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    Θζμα: Πρόσκληση Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ λογιςμικοφ *Κωδικόσ 
CPV:72261000-2+ Υπθρεςίεσ SLA για τισ εφαρμογζσ του λογιςμικοφ του ΟΡΣΝ ,ςτθν Οργανικι Μονάδα Γ.Ν. 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,  προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 14.880,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%  για χρονικό διάςτθμα 
τριϊν μθνϊν ςτον ΚΑΕ 0429. 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2. του Ρ.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει,  

3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

4. Το με αρ. πρωτ. Α5β/Γ.Ρ.οικ.80429/19-10-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ. 

 το υπϋ αρ.30/09-09-2022 ΑΔΑ:ΩΗΨΑ4690ΒΝ-7Ι Απόςπαςμα Ρράξθσ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λιβαδειάσ  . 

 τθ με αρ. πρωτ. 1106/09-09-2022 ΑΔΑ:ΨΗΙΓ4690ΒΝ-ΛΔΓ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ 
0429.01. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

         τθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ λογιςμικοφ *Κωδικόσ 
CPV:72261000-2+ Υπθρεςίεσ SLA για τισ εφαρμογζσ του λογιςμικοφ του ΟΡΣΝ ,ςτθν Οργανικι Μονάδα Γ.Ν. 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ,  προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 14.880,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% για χρονικό διάςτθμα 
τριϊν (3) μθνϊν ςτον ΚΑΕ 0429.01. 

  

   

  
 

 Λιβαδειά,12-09-2022 

Αρ. Πρ.:Γ.Π.8535 

 

 

 

    Σαχ.  
Δ/νςη: 

Σζρμα Αγίου Βλαςίου 
Σ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

 ΠΡΟ:  COMPUTER TEAM AEBE 
ΚΑΘ.ΩΣΙΔΟΥ  19, Τ.Κ.54 655 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ    
Τθλ.:2314 439750, FAX: 2310 422280 

E-mail: contract@cteam.gr ,ouroulis@cteam.gr 

Διεφθυνςη: Γραφείο Προμηθειών  

Πληροφορίεσ: ΑΜΑΚΘ ΠΟΛΤΜΝΙΑ  

Σηλζφωνο : 22613 50567  

FAX: 22613 50546  
E-mail: diag@levadiahospital.gr  

mailto:contract@cteam.gr
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Θ παραπάνω προςφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και θα ςυνοδεφεται  απαραίτητα από:  

Α.   Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ όπωσ το Υπόδειγμα (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ). 

 Ριςτοποιθτικό Γ.Ε.ΜΘ. ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ. Το ηθτοφμενο πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν.  

 Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

 Ριςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ Μθτρϊου. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου. 

 Ριςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) 
μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ:  

     δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία. Εναλλακτικά παρζχεται θ δυνατότθτα να προςκομίςει «Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ» που αφορά τα Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ.4 
περ.β του ν.4412/2016. 

Επιςθμαίνεται πωσ ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αδυναμίασ προςκόμιςθσ όλων ι μζρουσ των 
ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κα πρζπει να 
υποβλθκεί μαηί με τθν προςφορά Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου 
του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ, 
αναλαμβάνοντασ παράλλθλα τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αυτϊν ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των  υπηρεςιών οι οποίεσ θα ςυνοδεφονται από 
Τπεφθυνη Δήλωςη όπωσ το Τπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α΄). 

Θμερομηνία Λήξησ Τποβολήσ Προςφορών:16-09-2022 :14.00π.μ. 

   Ρροςφορά θ οποία κα κατατεκεί πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα λθφκεί 
υπόψθ.  

Εναλλακτικι προςφορά δεν γίνεται δεκτι. 

Ρροςφορά που αποκλίνει και δεν ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ  απορρίπτεται. 

Ρροςφορά  που  ζχει  χρόνο  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ μικρότερο από το ηθτοφμενο απορρίπτονται. 

 

Για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν θ προςφορά κα κατατεκεί  με θλεκτρονικό μινυμα  ςτο εξισ 
mail:diag@levadiahospital.gr 

 

Σιμή προςφοράσ:  
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Αναλυτικά ςε ΕΥΩ και ςτακερι μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Να δθλϊνεται και ο ΦΡΑ 
που υπόκειται θ υπθρεςία.  
Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

  Διάρκεια σύμβασης 

        H διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για τρείσ (3) μινεσ  και κα ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ.  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών:  

Θ προςφορά κα  ιςχφει και κα δεςμεφει τον προςφζροντα με τθν ςυμμετοχι του για εκατόν είκοςι μζρεσ 
(120) θμζρεσ. 
 
Παρακολοφθηςη και Παραλαβή του Ζργου 

   Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν 
επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν παροχι των υπθρεςιϊν (τμθματικι – 
οριςτικι).  Eπίςθσ κα επιςυνάπτεται πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ 
κακϊσ και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυνυπογραφόμμενθ από τον Ανάδοχο . 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
    Σφμφωνα το με αρ. πρωτ. Α5β/Γ.Ρ.οικ.80429/19-10-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ , «……….Υπό τθν 
ζννοια των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 28 του ΓΚΡΔ προσ τουσ Αναδόχουσ που ζχουν ςυνάψει 
ςυμβάςεισ εγκατάςταςθσ / λειτουργίασ / υποςτιριξθσ ςυντιρθςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων , οι 
οποίοι επζχουν κζςθ εκτελοφντων τθν επεξεργαςία για τθν εξαγωγι και τθν αποςτολι δεδομζνων 
θλεκτρονικά και κωδικωποιθμζνα βάςει των οριηομζνων από τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 
προδιαγραφϊν , ςε ενιαία μορφι που κακιςτά δυνατι τθν επεξεργαςία τουσ ςτον ενδιάμεςο κόμβο e-Gov 
Now του Νοςοκομείου, ςτον οποίο βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ θ μορφι BICONN …………..». Οι υποψιφιοι  
οικονομικοί φορείσ  υποχρεοφται ςε περίπτωςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ  να εφαρμόςουν  τα ανωτζρω και να  το 
δθλϊςουν υπεφκυνα επί ποινι απόρριψθσ. 
     Οι  εφαρμογζσ λογιςμικοφ παροχισ υπθρεςιϊν SLA για το ΟΡΣΥ του Γενικοφ Νοςοκομείου Λιβαδειάσ είναι 
οι αναλυτικά αναφερόμενεσ ςτον ακόλουκο Ρίνακα : 
 
Ρίνακασ 1 Ρρογράμματα (Εφαρμογζσ) Λογιςμικοφ 

Α/Α Ρρόγραμμα Λογιςμικοφ 

1 Γραφείο Κίνθςθσ Αςκενϊν 

2 Γραφείο Νοςθλίων 

3 Γραμματεία Εξωτερικϊν Ιατρείων 

4 Διαχείριςθ Εξωτερικϊν Ιατρείων (ΤΕΙ) 

5 Τμιματα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) 

6 Διαχείριςθ Νοςθλευτικϊν Τμθμάτων & Ατομικοφ Συνταγολογίου φαρμάκων & υλικϊν 

7 Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ 

8 Διαχείριςθ Εργαςτθρίων (LIS) (Μικροβιολογικό – Βιοχθμικό – Αιματολογικό) 
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9 Ιατρικόσ Φάκελοσ Αςκενοφσ (EPR) 

10 Διαχείριςθ Χειρουργείων 

11 Δθμόςιο Λογιςτικό (Λογιςτιριο – Ταμείο) 
12 Αποκικεσ & Διαχειρίςεισ υλικοφ 

13 Φαρμακείο 

14 Γενικι Λογιςτικι (Διπλογραφικό Σφςτθμα)) 

15 Διαχείριςθ Ραγίων (Διπλογραφικό Σφςτθμα) 

16 Αναλυτικι Λογιςτικι 

17 Ρρομικειεσ 

18 Διαιτολόγιο 

19 Θλεκτρονικό Ρρωτόκολλο 

20 Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ των ςυμβάςεων  Ανοικτισ  περίκαλψθσ  
 (των  εξωτερικϊν  αςκενϊν)  για τθν θλεκτρονικι υποβολι των λογαριαςμϊν (e-ΔΑΡΥ) ςτον 
ΕΟΡΥΥ για ζλεγχο και εκκακάριςθ 

21 Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ «Δζςμευςθ πιςτϊςεων 
και Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων» (Μθτρϊο Δεςμεφςεων) 

22 Ειδικό λογιςμικό για τθν αυτόματθ εξαγωγι των διακζςιμων ςτοιχείων ESY.NET από το 
πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου 

