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Θεσσαλονίκη, 12-01-2023 
  
 
  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  
Αριθμός  5/2023 

 
Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ με Σ.Α.: 175588) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, διαπραγμάτευσης με την εταιρεία 
COMPUTER TEAM AEBE για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου «Διανοσοκομειακή 
Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με 
παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ» (CPV 48516000-8 
Πακέτα λογισμικού ανταλλαγής δεδομένων) με ειδική επιχορήγηση από το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022 (ΚΑΕ 
9699.01), συνολικής αξίας 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την κάλυψη 
των αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 
 

1. Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως 49, 
Τ.Κ.546 42 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2313312229 
Διαδικασία που επιλέχθηκε για τη σύναψη της σύμβασης: Διαπραγμάτευση, με βάση τη 
χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 
«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2γγ, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 2658/22-12-
2022 Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΨΡΝΣ469067-9ΩΛ) για την 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ με Σ.Α.: 175588) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE για 
την ανάθεση της υλοποίησης του έργου «Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά 
Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των 
Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ» με ειδική επιχορήγηση από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
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Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022 (ΚΑΕ 9699.01), 
συνολικής αξίας 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την κάλυψη των 
αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ καθώς και της υπ΄ αριθμ. 305/12-01-2023 (ΑΔΑ: 
6ΞΩΒ469067-ΖΘ4) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

2. Τύπος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
3. Τόπος παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. 
4. Δημοσίευση: Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στην  διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
5. Υποβολή προσφοράς : A/A συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 181714 

 
6. Διάρκεια ισχύος προσφοράς: Εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της 

ημερομηνίας διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 
7. Απαιτούμενες εγγυήσεις :  

Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 4% του συμβατικού 
ποσού χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

8. Τρόπος πληρωμής:  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, 
παρ. 4 του Ν.4412/2016, κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί καθώς και από 
τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των 
όρων της σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το 
Νοσοκομείο, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
Ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου από 
αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 
παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
 

        12-1-2023 12-1-2023 19-1-2023 
10:00:00 π.μ. 

     
19-1-2023 

ώρα 12:00:00 
μεσημβρινή. 
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Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 
εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχο , που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 
και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών 
κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

 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. Η εν λόγω κράτηση 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

 Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ 
της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων-Αρχής Εξέτασης Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4912/2022). 

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού για τα την 
προμήθεια των ειδών. 

 Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 
κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3- 2009 ΚΥΑ σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 
3580/2007.  

 
9. Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Η προσφορά (τεχνική και οικονομική) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω τη διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η: Ο οικονομικός φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει, μέσω της 
επικοινωνίας  του ΕΣΗΔΗΣ, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται 
παρακάτω: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 
73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
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εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΕΠΕ 
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

3.  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθείυπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

4.  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. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι οι ίδιοι ενήμεροι καθώς και το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του. 

6.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι οι ίδιοι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του. 

7.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία της ως άνω 
πρόσκλησης. 

8. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, το οποίο 
να έχει εκδοθεί τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή του, 
εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 
11. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφοράς 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, σσττιιςς    1199--11--22002233  ηημμέέρραα  ΠΠέέμμππττηη    κκααιι  ώώρραα  1122::0000  μμεεσσηημμββρριιννήή, 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
14. Διαδικασία αξιολόγησης προσφοράς 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς η επιτροπή προβαίνει στην 
αξιολόγησή της και συντάσσει το σχετικό πρακτικό το οποίο τίθεται για έγκριση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
  
15. Υπογραφή σύμβασης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, ο 
ανάδοχος, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,  καλείται να προσέλθει, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την ανάλογη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που να καλύπτει το 4% της συνολικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α.  
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  132 
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«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» του Ν. 4412/2016. 

