2.1 
Να περιγραφεί  αναλυτικά η λειτουργικότητα της 
προτεινόμενης λύσης Τηλεεκπαίδευσης 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 

A.4.2.2 

    

C.3.2.2 Εύχρηστο & Φιλικό Περιβάλλον Χρήστη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.2.3 

Ολοκλήρωση με τα λοιπά υποσυστήματα που θα 
αναπτυχθούν και θα αφορούν στις προσφερόμενες ψηφιακές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος έργου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.3 Εφαρμογή Τηλεδιάσκεψης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.3 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Εφαρμογής Τηλεδιάσκεψης 

      

C.3.3.1 
Να περιγραφεί  αναλυτικά η λειτουργικότητα της 
προτεινόμενης λύσης Τηλεδιάσκεψης 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 

A.4.2.3 

    

C.3.3.2 Εύχρηστο & Φιλικό Περιβάλλον Χρήστη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.3.3 

Ολοκλήρωση με τα λοιπά υποσυστήματα που θα 
αναπτυχθούν και θα αφορούν στις προσφερόμενες ψηφιακές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος έργου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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C.3.4 Εφαρμογή Τηλεψυχιατρικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.4 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Εφαρμογής Τηλε-ψυχιατρικής 

      

C.3.4.1 
Να περιγραφεί  αναλυτικά η λειτουργικότητα της 
προτεινόμενης λύσης Τηλε-ψυχιατρικής 

Σύμφωνα με 
παράγραφο A.4.2.4 

    

C.3.4.2 Εύχρηστο & Φιλικό Περιβάλλον Χρήστη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.4.3 

Ολοκλήρωση με τα λοιπά υποσυστήματα που θα 
αναπτυχθούν και θα αφορούν στις προσφερόμενες ψηφιακές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος έργου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

 

C.3.5 Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.5 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) 

      

C.3.5.1 
Να περιγραφεί αναλυτικά (σε λειτουργικό και τεχνολογικό 
επίπεδο) ο Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 

A.4.5.1.1 

    

C.3.5.2 Αριθμός μονάδων 30     

C.3.6 Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.6 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) 

      

C.3.6.1 
Να περιγραφεί αναλυτικά (σε λειτουργικό και τεχνολογικό 
επίπεδο) ο Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 

A.4.5.1.2 

    

C.3.6.2 Αριθμός μονάδων 13     

C.3.7 Μονάδα Τηλεϊατρικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.7 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

      

C.3.7.1 
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή (σε λειτουργικό και 
τεχνολογικό επίπεδο) της μονάδας τηλεϊατρικής που 
προσφέρεται στους ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 

A.4.5.1.3 

    

C.3.7.2 Αριθμός μονάδων 43     

C.3.8 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.8.1 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
      

C.3.8.1.1 Όλες συσκευές και το λογισμικό απεικόνισης και 
αρχειοθέτησης αυτών πρέπει να πληρούν τους κανόνες 
ποιότητας και ασφαλείας, καθώς επίσης να φέρουν 
πιστοποίηση CE σύμφωνα με την 93/42/EEC για 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.1.2 Ο Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός θα πρέπει να 
λειτουργεί απροβλημάτιστα σε σημεία των οποίων οι 
κλιματολογικές συνθήκες αποκλείνουν από τις 
κανονικές τιμές (θερμοκρασία, υγρασία, ή/ και 
ατμοσφαιρική πίεση). 
 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

C.3.8.2 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ       
C.3.8.2.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.2.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.2.3 Δυνατότητα εξόδου video PAL και NTSC ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.3 Κεφαλή κάμερας       
C.3.8.3.1 Σύστημα TV: Διαθέσιμο σε PAL ή NTSC ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.3.2 Ψηφιακός αισθητήρας εικόνας: ½" CCD ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.4 Ελεγκτής κάμερας       
C.3.8.4.1 Εναρμόνιση με πρότυπο EN 60601-1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.4.2 Φωτεινότητα: Αυτόματο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.5 Έξοδοι       
C.3.8.5.1 Να αναφερθούν οι διαθέσιμες έξοδοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.5.2 1 x S-Video (Y/C) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ     
C.3.8.5.3 1 x Video (Composite/CVBS) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ     
C.3.8.5.4 1 x USB 2.0 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ     
C.3.8.5.5 1 x Remote ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ     
C.3.8.6 ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ/ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ       
C.3.8.6.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.6.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.6.3 Ρυθμιζόμενη εστίαση (Rod Lens) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.6.4 Λάμπα φωτισμού POC ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.6.5 Οπτικό πεδίο ευρέως πρίσματος 80ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.8.7 Διόπτρα       
C.3.8.7.1 Ενήλικες: 4mm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.7.2 Παιδιά: 2,5 mm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.8 Πνευματική βαλβίδα       
C.3.8.8.1 Συμβατή με το τερματικό ωτοσκόπιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.9 Παιδιατρική διόπτρα       
C.3.8.9.1 Συμβατή με το τερματικό ωτοσκόπιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.10 Διόπτρες 2,5 mm       
C.3.8.10.1 Συμβατή με το τερματικό ωτοσκόπιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.11 Διόπτρες 4 mm       
C.3.8.11.1 Συμβατή με το τερματικό ωτοσκόπιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.12 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ       
C.3.8.12.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.12.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.12.3 Ρυθμιζόμενη εστίαση (Rod Lens) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.12.4 Φωτισμός: Λάμπα φωτισμού POC ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.12.5 Πεδίο θέασης >= 13mm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.13 ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.8.13.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.13.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.13.3 Φωτισμός: Λάμπα φωτισμού POC ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.13.4 Ομοαξονικό οπτικό σύστημα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.13.5 

Πεδίο θέασης: Ανάλογα με τον ασθενή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.13.6     
C.3.8.13.7 Επιλογές φίλτρου: Red-free, φίλτρο ενίσχυσης χρωματικής 

αντίθεσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.13.8 
Επιλογές διόπτρας: -25 έως +40 με μοναδιαία προσαύξηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.13.9 Επιλογές ανοίγματος: Μίκρο, μικρή, μεγάλη, σταθερή, σχισμή, 
φίλτρο μπλε κοβαλτίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.13.10 
Προσαρμόσιμο δαχτυλίδι εστίασης εικόνας βίντεο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.14 ΚΑΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ       
C.3.8.14.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.14.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.14.3 Δυνατότητα Πόλωσης Εικόνας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.4 Μεγέθυνση: Αυτόματο ζούμ κατ’ ελάχιστο 1 έως 50x ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.5 Δυνατότητα ζούμ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.6 Pixels: ≥410,000 απο 1/4" CCD ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.7 Οριζόντια ανάλυση: >430 γραμμές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.8 

Συνδέσεις εξόδου: Σύνθετο εικονοσήμα & S-Video ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.14.9 Σηματοθορυβικός λόγος: >48dB ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.10 Σήμα εξόδου: NTSC/PAL ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.11 

Δυνατότητα ενσωματωμένου παγώματος εικόνας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.14.12 
Προσαρμογή χρώματος: Αυτόματη ισορροπία λευκού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.14.13 Φωτισμός: Fluorescent ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.14.14 Πλήρης έλεγχος ίριδος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.15 Φακοί       
C.3.8.15.1 Φακοί γενικής χρήσης κοντινής εστίασης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.15.2  πολωμένοι φακοί εστίασης 50x  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     
C.3.8.15.3 πολωμένοι φακοί επαφής 100x  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     
C.3.8.16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟΥ       
C.3.8.16.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.16.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.16.3 Εύρος συχνοτήτων: 20Hz έως 1400Hz σε χαμηλό εύρος ζώνης 

(19,2 Kb/s) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.16.4 Αποσπώμενο εξάρτημα στήθους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.16.5 Δυνατότητα ρύθμισης ήχου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.16.6 Λειτουργία ως πομπός και ως δέκτης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.16.7 Αυτόματη αλλαγή από λειτουργία δέκτη σε λειτουργία 

πομπού όταν προσαρμόζεται το αποσπώμενο εξάρτημα 
στήθους. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.16.8 
Δυνατότητα ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων (από 20Hz) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.16.9 Δυνατότητα προέκτασης μέχρι τις υψηλές συχνότητες των 
1400Hz ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.16.10 
Χρήση καναλιού δεδομένων εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για 
αποστολή καρδιακών ή πνευμονικών ήχων παράλληλα με την 
αποστολή ήχου και βίντεο της τηλεδιάσκεψης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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C.3.8.16.11 Επιλογές επικοινωνίας δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.16.12 Ενσύρματη σύνδεση με Η/Υ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
    

C.3.8.16.13 Να διαθέτει τεχνολογία Ambient Noise Reduction (ANR) που 
μειώνει κατά μέσο όρο το 85% των ανεπιθύμητων θορύβων 
του περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
  

C.3.8.17 Ακουστικά Ηλεκτρονικού Στηθοσκοπίου       
C.3.8.17.1 Αριθμός μονάδων 13     
C.3.8.17.2 Συμβατά με το ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.18 Στηθοσκόπιο       
C.3.8.18.1 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.18.2 

Συμβατό με το σύστημα ηλεκτρονικού στηθοσκοπίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.19 ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ       
C.3.8.19.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.19.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.20 Ενδείξεις       
C.3.8.20.1 Α.Α.Π. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.2  Οξυμετρία Masimo ή Nellcor ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.3 Θερμομέτρηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.4 Οθόνη LCD ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.5 Συναγερμοί με δυνατότητα προγραμματισμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.6 Ενσωματωμένη μνήμη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.7 Φορητό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.8 Αναβαθμίσιμο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.20.9 

Συμβατότητα με πρότυπο IEC/EN 60601-1-2:2001 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.21 Χαρακτηριστικά οξύμετρου       
C.3.8.21.1  Μέτρηση απόδοσης 1% έως 100% ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.21.2 Εύρος 25 έως 240 bpm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.21.3 

Ακρίβεια ποσοστού σφυγμού 25 έως 240 bpm ± 3 ψηφία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.21.4 SpO2 Ακρίβεια 70% έως 100% ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.8.22 Χαρακτηριστικά θερμόμετρου       
C.3.8.22.1 Ακρίβεια προσαρμογής: ± 0.1ο C ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.8.23 Χαρακτηριστικά οργάνου πίεσης αίματος       
C.3.8.23.1 

 Εύρος πίεσης περιχειρίδας: 0 έως 300 mmHg (0 έως 40.0 kPa) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.23.2 Ακρίβεια πίεσης αίματος: συμβατό με το πρότυπο AAMI 
SP10:2002 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.23.3 Μέγιστη πίεση περιχειρίδας: 315 mmHg ±15 mmHg (42.0 kPa 
±1.9 kPa) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.23.4 
Συστολικό εύρος: 60 έως 250 mmHg (8.0 έως 33.3 kPa) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.23.5 
 Διαστολικό εύρος: 30 έως 160 mmHg (4.0 έως 21.3 kPa) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.23.6 Εύρος μεσο-αρτηριακής πίεσης: 40 έως 190 mmHg (5.3 έως 
25.3 kPa) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.8.23.7 Εύρος μέτρησης σφυγμών: 35 έως 199 bpm ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.23.8  Ακρίβεια μέτρησης σφυγμών: ±5,0% ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.24 Ασύρματη σύνδεση       
C.3.8.24.1 Συμβατότητα με το πρότυπο IEEE 802.11b DSSS, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     

C.3.8.24.2 Συχνότητα: 2.4 έως 2.4835 GHz  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     
C.3.8.25 Παιδιατρικά περιβραχιόνια για πίεση αίματος       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.8.25.1 Συμβατά με το μόνιτορ ζωτικών σημείων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.8.26 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ       
C.3.8.26.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.8.26.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.8.26.3 Να αναφερθούν  προδιαγραφές  σε ότι αφορά τα 

χαρακτηριστικά του Ηλεκτροκαρδιογράφου: 
• Καταγραφικό 
• Κανάλια εκτύπωσης  
• Οθόνη απεικόνισης και μέγεθός της 
• Σύνδεση με τον Η/Υ; 
• Τρόπος μετάδοσης του ΗΚΓ; 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 

  

 
C.3.8.26.4 

Εύρος σήματος  
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ  
0,05 έως 150 Hz 

  
  
  

  
  
  

C.3.8.26.5 

Ρυθμός δειγματοληψίας  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ  

≥ 600 
δείγματα/δευτερόλεπ

το 

    

C.3.8.26.6 
Εύρος βηματοδότη  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

≤ 2KHz 

    

C.3.8.26.7 
Κβαντισμός πλάτους  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

≤ 3,75 μV 

    

C.3.8.26.8 
Skew  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
<= 72,8 uSec 

    

C.3.8.26.9 
Αντίσταση εισόδου  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
≥ 5 MOhm 

    

C.3.8.26.10 
Ακρίβεια απολαβής  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

5% RTI 

    

C.3.8.26.11 

Δυναμικό εύρος τιμών DC  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

± 300 mV (95% 
ακρίβεια απολαβής) 

    

C.3.8.26.12 
Δυναμικό εύρος τιμών AC  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

± 5 mV 

    

C.3.8.26.13 
CMMR  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

≤ 83dB 

    

C.3.8.26.14 

Χρόνος ανάκτησης μετά από απινίδωση  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

≥ 80% ακρίβεια 
απολαβής μετά από 5 

δεύτ. 

    

C.3.8.26.15 Χρόνος ρύθμισης μετά από την ενεργοποίηση ≥ 80% ακρίβεια 
απολαβής μετά από 5 δεύτ. (με όλους τους απαγωγείς 
συνδεδεμένους) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.8.26.17 Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία BF ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.9 Εξοπλισμός Εικονοδιάσκεψης ( ΣΤΙΑ-ΣΤΙΣ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.9.1 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Εξοπλισμός Εικονοδιάσκεψης ( ΣΤΙΑ-ΣΤΙΣ) 

      

C.3.9.1.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.9.1.2 Αριθμός μονάδων 43     
C.3.9.1.3 

H προσφερόμενη μονάδα τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
• Κάμερα υψηλής ευκρίνειας 1080p. 
• Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή. 
• Μικρόφωνα και ηχεία. 
• Τηλεχειριστήριο ασύρματο  
• Ολοκληρωμένη καλωδίωση. 
• δυνατότητα σύνδεσης  Οθόνης  ή  
   projector υψηλής ευκρίνειας 1080p. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.1.4 
Να παρέχει στον χρήστη δυνατότητες ευέλικτης σύνθεσης της 
επιθυμητής εικόνας δωματίου (screen layout). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.1.5 Υποστηριζόμενο aspect ratio 16:9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.2 Υποστηριζόμενα πρότυπα εικόνας       
C.3.9.2.1 Κατ’ ελάχιστον: Η.263, Η.263+, Η.264 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.3 Είσοδοι εικόνας       
C.3.9.3.1 

Θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον τις 
εξής εισόδους εικόνας: 
1. Μία (1) είσοδο HDMI (να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα 
format). 
2. Μία (1) είσοδο DVI (να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα 
format). 
3. Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες είσοδοι εικόνας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.4 Εξοδοι εικόνας       
C.3.9.4.1 

Θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον τις 
εξής εξόδους εικόνας: 
1. Δύο (2) εξόδους HDMI (να αναφερθούν τα υποστηριζόμετα 
format). 
2. Nα αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες έξοδοι εικόνας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.5 Ανάλυση εικόνας       
C.3.9.5.1 

Θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι αναλύσεις 
υψηλής ευκρίνειας: 
1. Υποστήριξη 720p30, 768Kbps. 
2. Υποστήριξη 720p60, 1152Kbps. 
3. Υποστήριξη 1080p30, 1472Kbps (full HD) 
4. Αναφέρατε άλλες υποστηριζόμενες αναλύσεις εικόνας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.6 Πρότυπα κωδικοποίησης φωνής και ήχου       
C.3.9.6.1 Θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τα εξής πρότυπα 

κωδικοποίησης ήχου: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.6.1 1. G.711, G.722, G.722.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.6.1 2. AAC-LD. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.7 Χαρακτηριστικά ήχου       
C.3.9.7.1 Ποιότητα CD 20ΚΗz  mono ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.7.1 Καταστολή ηχούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.9.7.1 

Ενεργητικός συγχρονισμός ομιλίας-εικόνας (lip sync) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.8 Είσοδοι ήχου       
C.3.9.8.1 

Θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τις εξής εισόδους 
ήχου: 
1. Δύο (2) μικρόφωνα. 
2. Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες είσοδοι ήχου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.9 Εξοδοι ήχου       
C.3.9.9.1 

Θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τις εξής εξόδους ήχου: 
1. Μία (1) ψηφιακή HDMI στέρεο main audio. 
2. Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες έξοδοι ήχου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.10 Dual streaming       
C.3.9.10.1 

Για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων με ανταλλαγή 
ψηφιακού περιεχομένου, η προσφερόμενη μονάδα θα πρέπει 
να διαθέτει ικανότητα dual streaming με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
1. Υποστήριξη H.239 dual stream. 
2. Υποστήριξη BFCP dual stream. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.11 Πρωτόκολλα σηματοδοσίας       
C.3.9.11.1 Θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει τα εξής πρωτόκολλα 

σηματοδοσίας: 
1.        Η.323 
2.        SIP 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.12 Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση       
C.3.9.12.1 Υποστήριξη κρυπτογράφησης για συνόδους H.323 και SIP από 

σημείο προς σημείο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.12.2 Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον των προτύπων κρυπτογράφησης 
H.235 v2, H.235 v3 και AES. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.12.3 Αυτόματη δημιουργία και ανταλλαγή κλειδιών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.12.4 Υποστήριξη κρυπτογράφησης σε dual stream. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13 Δυνατότητες δικτύωσης IP       
C.3.9.13.1 Υποστήριξη του δικτυακού προτύπου TCP/IP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13.2 Υποστήριξη DHCP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13.3 Υποστήριξη DNS lookup. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13.4 Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) βασισμένη σε 

Differentiated Services (DiffServ). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.9.13.5 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου ΝΤΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13.6 Υποστήριξη 802.1x authentication. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13.7 Κλήση βάσει URI. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13.8 Υποστήριξη single stack IPv6 για SIP και H.323. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.13.9 Υποστήριξη dual stack IPv4-IPv6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.14 Χαρακτηριστικά ασφαλείας       
C.3.9.14.1 Διαχείριση μέσω HTTPS και SSH. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.14.2 Υποστήριξη Η.460.18 και Η.460.19 firewall traversal. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.15 Δικτυακά interface       
C.3.9.15.1 

Κατ’ ελάχιστον μία (1) Θύρα LAN/Ethernet 10/100/1000 Mbps. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.16 Χαρακτηριστικά κάμερας       
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C.3.9.16.1 

Θα πρέπει να διαθέτει κάμερα υψηλής ευκρίνειας 1080p 
κατ’ελάχιστον, η οποία να καλύπτει τις εξής προδιαγραφές: 
12 x zoom 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.16.2 Nα αναφερθούν οι δυνατότητες της προσφερόμενης κάμερας 
ως προς τα: 
·          Εύρος Tilt, pan 
·          Κατακόρυφο οπτικό πεδίο. 
·          Οριζόντιο οπτικό πεδίο. 
·          Εύρος εστιακής απόστασης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.16.3 1920 x 1080 pixel στα 60 fps. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.16.4 Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση 

εστίασης/φωτεινότητας/ισορροπίας λευκού. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.16.5 Ελεγχος απομακρυσμένης κάμερας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.16.6 Διπλή έξοδο HDMI και HD-SDI. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.16.7 

Ανάστροφη στήριξη με αυτόματη προσαρμογή εικόνας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.17 Σύστημα διαχείρισης       
C.3.9.17.1 Διαχείριση από κεντρικό σύστημα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.17.2 Τοπική διαχείριση μέσω τηλεχειριστηρίου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.17.3 Τοπική διαχείριση μέσω οθόνης αφής. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     
C.3.9.17.4 Υποστήριξη των προτύπων δικτυακής διαχείρισης SNMP, Telnet, 

SSH, XML, SOAP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.17.5 
Δυνατότητα αναβάθμισης/μεταφοράς λογισμικού από 
απόσταση μέσω web, SCP, HTTP, HTTPS. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.9.17.6 Δυνατότητα τηλεχειρισμού της κάμερας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.18 Υπηρεσίες καταλόγου       
C.3.9.18.1 Υποστήριξη υπηρεσίας τοπικού καταλόγου τουλάχιστον 200 

εγγραφών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.18.2 Υπηρεσία Κεντρικού Καταλόγου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.19 Οθόνη υψηλής ευκρίνειας       
C.3.9.19.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.9.19.2 Αριθμός μονάδων >=43     
C.3.9.19.3 Υποστηριζόμενες αναλύσεις 720p, 1080p ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.19.4 Μέγεθος οθόνης κατ’ ελάχιστον 42’’ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.19.5 Φωτεινότητα κατ’ ελάχιστον 700CD/m2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.19.6 Λόγος Αντίθεσης κατ’ ελάχιστον 1200/1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.19.7 

Γωνία θέασης κατ’ ελάχιστον 170 μοίρες οριζόντια και κάθετα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.9.19.8 Κατ’ ελάχιστον είσοδο HDMI/DVI 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    
C.3.9.19.9 Να αναφερθούν τυχόν άλλες είσοδοι     
C.3.9.19.10 MTBF κατ’ ελάχιστον 50000 ώρες λειτουργίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.9.19.11 

Να προσφερθεί με επιτραπέζια ή επιτοίχια βάση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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C.3.10 Σύστημα Εικονοδιάσκεψης και Συνεργατικότητας 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.10.1 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

      

C.3.10.1.1 
Το σύστημα εικονοδιάσκεψης και συνεργατικότητας θα 
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογία IP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.1.2 Υποστήριξη πρόσβασης σε χρήστες και άλλων τεχνολογιών 
(όπως κλασσικά τηλέφωνα). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.1.3 
Δυνατότητα κοινού περιβάλλοντος εργασίας (desκtop 
sharing) και ελέγχου απομακρυσμένου υπολογιστή. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.1.4 
Επεκτασιμότητα και αξιοπιστία. Να αναφερθούν ο τρόπος 
και η τεχνολογία με τα οποία εξασφαλίζονται η 
επεκτασιμότητα και η αξιοπιστία των τηλεδιασκέψεων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.1.5 Ασφάλεια και κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων των 
χρηστών ανεξαιρέτως. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.1.6 
Διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.2 Χαρακτηριστικά Εικονοδιάσκεψης       
C.3.10.2.1 Ευκολόχρηστο περιβάλλον εργασίας για την δημιουργία 