23 Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ των Κλειςτϊν Ενοποιθμζνων Νοςθλίων 
(ΚΕΝ), των Διαγνϊςεων κατά ICD-10 και των Ιατρικϊν Ρράξεων 

24 Ειδικό λογιςμικό για τθ μθχανογραφικι διαχείριςθ των ςυμβάςεων  Κλειςτισ  πε ρίκαλψθσ 
(των  εςωτερικϊν  αςκενϊν)  για τθν θλεκτρονικι υποβολι των λογαριαςμϊν (e-ΔΑΡΥ) ςτον 
ΕΟΡΥΥ για ζλεγχο και εκκακάριςθ 

25 Ειδικό  λογιςμικό (τεχνολογίασ Web)  για  τθν  αυτόματθ διαςφνδεςθ του  πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου με το ΕΚΕΒΥΛ για ζλεγχο  του  μθτρϊου  ΕΚΑΡΤΥ   των υλικϊν.  
(νζο λογιςμικό *) 

26 Ειδικό λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για τθν αυτόματθ διαςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ e-ΔΑΡΥ 
Κλειςτισ Ρερίκαλψθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου με τον ΕΟΡΥΥ για 
τισ 
 Θλεκτρονικζσ Αναγγελίεσ των εςωτερικϊν αςκενϊν.  (νζο λογιςμικό *) 

27 Ειδικό λογιςμικό (τεχνολογίασ Web) για τθν αυτόματθ διαςφνδεςθ των εξωτερικϊν ιατρείων 
του  Νοςοκομείου  με  το  ςφςτθμα  e-Συνταγογράφθςθ  του  ΕΟΡΥΥ  για τα   Θλεκτρονικά  
 εξωτερικά Ραραπεμπτικά των εξετάςεων με χριςθ barcode.  (νζο λογιςμικό *) 

28 Ειδικό    λογιςμικό    (τεχνολογίασ    Web)    για    τθ    δυνατότθτα    Διαςφνδεςθσ    του 
Ρλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του   Νοςοκομείου   με   το   Εκνικό   Μθτρϊο   Αςφάλιςθσ – 

 Αςφαλιςτικισ Ικανότθτασ  ΑΤΛΑΣ   τθσ  ΘΔΙΚΑ  για τθν   ταυτοποίθςθ   των   αςκενϊν   ςε 
πραγματικό χρόνο.     (νζο λογιςμικό * ) 
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29 Ενςωμάτωςθ του ΚΕΟΚΕΕ (Καταλόγου τθσ Ενιαίασ Ονοματολογίασ και Κωδικοποίθςθσ των 
Εργαςτθριακϊν Εξετάςεων) ςτο εγκατεςτθμζνο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του 
Νοςοκομείου. 

30 Ειδικό  λογιςμικό  (τεχνολογίασ  Web)  για  τθν  αυτόματθ  διαςφνδεςθ  τθσ  εφαρμογισ 
λογιςμικοφ του Φαρμακείου του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου με τθν ΘΔΙΚΑ 
μζςω API  για  τθν  εκτζλεςθ  των  ςυνταγϊν  των  φαρμάκων  των  εξωτερικϊν   αςκενϊν  
(νζο λογιςμικό *) 

31 Ειδικό αςφαλζσ λογιςμικό (τεχνολογίασ Web)  για απ’ ευκείασ ενθμζρωςθ των προμθκευτϊν 
για  τθν  εξζλιξθ  των  τιμολογίων και  ενταλμάτων πλθρωμισ των  ςτο  Νοςοκομείο χωρίσ 
απαςχόλθςθ των υπαλλιλων του Λογιςτθρίου   (νζο λογιςμικό * - απαιτείται web server και 
Web Site) 

 
 
Αναλυτικι  Ρεριγραφι  Υποχρεϊςεων  Αναδόχου  για  τθν  παροχι Υπθρεςιϊν SLA 
 
Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 
 
Με  τθν  ζναρξθ  τθσ  παραγωγικισ  λειτουργίασ,  παρζχονται  υπθρεςίεσ  υποςτιριξθσ  λειτουργίασ 
υποςτθριηόμενεσ από ομάδα ατόμων του Αναδόχου. Οι υπθρεςίεσ αφοροφν: 
 
  Υπθρεςίεσ λογιςτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ του ΡΣΥ με ςκοπό τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του 
διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςτο Νοςοκομείο (Γενικι και Αναλυτικι Λογιςτικι) 
 
  Επιπλζον υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ του ΡΣΥ για τθν κάλυψθ αναγκϊν που 
δεν είχαν προβλεφκεί, ι επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν που άλλαξαν ι ενεργοποιικθκαν μετά το πζρασ του 
Ζργου ΟΡΣΥ 
 
     Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα παραγωγικισ λειτουργίασ 
Θα καταβλθκεί από τον Ανάδοχο κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να διευκολφνεται θ πλιρθσ ςυμβατότθτα 
ςτθν περίπτωςθ εξελίξεων ι αλλαγϊν ςτον χϊρο τθσ Υγείασ και οι οποίεσ κα λάβουν χϊρα μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του ΡΣΥ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται: 
  Θ ςυνεχισ ςυντιρθςθ τθσ μορφισ κωδικϊν ϊςτε τα υποςυςτιματα εφαρμογϊν να μποροφν να 
διαςφαλίηουν τθν εναρμόνιςι των με τισ όποιεσ νζεσ μορφζσ κωδικοποίθςθσ απαιτιςει το Υ.Υ.Κ.Α. (π.χ. 
υλικϊν, διαγνϊςεων, φαρμάκων, υπθρεςιϊν και άλλων ομάδων δεδομζνων του δθμοςίου τομζα που  ζχουν 
ιδθ  εγκαταςτακεί ςτο  Νοςοκομείο (πχ  GMDN, CPV, ΕΟΦ, KEN) ι  που κα τροποποιθκοφν από τα αρμόδια 
Υπουργεία). 
 
     Ζγκαιρθ ανανζωςθ τιμϊν φαρμάκων, υλικϊν και υπθρεςιϊν (βάςει λίςτασ αρμόδιων Υπουργείων). 
 
  Νζεσ εκτυπϊςεισ / αναφορζσ, εφόςον υπάρχουν τα αντίςτοιχα δεδομζνα και δεν επθρεάηεται θ 
ςυνολικι δομι των εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι και τθσ Βάςθσ δεδομζνων. 
 
     Οι αλλαγζσ ςτο κεςμικό ι / και κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ. 
  Ραροχι πρόςβαςθσ ςτο Help Desk του Αναδόχου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Κ.Ω.Κ.), το 
οποίο περιλαμβάνει: 
 
o Επίλυςθ  αποριϊν  των  χρθςτϊν  του  πλθροφοριακοφ  ςυςτιματοσ  του  Νοςοκομείου  ςτθ 
λειτουργία των εφαρμογϊν (για εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου που δεν ζχουν τεκεί ςε λειτουργία ςτο 
Νοςοκομείο, χωρίσ ευκφνθ του Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει remotely υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ 
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εκπαίδευςθσ προσ τα αρμόδια υπθρεςιακά ςτελζχθ του Τμ. Ρλθροφορικισ  του  Νοςοκομείου,  ϊςτε  αυτά  
ςτθ  ςυνζχεια  να  εκπαιδεφουν τουσ  νζουσ χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςτα αντίςτοιχα τμιματα 
του Νοςοκομείου.   Αν παρολαυτά χρειαςκεί ςυμπλθρωματικι βοικεια από τον Ανάδοχο ςϋαυτι τθ 
προςπάκεια, κα παρζχεται περιςταςιακά, επίςθσ remotely, μετά από ςυνεννόθςθ). 
 
o  Ραροχι πρόςκετθσ (εφικτισ) παραμετροποίθςθσ των εφαρμογϊν. 
 
o Ραροχι  ςυμβουλευτικϊν  υπθρεςιϊν  για  καλφτερθ  δυνατι  λειτουργία  των  εφαρμογϊν λογιςμικοφ 
από τουσ χριςτεσ του Νοςοκομείου. 
 
     Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν του Νοςοκομείου 
 
  Ραροχι  ςυμβουλευτικϊν  υπθρεςιϊν  και  υπθρεςιϊν  παραμετροποίθςθσ  και  διαςφάλιςθσ  τθσ 
ομαλισ λειτουργίασ του δικτφου Θ/Υ (LAN) και τθσ Βάςθσ Δεδομζνων του Νοςοκομείου, που ζχει ςχζςθ με τισ 
εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου. 
  Ραροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ βαςικϊν αρχείων (π.χ. ενθμζρωςθ νζου δελτίου τιμϊν φαρμάκων ςτο 
Φαρμακείο και ςτο Γρ. Νοςθλίων, μετά από αίτθμα του Νοςοκομείου και κοινι ςυμφωνία όλων των Μονάδων 
Υγείασ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ λόγω εφαρμογισ του ΟΡΣΥ. 
 
