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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997785645 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

Πόλη ΔΡΑΜΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66150 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL114 

Τηλέφωνο 2521082472 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) paid_ad@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.paranesti.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.paranesti.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παρανεστίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – 
υποτομέας ΟΤΑ. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (με σκοπό 
την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  το ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου  
  
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου. 
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 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 60/7131.01  σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160017, ΣΑΕ υπ. πρωτ. 123790/10-11-2017 με ΑΔΑ: 9Κ1Σ465ΧΙ8-ΩΣΜ). 
Το έργο «SMART MEDICINE» (SMART_MED) εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A "Greece- Bulgaria 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκούς 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών 
χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό “B2.9a.12” Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 05/09/2017 μεταξύ 
της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος Διασυνοριακής INTERREG V-A "Greece-
Bulgaria 2014-2020 και του Επικεφαλής Δικαιούχου «Municipality of Dimitrovgrad» και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5016387. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενίσχυσης των δράσεων πρόληψης και 
προαγωγής υγείας που φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου 
Παρανεστίου. Με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων με στόχο τη φυσική διασύνδεση των 
υφιστάμενων υγειονομικών και κοινωνικών δομών, το έργο φιλοδοξεί να πετύχει τη δημιουργία ενός 
δικτύου προστασίας για τους κατοίκους, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις δράσεις που υλοποιούνται 
επιτυχημένα εδώ και χρόνια από τις Υπηρεσίες του ΝΠΔΔ του Δήμου. 

Κύριος σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Τηλεϊατρικής που θα παρέχει 
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς της διασυνοριακής περιοχής που ανήκουν σε ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών υπηρεσιών και επικοινωνίας. 

Στο πλαίσιο του έργου, ο φορέας, θα προμηθευτεί σύστημα τηλεφροντίδας και τηλεϊατρικής για την 
ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και για την παροχή προληπτικών και διαγνωστικών 
εξετάσεων στους κατοίκους των χωριών του Δήμου Παρανεστίου από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως π.χ. γενικός ιατρός, νοσηλευτής, καρδιολόγος, παθολόγος. 

Με τον τρόπο αυτό, θα αποσυμφορηθεί ο μεγάλος όγκος υπηρεσιών που παρέχουν αυτή την στιγμή τα 
νοσοκομεία, θα μετατοπιστεί μέρος από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας και θα 
αυξηθεί η συνολική παραγωγική ικανότητα της υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

30232000-8: Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης 

48180000-3    Πακέτα ιατρικού λογισμικού  

48218000-9    Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών  

48514000-4  Πακέτα λογισμικού τηλεπρόσβασης 

72500000-0: Υπηρεσίες πληροφορικής  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.300,00 €  € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε  17.352,00 €  (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 89.652,00 €)   
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι  της παρούσας διακήρυξης.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 τους όρους της από 05-09-2017 σύμβασης επιχορήγησης (Subsidy Contract B2.9a.12) όπως 
συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Interreg VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 -2020 και του Επικεφαλής Δικαιούχου 
«Municipality of Dimitrovgrad». 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Της απόφασης 25/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού 

 

 Της απόφασης   26/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Μελέτης Προμήθειας  υπ ΄αριθμό 3 /2022... και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/09/2022 και ώρα 23:59:59  
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[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ, με 
παραπομπή στη διάταξη και τεκμηρίωση της επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της διακήρυξης ή 
παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε απόφαση που έχει προηγηθεί αναφορικά με την έγκριση των 
όρων του διαγωνισμού και αναφέρεται στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)]  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  
170722 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.paranesti.gr.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο τέσσερεις (4) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

ΑΔΑ: 61Ω7ΟΕ7Δ-ΞΟΧ





 
Σελίδα 11 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

ΑΔΑ: 61Ω7ΟΕ7Δ-ΞΟΧ





 
Σελίδα 12 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  
χιλίων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ (1.446,00 €)  
 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας (150 ημέρες) , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
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αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
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συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από ένα μέλος της 
ένωσης.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να έχουν 
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις ή, τις οικονομικές χρήσεις 
κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις (2019-2020-2021) 
συνολικά μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του Έργου χωρίς τον ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) Να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση 
συναφών, προς το υπό ανάθεση έργων ή προμηθειών.  

Ως συναφή έργα ή προμήθειες νοούνται αθροιστικά έργα ή προμήθειες:  

I. συστημάτων τηλεϊατρικής  

II. συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας 

i. Για την τεκμηρίωση της ως άνω εμπειρίας σε σχέση με το: α) συστήματα τηλεϊατρικής, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή ίδιοι ή ως υπεργολάβοι ή ως προμηθευτές 
εξοπλισμού ή/και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών 
(2017,2018,2019,2020,2021), συμπεριλαμβανομένου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, 
τουλάχιστον δύο (2) έργα με το παραπάνω αντικείμενο τα οποία σωρευτικά (και τα δύο έργα) να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικά απομακρυσμένα σημεία όπου έχει εγκατασταθεί 
εξοπλισμός και/ή πλατφόρμα τηλεϊατρικής. 

ii. Για την τεκμηρίωση της ως άνω εμπειρίας σε σχέση με το: β) συστημάτων και εφαρμογών 
ηλεκτρονικής υγείας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή ίδιοι ή ως υπεργολάβοι ή ως 
προμηθευτές εξοπλισμού ή/και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) 
τελευταίων ετών (2017,2018,2019,2020,2021), συμπεριλαμβανομένου του έτους διενέργειας του 
διαγωνισμού, έργα με το παραπάνω αντικείμενο τα οποία σωρευτικά  να αθροίζουν το 100% της αξίας της 
παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Ολοκλήρωση του έργου σημαίνει είτε η οριστική παραλαβή του, είτε η ολοκλήρωση του συμβατικού, 
φυσικού αντικειμένου του σε ποσοστό άνω του 80%. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος θα καταθέσει 
σχετική βεβαίωση της κάθε αναθέτουσας αρχής ή των ιδιωτών πελατών για την παραλαβή του 
αντίστοιχου έργου ή πρωτόκολλο παραλαβής ή εξοφλημένο τιμολόγιο.  

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν εις πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και 
εμπειρίας.  

i. το 60% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο (και δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 
τριών (3) ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης) να καλύπτεται από υπαλλήλους ή μόνιμους συνεργάτες 
του υποψήφιου Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εταίρων / διαχειριστών της 
εταιρείας.  

ii. Ο Υπεύθυνος Έργου, (ελάχιστος χρόνος απασχόλησης δύο (2) ανθρωπομήνες πλήρους 
απασχόλησης) απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 
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 Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό τίτλο 
(μεταπτυχιακό) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό) 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 Επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση έργων PMP ή Prince 2 Practitioner ή ισοδύναμη 

 Εικοσαετή γενική επαγγελματική Εμπειρία  

 Εμπειρία στη Διαχείριση και Διοίκηση Έργων (ήτοι 60 Α/Μ μη χρονικά επικαλυπτόμενοι), εντός της 
τελευταίας 15ετίας. 

 Να έχει συμμετοχή ως μέλος της Ομάδας Έργου σε τρία (3) τουλάχιστον από τα αντίστοιχα έργα 
στο αντικείμενο του Έργου που περιγράφονται στην παράγραφο α) παραπάνω. 

 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με το σχεδιασμό ή την εφαρμογή 
δράσεων που περιλαμβάνουν ή αφορούν την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την 
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

ii. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου, (ελάχιστος χρόνος απασχόλησης δύο (2) ανθρωπομήνες πλήρους 
απασχόλησης) απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

 Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό τίτλο 
(μεταπτυχιακό) στην Πληροφορική ή Πανεπιστημιακό Τίτλο (Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή μεταπτυχιακό) 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 Δεκαπενταετή (15) γενική επαγγελματική Εμπειρία  

 Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 Να έχει συμμετοχή ως μέλος της Ομάδας Έργου σε τρία (3) τουλάχιστον από τα αντίστοιχα έργα 
στο αντικείμενο του Έργου που περιγράφονται στην παράγραφο α) παραπάνω. 

 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με το σχεδιασμό ή την εφαρμογή 
δράσεων που περιλαμβάνουν ή αφορούν την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την 
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

iii. Ως προς τα Μέλη της Ομάδας Έργου, η φύση του Έργου απαιτεί τη συμμετοχή ατόμων με 
κατάλληλη εξειδίκευση και ικανή επαγγελματική εμπειρία, η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή σε 
έργα ανάλογου μεγέθους και αντίστοιχου αντικειμένου, όπως περιγράφεται ανωτέρω 

Η προτεινόμενη Ομάδα Έργου (ελάχιστος χρόνος απασχόλησης δύο (2) ανθρωπομήνες πλήρους 
απασχόλησης) θα πρέπει να απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, 
πιστοποιήσεις και εμπειρία η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του 
(φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του όπως περιγράφεται στο σημείο α 
παραπάνω. Θα πρέπει ειδικότερα να συμπεριλαμβάνει στελέχη για την κάλυψη των ακόλουθων 
(τουλάχιστον) ρόλων: 

 Ένας (1) πτυχιούχος ανώτατης εκπαίδευσης σε επιστήμες πληροφορικής, με πενταετή 
επαγγελματική εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υγείας. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έργο στο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων 
/ ΤΠΕ σε φορέα υγείας την τελευταία 3ετία. 

 Ένας (1) εμπειρογνώμονας, με 20ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Συγκεκριμένα, να έχει συμμετάσχει στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση τριών (3) έργων τουλάχιστον σχετικών με το αντικείμενο του Έργου, 
όπως περιγράφεται στις παραγράφους (i) και (ii) του σημείου α.  

Για την πλήρη τεκμηρίωση της εμπειρίας στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, απαιτείται η ρητή 
αναφορά σε αντίστοιχα έργα που έχουν συμμετάσχει, συνοπτική περιγραφή συναφών έργων, ο χρόνος 
απασχόλησης, η θέση και οι βασικές αρμοδιότητες που κατείχαν. 
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Στα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο προσωπικό γραμματειακής 
υποστήριξης του έργου του αναδόχου. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Πλέον των ανωτέρω o υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
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κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση1. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

                                                           
1 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
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εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε 
περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
συμβάσεις, ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και βεβαιώσεις έργων ή εργοδοτών. Ο οικονομικός 
φορέας οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.6α, καταθέτοντας κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών με τα 
ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και 
του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να είναι 
της ακόλουθης μορφής. 

Α/Α Τίτλος  Έργου Αναθέτουσα 

υπηρεσία 

Συνοπτική 
Περιγραφή 

αντικειμένου 
έργου 

Περίοδος 
Υλοποίησης 

Οικονομική 
αξία 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου οφείλει να καταθέσει πίνακα στελεχών και 
εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης δηλ. Υπεύθυνος 
Έργου, ή εμπειρογνώμονας ή μέλος 

ομάδας έργου 

Προτεινόμενοι 
Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης στο 
έργο 

     

     

     

     

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών 
συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος 
τους. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επικυρωμένα 
αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  Σε περίπτωση που ο τρίτος 
διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας 
το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
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μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων. 

 

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης  
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1. Παρεχόμενος Εξοπλισμός – λογισμικό και εφαρμογές ανά 
Υποσύστημα 

(50%) 

1.1 Υποσύστημα 1: Εφαρμογή πρόληψης - προαγωγής υγείας για τους 
κατοίκους του Δήμου  

10% 

1.2  Υποσύστημα 2: Εξοπλισμός για την αναβάθμιση του προγράμματος 
συστηματικών προληπτικών υγειονομικών ελέγχων κατ’ οίκον 
συμπληρωματικά του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»   

10% 

1.3 Υποσύστημα 3: Σταθερή Μονάδα Τηλεϊατρικής 10% 

1.4 Υποσύστημα 4: Τηλεφροντίδα για την κατ’ οίκο παρακολούθηση 
ασθενών με ανάγκη συστηματικής ημερήσιας παρακολούθησης 

10% 

1.5 Υποσύστημα 5: Ανάπτυξη Κέντρου Αναφοράς για όλα τα παραπάνω 
υποσυστήματα 

10% 

2. Υπηρεσίες  (20%) 

2.1.  Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης  5% 

2.2.  Υπηρεσίες εκπαίδευσης  5% 

2.3 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας  5% 

2.4. Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Συστήματος  5% 

3. Κατανόηση του Έργου (Επάρκεια προσφερόμενου Ανθρωποχρόνου 
σε συνάρτηση με επιμέρους παραδοτέα) & Μεθοδολογία 
Υλοποίησης- Υποστήριξης – Διαλειτουργικότητα – Ασφάλεια  

(30%) 

3.1 Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου – Περιεχόμενα της Μελέτης 
Εφαρμογής  

5% 
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3.2 Γενικές Αρχές, Προτεινόμενη Φυσική και Λογική Αρχιτεκτονική 
Συστήματος  

5% 

3.3 Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίηση των επιμέρους 
φάσεων – παραδοτέων – πακέτων εργασίας  

5% 

3.4. Εξασφάλιση διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες υποδομές ΕΔΙΤ  10% 

3.5. Χαρακτηριστικά φυσικής ασφάλειας συστημάτων 5% 

 Σύνολο  100% 

 

 

Επεξήγηση Κριτηρίων: 

Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

 Γενικές Αρχές 

Οι γενικές αρχές σχεδιασμού – η Αρχιτεκτονική (φυσική και λογική) της προσφερόμενης λύσης. 

• Η κάλυψη των απαιτήσεων της ενότητας «Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Αρχιτεκτονικής Λύσης. 

Διαλειτουργικότητα 

• Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση καθώς και η υλοποίησή της όσον αφορά στη 
• διασύνδεση με τρίτα συστήματα (χρήση ανοιχτών προτύπων, διεθνώς καθιερωμένων τεχνολογιών 

κλπ.) 