μιας εικονοδιάσκεψης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.10.2.2 Δυνατότητα ενιαίας απεικόνισης όλων των 
προγραμματισμένων εικονοδιασκέψεων από έναν 
συγκεκριμένο χρήστη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.10.2.3 
Δυνατότητα δημιουργίας εικονοδιάσκεψης απ'ευθείας 
από ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (πχ Microsoft Outlook, Lotus Notes ή 
ισοδύναμες). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.2.4 Δυνατότητα μεταγωγής του ελέγχου από τον παρουσιαστή 
σε οποιονδήποτε άλλον συμμετέχοντα στην 
εικονοδιάσκεψη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.10.2.5 
Δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου συμμετεχόντων με 
τρόπο που να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των 
προσωπικών τους δεδομένων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.3 Χαρακτηριστικά Τηλεδιάσκεψης (Audio conference)       

C.3.10.3.1 
Το σύστημα τηλεσυνεργασίας θα πρέπει να διαθέτει 
ενσωματωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο να 
μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα είτε ως μέρος του 
συστήματος τηλεσυνεργασίας.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.3.2 Να είναι τεχνολογίας Voice over IP (VoIP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.10.3.3 Να υποστηρίζει και χρήστες χωρίς τηλεφωνική συσκευή 

(μόνο με υπολογιστή). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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C.3.10.3.4 Να μπορεί να υποστηρίξει και  χρήστες με κλασσικό 

αναλογικό ή ψηφιακό τηλέφωνο. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
    

C.3.10.3.5 Να δίνει την δυνατότητα στον διοργανωτή της 
τηλεδιάσκεψηςνα κλείνει και να επαναφέρει 
(mute/unmute) τον ήχο των συμμετεχόντων από την 
κονσόλα τηλεδιάσκεψης, επιλεκτικά σε συγκεκριμένους ή 
όλους τους συμμετέχοντες και ανεξαρτήτως τεχνολογίας 
(VoIP, TDM). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.3.6 
Να παρέχει οπτική ένδειξη του εκάστοτε ομιλητή με ειδικό 
εικονίδιο και σε πραγματικό χρόνο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.3.7 Να δίνει την δυνατότητα στον διοργανωτή να καλεί 
τηλεφωνικά τους συμμετέχοντες από την κονσόλα 
τηλεδιάσκεψης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.10.3.8 Να παρέχει ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο για τις 
διάφορες δικτυακές παραμέτρους που αφορούν την 
ποιότητα της τηλεδιάσκεψης και την εμπειρία των 
συμμετεχόντων. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

    

C.3.10.3.9 
Να παρέχει την δυνατότητα στον διοργανωτή να 

αποβάλλει ανεπιθύμητους ακροατές, τόσο από την 
τηλεφωνική σύνδεση όσο και από την σύνδεση μέσω web. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

    

C.3.10.3.10 
Να παρέχει την δυνατότητα στον διοργανωτή να 

κλειδώνει την τηλεδιάσκεψη σε νέες αφίξεις. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
    

C.3.10.4 Προγραμματισμός και Εγγραφή       
C.3.10.4.1 

Το σύστημα εικονοδιάσκεψης να έχει την δυνατότητα 
προγραμματισμού εικονοδιασκέψεων και εγγραφής 
συμμετεχόντων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.4.2 
Να δίνεται η  δυνατότητα μορφοποίησης της φόρμας 
εγγραφής, ανάλογα με τις ανάγκες του θέματος. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.4.3 Να δίνεται η δυνατότητα αποστολής μορφοποιημένου 
ηλεκτρονικού μηνύματος στους συμμετέχοντες για 
ενημέρωση και υπενθύμιση της τηλεδιάσκεψης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.10.5 Ολοκλήρωση και Προσαρμογή       
C.3.10.5.1 Να υποστηρίζει το πρότυπο XML. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.10.5.2 

Να λειτουργεί διαμέσου firewall κάνοντας χρήση κατ’ 
ελάχιστον τυποποιημένων θυρών (όπως 443 και 1270). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.5.3 
Να παρέχει τυποποιημένο API βασισμένο σε Web HTTP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.6 Διαμοίραση Εφαρμογών (Application Sharing)       
C.3.10.6.1 Το σύστημα τηλεσυνεργασίας θα πρέπει να υποστηρίζει τη 

διαμοίραση εφαρμογών.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.10.6.2 Να παρέχει την δυνατότητα στον συντονιστή της 
τηλεσυνεργασίας να μοιράζεται και να εναλλάσσει τον 
έλεγχο της εφαρμογής με οποιονδήποτε άλλον 
συμμετέχοντα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.10.6.3 
Να παρέχεται η δυνατότητα σχολιασμού από τους 

συμμετέχοντες σε κάθε διαμοιραζόμενη εφαρμογή. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
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C.3.10.6.4 

Να  παρέχεται η δυνατότητα στον συντονιστή της 
τηλεσυνεργασίας να διαμοιράσει ολόκληρο το περιβάλλον 
εργασίας του (desktop). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

 

C.3.11 IP Τηλέφωνο 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

C.3.11 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  

Συσκευές IP τηλεφωνίας  

 
    

C.3.11.1 Μοντέλο Να αναφερθεί 
  

C.3.11.2 Αριθμός μονάδων >=43 
  

C.3.11.3 Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένο 

switch με δύο (2) πόρτες Ethernet 10/100/1000, ώστε 

να μπορεί να συνδεθεί στην ίδια πόρτα ο σταθμός 

εργασίας του χρήστη 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

C.3.11.4 Δυνατότητα ελέγχου ήχου ακουστικού και 

κουδουνισμού 

   

C.3.11.5 Δυνατότητα επιλογής ήχου κουδουνισμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.6 Οι προσφερόμενες συσκευές θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα παροχής ισχύος μέσω PoE (υποστήριξη 

πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ802.3af) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.7 Να αναφερθεί η καταναλισκόμενη ισχύς ανά 

συσκευή. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.8 Οι συσκευές θα πρέπει να υποστηρίζουν το 

πρωτόκολλο SIP. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.9 Οι συσκευές θα πρέπει να υποστηρίζουν IPv4/IPv6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.10 Οι συσκευές θα πρέπει υποστηρίζουν το πρωτόκολλο 

802.1x για έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.11 Θα υποστηρίζουν κωδικοποιητές φωνής G711 (a/law, 

μ/law), G729a/b 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.12 Θα υποστηρίζουν 802.1q/p ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.13 απάντηση και τερματισμό κλήσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.14 μεταφορά κλήσης (call transfer) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

C.3.11.15 αναμονή κλήσης (Call waiting) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.16 αναμονή κλήσης και επαναφορά (Call hold/retrieve) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.17 απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή (Call pickup) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.18 ενδείξεις κλήσεων (κατάσταση, διάρκεια, αριθμός 

κλήσης) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.19 ένδειξη αριθμού και ονόματος καλούντα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.20 προώθηση Κλήσης σε περίπτωση απασχολημένης 

γραμμής ή μη απάντησης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.21 κατάλογος κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες, 

εξερχόμενες) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.22 λειτουργία σίγασης (mute) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.23 Δυνατότητα συνδιάσκεψης τριών μερών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.24 Δυνατότητα αναβάθμιση του λογισμικού της 

συσκευής κεντρικά μέσω του εξυπηρετητή 

επεξεργασίας κλήσεων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.25 Δυνατότητα επανάκλησης(redial) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.26 Δυνατότητα επιλογής hands-free ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.11.27 Yποστήριξη πλήρους Ελληνικού μενού λειτουργίας  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

 
 
 
 

C.3.12 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Σταθμών Τηλεϊατρικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.12 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΣΤΙΑ-ΣΤΙΣ) 

      

C.3.12.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ       
C.3.12.1.1 Γενικά       
C.3.12.1.1.1 Τύπος Desktop     

C.3.12.1.1.2 Μοντέλο Να αναφερθεί     

C.3.12.1.1.3 Αριθμός μονάδων >=43     

C.3.12.1.1.4 Κατασκευαστής Επεξεργαστή Να αναφερθεί     

C.3.12.1.1.5 
Τεχνολογία Επεξεργαστή Core i5 ή 

ισοδύναμο 
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C.3.12.1.1.6 Ονομασία Επεξεργαστή Να αναφερθεί     

C.3.12.1.1.7 Ταχύτητα Επεξεργαστή >3.00 GHz      

C.3.12.1.1.8 Λειτουργικό Σύστημα συμβατό με την προτεινόμενη λύση του 
αναδόχου Να αναφερθεί     

C.3.12.1.2 Μνήμη       
C.3.12.1.2.1 Μέγεθος Μνήμης >=4 GB      

C.3.12.1.2.2 Τύπος Μνήμης DDR3      

C.3.12.1.2.3 Ταχύτητα Μνήμης >=1333 MHz      

C.3.12.1.3 Σκληρός Δίσκος       
C.3.12.1.3.1 Χωρητικότητα >=1 TB      

C.3.12.1.3.2 Σύνδεση SATA III      

C.3.12.1.3.3 Ταχύτητα >=7200 rpm      

C.3.12.1.3.4 Buffer Protection >=32 MB      

C.3.12.1.4 Κάρτα γραφικών       
C.3.12.1.4.1 Chipset τύπου ATI  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.12.1.4.2 Μοντέλο Κάρτας Γραφικών Να αναφερθεί     

C.3.12.1.4.3 Μνήμη Κάρτας Γραφικών >=1024 MB      

C.3.12.1.5 Δικτύωση       
C.3.12.1.5.1 

Τύπος Δικτύωσης Ethernet 10/10
0/1000 Mbps  

    

C.3.12.1.6 Πληκτρολόγιο       

C.3.12.1.6.1 
Πλήκτρα Ελληνικά/Αγγλι

κά 
    

C.3.12.1.7 Τροφοδοτικό       
C.3.12.1.7.1 Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts) >=850 W      

C.3.12.1.8 Οπτικά μέσα       
C.3.12.1.8.1 

Οπτικό Μέσο DVD±RW 
Double layer  

    

C.3.12.1.9 Ποντίκι       
C.3.12.1.9.1 Τεχνολογία Optical ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ     

C.3.12.1.9.2 Σύνδεση Ασύρματη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ     

C.3.12.2 ΟΘΟΝΗ       
C.3.12.2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά       
C.3.12.2.1.1 Κατασκευαστής/Μοντέλο  Να αναφερθεί     

C.3.12.2.1.2 Διαγώνιος Οθόνης 19"      

C.3.12.2.1.3 Τεχνολογία Οθόνης Touch screen      

C.3.12.2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά       
C.3.12.2.2.1 Ανάλυση 1280 x 1024      

C.3.12.2.2.2 Φωτεινότητα 200 cd/m²      

C.3.12.2.2.3 Τυπική Αντίθεση >=1000:1      

C.3.12.2.2.4 Δυναμική Αντίθεση >=20000:1      

C.3.12.2.2.5 Χρόνος Απόκρισης <=5 ms      

C.3.12.2.2.6 Γωνία Θέασης (Οριζόντια) >=170      

C.3.12.2.2.7 Γωνία Θέασης (Κάθετη) >=160      

C.3.12.2.2.8 Απεικόνιση 5:4      

C.3.12.2.3 Είσοδοι       
C.3.12.2.3.1 Κατ’ ελάχιστον 1xD-Sub 15 pin  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ      

C.3.12.2.3.2 
Δυνατότητα απενεργοποίησης της 2ης θύρας gigabit Ethernet ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.12.2.3.3 Ξεχωριστή υποδοχή ακουστικών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.4 Πλήκτρο μεγαφώνου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
147 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
C.3.12.2.3.5 Πλήκτρο ακουστικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.6 Έγχρωμη οθόνη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.7 Ελάχιστο μέγεθος/ανάλυση οθόνης (pixels) 640x480     
C.3.12.2.3.8 Ρύθμιση φωτεινότητας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.9 

Υποστήριξη των codec G711, G729a, G722, iLBC ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.12.2.3.10 Υποστήριξη Image Authentication ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.11 Υποστήριξη File Authentication ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.12 

Πιστοποίηση συσκευής με χρήση X.509v3 Certificates ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.12.2.3.13 Υποστήριξη Signalling encryption (TLS) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.14 Υποστήριξη Media encryption SRTP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.15 Δυνατότητα απενεργοποίησης του πλήκτρου πρόσβασης 

ρυθμίσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.12.2.3.16 Δυνατότητα απενεργοποίησης Gratuitous ARP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.17 Υποστήριξη H.264 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.12.2.3.18 

Υποστήριξη Video Τηλεφωνίας με ενσωματομένη κάμερα 
ανάλυσης 640χ480 (pixels) και 30 frames per second ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

 

C.3.13 Μεταγωγέας ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.13 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ) 

      

C.3.13.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί      
C.3.13.2 Αριθμός μονάδων >=43     
C.3.13.3 Αρχιτεκτονική:       
C.3.13.3.1 Compact σασί για λειτουργία σε περιβάλλον γραφείου, δίχως 

ανεμιστήρες. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.3.2 

Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Wire speed 
Backplane bandwidth)  >= 9 Gbps     

C.3.13.3.3 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων  >= 2 Mpps     
C.3.13.3.4 Mνήμη DRAM >= 128MB     
C.3.13.3.5 Μνήμη Flash >=32MB     
C.3.13.3.6 

Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για 
Bridging και Filtering για όλο το switch  >= 3000     

C.3.13.4 Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα 
στον εξοπλισμό): 

      

C.3.13.4.1 Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.4.2 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.4.3 

Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου SFP, 
1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.4.4 Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division 
Multiplexing (CWDM) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.4.5 IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.13.5 Interfaces:       
C.3.13.5.1 

Αριθμός θυρών Switched  Fast Ethernet 10/100, με αυτόματη 
επιλογή ταχύτητας λειτουργίας και  Duplex Mode . >=8     

C.3.13.5.2 
Αριθμός θυρών  Switched  Gigabit Ethernet τύπου SFP, που να 
μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 
1000BaseSX,1000BaseLX/LH και 1000BaseZX με απλή αλλαγή 
μετατροπέα. Να προσφερθεί με τουλάχιστον ένα (1) 
μετατροπέα σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης  και την 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική και αν αυτός απαιτείται για την 
άρτια υλοποίηση. 

>=1     

C.3.13.5.3 
Ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & 
Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και 
απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει 
να προστατεύεται με χρήση κωδικού  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες 
στον εξοπλισμό): 

      

C.3.13.6.1 
Υποστήριξης συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ (8) θυρών 
10/100BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας 
τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch 
βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.2 
Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον 
τέσσερις (4) ομάδες για όλο το switch. Nα μπορεί δηλαδή το 
switch να υποστηρίζει τέσσερις ομάδες (δύο θύρες η κάθε 
ομάδα) για δημιουργία τεσσάρων λογικών συνδέσεων, 200 
Μbps full duplex έκαστη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.3 Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάση 
του προτύπου 802.3ad για δυναμική δημιουργία λογικών 
συνδέσεων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.4 
Υποστήριξη προτύπου ΙΕΕΕ 802.3af  για παροχή τροφοδοσίας 
PoE συσκευών Class2 (7.3W) & Class3 (15.4W), στο σύνολο 
των προσφερόμενων θυρών Fast Ethernet. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.5 Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  >= 250     
C.3.13.6.6 Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs >= 4000     
C.3.13.6.7 

Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και διάρθρωσης 
trunks. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.8 Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q για VLAN Trunking σε 
όλες τις  θύρες Gigabit Ethernet.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.9 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.10 

Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 
802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να 
συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου, 
και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω από πολλαπλές 
εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σημείο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.11 Υποστήριξη Local Proxy ARP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.13.6.12 

Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast 
storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές να μην 
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου.. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.13 Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP filtering.   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.14 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ΑΒ (LLDP) και LLDP-MED ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.15 

Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την 
ανταλλαγή και διαμοίραση VLAN πληροφοριών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.16 Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς 
επανεκκίνηση του μεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.17 Υποστήριξη στατικού IP routing ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.18 

• Υποστήριξη δρομολόγησηςIPv4, IPv6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.19 

• Υποστήριξη OSPF  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.20 
• Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast για IP 

multicast δρομολόγηση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.13.6.21 Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
VLANs 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.13.6.22 Διαχείριση: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.23  Υποστήριξη SNMP v2c και v3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.24 Υποστήριξη RFC 1213 – MIB και RFC 1253-MIB ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.25 Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού μέσω DHCP ή 

ΒΟΟΤ server. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.26 

Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON 
(history, statistics, alarm & events) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.27 
Υποστήριξη Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, η οποία να 
επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης μίας μεμονωμένης θύρας, 
συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν 
network analyzer ή RMON probe 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.28 
Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η 
παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 
2, από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν 
η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο μεταγωγέα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.29 Υποστήριξη DHCP server και DHCP relay ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.30 Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.31 

Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.32 

Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet και SSHv2 για 
κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.6.33 Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.34 Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και 

συνεπή χρονισμό. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.6.35 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω Web & command 

line interface. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.7 Quality of Service:       
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C.3.13.7.1 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση 
προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, 
φωνής και video.Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων 
με βάση: 
·         MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
·         IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
·         TCP πόρτα πηγής και προορισμού 
·         UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.7.2 Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα 
εξερχόμενης κίνησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.7.3 

Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) 
με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης, βάση: 
·         MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
·         IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
·         TCP πόρτα πηγής και προορισμού 
·         UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

      

C.3.13.7.4 Υποστηριζόμενος αριθμός policers για Fast Ethernet και  
Gigabit Ethernet πόρτες >= 60 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ   

C.3.13.7.5 Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συμφόρησης 
στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.8 Διαθεσιμότητα:       
C.3.13.8.1 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε 
περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου 
ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των STP timers 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.8.2 Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων 
συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική 
σύνδεση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.8.3 
Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην 

λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά τη 
διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9 Ασφάλεια:       
C.3.13.9.1 

 Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο 
για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.2 
Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των 

χρηστών για πρόσβαση στο  μεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.3 
Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών κατά τη 

σύνδεσή τους στο μεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.4 Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό 
προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα 
σύνδεσής του. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.13.9.5 

Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα 
από την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε 
σειρά συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) να 
πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN 
μέσα από την ίδια θύρα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.6 
Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address για 

συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.7 
Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν 

υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
SSL Μέσω browser για την πιστοποίηση τους 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.8 Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική 
πρόσβαση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ      

C.3.13.9.9 
Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree 

πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.10 
Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των 

πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) βάση 
πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.11 Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση 
επιπέδου 2 (ΜAC Address filtering) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.12 
Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να 

φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη 
προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν 
στόχο την βάση των DHCP bindings. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.13 
Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.14 Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.13.9.15 

Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν 
πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας 
ανάλογα με την MAC address που έχουν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.9.16 
Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου 

από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί 
από το δίκτυο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.13.10 Προδιαγραφές Ασφαλείας:       
C.3.13.10.1  EN 60950, CE marking  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
152 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
 
 

C.3.14 Δρομολογητές ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.14 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Δρομολογητής Σταθμών Τηλεϊατρικής ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ 

      

C.3.14.1 Αρχιτεκτονική/Απόδοση:       
C.3.14.1.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί      
C.3.14.1.2 Αριθμός μονάδων >=43     
C.3.14.1.3 

Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης 
με την προσθήκη καρτών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.1.4 
Διάθεση τουλάχιστον δύο (2) υποδοχών για τοποθέτηση 
καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων τοπικού 
δικτύου (LAN), ευρείας περιοχής (WAN) ή/και καρτών φωνής 
(voice)  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.1.5 
Ενσωματωμένη υποστήριξη Hardware Compression ή/και 
Encryption για IPSec/SSL κρυπτογράφηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.1.6 Συνολικό Throughput του κόμβου (Kpps)  >=300     
C.3.14.1.7 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM  >= 512 MB     
C.3.14.1.8 Προσφερόμενη μνήμη DRAM  >= 512 ΜΒ     
C.3.14.1.9 Προσφερόμενη Μνήμη FLASH  >= 256 MB     
C.3.14.2 Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα και λειτουργίες (άμεσα)       

C.3.14.2.1 
Να υποστηρίζει σε επίπεδο τοπικού δικτύου (LAN) τα 
πρωτόκολλα IP, ICMP, ARP, Transparent bridging, Spanning 
Tree Protocol (STP), IEEE 802.1q VLANs και 802.1q VLAN 
truncking. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.2 

 Να υποστηρίζει σε επίπεδο δικτύου ευρείας (WAN) περιοχής 
πρωτόκολλα Leased line, Frame Relay, Frame Relay Switching, 
FRF.16, ISDN dialup στα 64Kbps και 128Kbps, 3G, συνδέσεις 
ADSL και ADSL over ISDN, PPP, multilink PPP και PPP over 
Frame Relay, PPPoE Client και PPPoE Relay, 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.3 

Να υποστηρίζει δρομολόγηση (routing) RIP, RIPv.2, OSPF. To 
bridging και το routing να μπορούν να λειτουργούν 
ταυτόχρονα για διαφορετικά πρωτόκολλα, Equal και Unequal 
Cost Paths Load Balancing, Dial On demand και Dial Backup, 
VRRP και NHRP. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.4 Να υποστηρίζει GRE Tunneling, IEEE 802.1Q Tunneling και 
L2TP tunneling ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.14.2.5 

Να υποστηρίζει ασφάλεια PAP/ CHAP, Network Address 
Translation (NAT), χρήση φίλτρων περιορισμού προσπέλασης 
και δρομολόγησης με βάση τη MAC διεύθυνση, τις IP 
διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα 
χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και 
τις εφαρμογές (protocol numbers), χρήση φίλτρων 
περιορισμoύ προσπέλασης (Access Control) βασισμένων στο 
χρόνο (time based), φίλτρων για αποτροπή spoofing  και DoS 
(Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών, RADIUS ή/και 
TACACS+ ή λειτουργικά ισοδύναμο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.6 

Να υποστηρίζει ποιότητα υπηρεσιών (quality of service) μέσω 
τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority 
Queuing και Custom Queuing ή άλλες λειτουργικά 
ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών,  μέσω μηχανισμών 
διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε 
δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη 
εφαρμογή (GTS, CAR ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων), 
καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 
δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing), , RTP 
header compression, Frame Relay Payload Compression 
(FRF.9), RSVP και 802.1p. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.7 
Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall με 
λειτουργία transparent Firewall. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.8 Υποστήριξη ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection)  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ     
C.3.14.2.9 

Να υποστηρίζει  Internet Key Exchange Security Protocol, 
Advanced Encryption Standard (AES), IPSEC DES και IPSEC 3 
DES κρυπτογράφηση, ενσωματωμένη δυνατότητα stateful 
firewall με ικανότητα ανίχνευσης εισβολών (Intrusion 
Detection), SSH v1 Server και Client, Secure Copy (SCP) και 
HTTPS. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.10 
Να υποστηρίζει IPSec VPN Point-Point μέσω GRE Tunnelling 
και IPSec VPN Full Mesh χωρίς την χρήση Tunells (RFC3547-
Group Domain of Interpretation) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.11 