  Ραροχι   ςυμβουλευτικϊν  υπθρεςιϊν  υποςτιριξθσ  για   τθν   εφαρμογι  του   Διπλογραφικοφ 
Συςτιματοσ προσ το αρμόδιο υπθρεςιακό προςωπικό του Νοςοκομείου, αλλά και προσ τουσ εξωτερικοφσ 
ςυμβοφλουσ-λογιςτζσ του Νοςοκομείου. 
 
o  Υποςτιριξθ  χρθςτϊν  και  εξωτερικϊν  λογιςτϊν  του  Νοςοκομείου,  εφόςον  υπάρχουν, 
(remotely & αν κρικεί αναγκαίο on-site), ςχετικά με τθν παραμετροποίθςθ: 
 
  των   Ραραςτατικϊν   των   Διαχειρίςεων   και   του   Γραφείου   Νοςθλειϊν   ϊςτε   να δθμιουργοφνται 
τα αντίςτοιχα άρκρα ςτθ Γενικι Λογιςτικι. 
 
      των  ςυνδζςεων  προμθκευτϊν,  πελατϊν,  ομάδων  ειδϊν,  κωδικϊν  ΦΡΑ,  κωδικϊν 
προχπολογιςμοφ, λογαριαςμϊν τραπεηϊν, κρατιςεων, υπθρεςιϊν με  λογαριαςμοφσ 
Γενικισ Λογιςτικισ. 
 
      των λογαριαςμϊν αποςβζςεων των Ραγίων. 
 
      των λογαριαςμϊν Τάξεωσ. 
 
  των  παραςτατικϊν  και  ομάδων  ειδϊν  τθσ  διαχείριςθσ  Μθ  Αναλωςίμων  ϊςτε  να ενθμερϊνεται 
αυτόματα το Μθτρϊο Ραγίων. 
 
o  Ραραμετροποίθςθ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςχετικά με : 
 
  τθ  μαηικι  ειςαγωγι  λογαριαςμϊν  Λογιςτικοφ  ςχεδίου  ι  τθν  προςαρμογι  του  ςε περίπτωςθ 
αλλαγισ μορφισ κωδικοφ 
 
      τθ δθμιουργία νζασ χριςθσ, μεταφοράσ παραμετροποίθςθσ των ςυνδζςεων και του 
Λογιςτικοφ ςχεδίου από τθν προθγοφμενθ. 
 
  τθ δθμιουργία νζων εκτυπϊςεων ι τροποποίθςθ των υπαρχουςϊν ςφμφωνα με το εκάςτοτε 
προεδρικό διάταγμα ι οδθγία του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόςον υπάρχουν τα αντίςτοιχα δεδομζνα 
και δεν επθρεάηεται θ ςυνολικι δομι των εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι και τθσ Βάςθσ δεδομζνων. 
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o Ζλεγχοσ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ για λάκθ και προβλιματα κατά τθν ενθμζρωςθ τθσ Γενικισ   
Λογιςτικισ   (λογαριαςμοί   τάξθσ,   Δθμόςιο   Λογιςτικό,   Διαχειρίςεισ,   Γραφείο Νοςθλειϊν, Ράγια) ϊςτε να 
είναι ζγκαιρθ θ αποςφαλμάτωςι του. 
 
 
Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν 
 
Θ Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν περιλαμβάνει: 
 
     Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) 
 
     Βελτιϊςεισ, παράδοςθ - εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 
 
  Ραράδοςθ  αντιτφπων όλων  των  μεταβολϊν ι  των  επανεκδόςεων ι  τροποποιιςεων των 
εγχειριδίων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 
 
Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ καλφπτουν όλα τα προϊόντα Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν που ζχουν 
εγκαταςτακεί, υλοποιθκεί ι/και παραμετροποιθκεί από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια του Ζργου (ΟΡΣΥ πρϊθν 
ΡεΣΥΡ Στερεάσ Ελλάδασ) ι μετά από ςυμφωνία με το Νοςοκομείο. 
 
Αποκατάςταςθ Σφαλμάτων 
 
Ο  Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ ςφαλμάτων (bugs) του  Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν. Ο Ανάδοχοσ 
κα παρζχει εκπαίδευςθ ςτισ αλλαγζσ λογιςμικοφ που κα πραγματοποιιςει, εφόςον αυτό κρικεί  ςκόπιμο  
(ςυνεννόθςθ  Αναδόχου  –  Φορζα),  αλλιϊσ  κα  αποςτζλλει  ςχετικό  ενθμερωτικό φυλλάδιο. 
 
 
Ραροχι Νζων Εκδόςεων λογιςμικοφ εφαρμογϊν 
 
Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει τον Εργοδότθ για κάκε νζα ζκδοςθ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν υποβάλλοντασ τισ 
επίςθμεσ ανακοινϊςεισ του καταςκευαςτι. Οι νζεσ εκδόςεισ ςυμπεριλαμβάνουν και τυχόν αλλαγζσ που κα 
γίνουν λόγω διαφοροποίθςθσ κεςμικοφ πλαιςίου. 
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ εγκατάςταςθσ των νζων εκδόςεων, ςε πλιρθ και ομαλι λειτουργία. 
Συγκεκριμζνα,  κα  διατίκενται,  κα  εγκακίςτανται  και  κα  παραμετροποιοφνται  οι  νζεσ  εκδόςεισ (Versions, 
Releases, patches κλπ.) που διανζμονται δωρεάν από τθν καταςκευάςτρια εταιρία, μετά από ςυνεννόθςθ και 
με τθν άδεια του Εργοδότθ εντόσ 60 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ του καταςκευαςτι. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν, χωρίσ οικονομικι 
επιβάρυνςθ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν SLA.  O Εργοδότθσ δφναται να 
αποδεχκεί ι να απορρίψει τα ανωτζρω κατά τθ βοφλθςι του, αναλαμβάνοντασ πλιρωσ τθν ευκφνθ για τυχόν 
επιπτϊςεισ, ςε περίπτωςθ άρνθςισ του για τθν εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων των εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 
 
Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (Helpdesk) 
 
Θ Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk) κα είναι προςιτι ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου και κα παρζχει τθλεφωνικι βοικεια ςε πρϊτο (Α’) επίπεδο παρζμβαςθσ και επί 
τόπου επίςκεψθ ςε δεφτερο (Β’) επίπεδο παρζμβαςθσ (μόνον εφόςον δεν είναι επαρκισ θ τθλεφωνικι 
βοικεια ςε πρϊτο Αϋ επίπεδο επζμβαςθσ και μόνον εφόςον το «πρόβλθμα» αφορά bug του  λογιςμικοφ  
εφαρμογϊν).  Θ  γραμμι  άμεςθσ  βοικειασ  ςαν  υπθρεςία  κα  υλοποιθκεί  ςε εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου. 
Στο διάγραμμα που ακολουκεί φαίνεται θ ροι που περιγράφει πλιρωσ τθν προτεινόμενθ διαδικαςία 
υποςτιριξθσ του ΡΣΥ. 
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 Διευκρινίςεισ: 
 
Θ αποςτολι τεχνικοφ ςυμβοφλου για τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ on-site γίνεται αφοφ διερευνθκεί και 
επιβεβαιωκεί από τον Ανάδοχο ότι όλεσ οι προχποκζςεισ πλθροφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ on-
site. Ο Ανάδοχοσ ειδοποιεί το Φορζα για τθν επίςκεψθ on-site. 
 