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
      
                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επισυνάπτονται :  
Α) Παράρτημα Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Β) Παράρτημα Β – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
-  Μελέτη εφαρμογής και σχεδιασμού έργου: 
• Περιγραφή τεχνικής λύσης, επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής των τεχνικών 
υποδομών και των διαδικασιών συμβατότητας με την υπάρχουσα υποδομή 
• Προσδιορισμός απαιτήσεων σε εξοπλισμό και διερεύνηση επάρκειας εξοπλισμού 
• Δημιουργία και καταγραφή των σεναρίων χρήσης ενός κοινού Διανοσοκομειακού 
φακέλου 
• Προσδιορισμός και καταγραφή της ομάδας τελικών χρηστών που θα έχουν πρόσβαση 
στον Διανοσοκομειακό φάκελο (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί κλπ.) 
• Καταγραφή των ιατρικών δεδομένων που απαιτούνται για την ομάδα των 
καρδιολογικών ασθενών που θα καταχωρούνται στο Διανοσοκομειακό φάκελο 
 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
- Υπηρεσίες παραμετροποίησης, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και προσθήκης 
λειτουργικών εφαρμογών με την παρακάτω λειτουργικότητα: 
• Προσθήκη: «Διανοσοκομειακός Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς» στα μενού του 
προγράμματος «Ιατρικός Φάκελος» του Νοσοκομείου 
• Εξειδικευμένη φόρμα η οποία παρουσιάζει τις Ιατρικές πληροφορίες του ασθενούς. 
Στην φόρμα αυτή να φαίνονται οι προγενέστερες νοσηλείες ή επισκέψεις σε εξωτερικά 
Ιατρεία από άλλα νοσοκομεία ή μονάδες υγείας που συμμετέχουν στο δίκτυο του 
Διανοσοκομειακού Ιατρικού Φακέλου. 
• Ο τρόπος παρουσίασης των καταχωρημένων δεδομένων θα πρέπει να είναι ευέλικτος 
με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη της συνοπτικής παρουσίασης των δεδομένων 
ανά χρήστη αλλά και αναζήτηση σε ομάδες χρηστών (π.χ. σε όλους τους ασθενείς με μια 
συγκεκριμένη διάγνωση ICD10 ή με κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα ΚΕΝ) και με 
δυνατότητα διαγραμματικής παρουσίασης εξέλιξης στο χρόνο. Δυνατότητα επιλογής 
πολλαπλών όρων αναζήτησης, τόσο με τη μορφή παραμετροποιημένων δεδομένων όσο 
και ως ελεύθερο κείμενο.  
Οι παραπάνω προβολές μπορούν να φιλτράρονται ανά επίσκεψη εισαγωγή ή με βάση 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζει ο χρήστης 
Να υπάρχει η δυνατότητα οι πληροφορίες που φαίνονται να μπορούν να προέρχονται 
όχι μόνο από ένα νοσοκομείο αλλά από περισσότερα 
• Δυνατότητα ανεύρεσης προηγούμενης νοσηλείας, επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία, 
ιστορικού νόσου, αποτελεσμάτων εξετάσεων, επεμβάσεων, μετρήσεων, ζωτικών 
σημείων, συμπτωμάτων.  
• Ευκολίες αναζήτησης σε εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για το χρήστη. 
• Κοινό σύστημα καταλόγων επιλογών (menu) για όλες τις διαδικασίες με το 
Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου. 
-  Όσον αφορά την ειδικότητα της καρδιολογίας, να προστεθεί νέα φόρμα όπου ο 
χρήστης σε μια οπτική απεικόνιση του αρτηριακού αγγειακού δικτύου της καρδιάς να 
μπορεί να ορίσει σε συγκεκριμένες θέσεις που επιλέγει με το ποντίκι, τον βαθμό 
στένωσης του επιλεγμένου αγγείου. 
- Να υπάρχει υποδομή για την εισαγωγή όλων των χρησιμοποιούμενων κατηγοριών 
καρδιολογικών πληροφοριών. 
- Επίσης να υπάρχει υποδομή για προσθήκη από τους καρδιολόγους επιλογών, για 
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διάφορες κατηγορίες πληροφοριών του προγράμματος, που είναι προσανατολισμένες 
στην ειδικότητα τους . 
- Να υπάρχει υποδομή για χρήση κλιμάκων αξιολόγησης/βαθμολόγησης που είναι 
προσανατολισμένες στην ειδικότητα της καρδιολογίας (π.χ. CHA2DS2VaSc score). 
 