Χαρακτηριστικά Ασφάλειας 

• Η μεθοδολογία και τα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων. 

• Η μεθοδολογία για την προστασία των δεδομένων, τόσο κατά την αποθήκευσή τους, όσο και κατά 
τη διακίνησή τους. 

• Το προτεινόμενο σχέδιο/πλάνο για επαναφορά των δεδομένων, αλλά και των εφαρμογών μετά 
από φυσική βλάβη ή/και καταστροφή. 

 

1. Παρεχόμενος Εξοπλισμός – λογισμικό και εφαρμογές για όλα τα Υποσυστήματα 

Για κάθε ένα από τα Υποσυστήματα / Εφαρμογές: 

• Η κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου. 
• Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης των απαιτούμενων εφαρμογών ή/και 

υποσυστημάτων. 
• Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης των ζητούμενων ψηφιακών 

υπηρεσιών, διαμέσου των ανωτέρω εφαρμογών ή/και υποσυστημάτων. 
• Εφόσον πρόκειται για λογισμικό ανοικτού κώδικα, η τεκμηρίωση της επιλογής του συγκεκριμένου 

λογισμικού – έναντι άλλων – με ιδιαίτερη έμφαση στη συνάφειά του με την ασφάλεια και την 
υποστήριξη. 

• Ο αριθμός και το είδος των προσφερόμενων αδειών χρήσης (π.χ. per server/cpu/named 
user/concurrent user/unlimited use κλπ.), λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό χρηστών (εσωτερικών 
και εξωτερικών) που καλύπτονται από τις προσφερόμενες άδειες χρήσεις σε σχέση πάντα και με 
τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

• Τυχόν περιορισμοί που «επιβάλλονται» από το είδος των προσφερόμενων εκδόσεων και αδειών 
αυτών και αφορούν δυνατότητες μελλοντικής αναβάθμισης και οι τρόποι άρσης αυτών. 

• Επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες 
κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου. 

• Η κάλυψη επιθυμητών τεχνικών χαρακτηριστικών. 
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2. Υπηρεσίες 

2.1 Υπηρεσίες Εγκατάστασης  και Παραμετροποίησης 

 Το προτεινόμενο Σχέδιο εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού 

2.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

 Το αντικείμενο της εκπαίδευσης, ανά κατηγορία εκπαιδευομένων. 

 H εκπαιδευτική διαδικασία και η διαχείριση αυτής. 

 Τέλος θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
χρηστών. 

2.3 Υπηρεσίες δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας  

 Ο προσφερόμενος ανθρωποχρόνος σε επίπεδο επιτόπιας παρουσίας στους χώρους του φορέα. 

 Οι προσφερόμενοι agents τηλεφωνικής υποστήριξης. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα. 

 Ο προσφερόμενος ανθρωποχρόνος σε επίπεδο επιτόπιας παρουσίας στους χώρους του φορέα. 

 Οι προσφερόμενοι agents τηλεφωνικής υποστήριξης. 

 Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην παρούσα 

2.4  Υπηρεσίες Εγγύησης καλής Λειτουργίας Συστήματος  

 Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης Εγγύησης πέραν της ζητούμενης. 

 Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Εγγύησης πέραν των ζητούμενων στην παρούσα. 

 Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας Συστήματος», πέραν 
των ζητούμενων στην παρούσα. 

 

3. Κατανόηση του έργου (Επάρκεια Προσφερόμενου Ανθρωποχρόνου σε συνάρτηση με επιμέρους 

Παραδοτέα) & Μεθοδολογία Υλοποίησης - Υποστήριξης- Διαλειτουργικότητα – Ασφάλεια  

3.1 Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου – Περιεχόμενα της Μελέτης Εφαρμογής  

3.2 Γενικές Αρχές , Προτεινόμενη Φυσική και Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος  

 Η συνολική αντίληψη του Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου, τους σκοπούς και 
τους στόχους του, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους, καθώς και κυρίως 
στους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους. 

 Η κατανόηση από πλευράς του Αναδόχου του περιβάλλοντος του έργου και συγκεκριμένα των 
εμπλεκομένων μερών, των ωφελούμενων, των παραγόντων που προσθέτουν αδράνεια ή μπορεί 
να συμβάλλουν στη επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και κυρίως τα μέτρα που θα ληφθούν για 
την αξιοποίηση της δυναμικής των εμπλεκόμενων μερών προς όφελος του έργου. 

 Η τεκμηριωμένη αντίληψη του Αναδόχου σχετικά με τις παραμέτρους που συνθέτουν την 
υφιστάμενη κατάσταση τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. 

 Η τεκμηριωμένη αντίληψη του Αναδόχου σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής που συνεπάγεται η 
υλοποίηση του έργου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του φορέα όσο και στις σχέσεις του φορέα με 
το περιβάλλον του, καθώς και κυρίως η πρόταση του σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω 
αλλαγών. 

3.3  Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους φάσεων – παραδοτέων – πακέτων 

Εργασίας 
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3.4. Εξασφάλιση διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες υποδομές ΕΔΙΤ 

3.5. Χαρακτηριστικής φυσικής ασφάλειας συστημάτων 

• Η προσέγγιση του Αναδόχου όσον αφορά στην οργάνωση σε επιμέρους φάσεις και παραδοτέα. 
• Η ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 
• Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην αναλυτική περιγραφή των επιμέρους Φάσεων του έργου και 

των Παραδοτέων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, καθώς και στον 
χρονοπρογραμματισμό αυτών. Τονίζεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος, στο πλαίσιο της τεχνικής του 
προσφοράς θα πρέπει να περιγράφει την επιμέρους λειτουργικότητα που θα παρέχεται (η οποία 
και θα επιδεικνύεται κατά την υλοποίηση του Έργου στην αρμόδια Επιτροπή) σε κάθε μια από τις 
εν λόγω φάσεις. 

 

Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κi κάθε προσφοράς είναι το  κόστος εκτέλεσης του Έργου, χωρίς ΦΠΑ. 

 

2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ( άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016) 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

 είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές 
[απαράβατοι όροι], 

 αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 
απαιτήσεις της 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. 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι, 
εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, να πραγματοποιήσουν παρουσίαση 
των προτάσεων τους για το Έργο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί εγγράφως 
από την Επιτροπή. 

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 τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο 
τύπο: 

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

 Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

 Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
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 Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

 Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο N. 4412/2016   

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 
Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας και υπηρεσιών ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού και Συστήματος Τηλεφροντίδας Και Τηλεϊατρικής» στο 
πλαίσιο του έργου “SMART_MED” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-
Βουλγαρία” 2014 – 2020, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διακήρυξης: 

Τιμές 

Η τιμή των προσφερόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Η τιμή των προσφερόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
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αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την 21/09/2022 και ώρα 10:00 μμ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
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με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης 
της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
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δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
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παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω 
ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, 
αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 
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Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας (δύο (2) έτη).  

Το περιεχόμενό της «εγγύησης καλής λειτουργίας» είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
VII. 

Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας εκτός 
ΦΠΑ, του κάθε τμήματος που παραλήφθηκε οριστικά και για το οποίο αιτείται ο Ανάδοχος την 
αποδέσμευση του αντιστοίχου τμήματος της εγγύησης καλής εκτέλεσης.. Η επιστροφή της ανωτέρω 
εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα 
και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
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του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι προτεινόμενους τρόπους: 
 
1.  Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

2.  a) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής 
Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) και συνολικού 
ποσού υπολογιζόμενου με βάση τα οριζόμενα στο Νόμο  4156/2013 άρθρο 4 παρ. 1α. Η 
παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "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. 

b) 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 έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής 
Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3) και συνολικού ποσού 
υπολογιζόμενου με βάση τα οριζόμενα στο Νόμο 4156/ 2013 άρθρο 4 παρ. 1α. Η παραπάνω 
προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "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) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 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:  

 Η παραλαβή της Φάσης 4 «Πιλοτική Λειτουργία» 

γ) Το υπόλοιπο (40%) 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 δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή της Φάσης 1 «Ανάλυση 
Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρμογής». 

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων 2 
«Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού στους φορείς»  

γ) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του 
Έργου. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής   από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.   
 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  (άρθρο 44 Ν. 4605/2019 όπως ισχύει).  

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 
2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 
 
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  
 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής υπόστασης, τα παραστατικά εκδίδονται 
από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, κατά την αναλογία του μέρους της 
προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της ένωσης 
ή κοινοπραξίας, με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
 
Είναι δυνατόν, για λόγους ευχέρειας, να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 
διάρκεια σύναψης της σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου 
(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο τμήμα της 
προμήθειας-εγκατάστασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή 
στα μέλη της ενώσεως/ κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που 
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο  6.1 της 
παρούσας καθώς και της παρ. 3.9 Ρήτρα ακεραιότητας 
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) ο εξοπλισμός δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
γ) Σε περίπτωση παραβίασης προθεσμίας φάσεων του χρονοδιαγράμματος, εφόσον είναι συνεπής 
ως προς την προθεσμία της επόμενης χρονικά φάσης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπής 
ως προς τη συνολική προθεσμία περαίωσης  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε διάστημα τριών  (3) μηνών  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της διακήρυξης. Κατά την διαδικασία παραλαβής 
των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με πρακτικό έλεγχο λειτουργίας. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
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σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: έως τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν έχει εφαρμογή. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

ΑΔΑ: 61Ω7ΟΕ7Δ-ΞΟΧ





 
Σελίδα 53 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Α. Εισαγωγή και Σκοπιμότητα   

Ο Δήμος Παρανεστίου ανήκει στην  4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη η οποία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος, σε όλα 
τα επίπεδα φροντίδας (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο). Στον παρακάτω Πίνακα 
αποτυπώνονται οι υποδομές υγείας στο Δήμο Παρανεστίου  

Υποδομή Δ. Διαμέρισμα Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός 

Κέντρο Υγείας Παρανέστι Το σύνολο των Δημοτών,  
άτομα του ΠΡΟΚΕΚΑ 

Αγροτικό Ιατρείο Πλατανιά Πλατανιά& όμοροι οικισμοί 

Αγροτικό Ιατρείο Αδριανή Δ.Ε. Αδριανή 

Αγροτικό Ιατρείο Νικηφόρος Δ.Ε. Νικηφόρου 

Δομή «Βοήθεια στο σπίτι» Παρανέστι Δ.Ε. Παρανεστίου 

Δομή «Βοήθεια στο σπίτι» Νικηφόρος Δ.Ε. Νικηφόρου 

 

Οι πρωτοβάθμιες υποδομές Υγείας περιλαμβάνουν το Κέντρο Υγείας στο Παρανέστι και τρία 
Περιφερειακά Ιατρεία στον Πλατανιά, την Αδριανή και το Νικηφόρο. Το Κέντρο Υγείας είναι 
δυναμικότητας 3 κλινών βραχείας νοσηλείας και απασχολούνται σε αυτό  συνολικά 1 Ιατρός ειδικότητας 
Γενικού Παθολόγου και 2 Αγροτικοί Ιατροί οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των Περιφερειακών Ιατρείων. 
Το παραπάνω προσωπικό είναι ελάχιστο σε  σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Στην κυριότητα του 
Κέντρου ανήκουν δύο ασθενοφόρα οχήματα από τα οποία το ένα έχει παραχωρηθεί στο Γενικό 
Νοσοκομείο Δράμας.  

Το κτίριο όπου στεγάζεται το Κέντρο Υγείας απαιτεί άμεση επισκευή και ειδικότερα οι ηλεκτρολογικές και 
υδραυλικές εγκαταστάσεις του. Στην παρούσα κατάσταση το Κέντρο δέχεται μεγάλο φόρτο περιστατικών 
από το Προαναχωρησιακό Κέντρο Μεταναστών σε καθημερινή βάση με κίνδυνο αδυναμίας παροχής 
υπηρεσιών σε άλλα περιστατικά. Σημαντικότατες είναι και οι ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό και λοιπό 
εξοπλισμό. 

Στην Αδριανή και τον Πλατανιά τα περιφερειακά ιατρεία λειτουργούν εντός των παλιών κοινοτικών 
καταστημάτων ενώ στο Νικηφόρο είναι εγκατεστημένο σε μισθωμένο χώρο από το Γενικό Νοσοκομείο 
Δράμας. Τα Ιατρεία εξυπηρετούν οι δυο (2) αγροτικοί ιατροί συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας.  

Σημαντική συνεισφορά έχουν και οι δύο δομές «Βοήθεια στο σπίτι» τα στελέχη των οποίων παρέχουν 
βασικές επικουρικές υπηρεσίες κατ΄ οίκον όπως: θερμομέτρηση,  διανομή και χορήγηση φαρμάκων κ.λπ. 