Ενδεικτικά, οι προχποκζςεισ αυτζσ αφοροφν: 
 
Επαρκισ διερεφνθςθ προβλιματοσ από ομάδα τθσ καταςκευισ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ, ζλεγχοσ 
ποιότθτασ των νζων υλικϊν-λογιςμικϊν, παρουςία του αρμοδίου προςωπικοφ του Νοςοκομείου (τμιμα 
Ρλθροφορικισ, τμιμα Εργαςτθρίων, κλπ) 
 
 Υποςτιριξθ  Α ϋ  Επιπζδου  
 
Το Help Desk είναι το υπεφκυνο τμιμα για τθν αναγγελία και τθν καταγραφι των προβλθμάτων για τα οποία 
κα πρζπει να ξεκινά άμεςα διαδικαςία απομακρυςμζνθσ επίλυςισ τουσ από τα εξειδικευμζνα ςτελζχθ του 
Αναδόχου. 
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Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται αφοροφν τα παρακάτω: 
 
o   Υποςτιριξθ  χριςθσ  
 
Αφορά κυρίωσ ςυμβουλζσ του τφπου «πωσ (how-to)», είναι δθλαδι υπθρεςίεσ επικεντρωμζνεσ ςτθ  
λειτουργικότθτα  των  προϊόντων,  τθν  καλι  ρφκμιςθ  τουσ  και  τισ  τεκμθριωμζνεσ δυνατότθτεσ τουσ. 
 
o   Επίλυςθ  κεμάτων  χριςθσ  
 
Αφορά ςε κζματα που μπορεί να απαιτοφν ειδικι παροχι απομακρυςμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για 
τθν εφαρμογι διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου και απαιτείται θ απομακρυςμζνθ «ςυνδρομι / 
παρζμβαςθ» του Αναδόχου (πχ άνοιγμα νζου λογαριαςμοφ, ςφνδεςθ νζου υλικοφ με λογιςτικό ςχζδιο, 
προςδιοριςμόσ νζου κζντρου κόςτουσ κλπ) για επιχειρθςιακι διευκόλυνςθ του Φορζα. 
 
o   Βοικεια ςτθν εγκατάςταςθ  
 
Αφορά εργαςίεσ για τθν παροχι απομακρυςμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ ςτθν 
εγκατάςταςθ και τθ ρφκμιςθ του εξοπλιςμοφ και των περιφερειακϊν, ακόμα και του λογιςμικοφ κακϊσ και 
μερικϊν εφαρμογϊν που πικανϊσ να το απαιτοφν (ςε επίπεδο ςτακμοφ εργαςίασ). 
 
o   Απομόνωςθ λακϊν  
 
Αφορά εργαςίεσ για τθν ανεφρεςθ και απομόνωςθ τθσ πθγισ των προβλθμάτων λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 
Γίνεται πρϊτα ανίχνευςθ και μία πρϊτθ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (trouble shooting) και εφόςον θ επίλυςι 
του αναμζνεται να είναι μακρόχρονθ μπορεί να ακολουκθκεί μια άλλθ ενδιάμεςθ λφςθ (workarounds). 
 
o   Επίλυςθ ερωτθμάτων / προβλθμάτων  από εςφαλμζνθ χριςθ  
 
Αφορά ςε εςφαλμζνθ χριςθ που οδιγθςε ςε λάκοσ λειτουργία / αποτζλεςμα (π.χ. κλείςιμο ταμείου, λάκοσ 
λογιςτικι καταχϊρθςθ / εγγραφι). Ρεριλαμβάνει και απομακρυςμζνθ παρζμβαςθ του Αναδόχου για 
αποκατάςταςθ των δεδομζνων τθσ εςφαλμζνθσ χριςθσ (π.χ. αντιλογιςμοί κ.λπ.) 
 
o   Επίλυςθ  προβλθμάτων  
 
Αφορά εργαςίεσ για  τθν επίλυςθ κάκε είδουσ προβλιματοσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν (που υλοποιικθκε ςτα 
πλαίςια του ΟΡΣΥ) ςτο Νοςοκομείο. 
 
 
 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ Β’      ΕΡΙΡΕΔΟΥ 
 
Στθν περίπτωςθ που το πρόβλθμα δεν είναι δυνατό να λυκεί τθλεφωνικά, ο Ανάδοχοσ φροντίηει για τθν 
επιτόπου επίςκεψθ αρμόδιου ειδικοφ προςωπικοφ ςτο Νοςοκομείο, όπου προζκυψε το αναγγελκζν 
πρόβλθμα. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ του ειδικοφ προςωπικοφ ςτο Νοςοκομείο και μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ 
βλάβθσ, το ειδικό προςωπικό ςυμπλθρϊνει Δελτίο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ που αναφζρει τθ βλάβθ όπωσ αυτι 
αναφζρκθκε αρχικά, τθ λφςθ που δόκθκε, ενϊ παράλλθλα καταγράφει τα ςτοιχεία του πελάτθ, τθν 
θμερομθνία άφιξισ του και το χρόνο αναχϊρθςισ του. Το ζγγραφο, αφοφ ςυμπλθρωκεί, υπογράφεται από τον 
τοπικά υπεφκυνο πλθροφορικισ και κάκε πλευρά (Ρελάτθσ-Εργοδότθσ και Ανάδοχοσ) κρατά από ζνα 
υπογεγραμμζνο αντίγραφο, βάςει τθσ διαδικαςίασ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, που 
τθρεί ο Ανάδοχοσ ςφμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 9001:2008. 
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Καταγραφι   προβλθμάτων   και   ενεργειϊν   αποκατάςταςθσ   τθσ   βλάβθσ   ςτο   Ρρόγραμμα  
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχου και Επίλυςθσ (ΡΕΕΡ) 
 
Στο λογιςμικό ΡΕΕΡ καταγράφονται (μόνον από ςυγκεκριμζνα εξουςιοδοτθμζνα υπθρεςιακά ςτελζχθ του 
Νοςοκομείου) για κάκε πρόβλθμα, τα ςτοιχεία αναγγελίασ του προβλιματοσ, όπωσ αυτό αναφζρεται, ενϊ 
παράλλθλα ειςάγεται θ θμερομθνία και ϊρα αναφοράσ του προβλιματοσ. 
 
Επίςθσ καταγράφονται τα ςτοιχεία αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, όπωσ αυτά ζχουν καταχωρθκεί ςτα αντίςτοιχα 
Δελτία Τεχνικισ Υποςτιριξθσ από τουσ τεχνικοφσ. Με τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων αποκατάςταςθσ τθσ 
βλάβθσ ςτο ςφςτθμα, λιγει και το περιςτατικό επιτυχϊσ. 
 
Ομάδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
 
Πλεσ οι παραπάνω Υπθρεςίεσ παρζχονται από τθν Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) του Αναδόχου, ο οποίοσ  
φζρει  τθν  ευκφνθ  για  τθν  υποςτιριξθ  τθσ  λειτουργίασ  των  εφαρμογϊν λογιςμικοφ  του Νοςοκομείου.   
 
 
Μζκοδοι επικοινωνίασ με τθν ΤΟΥ 
 
Θ αίτθςθ για χριςθ των Υπθρεςιϊν γίνεται με τθλζφωνο, fax ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο προσ τθν ΤΟΥ, 
ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα των αιτθμάτων. Θ χρονικι ςτιγμι τθσ αίτθςθσ κα καταγράφεται ςφμφωνα με τισ 
διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου. 
 
Σχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίηει το Νοςοκομείο, όπου χρθςιμοποιείται  
το  ολοκλθρωμζνο  πλθροφοριακό  ςφςτθμα  υγείασ  και  ειδικότερα  μζςω  Γραμμισ Άμεςθσ Βοικειασ 
(helpdesk). 
 
Θ Γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ (helpdesk) κα είναι προςιτι ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, μζςω 
τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ, fax και email που κα ζχει γνωςτοποιθκεί ςτον Εργοδότθ από τον Ανάδοχο, όπωσ 
επίςθσ και θ λίςτα με τα ονοματεπϊνυμα και ςτοιχεία επικοινωνίασ των υπαλλιλων υποςτιριξθσ του 
Αναδόχου ανά εφαρμογι λογιςμικοφ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ υποςτιριξθσ των 
εφαρμογϊν λογιςμικοφ του Αναδόχου. 
 
Θ γραμμι αυτι κα λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ υποςτιριξθσ όλων των χρθςτϊν όλων των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Εργοδότθ. 
 
Μζςω του Helpdesk κα διοχετεφονται και κα δρομολογοφνται τα αιτιματα (για εξ’ αποςτάςεωσ ι επί τόπου 
επίλυςθ προβλθμάτων) ςτθν ΤΟΥ. 
 