Να υποστηρίζεται η εικονική κατάτμηση της συσκευής - 
Virtual Router. Οι λειτουργίες Routing και Security 
(τουλάχιστον οι λειτουργίες Firewall/VPN) να υποστηρίζονται 
αυτόνομα ανά λογική οντότητα. Να περιγράψετε τον τρόπο 
που επιτυγχάνεται αυτό. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.12 
Να υποστηρίζει πολυμέσα (multi-media) PIM ή λειτουργικά 
ισοδύναμο, IGMP v3 και IGMP snooping. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.14.2.13 

Να υποστηρίζει διαχείριση τοπικά μέσω CLI, SNMP, SNMP v2c 
και SNMPv3, Telnet, TFTP, RMON (alarms & events), ΗΤΤΡ 
v1.1 Server και Client, Network Time Protocol (NTP) ή/και 
Simple NTP (SNTP). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.2.14 Υποστήριξη IP Service Level Agreement (SLA) με υποστήριξη 
κατ ελάχιστον των λειτουργιών: 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    
C.3.14.2.15 ·  ICMP Jitter, ICMP Echo     
C.3.14.2.16 ·  UDP jitter, UDP echo     
C.3.14.2.17 

·  TCP connect     

C.3.14.2.18 
Λειτουργία ως DHCP Server, Client, Proxy client, DHCP Relay 
και υποστήριξη Compression Control Protocol. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.3 Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα (μετά από πιθανή 
αναβάθμιση): 

      

C.3.14.3.1 
Δρομολόγησης (Routing): IPv6, RipNG, OSPFv3, BGP4 και IS-IS  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.3.2 

Δυνατότητα Voice over IP, λειτουργίας ως Voice over IP 
gateway και δυνατότητα συμπίεσης φωνής σύμφωνα με τα 
G.729 & G.729a πρότυπα, συμβατότητα με H.323 και 
υποστήριξη σηματοδοσίας για channelised E1 interfaces. 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΉ     

C.3.14.3.3 IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     
C.3.14.4 Interfaces       
C.3.14.4.1 

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ενσωματωμένες Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 UTP θύρες, χωρίς την χρήση επιπλέον 
καρτών επέκτασης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.4.2 
Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα USB γενικής χρήσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.4.3 Να διαθέτει ασύγχρονη σειριακή RS-232 θύρα για Dial on 
demand Routing. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.4.4 
Να διαθέτει επιπλέον ασύγχρονη θύρα για out of band 
διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού 
τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η 
πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού 
(password). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.4.5 
Να μπορεί να δεχθεί κάρτες επέκτασης WAN με θύρες 
υποστηριζόμενης ταχύτητας μέχρι 2 Μbps έκαστη, οι οποίες 
να μπορούν να υποστηρίξουν όλα τα διαδεδομένα σειριακά 
Interfaces : RS-232/V.24, RS-449, V.35 με απλή αλλαγή 
καλωδίου, τόσο ως DTE όσο και ως DCE με κατάλληλη 
διάρθρωση.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.14.4.6 Να μπορεί να δεχθεί κάρτες επέκτασης LAN, Fast Ethernet και 
Gigabit Ethernet θυρών. Να παρέχεται επίσης η δυνατότητα 
επιλογής για υποστήριξη Power over Ethernet (PoE). 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     

C.3.14.5 Προδιαγραφές Ασφαλείας:       
C.3.14.5.1 EN 60950,  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.14.6 Προδιαγραφές Μαγνητικών Εκπομπών:       
C.3.14.6.1 EN 55022, EN61000, CISPR22 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.14.7 Άλλες Απαιτήσεις       
C.3.14.7.1 Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους μετά την οριστική παραλαβή 

του έργου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.14.7.2 

Υποστήριξη αυτόματης ενημέρωσης. Να συνοδεύεται από τις 
κατάλληλες άδειες 1 έτους, για συνεχείς ενημερώσεις όλων 
βάσεων και του λειτουργικού. Η αυτόματη ενημέρωση να 
μπορεί να γίνει απ' ευθείας μέσω Internet ή μέσω του 
λογισμικού διαχείρισης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.15 Προδιαγραφές χώρων Τηλεϊατρικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.15 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Προδιαγραφές χώρων Τηλεϊατρικής 

      

C.3.15.1 
Να περιγραφεί  αναλυτικά η λειτουργικότητα των χώρων 
Τηλεϊατρικής 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 
A.4.5.1.18 

    

 

C.3.16 Σύστημα Ασφαλούς πρόσβασης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.16 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Προδιαγραφές συστημάτων ασφαλούς πρόσβασης 

      

C.3.16.1 Τερματικό ασφαλούς πρόσβασης       

C.3.16.1.1 Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   
C.3.16..1.2 Αριθμός Μονάδων =>50   
C.3.16.1.3 Δυνατότητα υποστήριξης σεναρίων πρόσβασης ανα χρόνο ή 

ανα ομάδα χρηστών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
C.3.16.1.4 Δυνατότητα κεντρικής διασύνδεσης κάθε τερματικού με 

χρήση TCP/IP πρωτοκόλλου μέσω ενσύρματης διασύνδεσης η 
οποία να αναφερθεί 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

C.3.16.1.5 Δυνατότητα εναλλακτικών της επαγωγικής κάρτας τρόπων 
πιστοποίησης του εισερχόμενου. (Π.χ. Δακτυλικό αποτύπωμα 
ή άλλο εναλλακτικό). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

C.3.16.1.6 Να συμπεριλαμβάνεται το σύστημα αυτόματου ανοίγματος 
πόρτας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

C.3.16.2 Επιτραπέζιος αναγνώστης καρτών       

C.3.16.2.1 Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   
C.3.16.2.2 Αριθμός Μονάδων =>2   
C.3.16.2.3 Τα μοντέλα που θα προσφερθούν να είναι συμβατά με τις 

κατωτέρο επαγωγικές κάρτες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
C.3.16.3 Εκτυπωτής μονής όψης    
C.3.16.3.1 Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   
C.3.16.3.2 Αριθμός Μονάδων =>2   
C.3.16.3.3 Εκτύπωση σε όλη την επιφάνεια της κάρτας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.16.3.4 Ελάχιστη ανάλυση εκτύπωσης  => 300 dpi   
C.3.16.3.5 Έγχρωμη εκτύπωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
C.3.16.3.6 Να συνοδεύεται από το σχετικό λογισμικό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
C.3.16.3.7 Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη => 16MB   
C.3.16.3.8 Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμων καρτών κατελάχιστον => 140 κάρτες 

ανα ώρα   
C.3.16.4 ΕπαγωγικέςΚάρτες    
C.3.16.4.1 Τύπος καρτών ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   
C.3.16.4.2 Αριθμός Καρτών => 2000   
C.3.16.4.3 Επιθυμητά χαρακτηριστικά καρτών:  

Συχνότητα Λειτουργίας: 125KHz 
ISO: 7816 
Μοναδικός Σειριακός Αριθμός (UID): 5-byte 
Διαστάσεις: 85,6mm x 53,98mm 
Πάχος: 0,80mm (+- 0,05mm) 
 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 

C.3.17 Μεταγωγός Εικονοδιάσκεψης (MCU) 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.17 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΜΕΤΑΓΩΓΟΣ ΕΙΚΟΝΟΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (MCU) 

      

C.3.17.1 Μοντέλο  Να αναφερθεί     
C.3.17.2 Αριθμός μονάδων >=1     
C.3.17.3 Χωρητικότητα και επεκτασιμότητα       
C.3.17.3.1 

Η προσφερόμενη MCU θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ 
ελάχιστον τους κάτωθι αριθμούς πολλαπλών συνόδων 
εικονοδιάσκεψης: 
1. Έως σαράντα (40) συμμετρικές συμμετοχές ταυτοχρόνως 
σε εικονοδιάσκεψη 720p 30fps. 
2. Έως είκοσι (20) συμμετρικές συμμετοχές ταυτοχρόνως σε 
εικονοδιάσκεψη 1080p 30fps. 
3. Έως είκοσι (20) συμμετρικές συμμετοχές ταυτοχρόνως σε 
εικονοδιάσκεψη 720p 60fps. 
4. Υποστήριξη ανεξάρτητης 
κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης ανά συμμετοχή. 
5. Υποστήριξη συνεχούς παρουσίας υψηλής ευκρίνειας σε 
κάθε πόρτα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.17.4 Πρωτόκολλα σηματοδοσίας       
C.3.17.4.1 Υποστήριξη Η.323 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.4.2 Υποστήριξη SIP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.4.3 Ενσωματωμένος gatekeeper ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     
C.3.17.4.4 Υποστήριξη εναλλακτικού gatekeeper ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.4.5 Υποστήριξη Ε.164 διευθύνσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.4.6 Υποστήριξη από τον gatekeeper εγγραφής τερματικών, 

gateway και διασκέψεων. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
    

C.3.17.4.7 Υποστήριξη Η.243 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.4.8 Υποστήριξη BFCP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.17.5 Πρωτόκολλα μετάδοσης εικόνας       
C.3.17.5.1 Υποστήριξη Η.261 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.5.2 Υποστήριξη Η.263 και Η.263+ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.5.3 Υποστήριξη Η.264 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.5.4 Υποστήριξη ανάλυσης εικόνας 1080p στα 30 fps και 720p στα 

60 fps. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.17.5.5 Υποστήριξη aspect ratio 4:3 και 16:9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.5.6 Υποστήριξη μετάδοσης 60 fps ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.5.7 Υποστήριξη Η.239. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.6 Πρωτόκολλα κωδικοποίησης ήχου       
C.3.17.6.1 Υποστήριξη των προτύπων G.711, G.722, G.722.1, G.728, 

G.729 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.17.6.2 Υποστήριξη των προτύπων AAC-LC και AAC-LD ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.7 Video streaming       
C.3.17.7.1 Η προσφερόμενη MCU θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο 

streaming server. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
    

C.3.17.7.2 Υποστήριξη unicast και multicast. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     
C.3.17.7.3 Υποστήριξη Windows Media Player, Real Player και Quick 

Time. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
    

C.3.17.7.4 Υποστήριξη streaming διαφανειών με H.239. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.8 Δικτυακά πρωτόκολλα       
C.3.17.8.1 Υποστήριξη IPv4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.8.2 Υποστήριξη IPv6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.8.3 Υποστήριξη FTP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.8.4 Υποστήριξη HTTP και HTTPS. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.8.5 Υποστήριξη NTP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.9 Ασφάλεια       
C.3.17.9.1 

Υποστήριξη ιεραρχημένης πρόσβασης με πολλαπλά επίπεδα 
διαβάθμισης και προστασία password. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.17.9.2 
Υποστήριξη δημιουργίας τηλεδιασκέψεων με προστασία PIN. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.17.9.3 Υποστήριξη κρυπτογράφησης AES, H.235. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.9.4 Υποστήριξη κρυπτογράφησης SIP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.9.5 Υποστήριξη TLS. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.9.6 Υποστήριξη SRTP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.9.7 Δυνατότητα video firewall. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.9.8 Υποστήριξη audit log. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.10 Διαχείριση       
C.3.17.10.1 Υποστήριξη SNMP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.10.2 Διαχείριση μέσω web server. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.10.3 Θύρα RS-232. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.10.4 Υποστήριξη syslog. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.10.5 

Υποστήριξη πλήρους ανάλυσης και αποκωδικοποίησης 
πακέτων H.323 και SIP ως διαγνωστικό εργαλείο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.17.10.6 Αναβάθμιση λογισμικού δικτυακά. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.10.7 Υποστήριξη CDR. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.17.11 Δικτυακές θύρες       
C.3.17.11.1 

Θύρα Ethernet 10/100/1000 full duplex, autosensing, RJ45. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.18 Σύστημα Ελέγχου και Σηματοδοσίας 

C.3.18 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Συστημα Ελέγχου Σηματοδοσίας 

      

C.3.18.1 Μοντέλο Να αναφερθεί     
C.3.18.2 Αριθμός μονάδων >=1     
C.3.18.3 Χωρητικότητα και επεκτασιμότητα       
C.3.18.3.1 Υποστήριξη αρχιτεκτονικής cluster για εφεδρεία και 

αυξημένη διαθεσιμότητα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.18.3.2 

Υποστήριξη εγγραφών (registration) των προσφερόμενων 
τερματικών τηλεδιάσκεψης. Δυνατότητα υποστήριξης έως και 
2.500 εγγραφών (registration) ως μεμονωμένο σύστημα, 
χωρίς απαίτηση αναβάθμισης του υλικού. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.3.3 Δυνατότητα υποστήριξης κατ’ ελάχιστον 10.000 εγγραφών σε 
διάταξη cluster. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.3.4 
Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 200 γειτονικών ζωνών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.3.5 
Ευέλικτη διαμόρφωση ζωνών βάσει προθέματος, επιθέματος 
και regular expression. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.3.6 Υποστήριξη ελέγχου εύρους ζώνης για κλήσεις εντός ζώνης 
και μεταξύ διαφορετικών ζωνών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.3.7 Υποστήριξη gateway load balancing. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.3.8 Υποστήριξη αυτόματης δικτυακής μετάπτωσης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.3.9 

Όλοι οι σταθμοί ΣΤΙΑ/ ΣΤΙΣ να μπορούν να συμμετέχουν 
ταυτόχρονα σε κλήση ή συνδιάσκεψη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.3.10 
Το εξωτερικό σύστημα ελέγχου σηματοδοσίας θα πρέπει να 
υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον 15 ταυτόχρονες εξωτερικές 
κλήσεις (traversal calls) SIP ή Η.323.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.3.11 
Το εξωτερικό σύστημα ελέγχου σηματοδοσίας θα πρέπει να 
παραδοθεί με λειτουργία εισερχομένων και εξερχομένων 
κλήσεων SIP URI μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.4 Πρωτόκολλα σηματοδοσίας       
C.3.18.4.1 Υποστήριξη H.323 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.2 Υποστήριξη SIP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.3 

Υποστήριξη διαλειτουργικότητας μεταξύ SIP και Η.323. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.18.4.4 Υποστήριξη κλήσεων βάσει URI και ENUM. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.5 Λειτουργία Η.323 gatekeeper. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.6 Υποστήριξη Η.225, Q.931. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.7 Υποστήριξη Η.245 routed mode. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.8 Υποστήριξη εναλλακτικού gatekeeper. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.9 Λειτουργία SIP proxy kαι registrar. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.10 

Λειτουργία SIP presence server και User Agent. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.18.4.11 H.235 authentication. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.4.12 Υποστήριξη εγγραφής H.323 ID και E.164. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.5 Δικτυακά πρωτόκολλα       
C.3.18.5.1 Υποστήριξη IPv4 και IPv6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.5.2 Υποστήριξη DNS. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.18.5.3 Υποστήριξη static NAT. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.5.4 Υποστήριξη ΝΑΤ  traversal. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.5.5 

Υποστήριξη STUN (Session Traversal Utilities for NAT). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.18.5.6 Υποστήριξη Firewall traversal H.460.18 και Η.460.19 και 
συμβατότητα με STUN. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.5.7 
Υποστήριξη ICE (Interactive Connectivity Establishment) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.18.6 Δικτυακά interface       
C.3.18.6.1 Κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) 10/100/1000 BASE-TX Ethernet RJ-

45. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.18.6.2 Κατ’ ελάχιστον μία (1) θύρα κονσόλας RS-232. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.7 Ασφάλεια       
C.3.18.7.1 Ασφαλής διαχείριση μέσω HTTPS, SSH kαι SCP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.7.2 Κλείδωμα ΙΡ διεύθυνσης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.7.3 Η.235 authentication. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.7.4 SIP digest authentication. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.7.5 Υποστήριξη TLS (Transport Layer Security). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.7.6 Προστασία πρόσβασης με χρήση password. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.8 Διαχείριση       
C.3.18.8.1 

Υποστήριξη telnet, HTTP, HTTPS, XML, SNMP, SCP, SSH. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.18.8.2 Call logging. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.8.3 Υποστήριξη logging σε  syslog server.       
C.3.18.9 Φυσικά χαρακτηριστικά       
C.3.18.9.1 

Δυνατότητα ανάρτησης σε τυποποιημένο ικρίωμα 19”. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.18.9.2 Να αναφερθεί η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.18.9.3 

Θύρα Ethernet 10/100/1000 full duplex, autosensing, RJ45. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

 
 
 

C.3.19 Εξυπηρετητής Περιεχομένου 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.19 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

      

C.3.19.1 Μοντέλο  Να αναφερθεί     
C.3.19.2 Αριθμός μονάδων >=1     
C.3.19.3 Χωρητικότητα και επεκτασιμότητα       
C.3.19.3.1 Εσωτερικός σκληρός δίσκος χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 

500GB. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.3.2 Δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας με εξωτερικό 
δικτυακό αποθηκευτικό σύστημα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.3.3 Υποστήριξη ταυτόχρονης εγγραφής κατ’ ελάχιστον πέντε (5) 
κλήσεων Η.323 ή SIP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.3.4 Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον δύο (2) ταυτόχρονων ζωντανών 
stream. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.3.5 
Υποστήριξη αρχιτεκτονικής cluster με δυνατότητα έως και 10 
συστημάτων ανά cluster. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.19.3.6 

Υποστήριξη unicast και multicast ζωντανού streaming. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.3.7 Υποστήριξη on demand streaming. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.3.8 Υποστήριξη εύρους ζώνης εικονοδιάσκεψης 2Mbps κατ’ 

ελάχιστον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.4 Πρωτόκολλα σηματοδοσίας       
C.3.19.4.1 Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον Η.323. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.4.2 Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον SIP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.5 Πρωτόκολλα μετάδοσης εικόνας       
C.3.19.5.1 

Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον H.261, H.263, H.263+, H.264. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.5.2 Υποστήριξη 720p (1280x720). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.5.3 

Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.6 Πρωτόκολλα κωδικοποίησης ήχου       
C.3.19.6.1 

Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον G.711, G.722, G722.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.6.2 Υποστήριξη AAC-LD. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.7 Χαρακτηριστικές ιδιότητες εγγραφής       
C.3.19.7.1 

Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής θα πρέπει να δύναται να 
καταγράψει περιεχόμενο εικονοδιάσκεψης κατ’ ελάχιστον 
από τους εξής τύπους τερματικών: 
·          Τερματικά Η.323 
·          Τερματικά SIP 
·          MCU 
·          Gateway 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.7.2 Υποστήριξη εγγραφής παρουσίασης dual stream H.239, 
H.264. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.7.3 
Υποστήριξη transcoding στις καταγεγραμμένες κλήσεις σε 
μορφή streaming και κατ’ ελάχιστον στα εξής file format: 
·          Windows media 
·          Flash 
·          MPEG4 
·          Real media 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.7.4 Δυνατότητα επεξεργασίας του περιεχομένου πριν την 
δημοσίευση. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.7.5 
Ενσωματωμένος Media streaming server (Windows Media 
streaming server ή άλλος ισοδύναμος) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.8 Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Περιεχομένου       
C.3.19.8.1 Υποστήριξη thumbnail ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.8.2 Υποστήριξη RSS feed ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.8.3 

Υποστήριξη υπηρεσίας αναζήτησης περιεχομένου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.8.4 
Υποστήριξη ταξινόμησης του περιεχομένου σε κατηγορίες. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.8.5 

Υποστηριζόμενοι κατ’ ελάχιστον, web browsers: 
·          Internet Explorer 
·          Mozilla Firefox 
·          Safari 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
Να 

αναφερθούν οι 
υποστηριζόμεν
ες εκδόσεις των 
web browsers 

    

C.3.19.9 Υπηρεσίες παρουσίασης περιεχομένου       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.19.9.1 

Υποστήριξη όλωντωνδιαδεδομένων πρωτοκκόλων 
παρουσίασης πολυμεσικού περιεχομένου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.9.2 Υποστήριξη συγχρονισμού μεταξύ εικόνας και δεδομένων σε 
παρουσιάσεις dual stream. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.9.3 
Υποστήριξη pause και seek στο αποθηκευμένο περιεχόμενο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.19.10 Ασφάλεια       
C.3.19.10.1 Υποστήριξη ασφαλούς πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσω 

access list. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.11.2 Προστασία πρόσβασης μέσω password. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.11 Διαχείριση       
C.3.19.11.1 Υποστήριξη διαχείρισης μέσω web server. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.12.2 

Υποστήριξη ασφαλούς διαχείρισης μέσω HTTPS. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.19.12.3 Υποστήριξη σειριακής κονσόλας διαχείρισης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.12 Δικτυακές Θύρες       
C.3.19.12.1 Θύρα Ethernet 10/100/1000. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.19.13 Φυσικά χαρακτηριστικά       
C.3.19.13.1 

Δυνατότητα ανάρτησης σε τυποποιημένο ικρίωμα 19’’. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.20 Κεντρικό Σύστημα Δικτυακής Ασφάλειας (Firewall) 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.20 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Κεντρικό Σύστημα Δικτυακής Ασφάλειας (Firewall) 

      

C.3.20.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
C.3.20.2 Αριθμός μονάδων 2     
C.3.20.3 Αρχιτεκτονική:       
C.3.20.3.1 

Λειτουργία μη βασισμένη σε ευρέως διαδεδομένες γενικής 
χρήσης πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων και λύσεων 
Firewall.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.3.2 Αρχιτεκτονική Statefull Inspection ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.3.3 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.3.4 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.3.5  Άλλα χαρακτηριστικά να αναφερθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.3.6         

C.3.20.4 Απόδοση:       
C.3.20.4.1 Συνολικό Throughput του κόμβου Firewall >=4 Gbps     

C.3.20.4.2 
Συνολικό IPS Throughput του κόμβου (βάσει των TCP sessions) >=2 Gbps   

  

C.3.20.4.3 Ρυθμός δημιουργίας νέων συνδέσεων (CPS) >= 50.000     

C.3.20.4.4 Ρυθμός μεταγωγής πακέτων 64 bytes (PPS) >=1.500.000     

C.3.20.4.5 Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων >= 100.000     

C.3.20.4.6 Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων IPSEC ή SSL VPN peer (να 
αναφερθούν, ο προσφερόμενος και μέγιστος υποστηριζόμενος 
αριθμός) 

>= 5.000   
  

C.3.20.4.7 Απόδοση VPN 3DES/AES >= 1Gbps     

C.3.20.5 Βασικά Χαρακτηριστικά:       
C.3.20.5.1 Υποστήριξη IPv4 και IPv6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.5.2 Υποστήριξη Unicast και Multicast ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.5.3 
Δυνατότητα transparent λειτουργίας (L2 firewall) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.5.4 
Υποστήριξη Network Address Translation (NAT): 
Static & Dynamic NAT 
Port Address Translation (NAT Overload) 
NAT-T (NAT Traversal για ΙΚΕ IPSec Clients) 
Port-level NAT 
Policy-based NAT (IP source/destination διεύθυνσης ή/και 
TCP/UDP πόρτας) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
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C.3.20.5.5 