Συμπερασματικά, οι υποδομές υγείας στο Δήμο Παρανεστίου εμφανίζουν σημαντικότατες ελλείψεις. Το 
Κέντρο Υγείας λόγω των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν υπολειτουργεί και  βρίσκεται στα όρια της 
βιωσιμότητάς του. Ο Δήμος πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας προς του πολίτες και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υποδομές υγείας. Η ανάγκη αυτή 
γίνεται επιτακτικότερη εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ηλικιακά το μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού του Δήμου χρήζει ιατρικής βοήθειας. 
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Δεδομένου ότι η εξασφάλιση των συνθηκών υγείας των κατοίκων κάθε περιοχής θα πρέπει να αποτελεί 1η 

προτεραιότητα, κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος  τηλεϊατρικής το οποίο 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενίσχυσης των δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας που 
φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Παρανεστίου. Με την 
αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων με στόχο τη φυσική διασύνδεση των υφιστάμενων 
υγειονομικών και κοινωνικών δομών, το έργο φιλοδοξεί να πετύχει τη δημιουργία ενός δικτύου 
προστασίας για τους κατοίκους, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις δράσεις που υλοποιούνται 
επιτυχημένα εδώ και χρόνια από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Β. Γενική Περιγραφή 

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικό που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στις μονάδες 
«βοήθειας στο σπίτι» όσο και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να υποστηρίξουν τον 
πληθυσμό του Δήμου σε επίπεδο προληπτικής ιατρικής αλλά και πρωτοβάθμιας φροντίδας, 
αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα προβλήματα χωροταξίας και διαθεσιμότητας χώρων που αναφέρονται 
παραπάνω. Με τη λειτουργία του νέου συστήματος δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους να έχουν πιο 
άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας, ενώ και 
η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα διευκολυνθεί σημαντικά, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο υγειονομικής προστασίας που περιγράφεται θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα υποσυστήματα που θα λειτουργήσουν ενισχυτικά των δράσεων του Δήμου: 
 

Υποσύστημα 1: Ενιαία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με στόχο την αναβάθμιση των μέσων 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και την έγκαιρη γενική ενημέρωση και πληροφόρηση.  
Υποσύστημα 2: Μεταφερόμενο ΚΙΤ Τηλεϊατρικής για τη διενέργεαι βασικών εξετάσεων στο σπίτι 
των δικαιούχων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» αλλά και άλλων δημοτών, σε επικοινωνία 
με τους ιατρούς συμβούλους από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές δομές σε πραγματικό χρόνο . 
Υποσύστημα 3: Εγκατάσταση Σταθερής Μονάδας Τηλεϊατρικής, σε χώρο που θα καθορίσει η 
δημοτική αρχή με βάση τις επιχειρησιακές της ανάγκες, στα όρια του Δήμου Παρανεστίου Δράμας 
(ΚΑΠΗ ή σε κάποιο από τα Κέντρα Κοινότητας). Η Σταθερή Μονάδα Τηλεϊατρικής θα επιτρέπει τη 
διενέργεια βασικών ιατρικών εξετάσεων των δημοτών και αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό 
χρόνο με ιατρούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων από τριτοβάθμια νοσοκομεία αναφοράς 
(όπως λ.χ. το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ή άλλες δημόσιες υγειονομικές δομές που διαθέτουν 
σταθμούς ΣΤΙΣ2 του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής - ΕΔΙΤ) που διαθέτουν σήμερα υποδομές 
υποστήριξης συνεδριάσεων τηλεϊατρικής.   
Υποσύστημα 4: Μονάδες Τηλεφροντίδας για κατ’ οίκο παρακολούθηση ασθενών με ανάγκη 
συστηματικής καθημερινής παρακολούθησης 
Υποσύστημα 5: Ανάπτυξη Κέντρου Αναφοράς και παρακολούθησης για όλα τα παραπάνω 
υποσυστήματα 
Το Υποσύστημα 5 θα ολοκληρώνει τα  παραπάνω υποσυστήματα σε μία ενιαία ψηφιακή 
πλατφόρμα που περιλαμβάνει επιπρόσθετα: α) κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και 
επικοινωνίας με πολλαπλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένης και της τηλεδιάσκεψης, β) σύστημα 
ορισμού τήλε-ραντεβού με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, γ) σύστημα κεντρικής 
παρακολούθησης ιατρικών δεδομένων ασθενών για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών 
προβλημάτων, δ) δυνατότητα οργάνωσης και παρακολούθησης στοχευμένων δράσεων πρόληψης 
& προαγωγής υγείας όπως λ.χ. προληπτική εξέταση σε σχολεία, αθλητικά κέντρα κλπ., ε) 
δυνατότητα πολυμερούς διασύνδεσης με παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών (δημόσιους και 
ιδιωτικούς), δυνατότητα διασύνδεσης με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής.  

 

                                                           
2 ΣΤΙΣ: Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου, σύμφωνα με το πλαίσιο επιχειρησιακής λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου 

Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) 
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Το σύστημα  αναμένεται: 

Α) να βελτιώσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου 
Δράμας σε σχέση με την υλοποίηση σε μόνιμη βάση δράσεων πρόληψης υποστήριξης και προαγωγής της 
υγείας τόσο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού καθώς και στον γενικό πληθυσμό, 
Β) να αναβαθμίσει την οργανωμένη παροχή  Πρωτογενούς (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή 
ατυχημάτων)  και Δευτερογενή Πρόληψης (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση) 
μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών υγειονομικής μέριμνας που παρέχονται στις κοινωνικές δομές του 
Δήμου και τις υπόλοιπες δομές για ηλικιωμένους. 
Γ) να συμβάλει στη συστηματική καταγραφή και επιστημονική αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων 
που παράγονται στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών.  Όλες οι δράσεις θα έχουν 
μετρήσιμους στόχους και εκροές αποτελεσμάτων προκειμένου να συγκροτηθεί στρατηγική προληπτικής 
ιατρικής σε δημοτικό επίπεδο, με στόχο τόσο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού 
μεσομακροπρόθεσμα, όσο και την εφαρμογή στοχευμένων ενεργειών προστασίας του πληθυσμού σε 
ειδικές περιπτώσεις όπως λ.χ. η πανδημία του COVID-19 ή ακόμα και η εποχικές επιδημίες (λ.χ. γρίπη).  
Δ)  να προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Παρανεστίου Δράμας να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε έγκυρη και τοπικά προσαρμοσμένη πληροφόρηση για την πρόληψη και την 
προαγωγή της υγείας τους, ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη για το Δήμο τους. 

Γ. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή 

Το Έργο υλοποιείται μέσα από πέντε (5) διαφορετικά υποσυστήματα τα οποία διαθέτουν όμως ως βάση 
μία ενιαία παραμετρική εφαρμογή τηλεϊατρικής ή οποία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής 
στις επιχειρησιακές ανάγκες της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου Δράμας που θα κληθεί να 
το υποστηρίξει.  
Πιο αναλυτικά, τα υποσυστήματα υλοποίησης της δράσης είναι τα παρακάτω: 
 

Γ1. Εφαρμογή πρόληψης - προαγωγής υγείας για τους κατοίκους του Δήμου  
(Υποσύστημα 1) 

 
Η εφαρμογή αφορά σε σύστημα διαχείρισης και διάθεσης διαδραστικού περιεχομένου. Θα διαθέτει 
έκδοση για  όλους τους internet browsers και τη δυνατότητα λειτουργίας (responsive content) σε κινητές 
συσκευές που λειτουργούν σε περιβάλλον Android και iOS. Οι εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες δωρεάν 
αλλά οι χρήστες θα συνδέονται με προσωποποιημένη πρόσβαση αφού εγγραφούν στο σχετικό μητρώο 
του Δήμου και λάβουν κωδικούς πρόσβασης. Θα απευθύνεται δυνητικά σε όλους τους δημότες και 
κατοίκους του Δήμου  Παρανεστίου Δράμας έχοντας την κατάλληλη αρχιτεκτονική διαθεσιμότητας και 
μαζικής χρήσης. Θα αναπτυχθεί στη λογική του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου με θέματα 
προληπτικής ιατρικής και ευεξίας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση και τη σωστή 
πληροφόρηση των χρηστών με εύκολο διαδραστικό τρόπο, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα 
αυτοδιάγνωσης μέσω ερωτηματολογίων ή περιγραφικών οδηγιών. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει ανάλογα 
με το επιχειρησιακό μοντέλο που τελικά θα διαμορφωθεί τις παρακάτω λειτουργίες: 
o Πρόσβαση σε εκλαϊκευμένο διαδραστικό περιεχόμενο υγείας που προσαρμόζεται ανάλογα με τα 

θέματα ενδιαφέροντος (διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, διατροφή, αθλητισμός και τραυματισμοί 
κλπ.).  

o Πρόσβαση σε ερωτηματολόγια και πληροφορίες αυτοδιάγνωσης 
o Δυνατότητα επικοινωνίας (κατ’ ελάχιστον ανταλλαγή μηνυμάτων (ΙΜ) με το προσωπικό υποστήριξης 

και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψη μέσω σχετικής εφαρμογής). 
Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι πλήρως εξελληνισμένη και να έχει τη δυνατότητα να υποστήριξη 
περισσότερες γλώσσες.  
Ο στόχος είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο διασύνδεση των 
κατοίκων του Δήμου Παρανεστίου με τις δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας του Δήμου, χωρίς 
περιορισμούς και αποκλεισμούς. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση του αρχικού 
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περιεχομένου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες από την Αναθέτουσα Αρχή σε σχέση με το 
περιεχόμενο. 
 
 

Γ2. Εξοπλισμός για την αναβάθμιση του προγράμματος συστηματικών προληπτικών 
υγειονομικών ελέγχων κατ’ οίκον συμπληρωματικά του προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι» (Υποσύστημα 2) 

Το δεύτερο υποσύστημα αφορά στην ενίσχυση του επιτυχημένου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του 
Δήμου Παρανεστίου με τη δυνατότητα διενέργειας συστηματικών προληπτικών υγειονομικών ελέγχων 
κατ’ οίκο, με εξοπλισμό που θα έχει μαζί τους η κινητή μονάδα του Δήμου σε διασύνδεση (εξ’ 
αποστάσεως) με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για την παροχή συμβουλευτικών ιατρικών 
γνωματεύσεων. 
Στο σακίδιο της κάθε κινητής μονάδας περιλαμβάνεται: 

 Ταμπλέτα ή laptop με τηλεπικοινωνιακή σύνδεση data κινητής τηλεφωνίας με κάλυψη 
στην περιοχή (διάρκειας 24 μηνών από την ολοκλήρωση της Φάσης Β’ του Έργου) 

  Εφαρμογή τηλεϊατρικής 

 Ψηφιακός Ιατρικός εξοπλισμός με δυνατότητες απευθείας μετάδοσης δεδομένων στο 
ιατρικό προσωπικό υποστήριξης μέσω της ταμπλέτας :  

• Συσκευή μέτρησης ζωτικών σημείων (πίεση, οξυγόνο, θερμοκρασία, ζάχαρο) 
• HKΓ 
• Σπιρόμετρο 
• Στηθοσκόπιο 

Μέσω του μεταφερόμενου κινητού ΚΙΤ τηλεϊατρικής θα δίνεται η δυνατότητα για εξ αποστάσεως 
επικοινωνία με τους ιατρούς συμβούλους υποστήριξης του προγράμματος, των ομάδων που κάνουν τις 
επισκέψεις στους ασθενείς με χρήση τηλεδιάσκεψης και/ ή IM, σε έκτακτη και τακτική βάση. 
Η καταχώρηση και αποστολή βασικών υγειονομικών δεικτών ελέγχου από τον ιατρικό εξοπλισμό που 
προαναφέρθηκε θα πρέπει να γίνεται με εύκολο τρόπο και ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που 
προβλέπονται από το ιατρικό πρωτόκολλο για τον κάθε ασθενή. 
Τέλος, η εφαρμογή τηλεϊατρικής θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση περίληψης φακέλου ασθενούς, ο 
οποίος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ή με άλλες 
εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας που θα αναπτυχθούν στο μέλλον μέσω APIs (βάση HL7 και FΗRE).  
 
Το Έργο περιλαμβάνει  ένα (1) φορητό σταθμό τηλεϊατρικής που διασυνδέεται  μέσω  δικτύου δεδομένων  
(Wi-Fi  ή/και 4G/5G ανάλογα με τη διαθέσιμη σύνδεση),  με το Κέντρο Δεδομένων. Ο φορητός Σταθμός θα 
πρέπει να διαθέτει ένα ενοποιημένο σύστημα Τηλεδιάγνωσης που περιλαμβάνει: 

• Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται η εφαρμογή τηλεϊατρικής που ελέγχει τα 
ιατρικά όργανα και το σύστημα εικονοδιάσκεψης, 

• Σύστημα εικονοδιάσκεψης (κάμερα, οθόνη, σύστημα ήχου, κλπ.), 
• Σύστημα λήψης και μετάδοσης δεδομένων ιατρικών οργάνων από τους φορητούς Σταθμούς 

Τηλεϊατρικής στον Ιατρό Σύμβουλο. 
 

 

Γ.2.1. Υποστηριζόμενες Λειτουργίες  

Οι λειτουργίες που χρειάζεται να πραγματοποιούνται μέσω του λογισμικού τηλεϊατρικής είναι οι 
ακόλουθες: 
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 Δημιουργία αιτημάτων Τηλεδιάγνωσης από το φορητό Σταθμό Τηλεϊατρικής με δυνατότητα 
επιλογής του διαθέσιμου Ιατρού. 

 Εξυπηρέτηση αιτημάτων Τηλεδιάγνωσης από τον Ιατρό Σύμβουλο. 
 Μετάδοση δεδομένων – μετρήσεων και εικόνας από τα ιατρικά όργανα του φορητού σταθμό 

τηλεϊατρικής προς τον Ιατρό Σύμβουλο σε πραγματικό χρόνο. 
 Διεξαγωγή εικονοδιασκέψεων μεταξύ φορητών σταθμών και Ιατρού Συμβούλου 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 και αποστολής δεδομένων εξέτασης και 
γνωμάτευσης / ιατρικής συμβουλής μέσω e-mail ή SMS. 