Μετριςεισ και Αναφορζσ 
 
Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ του Συμβολαίου, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτο Νοςοκομείο και κα 
κοινοποιεί ςτθ Δ/νςθ Ρλθροφορικισ τθσ 5θσ  ΥΡΕ (it@dypethessaly.gr) τισ παρακάτω αναφορζσ με τθ 
ςυχνότθτα και τον τρόπο που περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
 

Τίτλοσ Αναφοράσ Ρερίοδοσ 
Αναφοράσ 

Τρόποσ 
Υποβολισ 

Χρόνοι απάντθςθσ αναγγελιϊν ανά επίπεδο ςπουδαιότθτασ ΚΩΚ 3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

mailto:it@dypethessaly.gr
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Χρόνοι ανάλθψθσ ευκφνθσ αποκατάςταςθσ ανά επίπεδο 
ςπουδαιότθτασ 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Χρόνοι αποκατάςταςθσ ανά επίπεδο ςπουδαιότθτασ 3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Αρικμόσ Ρεριςτατικϊν που αναφζρκθκαν εντόσ τθσ περιόδου 
Αναφοράσ 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Ανάλυςθ Ρεριςτατικϊν ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ (ανοικτό, 
αναμζνει επίλυςθ, κλειςτό) και το επίπεδο ςπουδαιότθτασ ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Αρικμόσ Ρροβλθμάτων που αναγνωρίςτθκαν εντόσ τθσ περιόδου 
Αναφοράσ 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Ανάλυςθ Ρροβλθμάτων ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ (ανοικτό, 
αναμζνει επίλυςθ, κλειςτό, μθ αντιμετωπίςιμο) και το επίπεδο 
ςπουδαιότθτασ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Αρικμόσ νζων καταχωριςεων Γνωςτϊν Ρροβλθμάτων ςτο ςχετικό 
μθτρϊο εντόσ τθσ περιόδου αναφοράσ 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Ρεριγραφι ενεργειϊν προλθπτικισ διαχείριςθσ προβλθμάτων των 
εφαρμογϊν λογιςμικοφ εντόσ τθσ περιόδου αναφοράσ (π.χ. 
αναβακμίςεισ λογιςμικοφ) 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

Αρικμόσ περιςτατικϊν που αντιμετωπίςτθκαν από το help desk 
χωρίσ απαίτθςθ επιτόπιασ παρζμβαςθσ τθσ ΤΟΥ εντόσ τθσ περιόδου 
αναφοράσ 

3Μθνιαία Θλεκτρονικι 
Αναφορά 

 
 
Οι παραπάνω αναφορζσ κα υποβάλλονται εντόσ διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ 
εκάςτοτε περιόδου αναφοράσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςτα αρχεία βάςει των οποίων προκφπτουν οι παραπάνω αναφορζσ ςε 
εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ του Νοςοκομείου ι και τθσ 5θσ  ΥΡΕ κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ μία εργάςιμθ 
μζρα νωρίτερα. 
 
 
∆ιαδικαςία Ιεράρχθςθσ – Χαρακτθριςµοφ των Ρροβλθµάτων (βλαβϊν) των εφαρμογϊν λογιςμικοφ 
 
Θ  Ανάδοχοσ  ςε  ςυνεργαςία  µε  το  Φορζα  ορίηει  τζςςερα  επίπεδα  ςοβαρότθτασ  των  προβλθµάτων 
(βλαβϊν),όπωσ φαίνεται παρακάτω: 
 
ΕΡΕΙΓΟΝ: Απαιτείται Άµεςθ Επζµβαςθ - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax ι θλεκτρονικοφ 
ταχυδροµείου.  Αφορά προβλιµατα που παρουςιάηονται και δεν επιτρζπουν τθν λειτουργία µζρουσ ι/και του 
ςυνόλου των υπθρεςιϊν και λειτουργιϊν. 
 
ΥΨΘΛΟ: Απαιτείται ταχεία επζµβαςθ - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax, ι θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου.  
Αφορά προβλιµατα που παρουςιάηονται ςε κρίςιµεσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ των ςυςτθµάτων, χρονικά 
ευαίςκθτεσ. 
 
ΜΕΤΙΟ: Απαιτείται επζµβαςθ  - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax ι θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου. 
Αφορά προβλιµατα που παρουςιάηονται ςε µθ κρίςιµεσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ των ςυςτθµάτων, όχι χρονικά 
ευαίςκθτεσ. 
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ΧΑΜΘΛΟ: ∆ίχωσ ςθµαντικό αντίκτυπο - Υποβολι κζµατοσ µζςω τθλζφωνου, fax ι θλεκτρονικοφ 
ταχυδροµείου.. Αφορά προβλιµατα που παρουςιάηονται ςε µεµονωµζνεσ λειτουργίεσ του Συςτιµατοσ, δίχωσ 
αντίκτυπο ςτθν οµαλι και αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ εκάςτοτε µονάδασ υγείασ. 
Ακολουκεί  ο  Ρίνακασ  2  με  τθν  προτεινόμενθ  «Κατθγοριοποίθςθ  Σοβαρότθτασ  Ρροβλιματοσ  ανά 
Λειτουργία». 
 

  
Λειτουργία 

Σοβαρότθτα 
Ρροβλιματοσ 

 ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -Ρροβλιματα ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων 
δεδομζνων που προκαλοφν διακοπι λειτουργίασ 

 
Επείγον 

 «πτϊςθ βάςθσ» ι «πτϊςθ ςυςτιματοσ» Επείγον 

 Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Ιατρικοφ Υποςυςτιματοσ (Νοςθλευτικι Υπθρεςία, 
Ιατρικά Ρρωτόκολλα, Ιατρικά Ρορίςματα, Διαγνϊςεισ και Ιατρικό Ιςτορικό) 

 
Επείγον 

 Κρίςιμεσ  Διαςφνδεςθ  του  ιατροτεχνολογικοφ  εξοπλιςμοφ  (αναλυτζσ)  με  το  
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εργαςτθρίων ςτα εργαςτθριακά τμιματα 

 
Επείγον 

 Κρίςιμεσ Λειτουργίεσ Υποςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςκενϊν ςε ςχζςθ με το 
Ιατρικό Υποςφςτθμα  (Επείγοντα Ρεριςτατικά, Ιατρικζσ Ρράξεισ, Εξωτερικά 
Ιατρεία) 

 
Επείγον 

 Ηθτιματα Αςφάλειασ Δεδομζνων Επείγον 

 Λειτουργίεσ Διαδικαςιϊν Ανάλυςθσ Ιατρικϊν εξετάςεων Επείγον 

 Γραφείο Κίνθςθσ  

 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων αςκενϊν Υψθλι 

 Εντολζσ Ειςαγωγισ Αςκενϊν Υψθλι 

 Μετακινιςεισ - Διακομιδζσ Υψθλι 

 Εντολζσ Εξόδου Υψθλι 

 ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Υψθλι 

 Online ενθμζρωςθ χρεϊςεων Υψθλι 

 Διαχείριςθ ΜΤΝ (ςυνεδρίεσ - υλικά - χρεϊςεισ) Υψθλι 

 Διαςυνδζςεισ (φαρμακείο - διαχειρίςεισ - κλινικζσ) Υψθλι 

 ΑΝΤΕΒΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ Υψθλι 

 Καταχϊρθςθ ραντεβοφ Υψθλι 

  
Ρρογραμματιςμόσ ιατρείων - διακεςιμότθτεσ 

Υψθλι 

 Ρροςζλευςθ αςκενϊν Υψθλι 

 Ζκδοςθ ΑΡΥ - Τιμολόγθςθ Υψθλι 

 Ζκδοςθ καταςτάςεων εξωτερικϊν αςκενϊν Υψθλι 

 Ραραπεμπτικό προσ εργαςτιρια Υψθλι 

 ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΡ Υψθλι 

 Καταχϊρθςθ περιςτατικοφ Υψθλι 

 Εντολι Ζκτακτθσ Ειςαγωγισ Υψθλι 

 Ραραπεμπτικό προσ εργαςτιρια Υψθλι 

 Ιατρικόσ Φάκελοσ Μζτρια 

 ΦΑΜΑΚΕΙΟ  
 Ραραγγελίεσ προσ προμθκευτζσ Χαμθλι 



ΑΔΑ: ΨΑΠΕ4690ΒΝ-4ΦΨ



Σελίδα 13 από 22 

 

 

 Καταχϊρθςθ ΔΑ - Τιμολογίων Χαμθλι 

 Εξαγωγζσ προσ κλινικζσ Υψθλι 
 Χορθγιςεισ ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ Υψθλι 