Υποστήριξη κανόνων ελέγχου πρόσβασης (Access Control 
Rules): 
Έλεγχος εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης 
Κανόνες ανά VLAN 
Κανόνες ανά χρήστη 
Ομαδοποίηση κανόνων 
Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση κανόνων 
Προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης - απενεργοποίησης 
κανόνων 
Δημιουργία Syslog ανά κανόνα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.5.6 
Υποστήριξη στατικής ή δυναμικής δρομολόγησης με static 
routes, RIP ή OSPF πρωτοκόλλου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.5.7 
Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) σε ένα φυσικό 
interface, με βάση το ΙΕΕΕ 802.1q πρότυπο >= 1024   

  

C.3.20.5.8 
Να είναι δυνατή η  δημιουργία πολλαπλών λογικών firewalls 
εντός του ίδιου φυσικού firewall με ανεξάρτητη λειτουργία του 
ενός με το άλλο.  (να αναφερθούν ο προσφερόμενος και 
μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός) 

>=100   

  

C.3.20.5.9 
Αποθήκευση τοπικά username/password χρηστών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.5.10 Υποστήριξη Certification Authority (CA) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.5.11 
Υποστήριξη λειτουργίας DHCP server σε περισσότερα από ένα 
interfaces και λειτουργίας DHCP Relay ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.5.13 Υποστήριξη τεχνικών Quality of Service (QoS) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.5.14 

Να διαθέτει μηχανισμούς επιθεώρησης σε βάθος του 
πρωτοκόλλου HyperText Transport Protocol (HTTP): 
Έλεγχος συμβατότητας με τα πρώτυπα RFC για προστασία από 
επιθέσεις 
Φιλτράρισμα επιλεκτικά των εντολών http 
Έλεγχος περιεχομένου κίνησης HTTP (Port 80 missuse) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.5.15 
Να διαθέτει μηχανισμούς επιθεώρησης πρωτοκόλλων 
(protocol inspection) σε επίπεδο εφαρμογών δεδομένων και 
Voice/Video.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
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C.3.20.5.16 

Να υποστήριζει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα: 
Simple Mail Transport Protocol (SMTP/ESMTP) 
Internet Control Message Protocol (ICMP)` 
Domain Name System (DNS) 
Simple Network Management Protocol (SNMP) 
HyperText Transport Protocol (HTTP) 
File Transfer protocol (FTP) 
Trivial File Transfer protocol (TFTP) 
SQLNet (Oracle client/server protocol) 
Sun Remote Procedure Call (RPC) services, including Network 
File System (NFS) 
Η.323, SIP, SCCP 
Media GW Control Protocol (MGCP) 
Real-Time Streaming Protocol (RTSP) 

  

C.3.20.5.17 
Υποστήριξη μηχανισμών ActiveX and Java applet Filtering 
καθώς και μηχανισμούς αποτροπής επιθέσεων τύπου Denial-
of-Service. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.20.5.18 Υποστήριξη υπηρεσιών Web Cache με το πρωτόκολλο WCCPv2 
ή ισοδύναμο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6 VPN Χαρακτηριστικά:       
C.3.20.6.1 Υποστήριξη IPSec, HTTPS/SSL, TLS/DTLS. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.6.2 
Υποστήριξη point-point και απομακρυσμένης σύνδεσης VPN 
(Remote Access VPN) με την χρήση λογισμικού Client ή χωρίς 
(Client based/Clientless). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.20.6.3 
Υποστήριξη κρυπτογράφησης δεδομένων με χρήση 
αλγορίθμου Triple-DES (168-bit) και ΑΕS (128, 192, και 256-bit) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6.4 
Υποστήριξη VPN Client πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων 
με κατ΄ελάχιστον Windows, MAC OS, Linux VPN Clients ή 
ισοδύναμου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6.5 
Υποστήριξη Mobile Clients (π.χ iPhone, Android κ.α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6.6 

Η Clinetless πρόσβαση να είναι συμβατή με τους πλέον 
διαδεδομένους browsers.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
Να 

αναφερθούν οι 
συμβατοί με τη 
λύση browsers 

  

  
  

C.3.20.6.7 Δυνατότητα εκίννησης του VPN Client πριν την 
αυθεντικοποίηση του χρήστη τοπικά ή στις υπηρεσίες 
καταλόγου (Pre-Login) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.20.6.8 

Δυνατότητα χρησιμοποίσησης της τοπικής σύνδεσης στο 
Internet κατά την διάρκεια σύνδεσης του VPN Client. Η 
δυνατότητα να ενεργοπιείται κεντρικά από τον διαχειριστή για 
το πλήθος των Clients ή επιλεκτικά ανά χρήστη/ομάδα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.20.6.9 

Δυνατότητα ελέγχου της ακεραιότητας των απομακρυσμένων 
συσκευών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η σύνδεση γίνεται 
από σχετικά ασφαλές περιβάλλον (π.χ. ύπαρξη Antivirus, OS 
Service pack κλπ)» 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6.10 
Δυνατότητα προστασίας στην περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιείται τερματικός εξοπλισμός του οργανισμού (π.χ 
εξωτερικοί συνεργάτες, Internet Cafe), για την SSL VPN 
σύνδεση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6.11 Υποστήριξη Web Based και κλασσικών εφαρμογών όπως Email, 
File Services κ.α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6.12 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων  RDP, VNC για τον απομακρυσμένο 
έλεγχο συστημάτων μέσω Client & Clientless πρόσβαση. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.6.13 
Παραμετροποιήσημo Web-site (authentication pages) για τους 
clientless SSL VPN χρήστες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7 Μηχανισμός Εντοπισμού και Αποτροπής Επιθέσεων (IDS/IPS)       

C.3.20.7.1 Υποστήριξη ενσωματωμένου μηχανισμού εντοπισμού και 
αποτροπής επιθέσεων: in-line mode (IPS), passive operation 
(IDS) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.20.7.2 
Υποστήριξη mixed mode (ταυτόχρονη λειτουργία IPS/IDS) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.3 
Υποστήριξη αλγόρυθμων εντοπισμού Behavioral & Signature.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.4 
Εντοπισμό επιθέσεων SYN floods με δυνατότητα 
παραμετροποίησης ορίων συναγερμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.5 Εντοπισμό νέων επιθέσεων (Day0). Να αναφερθεί ο τρόπος 
λειτουργίας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.6 Εντοπισμό επιθέσεων Fragment ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.7.7 Aποκλεισμός-φιλτράρισμα  συνδέσεων των δημοσίων- 
Internet διευθύνσεων με κακό ιστορικό (Reputation based 
filtering)  

    
  

C.3.20.7.8 Εντοπισμό επιθέσεων VoIP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.7.9 Υποστήριξη τουλάχιστον των ενεργειών: Drop packets, 
Alarm/Log, Reset Connection ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.10 Δυνατότητα προγραμματισμού εξαιρέσεων ή ρυθμίσεων των 
ενεργειών από τον διαχειριστή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.11 Υποστήριξη μηχανισμού μείωσης των False positives. Να 
αναφερθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.12 

Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και να 
υποστηρίζει κατ' ελάχιστον:  
HTTP, port 80 misuse/application tunneling, FTP, mime type 
filtering, DHCP, DNS, FTP, File Sharing (peer-to-peer), Finger, 
HTTP, HTTPS, IMAP,  IDENT, LPR,NNTP, NTP, POP, R-Services, 
RPC,  MSRPC, SMTP,   SNMP, SOCKS, SQL, SSH, TELNET, TFTP, 
SSH, WINS, NETBIOS, MSSQL, IRC & LDAP 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.13 Υποστήριξη πρωτοκόλλων που δεν χρησιμοποιούν Standard 
Ports ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
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C.3.20.7.14 Υποστήριξη δημιουργίας custom signatures από τον 

διαχειριστή. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.7.15 
Υποστήριξη IPv4 και IPv6 από την  IDS/IPS λειτουργία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.16 
Δυνατότητα αποτροπής επίθεσης (Mitigation) με χρήση 
κανόνων πρόσβασης (Access Control Rules) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.17 

Να είναι δυνατή η  δημιουργία πολλαπλών λογικών IPS/IDS 
sensors εντός του ίδιου φυσικού συστήματος με ανεξάρτητη 
λειτουργία του ενός με το άλλο.  Να είναι δυνατή η μέγιστη 
αξιοποίηση του hardware σε πολλά συγχρόνως σημεία του 
δικτύου (να αναφερθούν ο προσφερόμενος και μέγιστος 
υποστηριζόμενος αριθμός) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.18 
Δυνατότητα θέσπισης ξεχωριστών κανόνων ανά λογικό IPS/IDS 
sensor όπως Custom Signature / Policy Settings & response 
actions κ.λ.π 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.19 Συνεργασία με άλλες συσκευές του δικτύου για 
αποτελεσματικότερη προστασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.20 Αναγνώριση επιθέσεων που χρησιμοποιούν τεχνικές 
ενθυλάκωσης, όπως χρήση των πρωτοκόλλων tunneling: GRE, 
IP-in-IP, MPLS. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.20.7.21 
Δυνατότητα αναγνώρισης του λειτουργικού O.S & Patch Level 
των υπολογιστών στην προστατευόμενη ζώνη όπως αναφορά 
για επιτυχή επίθεση Unix σε σύστημα Windows (μείωση False 
Positives). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.7.22 
Υποστήριξη προηγμένων ενεργειών:  
TCP Reset 
Shunning 
IP Logging 
Trigger packet 
Display 
Session replay 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.8 Προηγμένα Χαρακτηριστικά Firewall       
C.3.20.8.1 Να υποστηρίζει τον έλεγχο των IP Telephony πρωτοκόλλων 

ακόμα και στην περίπτωση που η λειτουργία τους είναι 
κρυπτογραφημένη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.20.8.2 

Να υποστηρίζει την απ’ ευθείας σύνδεση με ασφαλή και 
κρυπτογραφημένο τρόπο, απομακρυσμένων IP τηλεφωνικών 
συσκευών ή λογισμικού IP τηλεφωνίας όπως π.χ την 
κρυπτογραφημένη σύνδεση IP τηλεφώνου μέσω Internet 
δίχως την χρήση VPN τεχνολογίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.8.3 
Υποστήριξη συνεργασίας πολλαπλών συσκευών Firewall για 
τον διαμοιρασμό του τερματισμού των απομακρυσμένων 
συνδέσεων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.9 Διεπαφές:       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
167 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
C.3.20.9.1 

Προσφερόμενος αριθμός θυρών 10G Ethernet. ). Να 
προσφερθούν τα κατάλληλοι μετατροπείς για την πλήρη και 
ολοκληρωμένη υλοποίσηση της προτεινόιμενης 
αρχιτεκτοινικής. 

>=2   

  

C.3.20.9.2 Προσφερόμενος αριθμός θυρών χαλκού gigabit Ethenret 
100/1000 Mbps >=8   

  

C.3.20.9.3 
Να αναθερθεί ο αριθμός υποστηριζόμενων θυρών SFP για τη 
διαμόρφωση οπτικών θυρών. Να προσφερθούν, εάν 
απαιτείται,  οι κατάλληλοι οπτικοί μετατροπείς ώστε να είναι 
δυνατή η άρτια υλοποίσηση της προτεινόμενης 
αρχιτεκτονικής. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10 Διαχείριση και άδειες χρήσης       
C.3.20.10.1 

Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισής του μέσω γραφικού 
περιβάλλοντος (GUI) και μέσω γραμμής εντολών (CLI). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10.2 
Υποστήριξη ΑΑΑ (Authentication, Authorixation, Accounting) 
και πιστοποίησης διαχειριστών μέσω RADIUS ή TACACS+ ή 
ισοδύναμο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10.3 
Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών διαχειριστικών ρόλων με 
διαφορετικά προνόμια. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10.4 Υποστήριξη Telnet, SSH και HTTPS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.10.5 Υποστήριξη κρυπτογαφησης SNMP  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.10.6 Υποστήριξη Logging με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος 
των Logs ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10.7 
Να παρέχει εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
όπως packet capture, debugging κ.α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10.8 Network Time Protocol (NTP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.10.9 Firewall MIB ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.10.10 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση 
(Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού 
ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα 
πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10.11 
Να μπορεί να ενταχθεί σε ομάδα συσκευών κάτω από κοινή 
διαχείρηση των κανόνων ασφάλειας και αναφορών με την 
χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου ή/και τρίτου 
κατασκευαστή. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.10.12 
Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες για την υποστήριξη 
του συνόλου των παραπάνω απαιτούμενων υπηρεσιών 
(Services licenses) και των χρηστών (User licences). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.20.10.13 

Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες 1 έτους μετά την 
οριστική παραλαβή του έργου, για συνεχείς ενημερώσεις όλων 
βάσεων και του λειτουργικού (OS updates, Signatures κ.λ.π). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.11 Αξιοπιστία:       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.20.11.1 

Δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερο σύστημα Firewall του ίδιου 
κατασκευαστή, τύπου και διάρθρωσης, ώστε τα δύο 
προσφερόμενα να λειτουργούν σε διάταξη Active/Standby και 
Active/Active. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.11.2 

Υποστήριξη συγχρονισμού των ενεργών συνδέσεων IP, TCP 
sessions, VPN Connections και NAT μεταξύ των συσκευών που 
λειτουργούν σε διάταξη Active/Standby και Active/Active. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.11.3 
Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικού φυσικού interface 
Ethernet. Στην περίπτωση αστοχίας του κύριου Ethernet να 
ενεργοποιείται αυτόματα χωρίς απαραίτητα να ενεργοποιείται 
η εφεδρική συσκευή. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.11.4 
Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν 
δύο συνδέσεις με το Internet ή το επιχειρησιακό δίκτυο χωρίς 
την ανάγκη ενεργοποίησης δυναμικών προτοκόλλων 
δρομολόγησης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.20.12 Προδιαγραφές Ασφαλείας:       
C.3.20.12.1 EN 60950 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.13 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:       

C.3.20.13.1 EN55022, EN61000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.20.13.2 CE Mark ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21 Εξυπηρετητές κεντρικής εφαρμογής Τηλεϊατρικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.21 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

      

C.3.21.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί     
C.3.21.2 Αριθμός μονάδων >=2      
C.3.21.3 Γενικά χαρακτηριστικά       
C.3.21.3.1 Rack Mounted ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.3.2 Ύψος (U) Να αναφερθεί     

C.3.21.3.3 
Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Serverνα 
προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που 
θααναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια 
όπου θα είναι συσκευασμένα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.4 Επεξεργαστές       
C.3.21.4.1 Τεχνολογία επεξεργαστή x86 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.4.2 Πλήθος εγκατεστημένων επεξεργαστών 2     

C.3.21.4.3 Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων threads ≥24     

C.3.21.4.4 
Αναφορά Τύπου – Κατασκευαστή- Σειράς – Μοντέλου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.21.4.5 Performance throughput του συστήματος σύμφωνα με 

δημοσιευμένα αποτελέσματα σε SPECint_rate, του ιδίου 
συστήματος ή αν δεν υπάρχουν σε παρεμφερής του ιδίου 
κατασκευαστή 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  
>=416   

  

C.3.21.5 Κύρια μνήμη       
C.3.21.5.1 Προεγκατεστημένη μνήμη (GB) ≥256     

C.3.21.5.2 Δυνατότητα αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 50% της 
προσφερόμενης   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.5.3 Τεχνολογία DDR3 (RDIMM) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.5.4 Τεχνική διόρθωσης λαθών ECC     

C.3.21.5.5 Υλοποίηση με memory mirroring ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.5.6 
Συχνότητα Μνήμηςκατα τη λειτουργία του συστήματος ≥1066 MHz   

  

C.3.21.5.7 
Memory slots 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

>= 48 
  

  

C.3.21.6 Ελεγκτές  μέσων αποθήκευσης       
C.3.21.6.1 Controllerμε υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 6, 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.6.2 Προσφερόμενη write back cache  ≥512MB     

C.3.21.6.3 
ΝαδιαθέτειBattery backup unit ή supercapacitor για data 

cache power backup 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.6.4 
Δυνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης SASκαι SATAδίσκων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.7 Μονάδες   δίσκων       
C.3.21.7.1 Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων  ≥8     

C.3.21.7.2 Δυνατότητα σύνδεσης/αποσύνδεσης εν λειτουργία (hot-
swap) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.7.3 Ταχύτητα περιστροφής ≥10000     

C.3.21.7.4 Χωρητικότητα κάθεμονάδας ≥600 GB     

C.3.21.8 Θύρες/Δίκτυο       
C.3.21.8.1 

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες USB, σειριακές και 
άλλες θύρες (2 τουλάχιστον στην μπροστινή όψη) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.8.2 ΘύρεςGigabitEthernetBaseT ≥8     

C.3.21.8.3 Υποστήριξη ·          TOE·          iSCSI·          802.1qVLAN 
Tagging·          IPMI management pass-through·          Link 
Aggregation and Load Balancing·          Jumbo Frames·          
IPv4 and IPv6iSCSI Offload support 

Για τουλάχιστον 4 από τις 8 θύρες. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.9 Οδηγός  Οπτικού Δίσκου       

C.3.21.9.1 
Eσωτερικό DVD-RW Drive (Physical ή Virtual) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.10 Τροφοδοτικό       
C.3.21.10.1 Δεύτερο redundant τροφοδοτικό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.10.2 Redundant ανεμιστήρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.11 Management       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.21.11.1 

Integrated Management Controller 

μετιςκάτωθιδυνατότητες : ·          Integrated video·          

KVM redirection·          Security Intelligence 

Operations·          Fan speed control·          Platform 

Environment Control Interface·           Voltage 

monitoring·          Απομακρυσμένα Poweron/off·          

Interface με Command Line Interface και GUI 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.11.2 Θύρα Ethernet 10/100 BaseT, αποκλειστικής χρήσης για τη 
διαχείριση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.11.3 
Οπτική ανάδειξη βλαβών για την επιτάχυνση της 

αποκατάστασης τυχών βλαβών. 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ   

  

C.3.21.12 Λογισμικό       
C.3.21.12.1 Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα Λειτουργικά 

Συστήματα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.21.13 Γενικές απαιτήσεις       
C.3.21.13.1 Διάρκεια Εγγύησης – Τεχνικής υποστήριξης κατασκευαστή, 

όπου δεν αναφέρεται ≥2 χρόνια   
  

C.3.21.14 Εξυπηρετητής Φιλοξενίας Τηλεϊατρικής Πύλης       

C.3.21.14.1 Μοντέλο       
C.3.21.14.2 Αριθμός μονάδων >=1     
C.3.21.14.3 Γενικά χαρακτηριστικά       
C.3.21.14.3.1 Rack Mounted ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.3.2 Ύψος (U) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

C.3.21.14.3.3 Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Serverνα 
προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που 
θααναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια 
όπου θα είναι συσκευασμένα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
  

C.3.21.14.4 Επεξεργαστές       
C.3.21.14.4.1 Τεχνολογία επεξεργαστή x86 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.4.2 Πλήθος εγκατεστημένων επεξεργαστών >=1     

C.3.21.14.4.3 
Αναφορά Τύπου – Κατασκευαστή- Σειράς – Μοντέλου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.14.4.4 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 πυρήνες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.5 Κύρια  μνήμη       
C.3.21.14.5.1 Προεγκατεστημένη μνήμη (GB) ≥ 8     

C.3.21.14.5.2 Τεχνολογία DDR3 (RDIMM) ΝΑΙ     

C.3.21.14.5.3 Τεχνική διόρθωσης λαθών ECC     

C.3.21.14.5.4 Υλοποίηση μεmemory mirroring NAI     

C.3.21.14.5.5 Συχνότητα Μνήμηςκατα τη λειτουργία του συστήματος ≥1333 MHz     

C.3.21.14.5.6 Memoryslots > 12     

C.3.21.14.6 Ελεγκτής  μέσων  αποθήκευσης       

C.3.21.14.6.1 Controller με υποστήριξη RAID 0, 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.6.2 Δυνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης SASκαι SATAδίσκων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.7 Μονάδες δίσκων       

C.3.21.14.7.1 Αριθμός εγκατεστημένων μονάδων  ≥2     

C.3.21.14.7.2 Δυνατότητα σύνδεσης/αποσύνδεσης εν λειτουργία (hot-
swap) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.14.7.3 Ταχύτητα περιστροφής ≥7200     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.21.14.7.4 Χωρητικότητα κάθεμονάδας >= 500 GB     

C.3.21.14.8 Θύρες/Δίκτυο       

C.3.21.14.8.1 
Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες USB, σειριακές και 
άλλες θύρες (2 τουλάχιστον στην μπροστινή όψη) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  
  

  
  

C.3.21.14.8.2 

C.3.21.14.8.3 ΘύρεςGigabitEthernetBaseT ≥2     

C.3.21.14.9 Οδηγός ΟπτικούΔίσκου       
C.3.21.14.9.1 

Eσωτερικό DVD-RW Drive (Physical ή Virtual) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.10 Τροφοδοτικό       
C.3.21.14.10.1 Δεύτερο redundant τροφοδοτικό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.10.2 Redundant ανεμιστήρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.21.14.11 Management       
C.3.21.14.11.1 

Integrated Management Controller 
μετιςκάτωθιδυνατότητες :  
·          Integrated video 
·          KVM redirection 
·          Security Intelligence Operations 
·          Fan speed control 
·          Platform Environment Control Interface 
·           Voltage monitoring 
·          Απομακρυσμένα Poweron/off 
·          Interface με Command Line Interface και GUI 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.14.11.2 Θύρα Ethernet 10/100 BaseT, αποκλειστικής χρήσης για τη 
διαχείριση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.14.12 Προεγκατεστημένο λογισμικό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.21.14.12.3 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα:  

·          Red Hat Enterprise Linux 
·          Suse Linux Enterprise Server 
·          Windows Server 2008 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.21.14.13 Γενικές απαιτήσεις       
C.3.21.14.13.1 Διάρκεια Εγγύησης – Τεχνικής υποστήριξης κατασκευαστή, 

όπου δεν αναφέρεται 1 χρόνο   
  

C.3.21.14.13.2 
Υποστήριξη από το κατασκευαστή του εξυπηρετητή με 
κάλυψη και του Λειτουργικού Συστήματος  1 χρόνο   

  

C.3.21.14.13.3 
Οπτική ανάδειξη της κατάστασής του εξυπηρετητή για την 

επιτάχυνση της αποκατάστασης τυχών βλαβών» 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.22 IP Τηλεφωνικό Κέντρο 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.22 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ VoIP ( Voice Over IP) 

      

C.3.22.1 Μοντέλο       
C.3.22.2 Αριθμός μονάδων 2     
C.3.22.3 Αρχιτεκτονική (ως μέρος του προσφερόμενου προιόντος)       

C.3.22.3.1 
Υλικό (H/W) και λογισμικό (S/W) του τηλεφωνικού κέντρου 
να προσφέρονται από τον ίδιο κατασκευαστή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.22.3.2 Υποστήριξη εγκατάστασης σε rack 19" ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.3.3 Κατ’ ελάχιστο δύο (2) 10/100/1000 Base-T LAN Ethernet ports 