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
- Να περιγραφεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. 
- Η αρχιτεκτονική θα βασισθεί σε semi-centralized μοντέλο με διατήρηση των ιατρικών 

δεδομένων των ασθενών στα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων, με 
ελαχιστοποίηση κυκλοφορίας δεδομένων. 

- Να αναφερθούν τυποποιήσεις και πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- Εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών και παραμετροποίηση τους 
- Εγκατάσταση και πραγματοποίηση δοκιμών για την προσθήκη σε δίκτυο 
- Εκπαίδευση τελικών χρηστών στην χρήση του λογισμικού  
- Δημιουργία πλάνου διασφάλισης δεδομένων με βάση τον κανονισμό GDPR 
- Υπηρεσίες διαχείρισης έργου και τεκμηρίωσης προόδου εργασιών 
- Υπηρεσίες δημιουργίας ρόλων οι οποίοι θα δημιουργούνται από τον Ανάδοχο και θα 
αναφέρονται στα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες αλλά και στην χρήση των 
λειτουργιών 
- Υπηρεσίες δημιουργίας χρηστών  με βάση τους ρόλους 
- Εξασφάλιση μοναδικότητας ασθενή 
 
5. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
5.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
- Το λογισμικό να είναι συμβατό με τις λειτουργίες κρυπτογράφησης και 
αποκρυπτογράφησης του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου 
- Το λογισμικό να υποστηρίζει το σύστημα ελέγχου πρόσβασης του υπάρχοντος 
πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου (με δυνατότητα στον χρήστη να αλλάζει 
τον κωδικό πρόσβασης βάση προκαθορισμένης πολυπλοκότητας) και τις διαδικασίες 
λήψης backup του Νοσοκομείου 
- Να τηρούνται αρχεία καταγραφής (log files ) όπως στο πληροφοριακό Σύστημα ου 
Νοσοκομείου 
- Ο Ανάδοχος να διαθέτει ISO 27001 πιστοποιητικό εν ισχύ. 
 
5.2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
- Να υπάρχει υποδομή για τεκμηρίωση που θα δοθεί  νοσοκομεία και θα αφορά τα εξής: 
• Ενιαίες Κατηγορίες Ιατρικών πληροφοριών 
• Ενιαίο σύστημα διαγνώσεων (ICD10) 
• Ενιαία κωδικοποίηση φαρμάκων 
• Ενιαία κωδικοποίηση εξετάσεων 
Οι κατάλογοι και κωδικοποιήσεις λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του 
Νοσοκομείου (εξετάσεις, διαγνώσεις, φάρμακα, φυσιολογικές τιμές, φορμάτ μετρήσεων) 
 
5.3 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
- Ο ασθενής καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου και τα 
δεδομένα του «αντλούνται» από το Πληροφοριακό Σύστημα χωρίς να χρειάζεται εκ νέου 
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καταχώρηση 
- Τα δεδομένα του συστήματος ανήκουν στο Νοσοκομείο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τα διαθέσει σε επιθυμητή μορφή σε αυτό όταν του ζητηθεί 
- Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τρόπους επικοινωνίας με άλλα συστήματα του 
Νοσοκομείου χρησιμοποιώντας ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα, σε περίπτωση που 
προκύψει σχετική ανάγκη  
 
5.4 USER INTERFACE, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
- Full web based. Η εφαρμογή του αναδόχου θα πρέπει να υποστηρίζει τις τρέχουσες ή 
οποιεσδήποτε μελλοντικές ενημερώσεις των πιο διαδεδομένων φυλλομετρητών 
περιήγησης (Chrome, Firefox, Edge) 
-  Βάση Δεδομένων συμβατή με την πλατφόρμα RDMS που χρησιμοποιείται από την 
εφαρμογή του ιατρικού φακέλου, για την οποία να υπάρχει και η σχετική άδεια 
- Δυνατότητα εγκατάστασης στο υπολογιστικό νέφος (cloud) μέσα στα επόμενα δύο (2) 
έτη 
 
5.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η υποστήριξη θα γίνεται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο και θα αφορά τόσο την 
λειτουργικότητα των υποδομών, όσο και την υποστήριξη των τελικών χρηστών για όλες 
τις ώρες και ημέρες που θα είναι λειτουργική η εφαρμογή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφέρει τον χρόνο αντιμετώπισης των προβλημάτων με βάση την κρισιμότητά τους. 
 
6. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις φάσεις σε σχετικό χρονοδιάγραμμα που 
θα κατατεθεί 

- Να αναφερθούν μέτρα για την εξασφάλιση και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων βάσει κανονισμού GDPR 

- Το έργο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4967/09-09-2022 που 
αφορά τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ 
 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1.  1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    

1.1.  -  Μελέτη εφαρμογής και σχεδιασμού έργου: ΝΑΙ   

1.2.  • Περιγραφή τεχνικής λύσης, επικαιροποίηση 
της αρχιτεκτονικής των τεχνικών υποδομών 
και των διαδικασιών συμβατότητας με την 
υπάρχουσα υποδομή 

ΝΑΙ   

1.3.  • Προσδιορισμός απαιτήσεων σε εξοπλισμό 
και διερεύνηση επάρκειας εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

1.4.  • Δημιουργία και καταγραφή των σεναρίων 
χρήσης ενός κοινού Διανοσοκομειακού 
φακέλου 

ΝΑΙ   

1.5.  • Προσδιορισμός και καταγραφή της ομάδας 
τελικών χρηστών που θα έχουν πρόσβαση 
στον Διανοσοκομειακό φάκελο (ιατροί, 
νοσηλευτές, διοικητικοί κλπ.) 

ΝΑΙ   

1.6.  • Καταγραφή των ιατρικών δεδομένων που 
απαιτούνται για την ομάδα των 
καρδιολογικών ασθενών που θα 
καταχωρούνται στο Διανοσοκομειακό φάκελο 

ΝΑΙ   

2.  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

   

2.1.  - Υπηρεσίες παραμετροποίησης, ανάπτυξης 
εφαρμογών λογισμικού και προσθήκης 
λειτουργικών εφαρμογών με την παρακάτω 
λειτουργικότητα: 

ΝΑΙ   

2.2.  • Προσθήκη: «Διανοσοκομειακός Ιατρικός 
Φάκελος Ασθενούς» στα μενού του 
προγράμματος «Ιατρικός Φάκελος» του 
Νοσοκομείου 

ΝΑΙ   

2.3.  • Εξειδικευμένη φόρμα η οποία παρουσιάζει 
τις Ιατρικές πληροφορίες του ασθενούς. 

ΝΑΙ   

2.4.  Στην φόρμα αυτή να φαίνονται οι 
προγενέστερες νοσηλείες ή επισκέψεις σε 
εξωτερικά Ιατρεία από άλλα νοσοκομεία ή 
μονάδες υγείας που συμμετέχουν στο δίκτυο 
του Διανοσοκομειακού Ιατρικού Φακέλου. 

ΝΑΙ   

2.5.  • Ο τρόπος παρουσίασης των καταχωρημένων 
δεδομένων θα πρέπει να είναι ευέλικτος με 
δυνατότητα επιλογής από το χρήστη της 
συνοπτικής παρουσίασης των δεδομένων ανά 
χρήστη αλλά και αναζήτηση σε ομάδες 
χρηστών (π.χ. σε όλους τους ασθενείς με μια 
συγκεκριμένη διάγνωση ICD10 ή με κάποιο ή 

ΝΑΙ   





 10

κάποια συγκεκριμένα ΚΕΝ) και με δυνατότητα 
διαγραμματικής παρουσίασης εξέλιξης στο 
χρόνο. Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών όρων 
αναζήτησης, τόσο με τη μορφή 
παραμετροποιημένων δεδομένων όσο και ως 
ελεύθερο κείμενο.  

2.6.  Οι παραπάνω προβολές μπορούν να 
φιλτράρονται ανά επίσκεψη εισαγωγή ή με 
βάση συγκεκριμένη χρονική περίοδο που 
ορίζει ο χρήστης 

ΝΑΙ   

2.7.  Να υπάρχει η δυνατότητα οι πληροφορίες 
που φαίνονται να μπορούν να προέρχονται 
όχι μόνο από ένα νοσοκομείο αλλά από 
περισσότερα 

ΝΑΙ   

2.8.  • Δυνατότητα ανεύρεσης προηγούμενης 
νοσηλείας, επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία, 
ιστορικού νόσου, αποτελεσμάτων εξετάσεων, 
επεμβάσεων, μετρήσεων, ζωτικών σημείων, 
συμπτωμάτων.  