 Ιςοηφγιο Μζτρια 

 Ατομικό Συνταγολόγιο (κλινικζσ) Υψθλι 

 Ραρακολοφκθςθ Ραρτίδων - Ορίων Αςφαλείασ Χαμθλι 

 Δραςτικζσ Ουςίεσ - Ιςοδφναμα Χαμθλι 

 Διαχείριςθ Υγειονομικοφ Υλικοφ Μζτρια 

 Διαχείριςθ Ναρκωτικϊν Μζτρια 

 Διαχείριςθ Αντιδραςτθρίων Μζτρια 

 Διαςυνδζςεισ (Λογιςτιριο αςκενϊν - κλινικζσ - Λογιςτιριο) Υψθλι 

 Εκτυπϊςεισ - Στατιςτικά Χαμθλι 

 ΚΛΙΝΙΚΕΣ Υψθλι 

 Καταχωριςεισ Ειςαγωγϊν Υψθλι 

 Ραραγγελίεσ φαρμάκων Υψθλι 

 Καταχϊρθςθ Αγωγϊν Υψθλι 

 Ραραγγελίεσ εξετάςεων Υψθλι 

 Ραραγγελίεσ χρεοφμενων υλικϊν Υψθλι 

 Ρλάνο ορόφου - Διαχείριςθ κλινϊν Υψθλι 

 Εξιτιρια - Διαγνϊςεισ Υψθλι 

 Χορθγιςεισ Υψθλι 

 Ρλάνο φροντίδασ Μζτρια 

 Ιατρικόσ Φάκελοσ Μζτρια 

 Λογοδοςία Μζτρια 

 ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ Υψθλι 
 Καταγραφι Ιςτορικοφ Υψθλι 

 Συνταγογράφθςθ Υψθλι 

 Ραραπεμπτικά Υψθλι 

 Διαγνϊςεισ Υψθλι 

 ΕΓΑΣΤΘΙΑ Εφαρμογι λογιςμικοφ Υψθλι 

 Θλεκτρονικι παραλαβι παραπεμπτικϊν από κλινικζσ Υψθλι 

 Αποςτολι αποτελεςμάτων Υψθλι 

 Θλεκτρονικι παραλαβι παραπεμπτικϊν από εξωτερικά Υψθλι 

 Στοιχεία αςκενι διακζςιμα θλεκτρονικά Υψθλι 

 Ηθτιματα κακθμερινϊν εκτυπϊςεων Υψθλι 
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 ΕΓΑΣΤΘΙΑ-Βλάβθ ςτθν διαςφνδεςθ δευτερεφοντοσ ιατρικοφ μθχανιματοσ Μζτρια 

 ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ Μζτρια 

 Ζκδοςθ Ενταλμάτων Μζτρια 

 Ζκδοςθ Γραμματίων Είςπραξθσ Μζτρια 

 Ζκδοςθ - Καταχϊρθςθ Επιταγϊν Μζτρια 

 Ραρακολοφκθςθ Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν Μζτρια 

 Κατάρτιςθ Ρροχπολογιςμοφ Χαμθλι 

 Απολογιςμόσ - ζλεγχοσ απολογιςτικϊν ςτοιχείων Μζτρια 

 Είςπραξθ και απόδοςθ Κρατιςεων Μζτρια 

 Αναφορζσ (3μθνιαίεσ, ςτατιςτικά προσ ΥΡΕ) Χαμθλι 

 ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ -Γζφυρεσ (Νοςιλια, Διαχειρίςεισ, Μιςκοδοςία, κλπ) Υψθλι 

 ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ  
 Ραραγγελίεσ προσ προμθκευτζσ Χαμθλι 

 Καταχϊρθςθ ΔΑ - Τιμολογίων Χαμθλι 

 Εξαγωγζσ από αποκικθ προσ κλινικζσ Υψθλι 

 Διαχείριςθ αιτθμάτων χοριγθςθσ Υψθλι 

 Απευκείασ εξαγωγζσ (χωρίσ αποκικευςθ) Μζτρια 

 Ιςοηφγιο Μζτρια 

 Ραρακολοφκθςθ Ραρτίδων - Ορίων Αςφαλείασ Μζτρια 

 Αναφορζσ Μζτρια 

 Γζφυρεσ (κλινικζσ, προμικειεσ, Λογιςτιριο πάγια) Μζτρια 

 Ροςοτικι   κάλυψθ   (Γραφικι   Φλθ,   Τρόφιμα,   Ιματιςμόσ,   Κακαριότθτα,   
Υγειονομικό, Αντιδραςτιρια, Τεχνικι) 

 
Μζτρια 

 ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ  

 Ραραγγελίεσ προσ προμθκευτζσ Μζτρια 

 Διενζργεια Διαγωνιςμϊν (Ρροδιαγραφζσ, Αξιολόγθςθ) Μζτρια 

 Καταχϊρθςθ Συμβάςεων Μζτρια 

 Υπόλοιπα Υφιςτάμενων Συμβάςεων Μζτρια 

 Διαχείριςθ εξωςυμβατικϊν Μζτρια 

 Γζφυρεσ (Διαχειρίςεισ) Μζτρια 

 ΓΕΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ  
 Ραρακολοφκθςθ Άρκρων Χαμθλι 

 Μθνιαίεσ κεωριςεισ - Ιςολογιςμόσ Χαμθλι 

 Ενθμζρωςθ - Συμφωνίεσ με Διαχειρίςεισ, Ράγια, Νοςιλια, ΔΛ) Χαμθλι 

 ΡΑΓΙΑ Χαμθλι 
 Μθτρϊο Ραγίων Χαμθλι 

 Αγορζσ Ραγίων Χαμθλι 

 Υπολογιςμόσ αποςβζςεων Χαμθλι 

 Θζςθ εγκατάςταςθσ Χαμθλι 

 Γζφυρεσ (ΓΛ) Χαμθλι 
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 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ Χαμθλι 

 Ραραμετροποίθςθ (Μερίδεσ, Θερμίδεσ, Μενοφ, Δίαιτεσ κλπ) Χαμθλι 

 Ραραγγελίεσ προσ αποκικθ τροφίμων - μαγειρείο Χαμθλι 

 Εκτυπϊςεισ προσ μαγειρείο Χαμθλι 

 Διαςφνδεςθ με κλινικζσ Χαμθλι 

 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Χαμθλι 

 Διαχείριςθ Ρρωτοκόλλου Χαμθλι 

 
 
Χρόνοσ  ανταπόκριςθσ  και  αποκατάςταςθσ βλάβθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ τθσ Αναδόχου 
 
Θ ανταπόκριςθ τθσ Αναδόχου ςε περίπτωςθ κοινά διαπιςτωµζνθσ βλάβθσ των εφαρµογϊν λογιςµικοφ τθσ 
κατά τθν περίοδο υποςτιριξθσ κα πρζπει να είναι μία (1) ϊρα από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ  βλάβθσ εντόσ 
του ωραρίου εργαςίασ τθσ εταιρείασ (8.00-16.00) τισ εργάςιμεσ θμζρεσ για τα προβλιµατα που ζχουν 
χαρακτθριςτεί ωσ επείγοντα. Εντόσ τθσ επόμενθσ μιασ (1) ϊρασ ςτθν περίπτωςθ αυτι,  θ Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν καταγραφι και πιςτοποίθςθ του προβλιµατοσ, κακϊσ και ςτθν παράδοςθ ςτον Φορζα του 
ςχεδίου αποκατάςταςισ του.  Θ τελικι αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ των εφαρµογϊν λογιςµικοφ δεν κα πρζπει 
να ξεπερνά το χρονικό διάςτθµα, που προςδιορίηεται κάκε φορά ανάλογα µε τθν ςοβαρότθτα τθσ βλάβθσ από 
τον παρακάτω ςχετικό Ρίνακα 3, από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ πιςτοποίθςθσ φπαρξθσ τθσ βλάβθσ των εφαρµογϊν 
λογιςµικοφ.   Θ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι µορφι τον Φορζα ότι 
αποκατζςτθςε τθ βλάβθ, επιςθµαίνοντασ τον ςχετικό κωδικό βλάβθσ, και να περιγράψει τον τρόπο που το 
πραγµατοποίθςε. 
 
Από τθν ςυλλογι των παρατθριςεων και των εκκρεµοτιτων από τθν Ανάδοχο ενδζχεται να δθµιουργθκεί θ 
ανάγκθ για ςυγκεκριµζνεσ παρεµβάςεισ ι διορκϊςεισ ςτθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιµατοσ, για τισ 
οποίεσ κα ενθµερϊςει τον Φορζα. 
 
Ωσ προσ το χρόνο  Απόκριςθσ, 
1) Για  το  100  %  των  τθλεφωνικϊν  κλιςεων,  fax,  email,  που  αφοροφν  ςτθ  κατθγορία Επείγουςασ 
ςοβαρότθτασ, ο Ανάδοχοσ κα ανταποκρίνεται το αργότερο ςε  δφο (2) ϊρεσ εντόσ Κ.Ω.Κ., από τθ χρονικι 
ςτιγμι τθσ πρϊτθσ όχλθςθσ (τθλεφωνικι κλιςθ, fax, email). 
2) Για το 100% των τθλεφωνικϊν κλιςεων, fax, email, που αφοροφν ςτθ κατθγορία Υψθλισ Σοβαρότθτασ, 
ο Ανάδοχοσ κα ανταποκρίνεται το αργότερο ςε τζςςερισ (4) ϊρεσ εντόσ Κ.Ω.Κ., από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 
πρϊτθσ όχλθςθσ (τθλεφωνικι κλιςθ, fax, email). 
3)     Για το 100% των τθλεφωνικϊν κλιςεων, fax, email, που αφοροφν ςτισ κατθγορίεσ Μζτριασ 
και Χαμθλισ Σοβαρότθτασ, κα απαντϊνται το αργότερο ςε μία (1) εργάςιμθ θμζρα από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 
πρϊτθσ όχλθςθσ (τθλεφωνικι κλιςθ, fax, email). 
 