ανα τηλεφωνικό κέντρο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.3.4 

To σύστημα θα είναι σε διάταξη εφεδρείας N+N  με 
δυνατότητα να αναλάβει πλήρως τη λειτουργία το ένα 
τηλεφωνικό κέντρο σε περίπτωση βλάβης του άλλου,  χωρίς 
απώλεια των ενεργών συνδιαλέξεων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.3.5 
Η εφεδρεία Ν+Ν των τηλεφωνικών κέντρων VoIP  να 
υλοποιείται σε διαφορετικούς φυσικούς servers. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.3.6 Υποστήριξη εώς και 1000 χρηστών IP τηλεφωνίας σε διάταξη 
εφεδρείας N+N ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.3.7 Υποστήριξη Load sharing μεταξύ των τηλεφωνικών κέντρων 
VoIP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.3.8 Να προσφερθεί η τελευταία έκδοση του λογισμικού του 
τηλεφωνικού κέντρου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.3.9 

Να προσφέρεται τεχνολογία VMWare ή αντίστοιχη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     

C.3.22.4 Χαρακτηριστικά Συστήματος       
C.3.22.4.1 

Υποστήριξη για ad-hoc και meet-me συνδυασκέψεις με 
συμμετέχοντες σε ένα η περισσότερα sessions ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.2 Υποστήριξη επιλογής codec βάση της τοποθεσίας του μελών 
την κλήσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.3 
Ενσωματωμένη υποστήριξη μηχανισμού CAC (Call Admission 
Control) για κλήσεις φωνής και video ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.4 Υποστήριξη μηχανισμού CAC (Call Admission Control) με RSVP 
για κλήσεις φωνής και video  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.5 Υποστήριξη Alternative Automatic Routing (AAR) με 
αυτόματοποιημένο failοver στο PSTN ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.6 Υποστήριξη πρωτοκολλου Q.SIG για την διασύνδεση με 
παραδοσιακά PBX συστήματα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.7 
Υποστήριξη IP Phone image και file authentication μέσω 
signed configuration files και firmware loads (για IP τηλέφωνα 
που υποστηρίζουν την δυνατότητα αυτή). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.8 
Υποστήριξη Device authentication using embedded X.509v3 
certificate  (για IP τηλέφωνα που υποστηρίζουν την 
δυνατότητα αυτή). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.9 
Υποστήριξη Device authentication χρησιμοποιόντας locally 
significant certificate (για IP τηλέφωνα που υποστηρίζουν την 
δυνατότητα αυτή). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.10 
Υποστήριξη Silence Suppression/Voice Activity Detection  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.11 
Δυνατότητα ένταξης, διαγραφής ή ρύθμισης τηλεφώνων που 
βρίσκονται τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω WAN γραμμών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.12 
Υποστήριξη ΜοΗ (Music on Hold) μεσω αρχείων media. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.22.4.13 

Υποστήριξη unicast και multicast ροής music on-hold. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.14 Υποστήριξη Call routing και call restrictions βάσης ώρας της 

ημέρας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.15 

Υποστήριξη Class of Service ανά τηλέφωνική συσκευή ή ανα 
γραμμή (call privileges/restrictions). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.16 Υποστήριξη ευέλικτου αριθμοδοτικού πλάνου (ενοποιημένο ή 
χωρισμένο σε partitions) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.17 Υποστήριξη NonDialed/HotLine Connection ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.18 

Υποστήριξη CLIP (Calling Line Identification Presentation) / 
CLIR (Calling Line Identification Restriction) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.19 
Υποστήριξη Malicious Call Identification (MCID). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.20 
Υποστήριξη Call Coverage (call forwarding, hunting). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.21 Υποστήριξη κλήσης αριθμών Ε.164 με "+" ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.22 Υποστήριξη επεξεργασίας και μετατροπής των αριθμών 

καλούντος και καλούμενου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.23 

Υποστήριξη Forced Account Codes και Client Matter Codes. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.24 Υποστήριξη Hunt groups (broadcast, circular, longest idle, and 

linear algorithms)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.25 Υποστήριξη Multiple Level Precedence and Preemption 

(MLPP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.26 

Υποστήριξη ενοποίησης με GSM τηλέφωνα: ταυτόχρονη 
δρομολόγηση εισερχομένων κλήσεων στο σταθερό και κινητό 
και δυνατότητα μεταβίβασης της κλήσης από το ένα στο άλλο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.27 Υποστήριξη ασύρματων IP τηλεφώνων βάση των 
πρωτοκολλων 802.11b και 802.11g ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.28 Υποστήριξη ανάπτυξης XML εφαρμογών για IP τηλεφωνικές 
συσκευές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.29 TAPI, JTAPI support for application integration ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.30 

Υποστήριξη ενσωμάτωσης LDAPv3 Directory Integration (user 
authentication και  provisioning). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.31 Developer API για LDAP user lookup εφαρμογές σε IP 
τηλέφωνα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.32 Ενσωματομένος κατάλογος χρηστών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.33 Κατάλογος συστήματος σε μορφή Web με click to dial 

λειτουργία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.34 

Δυνατότητα χρησιμοποίησης 3ου κατασκευαστή SIP IP 
τηλεφωνικές συσκευές (RFC 3261) στο σύστημα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.35 Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP, H.323 και MGCP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.36 Υποστήριξη Codec για κλήσεις φωνής: G.711, G.722, 

G.729A/B, GSM-EFR, GSM-FR, iLBC, and Advanced Audio 
CODEC (AAC) . 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.37 
Υποστήριξη Codec για κλήσεις video: H.261, H.263, H.264 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.22.4.38 Υποστήριξη SIP line-side RFCs: 3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 

3515 και 3842 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.4.39 

Υποστήριξη SIP trunk RFCs: 2833, 2976, 3261, 3262, 3264, 
3265, 3311, 3515, 3842, 3856, και 3891 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.40 
Υποστήριξη Fax over IP support (T.38 και fax-pass through) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.4.41 
Δυνατότητα αποθήκευσης δυο (2) εκδόσεων του λογισμικού 
στον εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων, και δυνατότητα 
εναλλαγής από το διαχειριστή 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.5 Δυνατότητες Χρηστών       

C.3.22.5.1 Εμφάνιση των μελών συνδιάσκεψης στην IP τηλεφωνική 
συσκευή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.5.2 
Δυνατότητα ρύθμισης διατηρησης ή τερματισμού 
συνδιάσκεψης κατά την αποχώρρηση του οργανωτή ή όταν 
on-net χρήστες παραμένουν στην συνδιάσκεψη 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.5.3 Υπηρεσία καταλογου συστήματος, κατάλογου προσωπικών 
επαφών και ταχείας κλήσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.5.4 
Υπηρεσία click to call από εφαρμογές Microsoft Office και 
Outlook, Internet Explorer και Mozilla Firefox ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.5.5 Υπηρεσία Call-back on busy ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.6 Υπηρεσία Call-back on no-answer ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.7 

Υπηρεσία προώθησης κλήσεων (All, on Busy, on No Answer) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.8 Υπηρεσία Call Hold ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.9 Υπηρεσία Call Park ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.10 Υπηρεσία Call Pickup ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.11 Υπηρεσία Call Waiting (multiple line appearances support) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.12 Υπηρεσία Call Waiting (with audible alerting) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.13 Υποστήριξη Direct Inward Dial (DID) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.14 Υποστήριξη Direct Outward Dial (DOD) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.15 Υποστήριξη Call Directories (αναπάντητες, εισερχόμενες και 

αναπάντητες) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.16 Support Multiple Ringtones ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.17 Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.18 

Υποστήριξη login/logout με χρήση κωδικού σε Softphones. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.19 Λειτουργία επανάκλησης τελευταίου αριθμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.20 Δυνατότητα σίγασης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.21 Λειτουργία On-Hook Dialing ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.22 

Λειτουργία Transfer ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.23 Λειτουργία Do-not-Disturb ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.5.24 Λειτουργία Barge ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.22.5.25 

Δυνατότητα εμφάνισης κατάστασης (presence) των χρηστών 
στους καταλόγους συστήματος, εισερχομένων, εξερχομένων 
και αναπάντητων κλήσεων σε πραγματικό χρόνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.5.26 Υποστήριξη επικοινωνίας φωνής και βίντεο, ενοποιημένο 
πλάνο αριθμοδότησης για φωνή και βίντεο, υποστήριξη 
βιντεο κλήσεων  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.6 Διαχείριση Συστήματος       
C.3.22.6.1 Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης μέσω HTTPS. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.2 Προρυθμισμένα alerts. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.3 

Παρακολούθηση ιστορικότητας και πραγματικού χρόνου 
απόδοσης εφαρμογών μεσω εργαλείων και SNMP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.6.4 Παρακολούθηση και παρουσίαση συμβάντων σε πραγματικό 
χρόνο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.6.5 Εφαρμογή ρύθμισης και συλλογής traces ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.6 Εργαλείο μαζικών ρυθμίσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.7 

Μηχανισμός κεντρικής καταγραφής CDR (Call Detail Records) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.8 Ενσωματωμένο εργαλείο αναφοράς CDR  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.9 

Μηχανισμός εξαγωγής CDR (Call Detail Records) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.10 Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού IP τηλεφώνων κεντρικά 

μεσω του εξυπηρετητή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.6.11 

Δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής ως σημείο διανομής 
λογισμικού αναβάθμισης (για την ελαχιστοποίηση απαίτησης 
πόρων δικτύου από τις γραμμές WAN και τον εξυπηρετητή 
TFTP) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.6.12 
Ενσωματωμένο εργαλείο δοκιμής πλάνου αριθμοδότησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7 Επεκτασιμότητα (με μελλοντική αναβάθμιση ή προσθήκη 
υλικού-λογισμικού) 

      

C.3.22.7.1 
Υποστήριξη αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών και φαξ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.2 Υποστήριξη Text και Audio Paging ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.7.3 

Δυνατότητα υποστήριξης 30.000 IP Phones στο σύστημα 
εξυπηρετητών, διαχειρήσιμα ως μια οντότητα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.4 
Υποστήριξη εφαρμογών Presence και Instant Messaging ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.5 
Υποστήριξη εφαρμογών Web and Video conferencing ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.6 Υποστήριξη εφαρμογών IP Contact Center ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.7.7 Υποστήριξη εφαρμογών ΙVR ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.7.8 Υποστήριξη Call Recording κλήσεων με media encryption 

(SRTP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.7.9 Υποστήριξη εφαρμογής Attendant Console  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.22.7.10 

Υποστήριξη εώς και 100,000 Busy Hour Call Completions 
(BHCC) ανα τηλεφωνικό κέντρο VoIP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.22.7.11 

Υποστήριξη εώς και 250,000 Busy Hour Call Completions 
(BHCC) ανα cluster τηλεφωνικών κέντρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.12 
Υποστήριξη clustering έως και 8 τηλεφωνικών κέντρων VoIP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.13 
Δυνατότητα υποστήριξης  συστήματος Τ/Κ VoIP έως και 
τριπλής εφεδρείας  ανα συσκευή με αυτοματοποιημένο 
failover και αυτόματη αποκατάσταση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.14 Υποστήριξη Media encryption (SRTP) μεταξύ IP τηλεφώνων, 
και μεταξύ IP τηλεφώνων και Voice Gateways (για IP 
τηλέφωνα και Voicegateways που υποστηρίζουν την 
δυνατότητα αυτή). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.15 
Υποστήριξη  Media encryption (SRTP) σε SIP Trunks ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.16 Υποστήριξη  Media encryption (SRTP) σε κλήσεις 
συνδιάσκεψης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.17 
Υποστήριξη ασφαλούς συνδιάσκεψης (για πόρους 
συνδιάσκεψης που υποστηρίζουν ασφαλή συνδιάσκεψη). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.22.7.18 
Δυνατοτητα Aplication Layer Gateway (ALG) firewall 
transversal για streams όπου το signalling είναι encrypted 
(TLS) (σε συνεργασία με firewalls που υποστηρίζουν τη 
δυνατότητα αυτή) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.23 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (NMS) 

      

C.3.23.1 Κατασκευαστής συμβατός με τον κατασκευαστή των 
συσκεώνδικτύου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.2 Να προσφερθεί σαν ολοκληρωμένο σύστημα για τις 
ζητούμενες ανάγκες του έργου ο απαραίτητος αριθμός 
αδειών χρήσης και υπηρεσιών ενημέρωσης λογισμικού 
καθώς και το απαραίτητο υλικό.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.3 Να αναφερθεί ο αριθμός των συσκευών που υποστηρίζουν 
οι προσφερόμενες άδειες. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.4 Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός των συσκευών που 
μπορεί να υποστηρίξει το ολοκληρωμένο σύστημα 
(προσφερόμενος συνδυασμός υλικού – λογισμικού) μετά 
από αναβάθμιση μόνον των αδειών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.5 Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες:     
C.3.23.5.1 

Παρακολούθηση και ανίχνευση-αντιμεπώπιση βλαβών (fault 
management). Να βοηθά στην πρόληψη προβλημάτων έτσι 
ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή 
λειτουργία της υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.23.5.2 

Διαχείριση μορφοποίησης (configuration mamagement) των 
δικτυακών συσκευών. Να περιέχει τα κατάλληλα εργαλεία 
για την απλούστευση της διαδικασίας αλλαγών στο δίκτυο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.5.3 
Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών (monitoring-
reporting). Να παρέχει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των δικτυακών 
συσκευών και να είναι δυνατή η δημιουργία σχετικών 
αναφορών 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.5.4 Να είναι αυτόνομο και η λειτουργία του και να μην εξαρτάται 
από άλλο λογισμικό διαχείρισης ή να αποτελεί υποσύνολο 
τρίτου προϊόντος 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6 Προηγμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες:     
C.3.23.6.1 

Υποστήριξη παραμετροποίσης της πρώτης σελίδας ανάλογα 
με τον χρήστη ή την ομάδα διαχείρισης που ανήκει (Network 
Management Portal) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.2 
Υποστήριξη αυτόματης εύρεσης δικτυακών συσκευών για τη 
καταγραφή (inventory) δημιουργία χαρτών τοπολογίας του 
δικτύου (network map). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.3 Υποστήριξη ομαδοποίησης συσκευών και διαχείριση ομάδας 
συσκευών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.4 Παροχή ενδείξεων κατάστασης της τοπολογίας και των 
συσκευών με χρήση ICMP/SNMP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.5 Υποστήριξη δημιουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης 
VLAN. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.6 
Υποστήριξη εύρεσης τερματικών σταθμών, IP τηλεφώνων κ.α 
συσκευών συνδεδεμένων σε θύρες μεταγωγών. Υποστήριξη 
προσδιορισμού θέσης χρήστη τερματικού σταθμού με βάση 
την ταυτοποίηση του με Active Directory/LDAP. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.7 
Υποστήριξη λεπτομερούς αναφοράς εξοπλισμού και 
λογισμικού, περιλαμβάνοντας πληροφορίες για τη μνήμη, τις 
υποδοχές επέκτασης, τις εκδόσεις λογισμικού και άλλων 
στοιχείων των συσκευών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.8 
Υποστήριξη μηχανισμών αυτοματοποιημένης και 
προγραμματισμένης ενημέρωσης λογισμικού και αλλαγών 
διαμόρφωσης επιλεγμένων συσκευών  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.9 Υποστήριξη εντοπισμού και αποκατάστασης ανωμαλιών ή 
βλαβών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.6.10 
Υποστήριξη παροχής πληροφοριών και αναφορών απόδοσης 
και διαθεσιμότητας δικτύου για δίκτυα LAN/WAN. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.7 Διαχείριση:     
C.3.23.7.1 

Το σύστημα να υποστηρίζει και να συνοδεύεται με 
κατάλληλο γραφικό περιβάλλον. Η επικοινωνία με το 
σύστημα να είναι κρυπτογραφημένη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.23.7.2 

Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών ρόλων διαχειριστών - 
χρηστών με διαφορετικά προνόμια. Οι ταυτόχρονα 
συνδεδεμένοι χρήστες να είναι παραπάνω του ενός. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.7.3 Το σύστημα να μπορεί να επιτρέπει εργασίες ανά ρόλο 
διαχειριστή. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.7.4 
Να υποστηρίζει "job workflow". Η ανάπτυξη των κανόνων να 
βασίζεται σε προκαθορισμένη ροή εργασιών και εγκρίσεων. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.7.5 Να υποστηρίζει ενσωματωμένη λειτουργία syslog για την 
παρακολούθηση κατάστασης και γεγονότων στις συσκευές 
δκτύου.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.7.6 
Να έχει ενσωματωμένη την δυνατότητα δημιουργίας 
αναφορών δίχως την βοήθεια εξωτερικής εφαρμογής. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.7.7 Εξαγωγή αναφορών σε μορφή CSV/PDF κ.α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.23.8 Αξιοπιστία:     
C.3.23.8.1 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.23.8.2 Επανάκτηση λειτουργίας μετά από ενδεχόμενη καταστροφή 

του υλικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.8.3 Το προσφερόμενο αποθηκευτικό μέσο να λειτουργεί σε 
διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.8.4 
Επαρκή χωρητικότητα του αποθηκευτικού μέσου ώστε να 
αποθηκεύσει (επιπλέον των βασικών στοιχείων) καταγραφές 
δύο (2) μηνών (syslog, , admin audit, fault events κλπ) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.23.8.5 

Δυνατότητα χρησιμοποίησης εξωτερικού αποθηκευτικού 
μέσου.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
Να αναφερθεί 

ο 
προτεινόμενος 

από τον 
υποψήφιο 

ανάδοχο τύπος 
αποθηκευτικού 

μέσου και ο 
τρόπος χρήσης 

του. 

    

C.3.24 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.24 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

      

C.3.24.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ       

C.3.24.2 Κατασκευαστής - συμβατός με τον κατασκευαστή των 
συσκευών ασφάλειας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.3 Αριθμός μονάδων 1     
C.3.24.4 Να προσφερθεί σαν ολοκληρωμένο σύστημα ο απαραίτητος 

αριθμός αδειών χρήσης και υπηρεσιών ενημέρωσης 
λογισμικού καθώς και το απαραίτητο υλικό.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.5 Να αναφερθεί ο αριθμός των συσκευών που υποστηρίζουν 
οι προσφερόμενες άδειες. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.24.6 Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός των συσκευών που 

μπορεί να υποστηρίξει το ολοκληρωμένο σύστημα 
(προσφερόμενος συνδιασμός υλικού – λογισμικού) μετά 
από αναβάθμιση μόνον των αδειών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7 Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες:       

C.3.24.7.1 
Να είναι αυτόνομο και η λειτουργία του και να μην εξαρτάται 

από άλλο λογισμικό διαχείρισης ή να αποτελεί υποσύνολο 

τρίτου προϊόντος 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.2 Να υποστηρίζει διαμόρφωση VPNs όλων των τύπων:  

Site-to-site 

Hub-and-spoke  

Full-mesh 

Extranets VPNs  

Remote Access VPNs 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.3 Το σύστημα να υποστηρίζει κατ' ελάχιστο: 

Access Lists Routers/Switches  

Intrusion detection/prevention Systems  

Firewall Rules (Firewall Appliances/Routers κ.α) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.4 Να υποστηρίζει διαμόρφωση κανόνων ασφάλειας και 

πρόσβασης (Access Rules) ανά συσκευή ή ομάδα συσκευών 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.5 Να υποστηρίζει διαμόρφωση κανόνων ασφάλειας και 

πρόσβασης (Access Rules) κοινούς για όλες τις 

υποστηριζόμενες συσκευές ανεξάρτητα από τον τύπο τους. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.6 Να παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης των κανόνων 

ασφάλειας και πρόσβασης (Access Rules) για την ανακάλυψη 

τυχόν συγκρούσεων ή επικάλυψης κανόνων (conflicts - 

overlaps) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.7 Να παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης των κανόνων 

ασφάλειας και πρόσβασης (Access Rules) για την ανακάλυψη 

δηλώσεων που δεν χρησιμοποιούνται. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.8 Να παρέχει την δυνατότητα αναφοράς χρήσης (hits) των 

κανόνων ασφάλειας και πρόσβασης (Access Rules) που 

χρησιμοποιούνται. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.9 Να υποστηρίζει την επί τόπου ή προγραμματισμένη 

μορφοποίηση των κανόνων ασφαλείας στις συσκευές (on-

demand & schedule) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.24.7.10 Να δημιουργεί ομάδες συσκευών ανάλογα με την υποδομή 

και  την τοπολογία. Ο διαχειριστής να μπορεί να διαχειρίζεται 

τις  συσκευές μιας ομάδας ταυτόχρονα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.11 Να φυλάσσει πολλαπλές εκδόσεις μορφοποίησης και 

συγκρότησης των συσκευών (configuration versions) 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.12 Να δίνει την δυνατότητα επαναφοράς παλαιάς μορφοποίηση 

(configuration roll-back) 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.13 Να υποστηρίζει την απομακρυσμένη μορφοποίηση συσκευών 

που τυχόν χρησιμοποιούν δυναμικές και ΝΑΤ IP διευθύνσεις.  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.7.14 Δυνατότητα κεντρικής ενημέρωσης (signature updates) και 

βελτίωσης (tuning) των IPS/IDS συσκευών 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.8 Διαχείριση:       

C.3.24.8.1 Το σύστημα θα συνοδεύεται με κατάλληλο γραφικό 

περιβάλλον για να μπορούν οι διαχειριστές να έχουν την 

δυνατότητα ανάγνωσης των μηνυμάτων.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.8.2 Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών ρόλων διαχειριστών - 

χρηστών με διαφορετικά προνόμια. Οι ταυτόχρονα 

συνδεδεμένοι χρήστες να είναι παραπάνω του ενός. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.8.3 Το σύστημα να υποστηρίζει authentication των διαχειριστών 

(GUI client). Η επικοινωνία με το σύστημα να είναι 

κρυπτογραφημένη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.8.4 Το σύστημα να μπορεί να αναθέτει εργασίες ανά ρόλο 

διαχειριστή για την ανάπτυξη των πολιτικών ασφάλειας στο 

δίκτυο με παράλληλο έλεγχο και παρακολούθηση των 

αλλαγών.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.8.5 Να υποστηρίζει "job workflow". Η ανάπτυξη των κανόνων να 

βασίζεται σε προκαθορισμένη ροή εργασιών και εγκρίσεων 

(π.χ μεταξύ Network Operations και Security Operations). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.24.8.6 Να υποστηρίζει απεικόνιση της τοπολογίας και να εμφανίζει 

σχετικά στοιχεία με την κατάσταση των συσκευών και των 

VPN συνδέσεων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.24.8.7 Να υποστηρίζει ενσωματωμένη λειτουργία syslog για την 