 

Οι υπηρεσίες του φορητού σταθμού να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Δημιουργία εγγραφής με τα προσωπικά στοιχεία Ασθενούς (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, 
Ηλικία, Φύλλο, ΑΜΚΑ) και διασύνδεσης μέσω  API με την ΗΔΙΚΑ  για άντληση δημογραφικών 
δεδομένων 

• 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 τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

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

• Δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας (“chat”) μεταξύ φορητών σταθμών και Ιατρού Συμβούλου 
• Δυνατότητα εκτύπωσης εικόνων που παράγονται από τα ιατρικά όργανα 
• Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων της συνεδρίας Τηλεδιάγνωσης που περιλαμβάνει κατ΄ 

ελάχιστο τα εξής: 
o Ημερομηνία και ώρα 

o Στοιχεία Ασθενούς (Κωδικός, ονοματεπώνυμο, φύλλο, ηλικία, βάρος, ύψος, 
θερμοκρασία, πίεση, σφυγμός και SpO2) 

o Στοιχεία Συνοδού Ιατρού 

o Στοιχεία Σύμβουλου Ιατρού 

o Αιτία αιτήματος Τηλεδιάγνωσης 

o Δυνατότητα  αποστολής των  προσωπικών στοιχείων  και  των  ιατρικών μετρήσεων 
της  συνεδρίας σε συστήματα Ιατρικού Φακέλου Ασθενών, όποτε αυτά είναι 
διαθέσιμα από την ΗΔΙΚΑ  (Electronic Medical Record).  

 

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

 

Γ.2.2. Εφαρμογή τηλεϊατρικής 

Η εφαρμογή τηλεϊατρικής πρέπει να υλοποιεί τις εξής απαιτήσεις: 

 

• Να διασυνδέει το Διαγνωστικό Ιατρικό Εξοπλισμό του έργου και να μεταφέρει τα δεδομένα από 
τον φορητό σταθμό στον Ιατρό Σύμβουλο. 

• Η εφαρμογή τηλεϊατρικής θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 
o Εφαρμογή διαχείρισης ραντεβού που θα επιτρέπει: 

(1) Στους ιατρούς των ασθενών για να μπορούν να αιτηθούν ραντεβού με ιατρό 
σύμβουλο. 
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(2) Στους Ιατρούς/νοσηλευτικό προσωπικό που θα συνοδεύουν τους ασθενείς να 
διαμορφώσουν αίτημα για συνεδρία τηλεδιάγνωσης με  Ιατρό Σύμβουλο. 

(3) Δυνατότητα  στους ιατρούς να εισάγουν και να διαχειρίζονται το πρόγραμμα των 
εφημεριών Τηλεϊατρικής. 

(4) Δυνατότητα καταχώρησης πιστοποιημένων ιατρών και λοιπού προσωπικού 
χειριστών του συστήματος 

(5) Στατιστικά χρήσης ανά φορητό σταθμό και συνολικά, ανά ημέρα/μήνα καθώς και 
μέσο όρο διάρκειας των συνεδριών ανά τύπο (τηλεδιάγνωση, τηλεψυχιατρική, 
τηλεδιάσκεψη, τηλεεκπαίδευση) 

(6) Οδηγίες Χρήσης 
 Να έχει τη δυνατότητα αποστολής ψηφιακών εικόνων, των ιατρικών εργαλείων που θα 

είναι συνδεδεμένες με αυτή, υψηλής ποιότητας, κατάλληλων για ιατρικές εξετάσεις 
(ενδοσκοπίων).  

 Να επιτρέπει την τοπική αποθήκευση του φακέλου ασθενούς.  

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Ε. 
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Γ.2.3. Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός 

Ο Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός που θα προσφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος να περιλαμβάνει τα εξής:  

 

(1) Τηλεμετρικό Στηθοσκόπιο 

 Ευαισθησία σήματος: 4mV/Pa ή καλύτερο 

 Μείωση θορύβου: -35db ή καλύτερο 

 Διασύνδεση με Η/Υή  tablet: USB και/ή Bluetooth 

 Να είναι κατάλληλο τόσο για καρδιολογική και πνευμονολογική εξέταση (cardiac & 
pulmonary).  

 Να συνδέεται με το λογισμικό τηλεϊατρικής που θα προσφερθεί και να υπάρχει 
σχετική δήλωση συμβατότητας του κατασκευαστή του λογισμικού. 

 

  (2) Μόνιτορ Ενδείξεων Ζωτικών Σημείων και Ηλεκτροκαρδιογράφος  

 

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 
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 Μετρητή Ζαχάρου 

 

 

(3) Ψηφιακό Σπιρόμετρο 

Να διαθέτει δυνατότητα ενσύρματης ή/και ασύρματης (Bluetouth ή WiFi) διασύνδεσης με τον Η/Υ 
τηλεϊατρικής. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέτρησης παραμέτρων όπως: 
FVC,FEV1,PEF,FEV1%,FEF25,FEF75 κ.α. και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού παρουσιάζονται στους σχετικούς 
Πίνακες Συμμόρφωσης. 

 

Γ3. Σταθερή Μονάδα Τηλεϊατρικής (Υποσύστημα 3) 

Το τρίτο υποσύστημα αφορά σε μία (1)  σταθερή Μονάδα Τηλεϊατρικής, που θα εγκατασταθεί στα ΚΑΠΗ 
ή/και σε κάποιο από τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Παρανεστίου, με στόχο τη διενέργεια  βασικών 
ιατρικών εξετάσεων σε κατοίκους που επισκέπτονται το συγκεκριμένο χώρο. Η Σταθερή Μονάδα 
Τηλειατρικής θα επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τους ιατρούς 
συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων σε υγειονομικές μονάδες αναφοράς που θα καθοριστούν με βάση τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό. 
 
Η Σταθερή Μονάδα Τηλεϊατρικής θα  περιλαμβάνει: 

o Εύχρηστη εφαρμογή τηλεϊατρικής (σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή των παραγράφων Β.2.1. 
και Β.2.2.) για τη μεταφορά των δεδομένων της εξέτασης σε πραγματικό χρόνο, 

o Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας εικόνας και ήχου 
o Ιατρικά Όργανα για τη μεταφορά των ιατρικών δεδομένων (Μετρήσεων, εικόνας, ήχου) στον ιατρό 

σύμβουλο. 
o Υποδομή ψηφιακής ασφάλειας και διασύνδεσης 

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει να γίνεται η καταχώρηση και αποστολή βασικών υγειονομικών 
δεικτών ελέγχου (θερμοκρασία, οξυγόνο, πίεση κλπ.) για τους ασθενείς που εξετάζονται με εύκολο τρόπο 
ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας και πιο απαιτητικών εξετάσεων με ενδοσκόπια 
(ρινοσκόπιο, ωτοσκόπιο, δερματοσκόπιο κλπ.) ή συσκευή υπερήχων. Η εφαρμογή τηλεϊατρικής θα πρέπει 
να διασυνδέεται με την εφαρμογή των κινητών μονάδων (που αναφέρθηκε παραπάνω) και να 
περιλαμβάνει εκτός από τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν (φάκελο ασθενούς, διαλειτουργικότητα 
κλπ.), σύστημα υποστήριξης προγραμματισμού ραντεβού, διαχείρισης ασθενών  με σεβασμό στα 
οριζόμενα από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). 
 

Γ4. Υποσύστημα Τηλεφροντίδας για την κατ’ οίκο παρακολούθηση ασθενών με ανάγκη 
συστηματικής ημερήσιας παρακολούθησης (Υποσύστημα 4). 

Το τέταρτο υποσύστημα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες ασθενών για  συστηματική παρακολούθηση 
των ιατρικών τους δεδομένων και ενημέρωσης των ιατρών υποστήριξης τους σε πρωτοβάθμιο ή 
δευτεροβάθμιο επίπεδο, προκειμένου να λαμβάνουν τη σχετική καθοδήγηση. 
Το κάθε ΚΙΤ τήλε-φροντίδας θα περιλαμβάνει:  

o Ταμπλέτα με εφαρμογή τηλεϊατρικής (σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή των παραγράφων 
Β.2.1. και Β.2.2.) για τη μεταφορά των δεδομένων από τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο με 
ενσωματωμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας εικόνας και ήχου 
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o Εύχρηστη συσκευή ή συσκευές για τη διενέργεια ιατρικών μετρήσεων (πίεση, οξυγόνο, 
θερμοκρασία, καρδιακούς παλμούς, μέτρηση ζαχάρου) και μεταφορά τους στην εφαρμογή 
τηλεϊατρικής της ταμπλέτας 
 

Θα ζητηθούν δύο (2) ΚΙΤ Τηλεφροντίδας για την κατ’ οίκο παρακολούθηση ασθενών 
 
Για τις ανάγκες υποστήριξης όλων των υποσυστημάτων θα διατεθεί κατάλληλο λογισμικό που να 
επιτρέπει τη διαχείριση τους, με δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης των ιατρικών δεδομένων από 
μεγάλο αριθμό ασθενών μέσω κεντρικής κονσόλας η οποίο διαθέτει και γεωγραφικό υπόβαθρο. Η 
κεντρική εφαρμογή υποστήριξης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ειδοποιήσεων ανάλογα με τις 
παραμέτρους που θα καταχωρούνται για κάθε ασθενή παρέχοντας τη δυνατότητα για άμεση επικοινωνία 
μαζί του. Όλα τα παραπάνω υποσυστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής θα φιλοξενούνται σε κατάλληλα 
πιστοποιημένες υποδομές υπολογιστικού νέφους που θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και 
διαθεσιμότητας. 
Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 
τη λειτουργία του Έργου από την πλευρά των ιατρών συμβούλων (ιατρική υποστήριξη συστήματος): είτε 
μέσω συμβεβλημένων ιατρών, είτε μέσω διασύνδεσης με δημόσιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες 
δομές υγείας, Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσωποποιημένη πρόσβαση των ιατρών 
που θα συμμετέχουν εξ αποστάσεως από την εφαρμογή τηλεϊατρικής όλων των υποσυστημάτων.  
 

Γ5. Ανάπτυξη Κέντρου Αναφοράς για όλα τα παραπάνω υποσυστήματα (Υποσύστημα 5). 

Το πέμπτο υποσύστημα αφορά στη δημιουργία κέντρου αναφοράς για όλες τις μονάδες τηλεϊατρικής και 
τηλεφροντίδας. Το κέντρο αναφοράς θα δημιουργηθεί σε χώρο του Δήμου Παρανεστίου και θα 
περιλαμβάνει εποπτικό εξοπλισμό (οθόνες, υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακά μέσα) συνδυασμένα επάνω 
στο κεντρικό λογισμικό τηλεφροντίδας και τηλεϊατρικής με στόχο των συντονισμό των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.   
 
Βασική σχεδιαστική αρχή της λύσης είναι η ολοκλήρωση όλων των υποσυστημάτων τηλεϊατρικής με τη 
χρήση μίας ενιαίας πλατφόρμας που θα ενσωματώνει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες (σύμφωνα με την 
ανωτέρω περιγραφή των παραγράφων Β.2.1. και Β.2.2.). 
Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέσω του 
λογισμικού τηλεϊατρικής (ενιαία πλατφόρμα τηλεϊατρικής), να υποστηρίξει τη λειτουργία του Έργου από 
την πλευρά των ιατρών συμβούλων (ιατρική υποστήριξη συστήματος), τόσο μέσω συμβεβλημένων 
ιατρών, όσο και μέσω διασύνδεσης με δημόσιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες δομές υγείας.  
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσωποποιημένη πρόσβαση των ιατρών που θα 
συμμετέχουν εξ αποστάσεως από την εφαρμογή τηλεϊατρικής όλων των υποσυστημάτων.  
 
Στα πλαίσια του Έργου ζητείται τέλος η εξασφάλιση οριζόντιων λειτουργιών και υπηρεσιών όπως: α) 
εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού, β) πιλοτική λειτουργία, γ) εξασφαλισμένο επίπεδο 
εγγύησης και συντήρησης λειτουργίας, δ) ανοικτό πλαίσιο διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα που 
θα ζητηθούν. 
 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα είναι έξι (6) μήνες. Ένας (1) μήνας αφορά στην υλοποίηση 
της μελέτης εφαρμογής,  (3) τρεις μήνες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και δύο (2)  μήνες πιλοτική 
λειτουργία και εκπαίδευση σωρευτικά. 
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Δ. Υπηρεσίες Φιλοξενίας συστημάτων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η φιλοξενία όλων των συστημάτων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους 
(cloud) που να τηρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές διαθεσιμότητας και ασφάλειας. Ειδικότερα 
απαιτείται: 

 

 Πιστοποιημένο Datacenter το οποίο βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χωρίς να λαμβάνει 
χώρα κάποια διασυνοριακή ροή δεδομένων.) 

 

 Datacenter στο οποίο θα πιστοποιημένο με ISO/IEC 27001:2013 (ή νεότερης χρονολογίας) και ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 (ή νεότερης 
χρονολογίας). 

 

 Ξεχωριστή τοποθεσία Datacenter με φυσική ασφάλεια εγκεκριμένου προσωπικού  
 

 Ισχυρή διαδικασία αξιολόγησης για την πρόσβαση στην υποδομή του Datacenter. 
 

 Συστήματα ισχυρής αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση στο Datacenter. 
 

 Συστήματα εντοπισμού και σήμανσης παραβιάσεων ασφάλειας. 
 

 Παρακολούθηση και καταγραφή 24x7 σύννομη με τις αρχές και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 Αυτονομία και δικλείδες διαθεσιμότητας μέσω πλεονάζοσουν συστημάτων για α. Ηλεκτρισμό, 
Ψύξη, Πυροπροστασία, Διασυνδεσιμότητα (γραμμές διαδικτύου), Πληροφοριακών Συστημάτων 
κ.α. 

 

 Υψηλό επίπεδο προστασίας μέσω πλεονάζουσας L2 και L3 Αρχιτεκτονικής Δικτύου 
(συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και ανταλλαγής των δεδομένων). 

 

 Διαβαθμισμένη φυσική και λογική πρόσβαση μέσω συστημάτων ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλου. 
 