Ράντα με τθν προχπόκεςθ ότι κα είναι διακζςιμα τα αρμόδια υπθρεςιακά ςτελζχθ του Νοςοκομείου. 
 
Ρίνακασ 3.  Χρόνοι  Αποκατάςταςθσ βλάβθσ των εφαρμογϊν  λογιςμικοφ κατά τισ εργάςιµεσ θµζρεσ και ϊρεσ 
 

 Ζκδοςθ αναφορϊν και ςτατιςτικϊν (μθνιαία – τριμθνιαία, κλπ) Μζτρια 
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ιτρεσ  για τθν υπζρβαςθ των  προκακοριςμζνων  ορίων  αποκατάςταςθσ  τθσ  βλάβθσ των εφαρμογϊν  λογιςμικοφ τθσ 
Αναδόχου 
 
Σε περίπτωςθ αποδεδειγµζνθσ υπζρβαςθσ του ανωτζρω χρόνου αποκατάςταςθσ των βλαβϊν   των εφαρμογϊν  
λογιςμικοφ τθσ Αναδόχου, των οποίων ο  βακµόσ ςπουδαιότθτάσ τουσ,  κατά των ωσ άνω Ρίνακα 3, χαρακτθρίηονται ωσ 
ΕΡΕΙΓΟΝ, ΥΨΘΛΟ, ΜΕΤΙΟ, ΧΑΜΘΛΟ, για κάκε επιπλζον θµζρα κακυςτζρθςθσ,   κα επιβάλλεται ςτθν   Ανάδοχο ριτρα 
ίςθ µε   0,5% επί του μθνιαίου ςυµβατικοφ τιµιµατοσ (χωρίσ ΦΡΑ τθσ Αναδόχου) για κάκε βλάβθ τθσ οποίασ ο χρόνοσ 
αποκατάςταςθσ ζχει υπερβεί τα όρια του Ρίνακα 3.    
 
Εξαίρεςθ ςτθν παραπάνω αναφερόμενθ δυνατότθτα επιβολισ ρθτρϊν   ςτθν Ανάδοχο αποτελοφν ενδεικτικά οι 
παρακάτω αιτίεσ: 
  Ρρόβλθμα  ι  βλάβθ  που  προκλικθκε  ςτισ  εφαρμογζσ  λογιςμικοφ  τθσ  Αναδόχου  από  μθ εξουςιοδοτθμζνθ 
χριςθ αυτϊν ι των εξυπθρετθτϊν, ςτουσ οποίουσ είναι εγκατεςτθμζνεσ, από το προςωπικό του Φορζα ι 
οποιονδιποτε τρίτο. 
     Ρροςωρινι μθ λειτουργία του ςυνόλου ι μζρουσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ τθσ Αναδόχου, 
 
όταν αυτό γίνεται προςυμφωνθμζνα με τον Φορζα, ςτο πλαίςιο αναβάκμιςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 
     Ρρόβλθμα που δεν οφείλεται τεκμθριωμζνα ςε ςφάλμα (bug) του  λογιςμικοφ εφαρμογϊν τθσ 
 
Αναδόχου. 
 
Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και   ελζγχου 
 
Ραρακολοφκθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων 
 
Θ ΤΟΥ κα χρθςιμοποιεί το ειδικό λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχου και Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων (ΡΕΕΡ) του 
Αναδόχου το όποιο υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ του HelpDesk.   
 
Στο ςφςτθμα αυτό καταγράφονται κατ’ ελάχιςτον: 
 
 Ο χρόνοσ αναφοράσ του προβλιματοσ 
 
 Ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ του προβλιματοσ 
 
 Ο παραλιπτθσ και τρόποσ λιψθσ αναφοράσ του προβλιματοσ 
 
 Θ περιγραφι του προβλιματοσ (όπωσ αυτό αναφζρκθκε από τον χριςτθ και όπωσ προζκυψε ςτθν ςυνζχεια κατά τθν 
επίλυςθ) 
 
 Θ κατθγορία ςοβαρότθτασ προβλιματοσ 
 
 Τα ςτοιχεία του αναφερόντοσ το πρόβλθμα 
 
 Θ τοποκεςία, όπου παρατθρικθκε το πρόβλθμα 
 
 Το εφροσ δυςλειτουργίασ που δθμιουργεί το πρόβλθμα 

Επίπεδο 
Σοβαρότθτασ 

Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ βλάβθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ 

ΕΡΕΙΓΟΝ 4 ϊρεσ, αν το αίτθµα δοκεί ωσ τισ 13 μ.μ., αλλιϊσ τθν επόµενθ εργάςιµθ θµζρα 
ζωσ τισ 12 μ.μ. 

ΥΨΘΛΟ 1 εργάςιµθ θµζρα 

ΜΕΤΙΟ 3 εργάςιµεσ θµζρεσ 

ΧΑΜΘΛΟ 4 εργάςιµεσ θµζρεσ 
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 Οι ενζργειεσ που ζχουν γίνει για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ 
 
 
 Ο υπεφκυνοσ για τθν κάκε ενζργεια επίλυςθσ 
 
 Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ κάκε ενζργειασ για τθν επίλυςθ 
 
Για κάκε αντιμετϊπιςθ προβλιματοσ κα μπορεί να εκδίδεται αναφορά με τα παραπάνω που κα αποςτζλλεται ςτον 
τελικό λιπτθ τθσ υπθρεςίασ προσ καταχϊρθςθ και φφλαξθ. 
 
Επιπρόςκετα, τα ςτελζχθ του Εργοδότθ κα ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ (read only) ςτισ κινιςεισ που καταγράφονται μζςω 
του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ. 
 
Ο πίνακασ με το ςφνολο των παραπάνω αναφορϊν κα μπορεί να κατατίκεται από τον Ανάδοχο μθνιαίωσ  και  κα  
επαλθκεφεται  από  τον  Εργοδότθ,  ωσ  προσ  το  ακριβζσ,  δειγματολθπτικά,  με παράλλθλθ πρόςβαςθ ςτο αρχείο και 
ςτον τελικό λιπτθ τθσ υπθρεςίασ. 
 
Θ ΤΟΥ κα διενεργεί περιοδικζσ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν με τυχαία δείγματα επιλεγμζνα από χριςτεσ που 
χρθςιμοποίθςαν τισ υπθρεςίεσ του SLA. 
 
Καταγραφι & Διαχείριςθ Κλιςεων και Ρεριςτατικϊν 
 
Θα χρθςιμοποιθκεί το ΡΕΕΡ.  
 
Μθχανιςμοί και διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ λακϊν 
 
Στο ςφςτθμα ΡΕΕΡ κα κατθγοριοποιοφνται τα λάκθ ςτθ φάςθ αναφοράσ τουσ. Θ αρχικι κατθγοριοποίθςθ κα 
επαλθκεφεται/κα ανακεωρείται, εφόςον αυτό προκφψει από τισ ενζργειεσ επίλυςθσ. 
 
Θ μεκοδολογία προςφοράσ υπθρεςιϊν SLA διαχωρίηει τισ αναφερόμενεσ από τουσ χριςτεσ δυςλειτουργίεσ ςε 
Συμβάντα (incidents), Ρροβλιματα και Γνωςτά Ρροβλιματα: 
 
   Συμβάντα  κεωροφνται λάκθ που αναφζρει ο χριςτθσ και ζχουν μικρό εφροσ δυςλειτουργίασ (π.χ  τοπικόσ  ι  
χρονικόσ  περιοριςμόσ,  περιοριςμζνθ  δυςλειτουργία  ςτθν   εκτζλεςθ  των εργαςιϊν). 
 