παρακολούθηση γεγονότων στις συσκευές ασφάλειας. Να 

υποστηρίζεται η συσχέτιση των γεγονότων με κανόνες 

ασφάλειας 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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C.3.24.8.8 Να έχει ενσωματωμένη την δυνατότητα δημιουργίας 

αναφορών δίχως την βοήθεια εξωτερικής εφαρμογής. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.24.8.9 Εξαγωγή αναφορών σε μορφή CSV/PDF κ.α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.9 Αξιοπιστία:       

C.3.24.9.1 Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.9.2 Επανάκτηση λειτουργίας μετά από καταστροφή του υλικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.24.9.3 Το προσφερόμενο αποθηκευτικό μέσο να λειτουργεί σε 

διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.24.9.4 
Επαρκή χωρητικότητα του αποθηκευτικού μέσου ώστε να 

αποθηκεύσει (επιπλέον των βασικών στοιχείων) καταγραφές 

δύο (2) μηνών (syslog, , admin audit, events κλπ) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.24.9.5 Δυνατότητα χρησιμοποίησης εξωτερικού αποθηκευτικού 

μέσου. Να αναφερθεί ο τύπος και ο τρόπος. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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C.3.25 Κεντρικός Μεταγωγέας Δεδομένων 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.25 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

      

C.3.25.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί      

C.3.25.2 Αριθμός μονάδων 2      

C.3.25.3 Αρχιτεκτονική:       

C.3.25.3.1 
Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης 
με την προσθήκη καρτών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.3.2 
Να διαθέτει τουλάχιστον επτά (7) υποδοχές επέκτασης  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.3.3 Εύρος ζώνης non-blocking εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας 
(Switch Fabric) >= 560 Gbps     

C.3.25.3.4 Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων επιπέδου 3 >= 250 Mpps     
C.3.25.3.5 

Προσφερόμενη μνήμη DRAM >= 2 GB     

C.3.25.3.6 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM Να αναφερθεί     
C.3.25.3.7 Προσφερόμενη μνήμη Flash >= 512 MB     
C.3.25.3.8 

Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων  >= 50000     

C.3.25.3.9 
Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv4 εγγραφών στον 
πίνακα δρομολόγησης (routing table) >= 250000     

C.3.25.3.10 
Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19” NAI     

C.3.25.4 Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα 
κατά στον εξοπλισμό): 

      

C.3.25.4.1 Ethernet: IEEE 802.3, 10BaseΤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.4.2 

Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100BaseFX ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.4.3 Gigabit Ethernet: 802.3z, 803.3ab, 1000BaseSX, 
1000BaseLX/LH, 1000BaseZX  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.4.4 10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 
10GBASE-ER, 10GBASE-LRM. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.5 Ιnterfaces:       

C.3.25.5.1 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 10 Gigabit 
Ethernet υποδοχές για θύρες 10GE τύπου SFP+, οι οποίες να 
μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 10GBASE-SR, 
10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 1000BaseT, 1000Base-ZX, 
1000BaseSX, 1000BaseLX/LH με απλή αλλαγή μετατροπέα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
183 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
C.3.25.5.2 

Να προσφερθεί με SFP+ τύπου 10GBASE-LRM για 
τουλάχιστον  τέσσερις (4) εκ των παραπάνω θυρών  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.5.3 

 Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) θύρες 
100/100/1000 BaseT με υποστήριξη PoE 802.3at. Οι 
προσφερόμενες κάρτες θυρών να υποστηρίζουν εύρος ζώνης 
διαύλου επικοινωνίας >= 48 Gbps 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.5.4 

 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση 
(Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού 
ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα 
πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένων 
στον εξοπλισμό): 

      

C.3.25.6.1 
Όλες οι Gigabit και 10G Ethernet θύρες να υποστηρίζουν 
VLAN Trunking με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.2 

Υποστήριξη συνδυασμού οκτώ (8) θυρών Gigabit Ethernet σε 
μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον οκτώ 
(8) Gbps FULL duplex. Οι παραπάνω λογικές συνδέσεις να 
μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ θυρών οι οποίες δεν 
βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια κάρτα επέκτασης.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.3 
Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον δύο (2) θυρών 10 
Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας 
τουλάχιστον 20 Gbps FULL duplex. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.4 
Υποστήριξη μηχανισμών για τον περιορισμό της broadcast και 
multicast κίνησης ανά πόρτα με δυνατότητα ορισμού του 
ορίου που επιτρέπεται να καταλαμβάνει η broadcast ή/και 
multicast κίνηση. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.5 
Υποστήριξη προτύπων 802.3af και 802.3at με ικανοτητα 
παροχής μέχρι 30W ανά Fast/Gigabit Ethernet θύρα για 
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) θύρες ταυτόχρονα  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.6 Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και  διάρθρωσης 
trunks. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.7 Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >=4000     
C.3.25.6.8 Υποστήριξη απομόνωσης των θυρών του switch ακόμη και 

εντός του VLAN. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.9 
Υποστήριξη παρακολούθησης από μία Fast Ethernet ή Gigabit 
Ethernet θύρα (SPAN port), της κυκλοφορίας δεδομένων μιας 
ομάδας θυρών ή VLAN, τα οποία να μπορούν να βρίσκονται 
σε διαφορετικό μεταγωγό απ αυτόν που φέρει την SPAN 
θύρα (Remote SPAN) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.10 Υποστήριξη τουλάχιστον 8 SPAN/RSPAN sessions για όλο το 
switch ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.25.6.11 

Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών 
μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.12 
Υποστήριξη 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.13 
Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, 
που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.14 
Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την 
ανταλλαγή και διαμοίραση πληροφοριών για VLANs. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.15 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree 
Protocol) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.16 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική 
σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances 
του 802.1d αλγορίθμου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.17 
Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην 
λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά τη 
διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.18 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1w για ταχεία σύγκλιση σε 
περίπτωση αστοχίας του STP ανεξάρτητα με την 
παραμετροποίηση των timers. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.19 Υποστήριξη πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1s ώστε να μπορεί να 
επιτευχθεί L2 load balancing με τη χρήση διαφορετικού STP 
για κάθε VLAN 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.20 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.3ad και LACP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.6.21 Υποστήριξη Jumbo Frames (μέχρι 9000 bytes) σε όλες τις 
Gigabit Ethernet θύρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7 Υποστήριξη λειτουργιών δρομολόγησης:       

C.3.25.7.1 Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes) για ΙPv4 & 
IPv6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.2 Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
VLANs ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.3 Υποστήριξη δυναμικής  δρομολόγησης ΙPv4 & IPv6. Να 
υποστηρίζονται κατ ελάχιστο τα πρωτόκολλα: 
• RIP, RIP v2, RIP για IPv6 

• OSPF, OSPFv3 

• BGPv4, Multiprotocol BGP 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ      

C.3.25.7.4 Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load Balancing  για 
ΙPv4 & IPv6 κίνηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.5 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου ICMP και ICMP redirect ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.6 Υποστήριξη IGMP snooping v1, v2 και v3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.7.7 

Υποστήριξη IGMP querier και διαμόρφωσης του 
χρόνομετρητή αποχώρησης  για το IGMP (Leave-Timer) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.8 
Υποστήριξη Multicast δρομολόγησης βάση πρωτοκόλλου PIM ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.9 Υποστήριξη VRF lite ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.25.7.10 

Υποστήριξη λειτουργίας DHCP server και DHCP client ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.11 
Υποστήριξη Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.7.12 Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής 
δρομολόγησης, για δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών 
(policy routing)  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.8 Υποστήριξη λειτουργιών IPv6:       

C.3.25.8.1 Υποστήριξη IPv6 MLD snooping v1 και v2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.8.2 Υποστήριξη ICMPv6 και ICMPv6 redirect ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.8.3 Υποστήριξη MTU path discovery για IPv6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.8.4 

Υποστήριξη δημιουργίας access lists για IPv6 κίνηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.8.5 Υποστήριξη SSH πάνω από IPv6  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.8.6 Υποστήριξη IPv6 over IPv4 GRE tunnels ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.9 Υποστήριξη λειτουργιών QoS :       

C.3.25.9.1 
Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP 
DSCP (Differentiated Service Code Point).  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.9.2 Υποστήριξη Strict Priority Queuing ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.9.3 Υποστήριξη τουλάχιστον  οκτώ (8) ουρών προτεραιοτήτων 

ανά θύρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.9.4 
Υποστήριξη διαμόρφωσης προτεραιοτήτων ανά θύρα  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.9.5 
Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης 

(marking) των πακέτων στην κίνηση κάθε θύρας, βάση (1) 

Differentiated Services Code Point field (DSCP), (2) IP ToS field 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ      

C.3.25.9.6 Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης 
(marking) των πακέτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου 
στα επίπεδα  3 ή 4. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.9.7 
Υποστήριξη εφαρμογής πολιτικής προτεραιοτήτων με βάση 
χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.9.8 Υποστήριξη χαρακτηριστικών για αποφυγή συμφόρησης 
(congestion avoidance). Να περιγραφεί πως αυτό 
επιτυγχάνεται. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10 Υποστήριξη λειτουργιών ασφαλείας:        

C.3.25.10.1 
Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.2 Υποστήριξη TACACS και RADIUS πιστοποίησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.10.3 Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x για πρόσβαση στις θύρες 

του μεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.4 Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό 
προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα 
σύνδεσής του 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.5 
Υποστήριξη proxy-πιστοποίησης 802.1x, μέσω MAC address, 
για συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.25.10.6 

Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα από 
την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά 
συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) να 
πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN 
μέσα από την ίδια θύρα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.7 
Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν 
υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
SSL Μέσω browser για την πιστοποίηση τους 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.8 Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη 
διαχείριση μέσω Telnet. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.9 Υποστήριξη DHCP option 82 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.10.10 Υποστήριξη φιλτραρίσματος της unicast κίνησης σε επίπεδο 

MAC διεύθυνσης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.11 
Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν 
πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας 
ανάλογα με την MAC address που έχουν. Η εν λόγω 
λειτουργία να υποστηρίζεται τόσο σε θύρες πρόσβασης όσο 
και σε trunk θύρες  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.12 Υποστήριξη δημιουργίας access lists για έλεγχο της κίνησης 
σε επίπεδο θύρας και σε επίπεδο VLAN, βάση IP 
πληροφορίας, αλλά και πληροφορίας επιπέδου 4 (TCP/UDP 
port). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.13 
Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να 
φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη 
προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν 
στόχο την βάση των DHCP bindings. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.14 
Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.15 Υποστήριξη δυναμικής προστασίας από επιθέσεις που 
βασίζονται στο πρωτόκολλο ARP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.16 
Υποστήριξη εφαρμογής πολιτικών QoS σε κίνηση ελέγχου και 
διαχείρισης (control plane) με στόχο την αποτροπή 
επιθέσεων προς το επίπεδο ελέγχου και τη διασφάλιση της 
άρτιας λειτουργίας του μεταγωγέα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.10.17 
Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο 
μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11 Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης:       

C.3.25.11.1 Υποστήριξη SNMP v1, v2 και SNMP v3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.11.2 Διαχείριση μέσω Command Line Interface ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.11.3 

Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού μέσω DHCP server. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.4 
Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων (4) RMON groups 
(statistics, history, alarms and events) (RFC 1757). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.5 Υποστήριξη RMON I & II ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.11.6 Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από 

τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από 
το δίκτυο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.25.11.7 

Υποστήριξη ενημέρωσης του διαχειριστή ή του κέντρου 
υποστήριξης μέσω email για πιθανή βλάβη η δυσλειτουργία 
(μέσω υπάρχοντος email server) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.8 
Υποστήριξη 802.1ag-D8.1 Connectivity Fault Management ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.9 Υποστήριξη IP Service Level Agreement (SLA) με υποστήριξη 
κατ ελάχιστον των λειτουργιών: ICMP Echo, UDP jitter, UDP 
echo, TCP connect 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.10 Υποστήριξη NetFlow και Flexible NetFlow ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.11.11 Υποστήριξη Traceroute επιπέδου 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.11.12 Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.11.13 Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.11.14 Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και 

συνεπή χρονισμό. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.15 
Να φέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης εφεδρικής Switching 
Εngine ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής 
σε περίπτωση βλάβης οποιασδήποτε εκ των δύο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.16 

Να διαθέτει ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία, ώστε να 
μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση 
βλάβης οποιασδήποτε εκ των δύο. Κάθε τροφοδοσία να 
μπορεί  να αντικατασταθεί χωρίς επανεκκίνηση του 
μεταγωγέα εφόσον λειτουργεί η εφεδρική της 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.17 
Οι δύο τροφοδοσίες να μπορούν να διαμοιράζονται το 
φόρτο, εφόσον η μία δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.11.18 
Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού χωρίς επανεκκίνηση 
του μεταγωγέα και χωρίς διακοπή της μεταγωγής δεδομένων 
όταν υπάρχει εφεδρική Switching Engine 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.12 Υποστήριξη δυνατοτήτων (μετά από πιθανή αναβάθμιση 
του εξοπλισμού ή του λειτουργικού και όχι απαραίτητα 
ταυτόχρονα): 

      

C.3.25.12.1 
Να μπορεί να διαθέτει τουλάχιστον διακόσιες σαράντα (240) 
θύρες Fast Ethernet τύπου 100FX ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.12.2 
Να μπορεί να διαθέτει τουλάχιστον διακόσιες σαράντα (240) 
θύρες Gigabit Ethernet 1000Base-X με δυνατότητα VLAN 
Trunking με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.12.3 Να μπορεί να διαθέτει τουλάχιστον εξήντα (60) θύρες 10 
Gigabit Ethernet με δυνατότητα VLAN Trunking με χρήση 
πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.25.13 Προδιαγραφές Ασφαλείας:       

C.3.25.13.1 CE Marking ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.13.2 UL 60950 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.13.3 EN 60950 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.13.4 IEC 60950  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.25.14 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:       
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C.3.25.14.1 FCC 15 Class A ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ     

C.3.25.14.2 EN 55022 Class Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ     

C.3.25.14.3 CISPR 22 Class Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ     

C.3.25.14.4 
EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50082-1 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
    

C.3.25.14.5 ETS 300 386 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ     

 

C.3.26 Μεταγωγέας DMZ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.26 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ DMZ 

      

C.3.26.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί      

C.3.26.2 Αριθμός μονάδων 2      

C.3.26.3 Αρχιτεκτονική:       

C.3.26.3.1 
Compact σασί για λειτουργία σε περιβάλλον γραφείου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.3.2 
Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Wire speed 
Backplane bandwidth)  >= 9 Gbps     

C.3.26.3.3 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων  >= 10 Mpps     
C.3.26.3.4 Mνήμη DRAM >= 64MB     
C.3.26.3.5 Μνήμη Flash >=32MB     
C.3.26.3.6 

Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για 
Bridging και Filtering για όλο το switch  >= 8000     

C.3.26.4 Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα 
στον εξοπλισμό) 

      

C.3.26.4.1 Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.4.2 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.4.3 

Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου SFP, 
1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.5 Interfaces:       
C.3.26.5.1 

Να διαθέτει Switched θύρες Gigabit Ethernet 100/1000 
BaseT, η ταχύτητα λειτουργίας και  Duplex Mode να 
επιλέγεται αυτόματα.  

>=8     

C.3.26.5.2 

Να υποστηρίζει Switched θύρα Gigabit Ethernet τύπου SFP, οι 
οποία να μπορεί να υποστηρίξει τα πρωτόκολλα 
1000BaseSX,1000BaseLX/LH και 1000BaseZX με απλή αλλαγή 
μετατροπέα. Να προσφερθεί με τουλάχιστον ένα (1) 
μετατροπέα σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης  και την 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική και αν αυτός απαιτείται για την 
άρτια υλοποίηση. 

>=1     
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C.3.26.5.3 

Να διαθέτει USB θύρα για αποθήκευση αρχείων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.5.4 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση 
(Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού 
ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα 
πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες 
στον εξοπλισμό): 

      

C.3.26.6.1 
Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ (8) θυρών 
10/100BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας 
τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch 
βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.2 

Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον 
τέσσερις (4) ομάδες για όλο το switch. Nα μπορεί δηλαδή το 
switch να υποστηρίζει τέσσερις ομάδες (δύο θύρες η κάθε 
ομάδα) για δημιουργία τεσσάρων λογικών συνδέσεων, 200 
Μbps full duplex έκαστη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.3 
Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάση 
του προτύπου 802.3ad για δυναμική δημιουργία λογικών 
συνδέσεων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.4 Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  >= 250     
C.3.26.6.5 Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs >= 4000     
C.3.26.6.6 Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και διάρθρωσης 

trunks. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.7 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q για VLAN Trunking σε 
όλες τις  θύρες Gigabit Ethernet.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.8 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol, IEEE IEEE 
802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) και Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.9 

Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 
802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να 
συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου, 
και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω από πολλαπλές 
εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σημείο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.10 Υποστήριξη Local Proxy ARP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.6.11 

Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast 
storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές να μην 
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου.. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.12 
Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP filtering.   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.13 
 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ΑΒ (LLDP) και LLDP-MED ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.26.6.14 

Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την 
ανταλλαγή και διαμοίραση VLAN πληροφοριών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.6.15 Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς 
επανεκκίνηση του μεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.7 Διαχείριση:       
C.3.26.7.1 Υποστήριξη SNMP v2c και v3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.7.2 Υποστήριξη Bridge MIB  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.7.3 Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού μέσω DHCP ή 

ΒΟΟΤ server. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.7.4 Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.7.5 

Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.7.6 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet και SSHv2 για 
κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.7.7  Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.7.8 Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω Web & command line 

interface. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.8 Quality of Service:       
C.3.26.8.1 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση 

προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, 
φωνής και video.Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων 
με βάση: 

•         MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
•         IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
•         TCP πόρτα πηγής και προορισμού 
•         UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.8.2 Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα 
εξερχόμενης κίνησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.8.3 Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με 
στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης, βάση: 

•         MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
•         IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 
•         TCP πόρτα πηγής και προορισμού 
•         UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.8.4  Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συμφόρησης 
στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.9 Διαθεσιμότητα:       
C.3.26.9.1 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση 
αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με την 
παραμετροποίηση των STP timers 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.9.2 
Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, 
που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.9.3 
Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην 
λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά τη 
διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10 Ασφάλεια:       
C.3.26.10.1 

Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για 
τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.26.10.2 

Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών 
για πρόσβαση στο  μεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.3 
Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών κατά τη 
σύνδεσή τους στο μεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.4 Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό 
προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα 
σύνδεσής του. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.5 

Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα από 
την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά 
συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) να 
πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN 
μέσα από την ίδια θύρα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.6 
 Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address για συσκευές 
που δεν υποστηρίζουν 802.1x ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.7 
Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν 
υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
SSL Μέσω browser για την πιστοποίηση τους 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.8 Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική 
πρόσβαση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.9 
 Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο 
μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.10 
Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των 
πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) βάση 
πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.11 Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση επιπέδου 
2 (ΜAC Address filtering) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.12 
 Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να 

φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη 
προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν 
στόχο την βάση των DHCP bindings. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
 

  
  

  
  

C.3.26.10.14 
Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.15 Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.26.10.16 

Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν 
πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας 
ανάλογα με την MAC address που έχουν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.10.17 
Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από 
τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από 
το δίκτυο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.26.11 Προδιαγραφές Ασφαλείας:       
C.3.26.11.1  EN 60950, CE marking  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.27 Κεντρικοί Δρομολογητές 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.27 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Κεντρικός Δρομολογητής 

      

C.3.27.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί      

C.3.27.2 Αριθμός μονάδων 2      

C.3.27.3 Αρχιτεκτονική/Απόδοση:       

C.3.27.3.1 

Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης 
με την προσθήκη καρτών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.3.2 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.27.3.3 

Να διαθέτει ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία με διπλά 
τροφοδοτικά AC, 220V. Να μην διακόπτεται η λειτουργία της 
συσκευής σε περίπτωση βλάβης οποιασδήποτε εκ των δύο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.3.4 
Διάθεση υποδοχών για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που 
φέρουν θύρες συνδέσεων τοπικού δικτύου (LAN), ευρείας 
περιοχής (WAN) ή/και καρτών φωνής (voice)  

>=6     

C.3.27.3.5 
Ενσωματωμένη υποστήριξη Hardware Compression ή/και 
Encryption για IPSec/SSL κρυπτογράφηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.3.6 
Yποστήριξη σε hardware, digital signal processor (DSP) για 
υποστήριξη υπηρεσιών φωνής και video.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.3.7 Συνολικό Throughput του κόμβου (Kpps)  >=2400     
C.3.27.3.8 Προσφερόμενη μνήμη DRAM  >= 2GΒ     
C.3.27.3.9 Προσφερόμενη Μνήμη FLASH  >= 2GB     
C.3.27.4 Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα και λειτουργίες (άμεσα)       

C.3.27.4.1 
Να υποστηρίζει σε επίπεδο τοπικού δικτύου (LAN) τα 
πρωτόκολλα IP, ICMP, ARP, Transparent bridging, Spanning 
Tree Protocol (STP), IEEE 802.1q VLANs και 802.1q VLAN 
truncking. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.2 
 Να υποστηρίζει σε επίπεδο δικτύου ευρείας (WAN) περιοχής 
πρωτόκολλα Leased line, Frame Relay, Frame Relay Switching, 
FRF.16, ISDN dialup στα 64Kbps και 128Kbps, 3G, συνδέσεις 
ADSL και ADSL over ISDN, PPP, multilink PPP και PPP over 
Frame Relay, PPPoE Client και PPPoE Relay, 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.3 
Να υποστηρίζει δρομολόγηση (routing) IPv4/IPv6, RIP, RIPv.2, 
RIPng, OSPFv2, OSPFv3. BGP v4 και IS-IS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.27.4.4 

To bridging και το routing να μπορούν να λειτουργούν 
ταυτόχρονα για διαφορετικά πρωτόκολλα, Equal και Unequal 
Cost Paths Load Balancing, Dial On demand και Dial Backup, 
VRRP και NHRP. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.5 Να υποστηρίζει GRE Tunneling, IEEE 802.1Q Tunneling και 
L2TP tunneling ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.6 Να υποστηρίζει ασφάλεια PAP/ CHAP, Network Address 
Translation (NAT), χρήση φίλτρων περιορισμού προσπέλασης 
και δρομολόγησης με βάση τη MAC διεύθυνση, τις IP 
διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα 
χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και 
τις εφαρμογές (protocol numbers), χρήση φίλτρων 
περιορισμoύ προσπέλασης (Access Control) βασισμένων στο 
χρόνο (time based), φίλτρων για αποτροπή spoofing  και DoS 
(Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών, RADIUS ή/και 
TACACS+ ή λειτουργικά ισοδύναμο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.7 