 Διαθεσιμότητα της υποδομής άνω του 99,00% 
 

 

Ε. Οριζόντιες Προδιαγραφές 

 

Δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η Διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για 
αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, όπως πχ συστήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το 
Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση (ΗΔΙΚΑ) κλπ. πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. 
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Η εφαρμογή τηλεϊατρικής  που θα προσφερθεί, θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ώριμη και 
δοκιμασμένη πλατφόρμες συστημάτων που να διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η 
υποστήριξη και συντήρησή της. Η πλατφόρμα τηλεϊατρικής θα πρέπει να ακολουθεί ευρέως διαδεδομένα 
ανοικτά πρότυπα τεχνολογιών ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η δια-λειτουργικότητα του συστήματος όσο και 
η προσαρμογή του στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις  

 

 

Ε.1.  Ποιότητα Υπηρεσίας 

 

Η Ποιότητα Υπηρεσίας είναι ένα κρίσιμο εσωτερικό στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία του δικτύου 
τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας που θα αναπτυχθεί. Το δίκτυο θα μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο 
δεδομένα εικόνας υψηλής ευκρίνειας, φωνής και οπτικo- ακουστικά σήματα τηλεμετρίας πάνω από ένα 
δίκτυο μεταγωγής πακέτων (ΙΡ). Το δίκτυο τηλεϊατρικής του Δήμου Παρανεστίου θα πρέπει να 
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 / 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 
(σημείο εξέτασης ασθενούς και σημείο παρουσίας ιατρού συμβούλου). 

 

 Πολυμέσα 
Η κίνηση πολυμέσων παράγεται από την μέτρηση ιατρικών δεδομένων. Αποτελεί ροή δεδομένων 
εικόνας και ήχου μέσω της Μονάδας Τηλεϊατρικής που βρίσκεται στο σημείο του Ασθενούς και 
κατευθύνεται πάντα προς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (που δεν αποτελεί αναγκαστικά αντικείμενο 
του παρόντος έργου3), ευρισκόμενο στον σημείο παρουσίας του Ιατρού Συμβούλου. 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, κρυπτογραφημένη 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 besteffort. 

 

                                                           
3 εκτός από τις περιπτώσεις που ο Ιατρός Σύμβουλος χρησιμοποιεί κάποιο από τα υποσυστήματ του Έργου 

(Υποσύστημα 2 έως 4). 
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Η υλοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσίας στο δίκτυο τηλεϊατρικής πρέπει να αναπτύσσεται στους εξής 
άξονες: 

 

o Ταξινόμηση και μαρκάρισμα πακέτων (classification, marking). 
o Αστυνόμευση πακέτων (policing). 
o Διαχείριση αναμονής (queueing). 
o Μορφοποίηση (shaping). 
o 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 πρωτόκολλο Differentiated Services CodePoint (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. 

 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 ClassSelector 4 (CS4) DSCP AssuredForwarding 
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 
LowLattencyQueue (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 

Δεν συνιστάται 
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εύρους ζώνης είναι αμελητέα. 

LinkFragmentation and 
Interleaving 

Δεν συνιστάται η ενεργοποίηση 
LFI, διότι προσθέτει jitter. Δεν συνιστάται 

 

Πίνακας – Συνιστώμενες τεχνικές Ποιότητας Υπηρεσίας 

 

 

Ε.2.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   

Εικόνα Τηλεδιάσκεψης 3.000-4.000 936-2250 

Ήχος Τηλεδιάσκεψης 64 64 

Εικόνα Συνεργατικότητας 500 100-500 

Ήχος 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 

Μετάδοση εικόνας 1.200 1.200 

Ζωτικά σήματα 50 50 

Σύνολο ιατρικών ψηφιακών δεδομένων 
εξετάσεων 2.750 2.750 
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Συνολικό εύρος ζώνης σταθμού 
(συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης 
20%) 

7.000-8.000 4.300-6.400 

Πίνακας - Απαιτήσεις εύρους ζώνης δικτύου  

 

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 

Ένα 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 πρωτοκόλλου 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%. 

 

Διευκρινίζεται πως για τη διασύνδεση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής θα προσφερθούν υφιστάμενες 
ευρυζωνικές συνδέσεις της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός και εάν υπάρχει άλλη συγκεκριμένη πρόβλεψη για 
κάποιο από τα υποσυστήματα ( 

 

Ε.3.  Διαλειτουργικότητα 
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Προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική διασύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα συστήματα, 
πρέπει ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του να βασιστούν στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ). Πιο 
συγκεκριμένα: 

 

1. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική δικτύου θα πρέπει να εξασφαλίζει την επικοινωνία με εξωτερικά IP 
δίκτυα τηλεδιάσκεψης ιδιαίτερα αυτά του Υπουργείου Υγείας (βασισμένα σε H.323 ή SIP) 

2. Το λογισμικό τηλεϊατρικής θα πρέπει να διαλειτουργεί πλήρως με το λογισμικό τηλεϊατρικής του 
ΕΔΙΤ τόσο σε σχέση με τις διαδικασίες όσο και με το σύνολο των λειτουργικών χαρακτηριστικών. 
Πιο συγκεκριμένα, το νέο λογισμικό που θα προταθεί από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα για: 

 Διαχείριση ασθενών / ανάσυρση ασθενών από κεντρική βάση δεδομένων. 
 Άνοιγμα – Κλείσιμο και διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών από κεντρική 

βάση δεδομένων. 
 Είσοδο και έξοδο από τηλεραντεβού. 
 Διαχείριση συστήματος ραντεβού (κλείσιμο ραντεβού με επικαιροποίηση 

κεντρικής εφαρμογής / ενημέρωση ιατρών / ακύρωση ραντεβού). 
 Διαχείριση (άνοιγμα / κλείσιμο ) συστήματος τηλεδιάσκεψης ΕΔΙΤ. 
 Λήψη και αποστολή δεδομένων από ιατρικό όργανα. 

 

3. Το σύστημα τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να διαλειτουργεί πλήρως με το σύστημα τηλεδιάσκεψης 
του Υπουργείου Υγείας (πρώην σύστημα τηλεδιάσκεψης του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας  (ΕΚΕΠΥ). 

 

Ο ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει στο πλαίσιο της τεχνικής τους προσφοράς,  αναλυτικό διαθέσιμο 
REST API και sandbox, προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση με το ΕΔΙΤ όπως παρουσιάζεται 
παραπάνω. Κατά τη φάση αξιολόγησης τεχνικών προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει 
επίδειξη συμβατότητας με βάση το REST API που έχει συμπεριληφθεί στην τεχνική λύση. 

 

Ε.4. Γενική αρχιτεκτονική εφαρμογών 

 

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν πρέπει να βασίζονται σε αποδεδειγμένα ώριμες και δοκιμασμένες 
πλατφόρμες συστημάτων και να διασφαλίζουν ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και 
συντήρησή τους. Οι πλατφόρμες 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 (PresentationLayer) από το επίπεδο των αντικειμένων 
της εφαρμογής (ApplicationLayer) και των αλληλεπιδράσεων με τη Βάση Δεδομένων 
(DataAccessLayer). 

 Υποστήριξη ευρέως διαδεδομένων αρχιτεκτονικών υλοποίησης εφαρμογών  
 Υποστήριξη προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (ApplicationProgrammingInterface, ΑΡΙ) και 

γενικότερα ενός μοντέλου αντικειμένων (ObjectModel ή CustomizationWorkbench) ώστε να είναι 
δυνατή η επέκταση της εφαρμογής από προγραμματιστές του Οργανισμού  
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 Υποστήριξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών και προτύπων για διασύνδεση, επικοινωνία και 
διαλειτουργικότητα:  

o Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα μέσω υποστήριξης των πρωτοκόλλων SOAP, 
WSDL, UUDI, HL7, DICOM 

o Υποστήριξη πρωτοκόλλων τεχνολογίας TCP/IP σε επίπεδο δικτύου και εφαρμογής (IPv4, 
DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAPv3) 

 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). 

 

Ε.5.  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: 

1. Πιστοποίηση ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης. 
2. Ασφάλεια μετάδοσης δεδομένων. 
3. Ιδιωτικότητα του ασθενούς. 

 

Ε.5.1. Πιστοποίηση ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης 
 

Η πρόσβαση στο δίκτυο τηλεϊατρικής ελέγχεται με πιστοποίηση μέσω του GOV.gr. Η ομάδα διαχείρισης 
του δικτύου πρέπει να διαμορφώσει την πολιτική ασφαλείας σε σχέση με τα όσα ορίζονται από το πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας του GOV.GR. Τυχόν δοκιμαστικοί κωδικοί για εκπαιδευτικούς λόγους πρέπει να 
μπλοκάρονται και να ενεργοποιούνται με προσοχή και μόνο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

Ε.5.2. Ασφάλεια μετάδοσης 
 

Το σύστημα τηλεϊατρικής πρέπει να διασφαλίζει τη μετάδοση των δεδομένων του ασθενούς μέσα από το 
δίκτυο. Για την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών μέσα από το δίκτυο τηλεϊατρικής, πρέπει να 
πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Χρήση του προτύπου HTTPS. 
 Αυτόματη αναδρομολόγηση από HTTP σε HTTPS. 
 Η πρόσβαση στους διαφόρους φακέλους πρέπει να είναι δυνατή μόνο με κρυπτογράφηση SSL. 
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εγγραφής συμβάντος, κλείσιμο ραντεβού και ταυτοποίησης μέσω 

ιστού πρέπει να είναι επίσης ασφαλής. 
 

Ε.5.3. Ιδιωτικότητα ασθενούς 
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. 
Τέλος, διευκρινίζεται πως το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει με 
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αυστηρότατες διαδικασίες εξασφάλισης της ασφάλειας και ακεραιότητας της λειτουργίας σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πολύ πριν την καθολική εφαρμογή του GDPR.  

 

Ε.6.  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: 

Ε.6.1. Χρήση Τεχνολογικών Standards-Portability 
Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση να είναι συμβατές με διεθνώς αναγνωρισμένα 
standards (όπως HTML, XML, LDAP κλπ.). 

Ε.6.2. Χρήση σύγχρονων/Δοκιμασμένων Τεχνολογιών 
Η υλοποίηση να βασιστεί σε σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο, ανθεκτικότητα στο χρόνο, αξιοπιστία και επεκτασιμότητα.  

Ε.6.3. 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. 

Ε.6.4. 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 πρόσβαση να 
υποστηρίζεται από δημοφιλή προγράμματα πλοήγησης (WebBrowsers), όπως InternetExplorer, 
MozillaFirefox, Chrome 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. 

Ε.6.5. Συντηρησιμότητα-Επεκτασιμότητα (Maintainability/Extensibility) 
Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εφαρμογής να εξασφαλίζουν την εύκολη 
συντήρησή της και να επιτρέπουν την επέκταση της λειτουργικότητάς της με την προσθήκη επιπλέον 
υποσυστημάτων που θα καλύψουν πιθανές μελλοντικές ανάγκες. 

 

 

ΣΤ. Φάσεις Έργου, Παραδοτέα  και Χρονοδιάγραμμα, Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 
υλοποίησης του έργου 

 

ΣΤ.1. Φάσεις του Έργου 

 

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

 

ΣΤ.1.1. 1η Φάση 
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Μήνας Έναρξης 

 

1ος Μήνας Λήξης 

 

1ος (τέλος 1ου μήνα) 

Τίτλος Φάσης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 

 

Στόχοι Φάσης:  

Στόχος 1:  Κατανόηση της υφιστάμενης λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου 

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 αντικειμένου, 

συμπεριλαμβανομένου των Αναλυτικών Σχεδίων Εγκατάστασης του Εξοπλισμού. 
 Σύνταξη αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης του έργου, εντοπισμός του 

«CriticalPath» 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 πλάνου ενημέρωσης του κοινού. 
 Πλάνο Δοκιμών του συστήματος. 

 

Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέο 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 τέλος 1ου μήνα) 
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ΣΤ.1.2. 2η Φάση 

 

Μήνας Έναρξης 2ος  Μήνας Λήξης 2ος  

Τίτλος Φάσης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

 

Στόχοι Φάσης:  

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

Στόχος 2: Διασύνδεση και λειτουργία συστημάτων 

 

 

Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

 

H 2η Φάση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού 
και του απαραίτητου λογισμικού για την λειτουργία του συστήματος 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 Δήμου 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα σημεία εγκατάστασης. 

 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία του συστήματος, θα 
πραγματοποιηθούν δοκιμές και έλεγχοι διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με βάση τη Μελέτη 
Εφαρμογής (Π1). 

 

 

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: 

 

Π2:Παράδοση όλων των Υποσυστημάτων σε λειτουργία (τέλος μήνα 2ου) 

 

 

ΣΤ.1.3. 3η Φάση 

 

Μήνας Έναρξης 3ος Μήνας Λήξης 3ος(15 ημέρες) 

Τίτλος Φάσης «Εκπαίδευση Προσωπικού» 
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Στόχοι Φάσης:  

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

 

 

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. 
 Στην εκπαίδευση για τη διαχείριση/ χρήση του συστήματος. 

 

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

 

Π3: Εκπαιδευτικό Υλικό εκπαιδευομένων ανά κατηγορία εκπαιδευομένου σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή συμπεριλαμβανομένων των Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων (μήνας 
παράδοσης 1ο δεκαπενθήμερο  μήνα 3ου) 

 

Π4: Λίστα εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων χρηστών (μήνας παράδοσης 3ος) 

 

ΣΤ.1.4. 4η  Φάση 

 

Μήνας Έναρξης 3ος (15 ημέρες) Μήνας Λήξης 3ος  

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 jobtraining για τους χρήστες του συστήματος, προκειμένου να 
εξοικειωθούν το συντομότερο στην λειτουργία του συστήματος. 
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Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): 

Η 4ηΦάση αποτελεί την Πιλοτική Λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια της οποίας 
τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 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. 