ΝΑΙ   

2.9.  • Ευκολίες αναζήτησης σε εύχρηστο και 
φιλικό περιβάλλον για το χρήστη. 

ΝΑΙ   

2.10.  • Κοινό σύστημα καταλόγων επιλογών (menu) 
για όλες τις διαδικασίες με το Πληροφοριακό 
Σύστημα του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

2.11.  -  Όσον αφορά την ειδικότητα της 
καρδιολογίας, να προστεθεί νέα φόρμα όπου 
ο χρήστης σε μια οπτική απεικόνιση του 
αρτηριακού αγγειακού δικτύου της καρδιάς 
να μπορεί να ορίσει σε συγκεκριμένες θέσεις 
που επιλέγει με το ποντίκι, τον βαθμό 
στένωσης του επιλεγμένου αγγείου. 

ΝΑΙ   

2.12.  - Να υπάρχει υποδομή για την εισαγωγή όλων 
των χρησιμοποιούμενων κατηγοριών 
καρδιολογικών πληροφοριών. 

ΝΑΙ   

2.13.  - Επίσης να υπάρχει υποδομή για προσθήκη 
από τους καρδιολόγους επιλογών, για 
διάφορες κατηγορίες πληροφοριών του 
προγράμματος, που είναι προσανατολισμένες 
στην ειδικότητα τους . 

ΝΑΙ   

2.14.  - Να υπάρχει υποδομή για χρήση κλιμάκων 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης που είναι 
προσανατολισμένες στην ειδικότητα της 
καρδιολογίας (π.χ. CHA2DS2VaSc score). 

ΝΑΙ   

3.  3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ    

3.1.  - Να περιγραφεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. ΝΑΙ   

3.2.  - Η αρχιτεκτονική θα βασισθεί σε semi-
centralized μοντέλο με διατήρηση των 
ιατρικών δεδομένων των ασθενών στα 
πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων, 
με ελαχιστοποίηση κυκλοφορίας δεδομένων. 

ΝΑΙ   
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3.3.  - Να αναφερθούν τυποποιήσεις και 
πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιηθούν. 

ΝΑΙ   

4.  4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ    

4.1.  - Εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών 
και παραμετροποίηση τους 

ΝΑΙ   

4.2.  - Εγκατάσταση και πραγματοποίηση δοκιμών 
για την προσθήκη σε δίκτυο 

ΝΑΙ   

4.3.  - Εκπαίδευση τελικών χρηστών στην χρήση 
του λογισμικού  

ΝΑΙ   

4.4.  - Δημιουργία πλάνου διασφάλισης δεδομένων 
με βάση τον κανονισμό GDPR 

ΝΑΙ   

4.5.  - Υπηρεσίες διαχείρισης έργου και 
τεκμηρίωσης προόδου εργασιών 

ΝΑΙ   

4.6.  - Υπηρεσίες δημιουργίας ρόλων οι οποίοι θα 
δημιουργούνται από τον Ανάδοχο και θα 
αναφέρονται στα δικαιώματα πρόσβασης στις 
πληροφορίες αλλά και στην χρήση των 
λειτουργιών 

ΝΑΙ   

4.7.  - Υπηρεσίες δημιουργίας χρηστών  με βάση 
τους ρόλους 

ΝΑΙ   

4.8.  - Εξασφάλιση μοναδικότητας ασθενή ΝΑΙ   

5.  5. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

5.1.  5.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ    

5.1.1 - Το λογισμικό να είναι συμβατό με τις 
λειτουργίες κρυπτογράφησης και 
αποκρυπτογράφησης του υπάρχοντος 
Πληροφοριακού Συστήματος του 
Νοσοκομείου 

ΝΑΙ   

5.1.2 - Το λογισμικό να υποστηρίζει το σύστημα 
ελέγχου πρόσβασης του υπάρχοντος 
πληροφοριακού συστήματος του 
Νοσοκομείου (με δυνατότητα στον χρήστη να 
αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης βάση 
προκαθορισμένης πολυπλοκότητας) και τις 
διαδικασίες λήψης backup του Νοσοκομείου 

ΝΑΙ   

5.1.3 - Να τηρούνται αρχεία καταγραφής (log files ) 
όπως στο πληροφοριακό Σύστημα ου 
Νοσοκομείου 

ΝΑΙ   

5.1.4 - Ο Ανάδοχος να διαθέτει ISO 27001 
πιστοποιητικό εν ισχύ. 