Να υποστηρίζει ποιότητα υπηρεσιών (quality of service) μέσω 
τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority 
Queuing και Custom Queuing ή άλλες λειτουργικά 
ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών,  μέσω μηχανισμών 
διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε 
δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη 
εφαρμογή (GTS, CAR ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων), 
καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 
δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing), RTP 
header compression, Frame Relay Payload Compression 
(FRF.9), RSVP και 802.1p. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.8 
Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall με 
λειτουργία transparent Firewall. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.9 Υποστήριξη ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.27.4.10 

Να υποστηρίζει  Internet Key Exchange Security Protocol, 
Advanced Encryption Standard (AES), IPSEC DES και IPSEC 3 
DES κρυπτογράφηση, ενσωματωμένη δυνατότητα stateful 
firewall με ικανότητα ανίχνευσης εισβολών (Intrusion 
Detection), SSH v1 Server και Client, Secure Copy (SCP) και 
HTTPS. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.11 
Να υποστηρίζει IPSec VPN Point-Point μέσω GRE Tunnelling 
και IPSec VPN Full Mesh χωρίς την χρήση Tunells (RFC3547-
Group Domain of Interpretation) 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     

C.3.27.4.12 

Να υποστηρίζεται η εικονική κατάτμηση της συσκευής - 
Virtual Router. Οι λειτουργίες Routing και Security 
(τουλάχιστον οι λειτουργίες Firewall/VPN) να υποστηρίζονται 
αυτόνομα ανά λογική οντότητα. Να περιγράψετε τον τρόπο 
που επιτυγχάνεται αυτό. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.27.4.13 

Να υποστηρίζει δρομολόγηση και εφαρμογές πολυμέσων 
(multi-media), Multicast BGP, PIM ή λειτουργικά ισοδύναμο, 
IGMP v3 και IGMP snooping. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.14 
Να υποστηρίζει διαχείριση τοπικά μέσω CLI, SNMP, SNMP v2c 
και SNMPv3, Telnet, TFTP, RMON (alarms & events), ΗΤΤΡ 
v1.1 Server και Client, Network Time Protocol (NTP) ή/και 
Simple NTP (SNTP). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.15 
Λειτουργία ως DHCP Server, Client, Proxy client, DHCP Relay 
και υποστήριξη Compression Control Protocol. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.16 

Δυνατότητα Voice over IP, λειτουργίας ως Voice over IP 
gateway και δυνατότητα συμπίεσης φωνής σύμφωνα με τα 
G.729 & G.729a πρότυπα και υποστήριξη σηματοδοσίας για 
channelised E1 interfaces. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.4.17 Υποστήριξη IP Service Level Agreement (SLA) με υποστήριξη 
κατ ελάχιστον των λειτουργιών: 
·  , ICMP Echo 
·  UDP jitter, UDP echo 
·  TCP connect 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.5 Interfaces       
C.3.27.5.1 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις θύρες Gigabit Ethernet 
(10/100/1000 Mbps autosensing) εκ των ποίων οι δύο (2) να 
προσφέρουν οπτική σύνδεση τύπου 1000Base-X. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.5.2 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB 2.0 γενικής 
χρήσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.5.3 

Να διαθέτει ασύγχρονη σειριακή θύρα για την διαχείριση 
(Configuration & Management) μέσω απομακρυσμένου 
τερματικού (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να 
προστατεύεται με χρήση κωδικού (password). Η 
συγκεκριμένη θύρα να επιτρέπει  Dial on demand Routing 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6 Επεκτασιμότητα μετά απο προσθήκη επιπλέον υλικού ή/και 
λογισμικού (όχι απαραίτητα ταυτόχρονα): 

      

C.3.27.6.1 • Δυνατότητα υποστήριξης καρτών επέκτασης:Ε1 
G703, FXS, FXO, BRI voice θυρών 
·  Channelized E1/ISDN PRI θυρών 
·   BRI data θυρών 
·   ADSL over ISDN και ADSL over POTS θυρών 
·   Gigabit Ethernet θύρας που να μπορεί να 
υποστηρίξει  με απλή αλλαγή μετατροπέα τα 
πρότυπα 1000BaseSX και 1000BaseLX/LH 

• Δυνατότητα υποστήριξης σύγχρονων & 
ασύγχρονων  θυρών 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.27.6.2 

Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών τηλεφωνίας για 
τουλάχιστον πενήντα (50) IP Phones , που να περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστο: 
·      Σχέδιο αριθμοδότησης με κλάσεις φραγής κλήσεων 
·      Κράτηση κλήσης κι επαναφορά αυτής 
·      Ανάληψη κλήσης που είναι σε κράτηση 
·      Προώθηση κλήσεων: όλες, κατειλημμένο, δεν απαντά 
·      Συνδιάσκεψη 
·      Hunt Groups 
·      Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.3 
Δυνατότητα λειτουργίας GateKeeper για δίκτυο φωνής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.4 
Δυνατότητα λειτουργίας φωνητικού ταχυδρομείου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.5 
Δυνατότητα υποστήριξης Voice over IP Η323 & SIP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.6 Δυνατότητα υποστήριξης SIP – T.38 Fax Relay και T.38 Fax 
Gateway ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.7 
Δυνατότητα υποστήριξης G.711, G729 και G.729a ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.8 Δυνατότητα υποστήριξης σηματοδοσίας FXS, FXO, ISDN BRI, 
ISDN  PRI  voice διεπαφών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.9 
Δυνατότητα υποστήριξης BRI QSIG σηματοδοσίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.10 Δυνατότητα λειτουργίας WLAN controller ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.27.6.11 

Υποστήριξη μηχανισμών δρομολόγησης με στόχο την 
βελτίωση την απόδοσης και της διαθεσιμότητας των 
εφαρμογών. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να επιλέγουν το 
βέλτιστο δρόμο για τα δεδομένα κάθε εφαρμογής με βάση 
παραμέτρους όπως τη διαθεσιμότητα της διαδρομής, κόστος 
γραμμής, καθυστερήσεις, απώλειες δεδομένων, jitter, και 
Mean Opinion Score (MOS) κατ ελάχιστον. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.6.12 
Δυνατότητα υποστήριξης MPLS και MPLS Traffic Engineering ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.7 Προδιαγραφές Ασφαλείας:       
C.3.27.7.1 EN 60950,  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.27.8 Προδιαγραφές Μαγνητικών Εκπομπών:       
C.3.27.8.1 

EN 55022, EN61000, CISPR22 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.27.9 Άλλες απαιτήσεις       
C.3.27.9.1 Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους μετά την οριστική παραλαβή 

του έργου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
C.3.27.9.2 

Υποστήριξη αυτόματης ενημέρωσης. Να συνοδεύεται από τις 
κατάλληλες άδειες 1 έτους, για συνεχείς ενημερώσεις όλων 
βάσεων και του λειτουργικού. Η αυτόματη ενημέρωση να 
μπορεί να γίνει απ' ευθείας μέσω Internet ή μέσω του 
λογισμικού διαχείρισης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     
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C.3.28 Ικρίωμα 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.28 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Ικρίωμα 

      

C.3.28.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί  
  

C.3.28.2 Αριθμός μονάδων 2 
  

C.3.28.3 

Όλος ο ενεργός εξοπλισμός και οι διακομιστές της 
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής του Κέντρου Δεδομένων 
πρέπει να εγκατασταθούν σε ικριώματα  με τα παρελκόμενα 
που απαιτούνται τα οποία και πρέπει να προσφερθούν.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.28.4 
Tο ικρίωμα θα πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση 
εξοπλισμού σε ράγες, δυνατότητα πρόσβασης μπρος-πίσω – 
σήμανση U, κλείδωμα, συστηματικός αερισμός 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.28.5 Η τεχνική λύση που θα διαμορφωθεί πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις στοχευόμενες αρχές διαθεσιμότητας- ασφάλειας 
των υποδομών 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.28.6 
Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να πληρούν τα 
πρότυπα: ISO 9000, CE Mark, EN Η συμμόρφωση πρέπει να 
πιστοποιείται από επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

 

C.3.29 UPS 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.29 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
UPS 

      

C.3.29.1 
Να περιγραφούν  αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 
του UPS (εφόσον προσφέρεται) 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 
A.4.5.1.8 

    

C.3.29.2 
Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να 

αναφερθεί      

C.3.29.3 Αριθμός μονάδων 30     

 

C.3.30 Μετασχηματιστής Απομόνωσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.30 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

      

C.3.30.1 Μοντέλο/ Κατασκευαστής Να αναφερθεί      
C.3.30.2 Αριθμός μονάδων 30     
C.3.30.3 Τάση Λειτουργίας  Εισόδων/Εξόδων  220V / 50Ηζ     
C.3.30.4 Αριθμός εξόδων 220V =>12      
C.3.30.5 Ρεύμα  διαροής (Leakage Current) <100μA     
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C.3.30.6 Προδιαγραφές Ασφαλείας       
C.3.30.6.1 

UL 2601.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.30.6.2 
CSA 601.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

    

C.3.31 Υποσύστημα Τηλεϊατρικής Πύλης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.31 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Τηλεϊατρική Πύλη 

      

C.3.31.1 Να περιγραφεί  αναλυτικά η λειτουργικότητα της 
Τηλεϊατρικής Πύλης 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 
A.4.5.2 

    

C.3.32 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.32 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

      

C.3.32.1 Οι προδιαγραφές των οριζοντίων λειτουργιών του ΕΔΙΤ να 
είναι σύμφωνες με την παράγραφο A.4.6 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

 

C.3.33 Απαιτήσεις Ασφαλείας 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.33 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

      

C.3.33.1 Να περιγραφούν αναλυτικά οι μηχανισμοί ασφαλείας που 
προβλέπονται από την  πρόταση του Αναδόχου 

Σύμφωνα με 
την 

παράγραφο  
A.4.6.6 

    

C.3.34 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.34 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

      

C.3.34.1 Να περιγραφεί  αναλυτικά η ευχρηστία της   πρότασης του 
Αναδόχου 

Σύμφωνα με 
την 

παράγραφο 
A.4.6.7 

    

C.3.35 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Εργου 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.35 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

      

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.35.1 Να περιγραφεί αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

και οι φάσεις του Έργου 
Σύμφωνα με 
τις 
παραγράφους 
A.5.1.1 και 
A.5.1.3 

    

C.3.36 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.36 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Εκπαίδευση Προσωπικού 

      

C.3.36.1 Να περιγραφούν αναλυτικά οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  Σύμφωνα με 
την 

παράγραφο 
A.7.1 

    

C.3.36.2 Το γενικό πρόγραμμα σεμιναρίων θα υποβληθεί στη 2ηΥΠΕ 
με την προσφορά. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
παρακάτω πληροφορίες:  
• Περιγραφή του σεμιναρίου 
• Διάρκεια σε ημέρες  
• Αντικειμενικοί σκοποί  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.36.3 Η γλώσσα των σεμιναρίων και του εκπαιδευτικού υλικού θα 
είναι η Ελληνική. Κατ' εξαίρεση σε εξειδικευμένα τεχνικά 

μαθήματα μπορεί να είναι η Αγγλική 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

 

C.3.37 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.37 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

      

C.3.37.1 Να περιγραφούν οι ελάχιστες αναμενόμενες υπηρεσίες 
ευαισθητοποίησης πχ. καταλληλότητα μεθόδου, χρονισμός, 
μέθοδος συμμετοχής, βαθμός διαδραστικότητας, κοκ για τη 
συμμετοχή των πολιτών  και εξωτερικών συντελεστών στην 
επιτυχή αποδοχή και χρήση των αποτελεσμάτων του Έργου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
Σύμφωνα με 

την 
παράγραφο 

A.7.2 

    

C.3.37.2 Παραγωγή έγχρωμου Τρίπτυχου Εντύπου - 5000 τεμάχια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.37.3 Παραγωγή ενημερωτικής πλακέτας - 43 τεμάχια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ     

C.3.38 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.38 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 

      

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.38.1 Να περιγραφούν  αναλυτικά οι προσφερόμενες Υπηρεσίες 

Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 
Σύμφωνα με 
παράγραφο 
A.7.3 

    

C.3.39 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.39 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Υπηρεσίες εγγύησης "Καλής Λειτουργίαςς 

      

C.3.39.1 Να περιγραφούν  αναλυτικά οι Υπηρεσίες εγγύησης "Καλής 
Λειτουργίας" 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 
A.7.4 

    

C.3.40 Υπηρεσίες  Συντήρησης 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.40 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

      

C.3.40.1 Τόπος αποκατάστασης βλαβών       
C.3.40.1.1 Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι 

εγκατεστημένος ο εξοπλισμός.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
    

C.3.40.2 Χρονική διάρκεια  Συντήρησης       
C.3.40.2.1 

Το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, 
επί ποινή αποκλεισμού, θα καλύπτεται από τυποποιημένο 
προϊόν υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης, 
προδιαγεγραμμένο από τον οίκο κατασκευής των 
παραδοτέων. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι ένα (1) έτος 
από την παραλαβή της σχετικής σύμβασης. Το τίμημα των 
υπηρεσιών θα προσφερθεί από τον ανάδοχο, εντός της 
οικονομικής προσφοράς του. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.3 Εγγύηση κατασκευαστή       
C.3.40.3.1 

Για όλο το χρονικό διάστημα συντήρησης, ο κατασκευαστής 
εγγυάται την ύπαρξη τυποποιημένου προϊόντος υπηρεσιών 
συντήρησης-υποστήριξης για όλα τα παραδοτέα είδη του 
έργου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.4 Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών       
C.3.40.4.1 

Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ανάδοχος εγγυάται την 
ύπαρξη ανταλλακτικών για το σύνολο του προσφερόμενου 
εξοπλισμού είναι μεγαλύτερο των 5 ετών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.5 Εύρος Υπηρεσιών Συντήρησης       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.40.5.1 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν το σύνολο της συντήρησης, την 
αναβάθμιση του λογισμικού σε καινούργιες εκδόσεις 
(εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από το ΕΔΙΤ, των 
ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για την επισκευή καθώς 
και τις πιθανές αντικαταστάσεις εξοπλισμού σε περίπτωση μη 
επισκευάσιμης βλάβης, για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
λειτουργικότητα όλου του συστήματος.   Εντός των 
υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης περιλαμβάνονται 
επίσης: 
• Προληπτική συντήρηση στο σύνολο του εξοπλισμού, 
τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο, κατόπιν συνεννόησης με 
το αρμόδιο προσωπικό του ΕΔΙΤ 
εξοπλισμού, τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο, κατόπιν 
συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό του δικαιούχου του 
έργου 
• Κατά τη διάρκεια της προληπτικής Συντήρησης ο ανάδοχος 
οφείλει να φροντίζει για τη βελτιστοποίηση (tuning) του 
εξοπλισμού. 
• Η αναβάθμιση του λογισμικού στην περίπτωση που 
υπάρχει καινούργια σταθερή έκδοση με νέα χαρακτηριστικά 
ή στην περίπτωση έκτακτης έκδοσης για την αντιμετώπιση 
αδυναμιών (ασφάλεια, σταθερότητα κ.τ.λ) της 
προηγούμενης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.6 Αναγγελία Βλάβης       
C.3.40.6.1 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει αναλυτικά στοιχεία 
επικοινωνίας για όλο το 24ωρο. Η αναγγελία βλάβης θα 
γίνεται μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή e-mail. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.7 Υποδομή Βλαβοληπτικού       
C.3.40.7.1 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της υπηρεσίας θα 
χρησιμοποιηθεί κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα στο 
οποίο θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η περιγραφή του 
προβλήματος, ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτού, ο χρόνος 
που μεσολαβεί από την αναγγελία μέχρι την αποκατάσταση 
του προβλήματος, οι ενέργειες επίλυσης καθώς και ο 
υπεύθυνος για κάθε ενέργεια. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό 
που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για τη λειτουργία του Κέντρου 
Τεχνικής Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητά του. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.8 Ικανότητες τεχνικού Προσωπικού       
C.3.40.8.1 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό 
προσωπικό συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός 
μηχανικού πιστοποιημένου από τον κατασκευαστή/ές του 
εξοπλισμού,  ώστε να εξασφαλίζει την επιτυχή αποκατάσταση 
προβλημάτων, στα χρονικά διαστήματα που 
προδιαγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.9 Αναφορές Συντήρησης       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.40.9.1 

Μετά από κάθε κλήση προς τον τεχνικό του αναδόχου για 
τεχνική υποστήριξη-συντήρηση, συμπληρώνεται ημερολόγιο, 
από τον τεχνικό του αναδόχου, στο οποίο καταγράφονται 
τουλάχιστον τα κάτωθι: 
Ημερομηνία και ώρα κλήσης του μηχανικού 
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης  για την επισκευή του 
προβληματικού προϊόντος. 
Μοντέλο και ποσότητα  προβληματικών προϊόντων 
Περιγραφή βλάβης. 
Ημερομηνία και ώρα τελικής επισκευής  του προβληματικού 
προϊόντος. Το παραπάνω ημερολόγιο – έκθεση υπογράφεται 
από τον υπεύθυνο του ΕΔΙΤ και από τον τεχνικό που 
πραγματοποίησε την επισκευή. Αντίγραφο του παραδίδεται 
στη 2ηΥΠΕ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.9.2 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει ετήσια αναφορά προς τον 
δικαιούχο του έργου έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε 
ημερολογιακού έτους. Η αναφορά θα περιλαμβάνει όλες τις 
κλήσεις για Τεχνική Υποστήριξη που έγιναν προς το Κέντρο 
του αναδόχου, σε όλη την διάρκεια του προηγουμένου 
ημερολογιακού έτος. Για κάθε κλήση Τεχνικής Υποστήριξης 
θα πρέπει να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον: η περιγραφή του 
προβλήματος, ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτού, ο χρόνος 
που μεσολαβεί από την αναγγελία μέχρι την αποκατάσταση 
του προβλήματος, οι ενέργειες επίλυσης καθώς και ο 
υπεύθυνος για κάθε ενέργεια. 

    

  

C.3.40.9.3 Το σύνολο των ετήσιων αναφορών ανήκουν στην κυριότητα 
της 2ης ΥΠΕ     

  

C.3.40.10 Ρήτρες μη αποκατάστασης κεντρικού 
εξοπλισμού/λογισμικού   

    

C.3.40.10.1 
Σε περίπτωση βλάβης κεντρικού εξοπλισμού/λογισμικού άνω 
των 24 ωρών ανά συμβάν τότε ο ανάδοχος θα καταβάλει 
ρήτρες ίσες με 200€ ανά επιπλέον μέρα μη αποκατάστασης 
της κάθε βλάβης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.11 
Γενικοί όροι αντικατάστασης εξοπλισμού/λογισμικού   

    

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.40.11.1 

Ο εξοπλισμός, ο οποίος αντικαθιστά κάποιον προβληματικό 
στο σύνολό του, θα πρέπει να είναι ίδιων ή ανώτερων 
τεχνικών χαρακτηριστικών από τον προβληματικό, και να 
προτείνεται σαν εξοπλισμός αντικατάστασης από τον 
κατασκευαστή. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση αφορά 
τμήμα ενός συστήματος (π.χ. κάρτα μνήμης, τροφοδοτικό, 
κτλ) θα πρέπει, εκτός των προαναφερθέντων περιορισμών, τα 
ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως 
πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή του συνολικού 
συστήματος, για πλήρη και χωρίς προβλήματα συνεργασία με 
το σύστημα. Σε περίπτωση όπου για να αντιμετωπιστεί μια 
βλάβη χρειάζεται υποβάθμιση λογισμικού αυτό θα γίνεται με 
την σύμφωνη γνώμη της 2ης ΥΠΕ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.12 
Εξοδα  Συντήρησης  που βαρύνουν τον Ανάδοχο.   

    

C.3.40.12.1 

Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια 
της συντήρησης-υποστήριξης και πρέπει να τα έχει 
συνυπολογίσει στην οικονομική προσφορά του, 
περιλαμβάνουν (όταν απαιτούνται): 
• Την αμοιβή για την προληπτική συντήρηση, η οποία θα 
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό 
• Όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής κλπ. του προσωπικού 
συντήρησης. 
• Έξοδα μετακίνησης εξοπλισμού από τον τόπο 
εγκατάστασης, για επισκευή και επανατοποθέτηση. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.40.12.2 

Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος έχει τη γενική ευθύνη για 
την αποσύνδεση, συσκευασία, αποστολή κλπ. Στον ανάδοχο 
ανήκει η ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση του εξοπλισμού. 

    

  

C.3.40.13 Αντικατάσταση Εξοπλισμού       

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.3.40.13.1 

Για την ικανοποίηση των ως άνω προδιαγραφών 
αποκατάστασης, ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε μέσον θεωρήσει πρόσφορο και το οποίο δεν 
αντίκειται σε όρους της σύμβασης, όπως: 
• Επιτόπου επισκευή του εξοπλισμού από τον ίδιο. 
• Προσωρινή αντικατάσταση και επισκευή του εξοπλισμού 
από τον ίδιο. 
• Σε περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης, ολοκληρωτική 
αντικατάσταση του εξοπλισμού με άλλον τουλάχιστον 
αντίστοιχων προδιαγραφών ή ανώτερων προδιαγραφών  
• Ως αντικατάσταση νοείται η πλήρης ένταξη του νέου 
εξοπλισμού στο δίκτυο, συμπεριλαμβανόμενης (εφ’ όσον 
είναι τεχνικά δυνατό) και της μεταφοράς των δεδομένων, των 
εφαρμογών, των παραμέτρων από τον παλαιό στο νέο 
εξοπλισμό.Στην περίπτωση κατά την οποία έχει γίνει, εντός 
των ως άνω χρονικών περιθωρίων, προσωρινή 
αντικατάσταση του εξοπλισμού με άλλον αντίστοιχο και 
εφόσον ο νέος εξοπλισμός έχει ενταχθεί λειτουργικά στο 
πληροφοριακό σύστημα, έτσι ώστε να μη παρακωλύεται η 
λειτουργία του δικτύου του ΕΔΙΤ η βλάβη θεωρείται ότι έχει 
αποκατασταθεί προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή ο 
ανάδοχος πρέπει να αποκαταστήσει οριστικά τη βλάβη εντός 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

  

C.3.41 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης του Εργου 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

C.3.41 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

      

C.3.41.1 Να περιγραφούν  αναλυτικά η Μεθοδολογία Διοίκησης και 
Υλοποίησης Έργου 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 
A.8 

  
  

 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες οικονομικής προσφοράς που θα πρέπει να υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 
 
Σημειώνεται ότι εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι 
αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. 
 