 

 

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

 

Π5: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας, η οποία να περιλαμβάνει παρουσίαση των Προβλημάτων 
και των τρόπων Επίλυσης τους (μήνας παράδοσης 3ος) 

 

 

ΣΤ.2. Πίνακας Παραδοτέων 

 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 
Παραδοτέου4 

Μήνας Παράδοσης5 

Π1 Μελέτη Εφαρμογής, Μελέτη Μ1 

Π2 
Παράδοση όλων των 

Υποσυστημάτων σε λειτουργία 
Εξοπλισμός και 
Λογισμικό σε 

λειτουργία 

 

Μ2 

Π3 Εκπαιδευτικό Υλικό Ηλεκτρονικά 
αρχεία 

Μ3 

Π4 
Λίστα εκπαιδευμένων και 
πιστοποιημένων  χρηστών 

Ηλεκτρονική 
Λίστα – 

Μητρώο 

Μ3 

Π5 Αναφορά Πιλοτικής 
Λειτουργίας 

Αναφορά Μ3 

 

 

 

 

 

                                                           
4Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 

5Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου 
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Ζ. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών υλοποίησης του έργου 

 

Ζ.1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

 
Το προσωπικό  και οι συμμετέχοντες στην συγχρηματοδοτούμενη δράση πρέπει να εκπαιδευτούν στην 
χρήση και λειτουργία του συστήματος. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα πρέπει να λάβουν χώρα είτε στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου, είτε συνδυαστικά με εξ’ αποστάσεως αποκλειστικά μέσω του νέου 
συστήματος. Η εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό των απαιτήσεων εκπαίδευσης ανά 
κατηγορία συμμετέχοντα όπως θα οριστικοποιηθεί στην 1η Φάση του έργου (Μελέτη Εφαρμογής). 

Τέλος πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης εκπαίδευση και πιστοποίηση αριθμού χρηστών 
(ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού) που θα υποδειχθεί για την  Υποστήριξη Λειτουργίας του 
συστήματος. 

 

Ζ.2. Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

 
Στις υπηρεσίες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο: 

 Έκδοση δελτίου τύπου και διανομή του στον τοπικό και ειδικό τύπο και στα κοινωνικά δίκτυα 
 Παραγωγή Ενημερωτικής Πλακέτας για το σταθμό σταθερής εγκατάστασης (σχετικό υπόδειγμα θα 

παραδοθεί στον ανάδοχο). 
 

Ζ.3. Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας του συστήματος,  τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος του Ανάδοχου 
θα είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου –σε συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου-  να υλοποιήσουν τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών. 
 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 
 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού 
 Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού. 
 Επιβεβαίωση διασυνδεσιμότητας και υλοποίησης σεναρίων χρήσης  

 

Ζ.4. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης για τον εξοπλισμό, για τις άδειες χρήσης έτοιμου λογισμικού 
εφαρμογών και λογισμικού συστήματος είναι δύο  (2) 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 παρέχονται δωρεάν. 
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Περίοδος Εγγύησης – Υπηρεσίες Εγγύησης  

Τίτλος Υπηρεσίας Εγγύησης Περιγραφή Υπηρεσίας Εγγύησης 

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  
 

 

Ζ.5. Υπηρεσίες Συντήρησης 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να περιλάβει στην προσφορά του τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης του 
υλοποιημένου έργου: 

 

Ζ.5.1. Συντήρηση εξοπλισμού 

 

- 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. 

 

Ζ.5.2. Συντήρηση λογισμικού 

 

- 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.  

2. Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού. 
3. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων λογισμικού. 
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Ζ.5.3.  Συντήρηση συστήματος συνολικά 

 

- Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Τεχνικού Helpdesk. 
- On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας 

και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Τεχνικό Helpdesk αναδόχου), 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  
- Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα 

 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών Συντήρησης  παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες 
Συμμόρφωσης  

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης δεν αποτελεί μέρος της υφιστάμενης σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή, η 
έχει δυνατότητα να συνάψει ξεχωριστή σύμβαση συντήρησης με τον ανάδοχο, εφόσον αυτή το επιθυμεί. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης συντήρησης ορίζεται σε δύο έτη και αρχίζει μετά τη λήξη της 
περιόδου εγγύησης.  

Περίοδος Συντήρησης – Υπηρεσίες  

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  
 

 

Η. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 

Η.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 
1ηΦάση «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. 
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Επίσης στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής ο Ανάδοχος πρέπει να επικαιροποιήσει την υφιστάμενη 
κατάσταση του εξοπλισμού σε συνεργασία με την Ε.Π.Π.Ε. Η τελική κατανομή του εξοπλισμού ανά σημείο 
και των σχετικών αδειών χρήσης θα πρέπει να προταθεί από τον Ανάδοχο στον οδηγό  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: 

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

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

3) των πιθανών κινδύνων του Έργου και του σχεδίου αντιμετώπισής τους, 
4) των επί μέρους βημάτων για την ομαλή διεξαγωγή του Έργου (εγκατάσταση, δοκιμές – έλεγχο 

λειτουργίας, κτλ.) 
 

Η.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 οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές 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 Κινδύνων 
- Διασφάλιση Ποιότητας 
- 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. 

 

Η.3. Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης του Έργου 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου 
εξοπλισμού, λογισμικού και αδειών χρήσης στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ.  του Δήμου Παρανεστίου  

 

Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης υποχρεούται: 

- να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία 

ΑΔΑ: 61Ω7ΟΕ7Δ-ΞΟΧ





 
Σελίδα 77 

- 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 ποσοτική παραλαβή του και τη σχετική υπογραφή των 
παραστατικών ποσοτικής παραλαβής (Δελτία αποστολής κλπ), ο Ανάδοχος.  

 

Η.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 
- 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. 
 

Η.5. Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων 
και Έργου 

 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία του συστήματος, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν δοκιμές και έλεγχοι λειτουργίας των νέων σταθμών τηλεϊατρικής του συστήματος 
βάσει του Πλάνου Δοκιμών που οριστικοποιήθηκε στην Φάση Α., 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 υλοποιήθηκε. 

Η επιτυχής διεξαγωγή των δοκιμών ελέγχου και η έγγραφη 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. 
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Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ 
διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) 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 δέκα 
(10) 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 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, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής 

Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού και 
Συστήματος Τηλεφροντίδας Και Τηλεϊατρικής»  στο πλαίσιο του έργου “SMART_MED” του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014 – 2020». 
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 89.652,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2022  με Κ.Α. 60/7131.01   
 Θα χρηματοδοτηθεί από το έργο “SMART_MED” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014 – 2020» 
 Εργοδότης/Φορέας στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παρανεστίου 
 Ανάδοχος δε ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία  και θα πρέπει να 

είναι ικανός να την εκτελέσει.  

Άρθρο 2Ο Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

9. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

10. της με αρ. 64233 (Β’ 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
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επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

12. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ. 

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

19. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

26. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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Άρθρο 3Ο Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Προϋπολογισμός. 
 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Τεχνική Έκθεση. 
 Οικονομική Προσφορά. 
 H Διακήρυξη 

Άρθρο 4Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

Άρθρο 5Ο Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου αρμοδίου 
Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το 
αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της Σύμβασης στο 
Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της 
παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση 
και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί 
να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική 
και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του Φορέα. 

Άρθρο 6Ο Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 
Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό 
του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 
 

Άρθρο 7Ο Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος 
ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια 
του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω 
ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
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Άρθρο 8Ο Αναθεώρηση Τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 9Ο Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τρόπους που ο Ανάδοχος έχει 
ορίσει σαφώς στην Οικονομική του Προσφορά: 

 

1.Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

2. Α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής 
Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) και συνολικού ποσού 
υπολογιζόμενου με βάση τα οριζόμενα στο Νόμο  4156/2013 άρθρο 4 παρ. 1α. Η παραπάνω προκαταβολή 
θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "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 έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής 
Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3) και συνολικού ποσού 
υπολογιζόμενου με βάση τα οριζόμενα στο Νόμο 4156/ 2013 άρθρο 4 παρ. 1α. Η παραπάνω προκαταβολή 
θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "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) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 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 πραγματοποιηθεί η παραλαβή 
της Φάσης 4 «Πιλοτική Λειτουργία» 

Γ) Το υπόλοιπο (40%) του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή 
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(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 δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή της Φάσης 1 
«Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρμογής». 

Β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την παραλαβή των Φάσεων 2 
«Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού στους φορείς»  

Γ) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του 
Έργου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής   από την αρμόδια υπηρεσία.  

Άρθρο 10Ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα. 

Άρθρο 11Ο Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται  για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………………………………..υπέρ της επιχείρησης ………………………., με Α.Φ.Μ…………………….και  Δ/νση 
………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………………………………                           για την:  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες  
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ 
της επιχείρησης………………………………………………………….με Α.Φ.Μ……………………, Δ/νση 
…………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 
………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την : 

σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. ……./…………….. διακήρυξή σας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.  

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 
επιστροφή της σ΄ εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ………………… 

ΠΡΟΣ : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΡΩ…………………………………………….. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου : (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο)………………..(ΑΦΜ)……………(Δ/νση)………….} ή  

{Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία)………………….., (ΑΦΜ)…………..(Δ/νση)…………} ή  

{Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

Α) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Β) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

Γ) (πλήρη επωνυμία)………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 

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 στην  

συνολικής αξίας……………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό …………………………διακήρυξη της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

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, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησή σας σας, μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα είναι διάρκειας ……………………..και 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  

 

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 15 % 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 για εκτέλεση 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. 

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) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 89.652,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Του   _______________________________________________ 

 Έδρα ______________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός __________ 

Τηλέφωνο ___________________________________________ 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω γενικής υπηρεσίας  προσφέρω: 

Α/ Α Περιγραφή Τύπος 

Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική 
αξία με ΦΠΑ 

(€) 
Ελάχιστη 

 

Προσφερό
μενη 

 

Τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 

1.1 Εφαρμογή Τηλεϊατρικής για 
Κινητές Συσκευές  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 

1 τεμ.      

1.2 

Κινητή (μεταφερόμενη) 
εξεταστική μονάδα για το 

πρόγραμμα: "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ" 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 
1 τεμ.  

    

1.3 Σταθερή Μονάδα Τηλειατρικής 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 
1 τεμ.  

    

1.4 Ανάπτυξη Κέντρου Αναφοράς 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 

1 τεμ.  

    

1.5 
Υπηρεσίες  εγκατάστασης  

παραμετροποίησης  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 μήνες  

    

1.6 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Α/Μ  
    

1.7 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ για έλεγχο ΩΡΛ, 

Δερματοσκόπιο και 
Οφθαλμοσκόπιο 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 
1 τεμ.  

    

1.8 

ΗΟΜΕ CARE σύστημα για 
τακτικό έλεγχο ασθενών με 

χρόνιες παθήσεις χωρίς 
παρουσία ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού με εξ' αποστάσεως 
υποστήριξη παρακολούθησης 

24 μήνες 

ΕΦΑΠΑΞ 2 τεμ.  

    

    ΣΥΝΟΛΟ:       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Θ.1.Λογισμικό Τηλεϊατρικής (Για όλα τα υποσυστήματα Σταθερές & Κινητές Μονάδες 
Τηλεϊατρικής, ΚΙΤ Τηλεφροντίδας και Κέντρο Αναφοράς ) 

 

 
Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Τεχνικά  χαρακτηριστικά & λειτουργικές 
προδιαγραφές λογισμικού τηλεϊατρικής  

      

1.  
Αριθμός αδειών χρήσης λογισμικού ανά κατηγορία 
χρήσεων: Σταθερές & Κινητές Μονάδες 
Τηλεϊατρικής, ΚΙΤ Τηλεφροντίδας και Κέντρο 
Αναφοράς 

ΝΑΙ  
Να αναφερθεί ο 

αριθμός 

Τουλάχιστον 5 
(πέντε) 

  

2.  

Αριθμός αδειών χρήσης λογισμικού για ιατρούς 
υποστήριξης 

ΝΑΙ  
Να αναφερθεί ο 

αριθμός 

Τουλάχιστον 5 
(πέντε) 

  

3.  Να αναφερθεί έκδοση και εταιρεία κατασκευής NAI   

4.  H προσφερόμενη έκδοση να είναι η πιο πρόσφατη 
σταθερή έκδοση της εταιρείας (latest stable release). 

ΝΑΙ   

5.  Να παρέχεται ευελιξία στην ανανέωση της 
αδειοδότησης του λογισμικού με δυνατότητα 
αλλαγής στον αριθμό και τον τύπο των αδειών 
χρήσης  

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικά χαρακτηριστικά    

6.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει την 
απομακρυσμένη ιατρική εξέταση τόσο σε απευθείας 
σύνδεση όσο και σε δεύτερο χρόνο. 