ΝΑΙ   

5.2 5.2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ    

5.2.1 - Να υπάρχει υποδομή για τεκμηρίωση που 
θα δοθεί  νοσοκομεία και θα αφορά τα εξής: 

ΝΑΙ   

5.2.2 • Ενιαίες Κατηγορίες Ιατρικών πληροφοριών ΝΑΙ   

5.2.3 • Ενιαίο σύστημα διαγνώσεων (ICD10) ΝΑΙ   

5.2.4 • Ενιαία κωδικοποίηση φαρμάκων ΝΑΙ   
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5.2.5 • Ενιαία κωδικοποίηση εξετάσεων ΝΑΙ   

5.2.6 Οι κατάλογοι και κωδικοποιήσεις λαμβάνονται 
από το Πληροφοριακό Σύστημα του 
Νοσοκομείου (εξετάσεις, διαγνώσεις, 
φάρμακα, φυσιολογικές τιμές, φορμάτ 
μετρήσεων) 

ΝΑΙ   

5.3 5.3 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ    

5.3.1 - Ο ασθενής καταχωρείται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα του Νοσοκομείου και τα δεδομένα 
του «αντλούνται» από το Πληροφοριακό 
Σύστημα χωρίς να χρειάζεται εκ νέου 
καταχώρηση 

ΝΑΙ   

5.3.2 - Τα δεδομένα του συστήματος ανήκουν στο 
Νοσοκομείο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τα διαθέσει σε επιθυμητή μορφή σε αυτό 
όταν του ζητηθεί 

ΝΑΙ   

5.3.3 - Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τρόπους 
επικοινωνίας με άλλα συστήματα του 
Νοσοκομείου χρησιμοποιώντας ευρέως 
διαδεδομένα πρωτόκολλα, σε περίπτωση που 
προκύψει σχετική ανάγκη  

ΝΑΙ   

5.4 5.4 USER INTERFACE, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΑΙ   

5.4.1 - Full web based. Η εφαρμογή του αναδόχου 
θα πρέπει να υποστηρίζει τις τρέχουσες ή 
οποιεσδήποτε μελλοντικές ενημερώσεις των 
πιο διαδεδομένων φυλλομετρητών 
περιήγησης (Chrome, Firefox, Edge) 

ΝΑΙ   

5.4.2 -  Βάση Δεδομένων συμβατή με την 
πλατφόρμα RDMS που χρησιμοποιείται από 
την εφαρμογή του ιατρικού φακέλου, για την 
οποία να υπάρχει και η σχετική άδεια 

ΝΑΙ   

5.4.3 - Δυνατότητα εγκατάστασης στο υπολογιστικό 
νέφος (cloud) μέσα στα επόμενα δύο (2) έτη 

ΝΑΙ   

5.5 5.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

5.5.1 Η υποστήριξη θα γίνεται εξ ολοκλήρου από 
τον Ανάδοχο και θα αφορά τόσο την 
λειτουργικότητα των υποδομών, όσο και την 
υποστήριξη των τελικών χρηστών για όλες τις 
ώρες και ημέρες που θα είναι λειτουργική η 
εφαρμογή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφέρει τον χρόνο αντιμετώπισης των 
προβλημάτων με βάση την κρισιμότητά τους. 

ΝΑΙ   

6. 6. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

6.1 - Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με 
τις φάσεις σε σχετικό 
χρονοδιάγραμμα που θα κατατεθεί 

ΝΑΙ   

6.2 - Να αναφερθούν μέτρα για την 
εξασφάλιση και προστασία των 

ΝΑΙ   
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προσωπικών δεδομένων βάσει 
κανονισμού GDPR 

6.3 Το έργο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις 
διατάξεις του Ν. 4967/09-09-2022 που αφορά 
τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών 

ΝΑΙ   
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