C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 

C.4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α4.5.1.4 έως Α4.5.1.8 και Α4.5.1.10 έως Α4.5.1.17) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

 

C.4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α4.5.1.1 έως Α4.5.1.3 και Α4.5.1.9 ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

 

C.4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α4.5.2) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟ

Σ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
205 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C.4.1.4 Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C.4.1.5 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

C.4.1.6 Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. 
Α.7.3) 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Συνολικό κόστος υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας 
εξοπλισμού    

2 Συνολικό κόστος υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας 
έτοιμου λογισμικού    

3 Συνολικό κόστος υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας 
εφαρμογής/ών    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:    
 
 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.4.2 Εκπαίδευση χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    
 
 

C.4.3 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

C.4.4 Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες/ 
Ποσότητα 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      
 
 
 

C.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)    

2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)    

3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)    

4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)    

5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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6 Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας 
(Πίνακας C4.1.6)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης (Πίνακας C4.3)    

3 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες (Πίνακας C4.4)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2&C4.3&C4.4    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

C.4.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν 
της ΠΕΣ  

ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1ο        

2ο        

3ο        

4ο        

5ο        

ΣΥΝΟΛΟ        

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.6) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που 
αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.5. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.4.7 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 

C.4.7.1 Υγειονομικής μονάδες 2ης ΥΠΕ στις οποίες θα εγκατασταθούν σταθμοί 
τηλεϊατρικής 

 

 

Δομές με 
υφιστάμενο 
εξοπλισμό προς 
αξιοποίηση 

 Δομές με νέο εξοπλισμό στα 
πλαίσια του ΕΔΙΤ 

Δομές με 
αναδιαταχθέντα 
υφιστάμενο εξοπλισμό 
στα πλαίσια του ΕΔΙΤ 

Περιφέρεια Αττικής 0 10 0 

Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" 0 1 0 

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" 0 1 0 

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 0 1 0 

Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 0 1 0 

Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ" 0 1 0 

Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ 0 1 0 

Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" 0 1 0 

Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 0 1 0 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 1 0 

Π.Π.Ι. Ύδρας 0 1 0 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου 0 12 1 

Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" 0 2 0 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 0 2 0 

Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" 0 2 0 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 0 1 0 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 0 1 0 

Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ 0 1 0 

Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 0 1 0 

Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 0 1 0 

Π.Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 0 1 0 

Π.Π.Ι. ΨΑΡΩΝ 0 0 1 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Δωδεκάνησα) 1 11 8 

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 0 2 0 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" 0 1 0 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 0 1 0 

Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 0 1 0 

Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 0 1 0 

Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 0 1 0 

Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ 1 1 0 

Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0 0 1 

Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 0 0 1 

Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ 0 0 1 

Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ 0 0 1 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ 0 1 1 

Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ 0 1 0 

Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ 0 0 1 

Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ 0 1 1 

Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ 0 0 1 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες) 24 10 16 

Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ" 1 2 1 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 1 1 0 

Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ 1 1 0 

Κ.Υ. ΘΗΡΑΣ 1 1 0 

Κ.Υ. ΙΟΥ 1 1 0 

Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ 1 1 0 

Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 1 0 

Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ 1 1 0 

Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ 1 1 0 

Π.Π.Ι. ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΚΙΜΩΛΟΥ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΣΙΚΙΝΟΥ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 1 0 1 

Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 1 0 1 

Γενικό Σύνολο 25 43 25 
 

C.4.7.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλικού-Λογισμικού - Υπηρεσιών του Εργου  

  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
(ΣΤΙΑ)       

1.1.1 Σύστημα Εικονοδιάσκεψης υψηλής ευκρίνειας ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.1.2 Μονάδα Τηλεϊατρικής ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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1.1.3 Δρομολογητής ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.1.4 Μεταγωγέας τοπικού δικτύου ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.1.5 IP Τηλεφωνική συσκευή ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.1.6 Η/Υ Σταθμός εργασίας ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.1.7 Μετασχηματιστής απομόνωσης ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ       

1.2.1 Σύστημα Εικονοδιάσκεψης υψηλής ευκρίνειας ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 
  Μονάδα Τηλεϊατρικής ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.2.2 Δρομολογητής ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.2.3 Μεταγωγέας τοπικού δικτύου ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.2.4 IP Τηλεφωνική συσκευή ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.2.5 Η/Υ Σταθμός εργασίας ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ       

1.3.1 Ωτοσκόπιο / Ενδοσκόπιο ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.3.2 Τηλεμετρικό Στηθοσκόπιο ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.3.3 Όργανο Μετάδοσης Ζωτικών Σημάτων ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.3.4 Εξεταστική κάμερα ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.3.5 Δερματοσκόπιο ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.3.7 Καρδιογράφος ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.3.9 Οφθαλμοσκόπιο ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.3.10 Ακουστικά Τηλεμετρικού Στηθοσκοπίου για Σταθμό 
Ιατρού ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(DATΑCENTER) 

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  
    

1.4.1 Κεντρικός εξυπηρετητής ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.2 IP Τηλεφωνικό κέντρο ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.3 Μεταγωγός Εικονοδιάσκεψης (MCU) ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.4.4 Σύστημα Ελέγχου και σηματοδοσίας  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.4.5 Κεντρικό σύστημα Δικτυακής Ασφάλειας  (Firewall) ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.4.6 Μεταγωγέας τοπικού δικτύου για την DMZ ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.7 Κεντρικός μεταγωγέας τοπικού δικτύου ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.8 Κεντρικός Δρομολογητής ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.9 Κεντρικό Σύστημα Σύστημα Διαχείρισης Συσκευών 
Δικτύου ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.10 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευών Ασφαλείας ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.4.11 Τηλεϊατρική Πύλη ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.4.12 Εξυπηρετητής Φιλοξενίας Τηλεϊατρικής Πύλης ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.13 Εξυπηρετητής Περιεχομένου ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.4.14 UPS ΥΛΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
      

1.5.1 Υπηρεσίες εγκατάστασης Σταθμού Ασθενή ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.5.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης Σταθμού Ιατρού ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.5.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης Κέντρου δεδομένων ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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1.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
      

1.6.1 Εκπαίδευση ιατρικών μηχανημάτων ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6 ημερες 
1.6.2 Εκπαίδευση συστήματος τηλεϊατρικής ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 ημερες 

1.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       

1.7.1 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

1.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 
      

1.8.1 Διαμόρφωση αίθουσας εξέτασης τηλειατρικής 
(ΣΤΙΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.8.2 Διαμόρφωση αίθουσας ιατρού (ΣΤΙΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.8.3 Διαμόρφωση Κέντρου Δεδομένων (ΕΚΕΠΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
     

1.9.1 Διοργάνωση ημερίδας ΥΠΗΡΕΣΙΑ  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.9.2 Παραγωγή έγχρωμου Τρίπτυχου Εντύπου ΥΠΗΡΕΣΙΑ  5000 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.9.3 Παραγωγή ενημερωτικής πλακέτας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 43 ΤΕΜΑΧΙΟ 

1.10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ       

1.10.1 Διαμόρφωση αίθουσας εξέτασης τηλειατρικής ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.10.2 Μεταφορά και επανεγκατάστασης εξοπλισμού ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 
1.10.3 Υπηρεσία Εικονοδιάσκεψης και Συνεργατικότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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C.4.7.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. …../2012 

 

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 

 

Στον Πειραιά  σήμερα την …/…/….., ημέρα ………………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

 

Αφενός μεν 

 η 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ, που εδρεύει στον Πειραιά, Θηβών 46-48,  νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον κ. ……………………….., Πρόεδρο του Δ.Σ., εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και 

 

και αφετέρου 

 

Η  …. που εδρεύει στo…., οδός …., Τ.Κ. ….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου …….., υπάγεται στη…., και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ……σύμφωνα με το από…….., η οποία αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", 

 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

4) Tην υπ. αριθμ. 151.871/ΨΣ9983-Α2/13.04.2011  απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας,  

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
213 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
5) Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  118/2007 (ΦΕΚ  150/10-07-2007  «Κανονισμός  Προμηθειών Δημοσίου(Κ.Π.Δ.)», όπως εν 

προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά  ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις 
διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, 

6) Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, 

7) Την απόφαση ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως 
ισχύει, 

8) Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 

9) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ. 1 (γ) του Ν. 3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 

10) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 22840 ΔΙΟΕ 1091 (φεκ1011/β/30-5-2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε 
η  Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. 

11) Την Αριθμ. Πρωτ. 6318/712/08.02.2010 (ΦΕΚ46/τΥ.Ο.Δ.Δ.09.02.2010) Απόφαση Ορισμού του Ειδικού Γραμματέα 
Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ.ΟΙ.Α.Ν., 

12) Την Αριθμ. 3071/ΔΙΟΕ 1276/13.07.2010 (ΦΕΚ1129/τ. Β/23.07.2010) Απόφαση Μεταβίβασης Δικαιώματος 
Υπογραφής Εγγράφων με «εντολή Υπουργού» στον ιδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο 
της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης, 

13) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/5.10.2006) για την μετονομασία της Ειδικής 
Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας με Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, 

14) Την με αρ. πρωτ. 43079/ΕΥΣ5909 της 22/09/2008 Απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» αρμοδιότητες του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, 

15) Το ΠΔ 185/2009 (Φεκ 213/τA/07.10.2009) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευσης του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 

16) Το ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τΑ/05.11.2009) περί καθορισμού και Ανακατανομής Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, 

17) Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», 

18) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

19) Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορούν την έγκριση των 
κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά 
ισχύουν. 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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20) Την με αρ. πρωτ. 154.966/ΨΣ2804-Α2 της 26/10/2011 προέγκριση δημοπράτησης του έργου "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ" από την ΕΥΔ ΕΠ 
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

21) Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης 
της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο 
Αξιολόγησης Πράξης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

22)  Την διακήρυξη ……………. του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) 
ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» , προϋπολογισμού …….. (…………… €)  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (που αποτελεί παράρτημα της παρούσας σύμβασης και η οποία βρίσκεται 
στην κατοχή της 2ης ΥΠΕ), 

23) Tην  Οικονομική  και  Τεχνική  προσφορά  του  Αναδόχου  (που  αποτελούν παράρτημα της παρούσας σύμβασης 
και οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της 2ης ΥΠΕ), 

24) Την με αριθ.     /  (πρακτικό     ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης ΥΠΕ, περί κατακύρωσης  του 
διαγωνισμού συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

25) Σε συνέχεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την αρ. 
Πρωτοκόλλου ………………. προκήρυξη («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ. αρ.  
......................... Απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  την υλοποίηση  του 
έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ»  
το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ …… με ενάριθμο. …………….. 

 

Άρθρο 1 Ορολογία 

 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση 
και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και νήσων Αιγαίου, το οποίο θα 
υπογράψει με τον   Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, 
στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) 
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

ΕΔΔΑΠ Επιτροπή Διενέργειας /Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων  τωνΔιαγωνισμών 
και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. 
Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η 

Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 
Κανονισμός Προμηθειών Ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 
Κύριος του Έργου 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και νήσων Αιγαίου 
Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και νήσων 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Αιγαίου ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. 

Σύμβαση Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ  της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και νήσων Αιγαίου ως  Αναθέτουσας Αρχής  και  
του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και  τη  συμπληρώνουν  και  
περιλαμβάνουν  κατά  σειρά ισχύος: 

α. τη παρούσα Σύμβαση, 

 β. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου  γ.την 
Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου δ. Απόφαση …../2011 
Κατακύρωσης του Έργου 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Τμηματική παραλαβή παραδοτέων Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων 
Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 
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Άρθρο 2– Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας για το Έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ».  

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία ενός σκέλους του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) με στόχο να 
καλύψει τις ανάγκες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου για ισότιμη πρόσβαση του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που διαθέτει σήμερα το ΕΣΥ, ανεξάρτητα από 
τον τόπο κατοικίας τους (δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές). Επίσης, φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση & κατάρτιση, ανεξάρτητα 
από το σημείο στο οποίο υπηρετεί. 

Πιο συγκεκριμένα η Προμήθεια περιλαμβάνει όσα περιγράφονται στα σχετικά παραρτήματα της παρούσας. 

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 1) της παρούσας σύμβασης 2) την από ………………. υπ’ αριθμ. 
…….. Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού του έργου, 3) την υπ. αρ. .......................... Απόφαση κατακύρωσης, 
4) την Τεχνική – Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 3 – Τμήματα, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου 

 

Οι Φάσεις εργασίας που θα υλοποιηθούν για το Έργο από τον ανάδοχο στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι οι 
ακόλουθες: 

 

Φάση Α: Οριστική Μελέτη Εφαρμογής 

 

Φάση Β: Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού 

 

Φάση Γ:  Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία 

 

Φάση Ε: Οριστική Παραλαβή 
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Περιγραφή της υλοποίησης του έργου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας σύμβασης και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Άρθρο 4 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος   παράδοσης 

 

 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  από την υπογραφή της παρούσας. 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης της Προμήθειας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η ολοκλήρωση και παράδοση της Προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Άρθρο 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου 
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου συστήθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία  έχει  συγκροτηθεί  με  την  υπ’  
αριθμό  …………….  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την 
έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη 
συνέχεια. 

 

Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την 
εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. 

 

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 

 

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του 
έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. 

 

Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός 
έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα 
επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. 
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Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις 
με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες 
από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 

 

Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών 
ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των 
διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

 

Διαδικασία Παραλαβής 

 

Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους Φάσεων του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε 
διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων 
παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα. 

 

Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος 
αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 

- Αναφορά πεπραγμένων και εργασιών. 

- Υλικό τεκμηρίωσης για κάθε παραδοτέο, που αφορά προμήθεια υπηρεσιών. 

- Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτέων που αφορούν μελέτες, κλπ. 

Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκάστοτε ιδιαιτερότητες, πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας /αρτιότητας των 
παραδοτέων, μέσω: 

- Ανασκόπησης  και  αξιολόγησης  μελετών,  αναφορών  και  λοιπών  εντύπων παραδοτέων και υλικού 
τεκμηρίωσης. 

- Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα – παραδοτέα 

 

 

    
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
219 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «.ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

 
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές,οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται 
εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας 
παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των  
απαραίτητων  διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής 
μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές. 

 

Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το 
παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το 
προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 

 

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε Φάσης  δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο 
υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις  ολοκλήρωσης  επόμενων  Φάσεων.  Η  διαδικασία  παραλαβής  
κάθε Φάσης δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων 
Φάσεων. 

 

Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης Έργου 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των μελετών στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις 

 

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

 

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με
  τους συμβατικούς όρους, τότε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ποσοστό  0,2%  επί  του  συμβατικού  τιμήματος  του  εξοπλισμού  ή  των υπηρεσιών που 
καθυστερούν. 

Σε περίπτωση όπου η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο ξεπεράσει το 30% του συμβατικού 
τιμήματος ο ανάδοχος κυρώσετε έκπτωτος. 
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- Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση  δεν  επέρχεται  αν  ο Ανάδοχος  αποδείξει  ότι η  
καθυστέρηση  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία  ή  στην  Αναθέτουσα Αρχή. 

- Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα 
υπογραφεί, σύμφωνα με άρθρο34 του Κ.Π.Δ. 118/2007, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 
Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν 
τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου. 

- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν 
το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 
τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  

- Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 -    Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την   κρίση της,  να  κρατήσει  
μέρος  ή  το  σύνολο  του  εξοπλισμού,  καταβάλλοντας  το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

Άρθρο 7 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των  ……………………
 (…………..  €),  πλέον  ΦΠΑ  23%  ……………………  (ολογράφως) (………….. €), ήτοι συνολικά …………………… 
(ολογράφως) (………….. €). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό 
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 

Η Αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία έχει ως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες  του  Αναδόχου  για  την 
εκτέλεση  του  Έργου,  χωρίς  καμία  περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά 
από τυχόν μελλοντική αξίωσή  του  από  το  άρθρο  388  Α.  Κ.  για  το  οποίο  επιπλέον  δηλώνει  ότι αναλαμβάνει τον 
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συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν 
ενδεχόμενη αξίωσή του. 

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που θα οριστεί στην προσφορά του και 
κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου. 

 

Σημειώνεται ακόμη ότι, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 
Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Στις τιμές, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε 
καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. 

Η  Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

 

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, 
(στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Αναθέτουσας Αρχής) ακόμη και 
αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του 
Αναδόχου. 

 

Άρθρο 8 – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………........... 
εγγυητική επιστολή της …………………. (ονομασία Τράπεζας), ποσού ………………………………………..……………… (ολογράφως) 
(…………….€) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης 
αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου. 

 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου 
και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
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απαιτήσεων  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους.  Σε  περίπτωση  που  η  παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την 
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για 
την επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί  το  δικαίωμα  καταγγελίας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  της παρούσας σύμβασης. 

 

Άρθρο 9 - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

1. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διάρκειας δώδεκα  (12) μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

 

2. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου της προμήθειας  που 
προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 
ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.  

 

Άρθρο 10 - Εγγύηση Καλής  εκτέλεσης της Συντήρησης  

1. Για την καλή εκτέλεση της συντήρησης  του εξοπλισμού μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας, σε 
περίπτωση που η Αναθέτουσα αρχή αποφασίσει την ανάθεση στον Ανάδοχο των υπηρεσιών συντήρησης του 
εξοπλισμού , ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης της Συντήρησης, η αξία 
της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του τιμήματος συντήρησης  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διάρκειας 
δύο (2) ετών  από τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

 

2. Κατά την περίοδο της συντήρησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου της προμήθειας  
που προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 
ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.  

 

3. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία της προμήθειας μετά την περίοδο εγγύησης καθορίζεται στους 
όρους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας. 

 

Άρθρο 11 -Υποχρεώσεις  Αναδόχου 
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1.   Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα 
ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε  οι  αλλαγές  αυτές  θα  υποβάλλονται  ως  εισηγήσεις  στο  Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αναθέτουσας Αρχής η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

 

2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4.  0  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε  παράβασης ή ζημίας  που προκληθεί σε τρίτους  υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα 
σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

6.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, 

 

των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της 
Αναθέτουσας Αρχής, εκτός της αμοιβής της την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη σχετική νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 12- Αποζημίωση για Ζημίες 

 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 
προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία 
κατά την εκτέλεση του έργου. 
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Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της 
παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που 
συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν σε αυτήν οικονομικές ή μη 
περιουσιακές ζημίες. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά 
της Αναθέτουσας Αρχής εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την 
παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού. 

 

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι 
την τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

 

Η  Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον Ανάδοχο  για  κάθε  απαίτηση  
ή διαμαρτυρία  που  προβάλλεται  από  τρίτους  και αφορά στο Έργο της παρούσας σύμβασης. 

 

Άρθρο 11 -   Υπεργολαβίες 

 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε 
συμπεριλάβει στην Προσφορά του. 

 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άμεση 
αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
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Άρθρο 12- Εμπιστευτικότητα  Αναδόχου 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση 
να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης 
θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 

 

1.  Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην  αντίληψη  του  Αναδόχου  κατά  
την  υλοποίηση  του  Έργου  αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 
δημοσιοποιηθούν.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του 
παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει  τέτοιες  πληροφορίες  σε  τρίτα  πρόσωπα,  ενώ  ο  Ανάδοχος επιβάλλει την 
υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την 
εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

2.  Ο Ανάδοχος  δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές  πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους του ασχολούνται άμεσα 
με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν 
με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους 
υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

3.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση 
του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για 
σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται 
όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

4.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων 
στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της 
διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την 
Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

5. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων  περί  πνευματικής ιδιοκτησίας»  και  να  
αξιώσει  πληρωμή  και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει 
κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

Άρθρο 13- Πνευματικά Δικαιώματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις - Κυριότητα 

Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο  καθώς  και  όλα  τα  υπόλοιπα  
παραδοτέα  που  θα  αποκτηθούν  ή  θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχομε δαπάνες του
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 Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και 
να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην  Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

 

Κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του 
συνολικού έργου, μπορεί να προσαρμόσει την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Έργου, η διάρκεια της σύμβασης 
ενδέχεται να επεκταθεί με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλόμενων. Η εν λόγω επέκταση θα πραγματοποιηθεί 
χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επέκταση του
 φυσικού αντικειμένου του Αναδόχου, αλλά αφορά στις προδιαγεγραμμένες στην παρούσα 
Διακήρυξη εργασίες.  

Άρθρο 14- Εκτέλεση της  Σύμβασης 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Κανονισμού Προμηθειών του 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)  Π.Δ 118/2007. 

Άρθρο 15- Λοιπές  Διατάξεις 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με  τις  νομικές  υποχρεώσεις  τις  οποίες  υπέχει,  ιδίως  όσες  απορρέουν  από  
το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία.  

 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών 
και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων 
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύμβαση διαθέτει τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης. 
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Σε περίπτωση διαταραχής οφειλόμενης στις ενέργειες ενός μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, το οποίο 
εργάζεται στις εγκαταστάσεις του έργου, ή σε περίπτωση που τα προσόντα ενός μέλους της Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τη Σύμβαση χαρακτηριστικά, ο Ανάδοχος πρέπει να το 
αντικαθιστά χωρίς χρονοτριβή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου, εκθέτοντας τους λόγους της. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα αντικαταστήσουν τα αποχωρήσαντα μέλη, 
πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα και να είναι ικανά να εκτελέσουν τη Σύμβαση με τους ίδιους συμβατικούς 
όρους. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης η οποία οφείλεται 
στην αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου. 

 

Εάν  κάποιο  απρόβλεπτο  γεγονός,  ενέργεια  ή  παράλειψη  εμποδίζει,  άμεσα  ή έμμεσα, την εκτέλεση της 
Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλο, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την 
κατάσταση και να την αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει 
την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος  για να εξασφαλίσει την 
πλήρη τήρηση των συμβατικών  του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει 
προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών. 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε 
τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε ιδιαίτερα 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση  αυτής. Σε καμία δε
 ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται 
συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.     

 

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε 
περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλο ή 
εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης , καταλογισμός ρητρών, 
συμβιβασμός κ.λπ.) , η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει η Αναθέτουσα Αρχή απέναντι στην 
τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως. 

 

Ο Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου, η υπ΄ αριθμ …./2011 διακήρυξη, η προσφορά  (οικονομική  και  τεχνική)  
του  Αναδόχου  και  η  με  αριθμό  …./2011 Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου αποτελούν συμπληρωματικά της 
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών 
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

 

α. η παρούσα Σύμβαση, 
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β. η Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου 

 

γ. η Απόφαση …../…… Κατακύρωσης του Έργου 

 

δ. η Προσφορά (οικονομική και τεχνική) του Αναδόχου 

 

Για  τα  θέματα  που  καθορίζονται  στην  παρούσα,  κανένα  συναφές  κείμενο  ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν 
ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πειραιώς και Αιγαίου προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο / η ……………….. (ονοματεπώνυμο), οδός, αριθμός 
Τ.Κ.,τηλ: 

……………..,φαξ:…………..Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά 
στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 

Άρθρο 16 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης 
αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια με  έδρα την Αθήνα. 
Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγει το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος και 
ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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Για την   Αναθέτουσα Αρχή                                                 Για τον Ανάδοχο 
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