NAI 
  

7.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει λύση web 
based video conferencing  ΝΑΙ 

  

8.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει Dicom viwer ΝΑΙ   

9.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία 
μέσω API και HL7 

NAI   

10.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει SSO ΝΑΙ   

11.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει λύση 
δημιουργίας ιατρικού τηλεραντεβού τόσο σε 
απευθείας σύνδεση όσο και προγραμματισμένη 

NAI 
  

12.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία 
σημειώσεων και συνταγών  

ΝΑΙ   

13.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση 
(δημιουργία, δημοσίευση και συλλογή απαντήσεων) 
ιατρικών ερωτηματολογίων 

ΝΑΙ 
  

14.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει σχολιασμό σε 
πραγματικό χρόνο ΝΑΙ 

  

15.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει την κοινή χρήση 
εικόνων και ταυτόχρονα να επιτρέπει τροποποιήσεις 
και σημειώσεις επάνω σε αυτές τις εικόνες 

NAI 

  

16.  Η εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα 
για την αποθήκευση των εικόνων που λαμβάνονται 

ΝΑΙ   
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Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

κατά τη διάρκεια της ιατρικής τήλε-εξέτασης 

17.  Η εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα 
ιεράρχησης ραντεβού ιατρικής τήλε-εξέτασης 

ΝΑΙ 
  

18.  Η διαδικασία αίτησης ιατρικής τήλε-εξέτασης πρέπει 
να περιλαμβάνει σύστημα για την επιλογή του 
γιατρού ή της ειδικότητας 

ΝΑΙ 
  

19.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία 
ομάδων χρηστών και ειδικοτήτων 

NAI 
  

20.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει την ειδοποίηση 
μέσω ειδοποιήσεων SMS και e-mail 

ΝΑΙ 
  

21.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει μια εφαρμογή 
ανταλλαγής μηνυμάτων και συνομιλίας 

ΝΑΙ 
  

22.  Η ιατρική τήλε-εξέταση πρέπει να επιτρέπει την 
εκπόνηση αναλύσεων και εκθέσεων για κάθε ένα 
από τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της ιατρικής εξέτασης 

NAI 

  

23.  Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει τη χρήση 
κοινόχρηστων αρχείων ΝΑΙ 

  

24.  Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση της 
κωδικοποίησης ICD10 

ΝΑΙ   

25.  Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι  συμβατή με τον 
ιατρικό εξοπλισμό που θα προσφερθεί και να 
παρασχεθεί διαθέσιμα εναλλακτικά μοντέλα άλλων 
κατασκευαστών ιατρικού εξοπλισμού (2 ανά είδος)  

ΝΑΙ 

  

26.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα προφίλ χρηστών: 

ΝΑΙ 
  

 - Διαχειριστής ΝΑΙ   

 - Ιατρός ή Νοσηλευτής Πεδίου ΝΑΙ   

 - Ιατρός Σύμβουλος ΝΑΙ   

 - Συντονιστικό Κέντρο  ΝΑΙ   

27.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει μια πύλη 
ασθενούς κάτω από την ίδια διεπαφή χρήστη 

ΝΑΙ 
  

28.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει μια πύλη 
ασθενούς που αποθηκεύει πληροφορίες 
χειρωνακτικής και αυτόματης ενημέρωσης των 
ασθενών 

ΝΑΙ 

  

29.  Η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει μια πύλη 
ασθενούς σε κινητές συσκευές 

ΝΑΙ   

30.  Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα για 
την επεξεργασία της ιστορικής χρήσης του 
συστήματος 

ΝΑΙ 
  

31.  Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
τουλάχιστον στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα ΝΑΙ 

  

32.  Δυνατότητα πρόσβασης στο περιβάλλον εργασίας 
από διαφορετικού τύπου συσκευές, όπως σταθμοί 
εργασίας, φορητοί υπολογιστές, tablets και smart-
phones. 

ΝΑΙ 

  

33.  Θα πρέπει να προσφερθεί η δυνατότητα αποστολής  
SMS και e-mail μέσω SMS και Mail Gateway σε 
φυσικές υποδομές ή υποδομές υπολογιστικού 
νέφους με ετήσιο αριθμό SMS έως  3.000.  

ΝΑΙ 
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Θ.2. Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

      

1.  Όλες  οι συσκευές ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού 
θα πρέπει να πληρούν τους κανόνες ποιότητας και 
ασφαλείας, καθώς επίσης να φέρουν πιστοποίηση CE 
σύμφωνα με την 93/42/EEC, η οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί. 

ΝΑΙ 

    

2.  Ο Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός θα πρέπει να 
λειτουργεί απροβλημάτιστα σε σημεία των οποίων οι 
κλιματολογικές συνθήκες αποκλίνουν από τις 
κανονικές τιμές (θερμοκρασία, υγρασία, ή/ και 
ατμοσφαιρική πίεση). 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

3.  Ο Ιατρικός εξοπλισμός να λειτουργεί απροβλημάτιστα 
με το λογισμικό τηλεϊατρικής. Να επισυναφθεί σχετική 
βεβαίωση του κατασκευαστή λογισμικού τηλεϊατρικής 

ΝΑΙ 
  

Τηλεμετρικό Στηθοσκόπιο       

4.  Μοντέλο ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

5.  

Αριθμός μονάδων 

ΝΑΙ 

Τουλάχιστον 
δύο (2)  

 

  

6.  Εύρος συχνοτήτων ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

7.  Χρήση καναλιού δεδομένων εξοπλισμού 
τηλεδιάσκεψης για αποστολή καρδιακών ή 
πνευμονικών ήχων παράλληλα με την αποστολή ήχου 
και βίντεο της τηλεδιάσκεψης 

ΝΑΙ   

8.  Σύνδεση με Η/Υ  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

  

Ακουστικά Ηλεκτρονικού Στηθοσκοπίου    

9.  Αριθμός μονάδων ΝΑΙ 

Τουλάχιστον 
δύο (2)  

 

  

10.  Συμβατά με το ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο ΝΑΙ   

Μόνιτορ ενδείξεων ζωτικών σημείων & 
ηλεκτροκαρδιογράφος 

      

11.  Μοντέλο ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

12.  

Αριθμός μονάδων 

ΝΑΙ 

Τουλάχιστον 
δύο (2)  

 

    

Ενδείξεις       

13.  Α.Α.Π. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

14.  Οξυμετρία Masimo ή Nellcor ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

15.  Θερμομέτρηση ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

16.  Οθόνη LCD ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     
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ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

17.  Ενσωματωμένη μνήμη ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

18.  Φορητό ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

19.  Αναβαθμίσιμο ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

Χαρακτηριστικά οξύμετρου       

20.   Μέτρηση απόδοσης  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

21.  Εύρος τιμών (σε bpm) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

22.  Ακρίβεια ποσοστού σφυγμού (± 3 ψηφία) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

23.  SpO2 Ακρίβεια  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

Χαρακτηριστικά οργάνου πίεσης αίματος       

24.   Εύρος πίεσης περιχειρίδας ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

25.  Ακρίβεια πίεσης αίματος ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

26.  Μέγιστη πίεση περιχειρίδας ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

27.  Συστολικό εύρος ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

28.   Διαστολικό εύρος ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

29.  Εύρος μεσο-αρτηριακής πίεσης ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

30.  Εύρος μέτρησης σφυγμών ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

31.   Ακρίβεια μέτρησης σφυγμών ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

32.  
Να προσφερθούν περιχειρίδες ενηλίκων και παιδικές 

ΝΑΙ,  

ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 

  

Ηλεκτροκαρδιογράφος ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

33.  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 ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

34.  
Εύρος σήματος  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

  

  

  

  

  

35.  Ρυθμός δειγματοληψίας  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

36.  Κβαντισμός πλάτους  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

37.  Skew  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

38.  Αντίσταση εισόδου  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

39.  Ακρίβεια απολαβής  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

40.  Δυναμικό εύρος τιμών DC  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

41.  Δυναμικό εύρος τιμών AC  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

42.  CMMR  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     
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ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

43.  Χρόνος ανάκτησης μετά από απινίδωση  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

Σπιρόμετρο       

44.  Μοντέλο ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

45.  
Αριθμός μονάδων 

ΝΑΙ 

Τουλάχιστον 
δύο (2)  

  

46.  
Να είναι μικρών διαστάσεων και εύχρηστο  

ΝΑΙ  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

47.  Να έχει τη δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης 
(Bluetooth) 

ΝΑΙ  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

48.  
Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία  

ΝΑΙ  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

49.  Να διαθέτει όλους τους κοινούς δείκτες:  (FVC, FEV1, 
PEF, FEF25, FEF75  κλπ. 

ΝΑΙ  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

 

Θ.3.A. Η/Υ Φορητός Σταθμός εργασίας 

 
Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές Η/Υ Σταθμός 
Εργασίας 
 

   

1.  Αριθμός μονάδων ΝΑΙ 

Τουλάχιστον ένα (1)  

  

2.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

3.  Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

4.  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Τεχνικά χαρακτηριστικά Επεξεργαστή    

5.  Κατασκευαστής Επεξεργαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

6.  Τεχνολογία Επεξεργαστή CORE I5 Η 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

  

7.  Ονομασία Επεξεργαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

8.  Ταχύτητα Επεξεργαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

9.  Λειτουργικό Σύστημα συμβατό με την προτεινόμενη λύση 
του αναδόχου 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Μνήμη    

10.  Μέγεθος Μνήμης >=4 GB   

11.  Τύπος Μνήμης DDR4   

12.  Ταχύτητα Μνήμης ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Σκληρός Δίσκος    

13.  Χωρητικότητα >=250GB   

14.  Τύπος SSD   

 ΟΘΟΝΗ    
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Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

15.  Διαγώνιος Οθόνης Τουλάχιστον  

             14" 

  

16.  Ανάλυση Τουλάχιστον  

1920 x 1080 

  

 Δικτύωση    

17.  Υποστήριξη Προτύπων Ασύρματης Δικτύωσης Wi-Fi και Bluetooth 

Να αναφερθούν τα 
επιμέρους τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

  

 Διεπαφές    

18.  Δικτύου ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

19.  Θύρα HDMI ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

20.  Θύρα  USB ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ    

21.  Συνδυαστική υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Κάμερα, Μικρόφωνο, Ηχεία    

22.  Ανάλυση ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

23.  Να διαθέτει μικρόφωνο και ηχεία ΝΑΙ   

 Πληκτρολόγιο    

24.  Πλήκτρα ΑΓΓΛΙΚΑ   

 Ποντίκι    

25.  Τεχνολογία Optical ΝΑΙ   

26.  Σύνδεση Ασύρματη ΝΑΙ   

 

Θ.3.B. 4G Router (Προαιρετικό αν διαθέτει το Laptop) 

 
Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές 4G Router 
 

   

 Αριθμός μονάδων  ΝΑΙ 

Τουλάχιστον ένα (1) 

  

 Ταχύτητα WiFi ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

     

 Υποστήριξη Προτύπων Ασύρματης Δικτύωσης ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Υποστήριξη Δικτύου ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Συχνότητα λειτουργίας ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Ασφάλεια    

 Υποστηριζόμενα Πρότυπα WPA-PSK/WPA2-
PSK,ΦΙΛΤΡΆΡΙΣΜΑ ΜΕ 

ΒΆΣΗ MAC , 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡ

ΓΟΠΟΊΗΣΗ 
ΑΝΑΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

SSID 

  

 Διεπαφές    

ΑΔΑ: 61Ω7ΟΕ7Δ-ΞΟΧ





 
Σελίδα 96 

Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Θύρα USB ΝΑΙ   

 Υποδοχή κάρτας SIM ΝΑΙ   

 

 

Θ.3.Γ. Ταμπλέτα με σύνδεση WIFI και 4G. 

 
Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ταμπλέτα με σύνδεση WIFI και 4G.    

1.  Μοντέλο – Κατασκευαστής  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.  Αριθμός μονάδων ΝΑΙ 

Τουλάχιστον δύο (2) 

  

 Τεχνικές προδιαγραφές ταμπλέτας    

3.  Διαγώνιος οθόνης  τουλάχιστον 9’’ 
(inches)  

  

4.  Τεχνολογία οθόνης  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

5.  Ανάλυση οθόνης  >=1920 x 1080 pixels   

6.  Λειτουργικό Σύστημα  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

7.  Πυρήνες επεξεργαστή   ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

8.  Μνήμη RAM  >=4GB   

9.  Αποθηκευτικός χώρος  >=32GB    

10.  Επέκταση μνήμης  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

11.  Συνδεσιμότητα WIFI / 4G/Bluetooth   

12.  Θύρα Διασύνδεσης ΝΑ ΑΝΦΕΡΘΕΙ   

13.  Camera μπροστά  ΝΑ ΑΝΦΕΡΘΕΙ   

14.  Camera πίσω  ΝΑ ΑΝΦΕΡΘΕΙ   

15.  Τύποςμπαταρίας Li- ion   

16.  Χωρητικότηταμπαταρίας >=2500 mah   

17.  Δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης με διαγνωστικό 
εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Τρόπος 
διασύνδεσης να αναφερθεί 

 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

18.  Δυνατότητα προσωποποιημένης ασφαλούς εισόδου στην 
ταμπλέτα με κωδικό πρόσβασης 

 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 

Θ.4. Σταθερή Μονάδα Τηλεϊατρικής 

Θ.4.1. Σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου 
 

Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
συστήματος  μεταφοράς εικόνας και ήχου  

      

1.  Αριθμός μονάδων Τουλάχιστον ένα (1)      

2.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   
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Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

3.  Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

4.  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Τεχνικά χαρακτηριστικά     

5.  
Video τερματικό με υποστήριξη πρωτοκόλλου 
σηματοδοσίας SIP NAI 

  

6.  
Ενσωματωμένη οθόνη LCD με ανάλυση 1920 x 1080 
(16:9)  NAI 

  

7.  

Ενσωματωμένη κάμερα με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:                                                 

63° οριζόντιο field of view                                                                                
38° κάθετο field of view                                                                                                                
Ανάλυση: 1080p30  

ΝΑΙ 

  

8.  Ενσωματωμένα μικρόφωνα και ηχεία ΝΑΙ   

9.  
Υποστήριξη video πρωτοκόλλων:                                                                                           
H.264 and AVC (H.264/MPEG-4 Part 10 Advanced Video 
Coding) 

ΝΑΙ 
  

10.  
Υποστήριξη audio codecs:                                                                     
G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, G.722,  and AAC-LD 
(MP4A-LATM)                                                                             

ΝΑΙ 
  

11.  Υποστήριξη Bluetooth  NAI   

12.  Υποστήριξη ασύρματης διασύνδεσης IEEE 802.11a, 
802.11b, 802.11g, and 802.11n 

ΝΑΙ   

13.  

Να συνεργάζεται πλήρως με το υπάρχον σύστημα Cisco 
Communications Manager 11.x για εγγραφή 
(registration)/callcontrol και διαχείριση στα πλαίσια του 
ΕΔΙΤ. Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες. 

NAI 

  

14.  Δυνατότητα στατικών IP ρυθμίσεων     

15.  Υποστήριξη αυτόματη δικτυακής παραμετροποίησης 
μέσω DHCP 

NAI   

16.  Υποστήριξη BFCP, TLS, SRTP NAI   

17.  Υποστήριξη 802.1x, WPA2 EAP-FAST, WEP, EAP-TLS NAI   

18.  

Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών:  + Dialing (ITU 
E.164), Auto-answer, Call forward, Call history lists, Call 
pickup, Call waiting, Caller ID, Corporate directory, Hold 
(and Resume), Mute (audio and video), Self-View (video 
call), Transfer (ad hoc) 

NAI 

  

19.  
Να υποστηρίζει τις παρακάτω διασυνδέσεις :  HDMI type 
A port για διασύνδεση PC, High-speed USB 2.0 ports ΝΑΙ 

  

 

Θ.4.2. Δρομολογητής 
 

Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
 

      

1. 1 
Να περιγραφή αναλυτικά (σε λειτουργικό και τεχνολογικό 
επίπεδο) ο δρομολογητής 

ΝΑΙ 
    

2.  Αριθμός μονάδων 
Τουλάχτον ένας (1) 

(Αριθμός) 
    

3.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   
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Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

4.  Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά     

5.  
Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης πρόσβασης 

  

ΝΑΙ 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ  

  

6.  Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής ασφάλειας 
(firewall)  

ΝΑΙ 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

7.  
Ελάχιστες προδιαγραφές  WAN 

2GBE, CAT6modem, 
USB 

  

8.  
Ελάχισες προδιαγραφές  LAN 

10 GbE (2 PoE+); 
Wi-Fi: 802.11ac 

Wave 2 

  

9.  Firewall throughput  600 Mbps   

10.  Site-to-site VPN throughput 300 Mbps   

11.  Υποστήριξη χρηστών ΕΩΣ 50   

12.  Ενιαίο σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια, SD-WAN, Wi-
Fi σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud platform) 

NAI  
ΝΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3 ΕΤΩΝ 

  

 

Θ.4.3. Η/Υ Σταθμός εργασίας 
 

Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
IP τηλεφωνικής συσκευής 

      

1.  Αριθμός μονάδων (αριθμός)     

2.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

3.  Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

4.  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Τεχνικά χαρακτηριστικά Επεξεργαστή    

5.  Κατασκευαστής Επεξεργαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

6.  Τεχνολογία & Επιδόσεις Επεξεργαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

7.  Ονομασία Επεξεργαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

8.  Ταχύτητα Επεξεργαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

9.  Λειτουργικό Σύστημα συμβατό με την προτεινόμενη λύση 
του αναδόχου 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

 Μνήμη     

10.  Μέγεθος Μνήμης >=8 GB   

11.  Τύπος Μνήμης DDR4 ή ΝΕΩΤΕΡΗ   

 Σκληρός Δίσκος     

12.  Χωρητικότητα >=250GB   

13.  Σύνδεση SATA III ή Μ.2   

14.  Τύπος σκληρού δίσκου: SSD ΝΑΙ   

 Κάρτα γραφικών     
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Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

15.  Μοντέλο Κάρτας Γραφικών ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

16.  Μνήμη Κάρτας Γραφικών >=1024 MB    

 Δικτύωση     

17.  
Τύπος Δικτύωσης 

Ethernet 10/100/1000 
Mbps  

  

 Πληκτρολόγιο     

18.  
Πλήκτρα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

  

 Τροφοδοτικό     

19.  Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

20.  Αποδοτικότητα (efficiency)  

 

80 PLUS Gold 

ή καλύτερο 

  

 Οπτικά μέσα     

21.  Οπτικό Μέσο DVD±RW Doublelayer    

 Ποντίκι     

22.  Τεχνολογία Optical ΝΑΙ   

23.  Σύνδεση Ασύρματη ΝΑΙ   

 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ     

 Γενικά Χαρακτηριστικά     

24.  Κατασκευαστής/Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

25.  Διαγώνιος Οθόνης >=23"    

26.  Τεχνολογία Οθόνης IPS ή TOUCH SCREEN    

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά     

27.  Ανάλυση >=1920 x 1080    

28.  Φωτεινότητα >=200 cd/m²    

29.  Τυπική Αντίθεση >=1000:1    

30.  Δυναμική Αντίθεση >=20000:1    

31.  Χρόνος Απόκρισης <=6 ms    

32.  Γωνία Θέασης (Οριζόντια) >=170    

33.  Γωνία Θέασης (Κάθετη) >=160    

34.  Απεικόνιση 16:9   

 

Θ.4.6. UPS 
 

Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

B. Γενικά χαρακτηριστικά & τεχνικές προδιαγραφές UPS 
σταθερού σταθμού τηλεϊατρικής 

 
  

1.  Αριθμός μονάδων Τουλάχιστον μία (1)    

2.  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

3.  Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ   

4.  Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   
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Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

5.  Να είναι τύπουLine Interactive με παρεχόμενη Ισχύς ≥ 
1600 VA 

ΝΑΙ   

6.  Να διαθέτει προστασία από βραχυκυκλώματα, βύθισμα 
τάσης, υπέρταση κ.ά. 

ΝΑΙ   

7.  Να διαθέτει ηχητικό ή/και οπτικό σύστημα συναγερμού 
για τη λειτουργία της συσκευής μέσω της μπαταρίας σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου ρεύματος 
(π.χ. οθόνη led και ηχητική σήμανση). 

ΝΑΙ   

8.  Να διαθέτει αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (AVR). ΝΑΙ   

9.  Να διαθέτει είσοδο τροφοδοσίας τύπου IEC60320C14και 
εξόδους τροφοδοσίας τύπου Schuko ή IEC60320C13. 

ΝΑΙ   

10.  Να είναι εύκολη η αντικατάσταση των συσσωρευτών χωρίς 
απαίτηση ειδικών εργαλείων. 

ΝΑΙ   

11.  Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή 
τουλάχιστον για τρία  (3) έτη. 

ΝΑΙ   

12.  Να προσφερθούν όλα τα παρεπόμενα καλώδια και 
πολύμπριζα ασφαλείας για τη σωστή λειτουργία του 
Σταθερού Σταθμού Τηλεϊατρικής 

ΝΑΙ   

 

Θ.4.7. Ενδοσκόπιο  
 

Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ        

1. Μοντέλο ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ     

2. Αριθμός μονάδων Τουλάχιστον μία (1)      

4. Να διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής ειδικών 
πρόσθετων φακών ή εξαρτημάτων προκειμένου να 
επιτρέπει εξέταση ΩΡΛ, εξωτερική οφθαλμολογική, 
δερματολογική, οδοντιατρική και γενική 
μακροσκοπική εξέταση 

ΝΑΙ 

  

5. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 1980 x 1080p HD ΝΑΙ   

6. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη εξέτασης 
LCD 

ΝΑΙ 
  

7. Φωτεινότητα: Αυτόματο ΝΑΙ     

8. Να αναφερθούν οι διαθέσιμες έξοδοι ΝΑΙ     

 

Θ.6. Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Πιλοτικής Λειτουργίας 

 
Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Γενική περιγραφή υπηρεσιών στην εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και εγκατάσταση παραμετροποίηση 
λογισμικού 

      

1.  Προμήθεια και μεταφορά εξοπλισμού. 

 
ΝΑΙ 

  

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει 
εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε τιμές 

NAI   
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καταλόγου (price list) και τεχνικών προδιαγραφών 
με αυτόν που θα προσφέρει, σε περίπτωση που ο 
εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την 
αγορά κατά την παράδοση. 

3.  Παράδοση εγχειρίδιων χρήσης- τεχνικών για τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. 

 

NAI 

  

 

Θ.7. Υπηρεσίες Εκπαίδευση ιατρικών μηχανημάτων, συστήματος τηλεϊατρικής και πιλοτική 
λειτουργία 

 
Κωδικός Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Τεχνικά  χαρακτηριστικά & λειτουργικές προδιαγραφές 
λογισμικού τηλεϊατρικής  

      

1. Να περιγράφουν οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  ΝΑΙ   

2. Η γλώσσα των σεμιναρίων και του εκπαιδευτικού 
υλικού θα είναι η Ελληνική. Κατ' εξαίρεση σε 
εξειδικευμένα τεχνικά μαθήματα μπορεί να είναι η 
Αγγλική 

ΝΑΙ 

  

4. Να αναφερθεί ο προσφερόμενος αριθμός ωρών 
εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και 
εκπαίδευσης κατά τη χρήση (on the job training) στο 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. 

NAI 

  

5. Παράδοση όλων των τυχόν εγχειριδίων εκπαίδευσης 
εξοπλισμού και λογισμικού 

 

NAI 

  

 

Θ.8. Υπηρεσίες Φιλοξενίας εφαρμογών σε πιστοποιημένες υποδομές υπολογιστικού νέφους  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές        

1.  Πάροχος υπηρεσιών ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

2.  Τοποθεσία Κέντρου Δεδομένων  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

3.  Το Κέντρο Δεδομένων να είναι πιστοποιημένο με 
ISO/IEC 27001:2013 (ή νεότερης χρονολογίας) 

ΝΑΙ 
  

4.  Κέντρο Δεδομένων με φυσική ασφάλεια 
εγκεκριμένου προσωπικού 24X7X365 ΝΑΙ   

5.  Ισχυρή διαδικασία πρόσβασης στο Κέντρο 
Δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης 
προσωπικού ασφαλείας πρόσβασης σε ξεχωριστούς 
χώρους εσωτερικά και εξωτερικά του Κέντρου 
Δεδομένων σε βάση 24Χ7Χ365 

ΝΑΙ   

6.   Συστήματα ισχυρής αυθεντικοποίησης για την 
πρόσβασης και συστήματα εντοπισμού και σήμανσης 
παραβιάσεων ασφάλειας του Κέντρου Δεδομένων 

ΝΑΙ   

7.  Παρακολούθηση και καταγραφή 24x7 σύννομη με τις 
αρχές και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. 

ΝΑΙ   
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ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

8.  Διαθεσιμότητα της υποδομής που αγγίζει το 99,99%. ΝΑΙ     

9.  Έλεγχος και καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
του Κέντρου Δεδομένων και κατά συνέπεια η 
διαθεσιμότητά του 

ΝΑΙ 

  

10.  Τείχος ασφάλειας και σύστημα αναγνώρισης και 
αντιμετώπισης παρεισδύσεων (firewall και 
intrusiondetection/preventionsystem) τα οποία 
προστατεύουν την διαθεσιμότητα και 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων από κακόβουλες 
επιθέσεις 

ΝΑΙ 

  

11.  Προστασία των διακομιστών εφαρμογής από 
επιθέσεις, ιούς, κακόβουλο λογισμικό, καθώς και μη 
εξουσιοδοτημένη αλλαγή των στοιχείων 
διαμόρφωσης και λειτουργίας αυτών 

ΝΑΙ 

  

12.  Επίσημη καταγραφή και περιοδικός έλεγχος όλων 
των αρχείων συστημάτων σε κεντρικό σύστημα 
συλλογής, καθώς και παρακολούθηση των 
συμβάντων ασφάλειας και δικτύου σε πραγματικό 
χρόνο για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων. 

ΝΑΙ 

  

13.  Για όλα τα παραπάνω ο Φορέας διατηρεί το 
δικαίωμα να επισκεφτεί με έξοδα της κάθε 
προσφέρουσας εταιρίας τις εγκαταστάσεις όπου 
βρίσκεται το Κέντρο Δεδομένων για πιστοποίηση 
όσων βεβαιώνονται. 

ΝΑΙ 

  

14.  Επιπρόσθετα όλα όσα αναφέρονται στην ενότητα Γ. 
Υπηρεσίες Φιλοξενίας 

ΝΑΙ 
  

 

Θ.9. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

      

1.  Να περιγραφεί  αναλυτικά η ευχρηστία της   πρότασης 
του Αναδόχου 

ΝΑΙ     

 

Θ.10. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Έργου 
ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

      

1.  Να περιγραφεί αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης και οι φάσεις του Έργου 

ΝΑΙ     
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Θ.11. Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 
ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

      

         1. Να περιγραφούν οι ελάχιστες αναμενόμενες 
υπηρεσίες ευαισθητοποίησης πχ. καταλληλόλητα 
μεθόδου, χρονισμός, μέθοδος συμμετοχής, βαθμός 
διαδραστικότητας, κοκ για τη συμμετοχή των πολιτών 
και εξωτερικών συντελεστών στην επιτυχή αποδοχή 
και χρήση των αποτελεσμάτων του Έργου 

ΝΑΙ     

2.  Παραγωγή ενημερωτικής πλακέτας  ΝΑΙ     

Θ.12. Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Υπηρεσίες εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 

      

1. Να περιγραφούν αναλυτικά οι Υπηρεσίες εγγύησης 
"Καλής Λειτουργίας" σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην τεχνική περιγραφή 

ΝΑΙ    

2. Το διάστημα της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας ορίζεται σε δύο  (2) έτη  τουλάχιστον από 
την οριστική παραλαβή  του Έργου 

ΝΑΙ   

 

Θ.13. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 
ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές  
Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

      

1. Να περιγραφούν  αναλυτικά η Μεθοδολογία 
Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή του έργου 

ΝΑΙ   
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