     Ρροβλιματα  είναι 
 
                     o 1) επαναλαμβανόμενα ςυμβάντα και 
 
o 2)  λάκθ  που  επθρεάηουν  μεγάλο  αρικμό  χρθςτϊν  ι  λειτουργιϊν  (αςτάκεια  ςτθ ςυμπεριφορά τθσ βάςθσ 
δεδομζνων, απρόβλεπτθ ςυμπεριφορά του δικτφου ςε περιπτϊςεισ π.χ αυξθμζνθσ χριςθσ) 
 
   Γνωςτά προβλιματα : πρόκειται για τα προβλιματα, για τα οποία ζχει εντοπιςκεί θ αιτία και ζχει δοκεί 
προςωρινι λφςθ. 
Πλα τα παραπάνω κα γίνουν με βάςθ τα δεδομζνα του Ρίνακα 2 και τθσ ενότθτασ  ‘’Χρόνοι Απόκριςθσ και 
Αποκατάςταςθσ’’ . 
Με τθν κατθγοριοποίθςθ των λακϊν που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ, κα δθμιουργιςει βιβλιοκικθ λακϊν 
– επιλφςεων, κακϊσ και διαδικαςίεσ κάλυψθσ ςυχνϊν ερωτιςεων (Frequently Asked Questions). 
 
Χρόνοι Κάλυψθσ 
Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ (K.Ω.K.) 
 



ΑΔΑ: ΨΑΠΕ4690ΒΝ-4ΦΨ



Σελίδα 18 από 22 
 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ του ςτον Εργοδότθ τισ Κανονικζσ Ϊρεσ 
Κάλυψθσ (εργάςιμεσ ϊρεσ από 8:00 π.μ ζωσ 16:00 μ.μ.) και μόνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (εξαιροφνται 
ςαββατοκφριακα και αργίεσ). 
 
Εάν ο Εργοδότθσ επικυμεί υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του Αναδόχου κατά τθν διάρκεια του Σαββατοκφριακου 
(εξαιροφνται οι επίςθμεσ αργίεσ) μπορεί να τον εξυπθρετεί κατά περίπτωςθ μετά από αμοιβαία ςυνεννόθςθ και 
ςυμφωνία.  
 
Τθλε-διάγνωςθ και Τθλε-υποςτιριξθ 
 
Ο Εργοδότθσ κα εγκαταςτιςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό ι λογιςμικό ι υπθρεςία, ζτςι ϊςτε θ ΤΟΥ να μπορεί να 
εκτελζςει άμεςα εργαςίεσ τθλεδιάγνωςθσ και τθλε-υποςτιριξθσ. Θα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα 
αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ μελζτεσ «Αποτίμθςθ Επικινδυνότθτασ και το Σχζδιο Αςφάλειασ» και «Ρροςταςία 
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων και Ιδιωτικότθτασ». Ραράλλθλα, ο Ανάδοχοσ, δφναται, για τθν επιτάχυνςθ τθσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων, να κάνει χριςθ τθλεδιάγνωςθσ και τθλε- υποςτιριξθσ από τισ εγκαταςτάςεισ του, τθρϊντασ, πάντα, τα 
ςχετικά μζτρα αςφάλειασ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, ο τρόποσ πρόςβαςθσ κα ζχει τθν ζγκριςθ του Εργοδότθ. 
 
Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ Αναδόχου ςτο Ρλαίςιο παροχισ των υπθρεςιϊν SLA 
  Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει, κατόπιν προςκλιςεωσ, τθν τεχνικι του άποψθ και ςυμμετζχει με εκπρόςωπο 
του ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν αναβάκμιςθ ι τροποποίθςθ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, 
εφαρμογϊν και του εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου. 
 
  Σχετικά με τισ παρεμβάςεισ του Αναδόχου προσ αποκατάςταςθ των δεδομζνων λόγω εςφαλμζνθσ χριςθσ ι 
επίλυςθ κεμάτων χριςθσ, αυτζσ κα αφοροφν μόνο ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα δεδομζνα δεν μποροφν να 
αποκαταςτακοφν από τουσ χριςτεσ ι θ επίλυςθ των κεμάτων χριςθσ δεν μπορεί να γίνει μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
των προγραμμάτων λογιςμικοφ και ςε κάκε περίπτωςθ, κα  γίνονται μετά  από  ζγγραφο αίτθμα του  Νοςοκομείου. 
Είναι υποχρζωςθ του Νοςοκομείου  θ  αποκατάςταςθ  των  δεδομζνων  τθσ  βάςθσ  ςε  περίπτωςθ  βλάβθσ,  από  τα 
αντίγραφα αςφαλείασ που τθρεί το Νοςοκομείο ςε μθχάνθμα και μζςα που κα υποδείξει το Τμιμα Οργάνωςθσ και 
Ρλθροφορικισ. Ο Ανάδοχοσ διατίκεται να βοθκιςει το Νοςοκομείο με κάκε μζςο, εφαρμόηοντασ όλεσ τισ τεχνικζσ και 
μεκόδουσ, ϊςτε ςε περίπτωςθ επαναφοράσ των δεδομζνων (διαδικαςία RESTORE) να ελαχιςτοποιθκεί θ διαταραχι 
τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του Νοςοκομείου. Θ υπθρεςία αυτι ζχει επίπεδο ςοβαρότθτασ ΕΡΕΙΓΟΝ, αλλά δεν 
εμπίπτει ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου. 
 
  Ο  Ανάδοχοσ  είναι  υπεφκυνοσ  να  δϊςει  τισ  ορκζσ  οδθγίεσ  δθμιουργίασ  αρχείου  (back-up) δεδομζνων ςτα 
αρμόδια υπθρεςιακά ςτελζχθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου, τόςο αρχικά, όςο και ςτθ ςυνζχεια (αν 
απαιτείται), για τθν τιρθςθ αποτελεςματικϊν αντιγράφων αςφαλείασ από το Νοςοκομείο ςε κακθμερινι, 
εβδομαδιαία και μθνιαία βάςθ. 
 
  Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο ακεραιότθτασ των ςτοιχείων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, με τθν 
προχπόκεςθ ότι γίνεται ορκι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου από τουσ 
χριςτεσ, και επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αναδιοργάνωςθ των αρχείων, τθσ επαναδθμιουργίασ δεικτϊν (index) των 
αρχείων (αν και όπου απαιτείται), κακϊσ και για τισ διαγραφζσ τυχόν περιττϊν αρχείων. 
 
  Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ των διαςυνδζςεων των υφιςταμζνων Αναλυτϊν ςτα 
Εργαςτιρια LIS, κακϊσ και υπθρεςίεσ για τθ διαςφνδεςθ επιπλζον νζων Αναλυτϊν ςτα Εργαςτιρια LIS.   Ο Ανάδοχοσ 
δεςμεφεται να βοθκιςει ςτθ διαςφνδεςθ μζχρι 2 πανομοιότυπων νζων Αναλυτϊν ςυνολικά ςτα Εργαςτιρια του 
Νοςοκομείου Δωρεάν. Το Νοςοκομείο μπορεί να προβλζπει ςτισ ςυμβάςεισ που υπογράφει με τισ εταιρείεσ που 
προμθκεφουν νζουσ Αναλυτζσ και τα αντίςτοιχα αντιδραςτιρια αυτϊν ςτο Νοςοκομείο, ϊςτε να αναλαμβάνουν οι 
ςυγκεκριμζνεσ προμθκεφτριεσ εταιρείεσ τα προαναφερόμενα κατά περίπτωςθ κόςτθ τθσ ςφνδεςθσ των νζων αναλυτϊν 
ςτο υπάρχον Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εργαςτθρίων (LIS) του Νοςοκομείου. 
 
  Ο  Ανάδοχοσ ζχει  τθν  ευκφνθ  τθσ  εγκατάςταςθσ των  νζων  εκδόςεων, ςε  πλιρθ  και  ομαλι λειτουργία 
κατόπιν αποδοχισ αυτϊν από το Νοςοκομείο.  Σε περίπτωςθ μθ ομαλισ λειτουργίασ οφείλει να φροντίςει για τθν 
ςυντομότερθ δυνατι αποκατάςταςθ τθσ μθ ομαλισ λειτουργίασ αυτϊν. 
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  Τα δεδομζνα που διαχειρίηεται το οποιοδιποτε υποςφςτθμα του πλθροφοριακοφ   ςυςτιματοσ ανικουν 
πρωτίςτωσ ςτουσ αςκενείσ και κατόπιν ςτθν Μονάδα Υγείασ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, όποτε 
προκφψει ανάγκθ, να αποδϊςει ςτο Νοςοκομείο τα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι, όπωσ – 
ενδεικτικά – ςε μορφι  reports, excel κ.λπ. Εάν θ εργαςία απαιτεί κόςτοσ, κα υποβλθκεί ςχετικι προςφορά, με βάςθ 
τισ απαιτοφμενεσ ανκρωποθμζρεσ εργαςίασ. 
 
  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα με τρίτεσ εφαρμογζσ που ζχουν τθν 
αντίςτοιχθ δυνατότθτα, μετά από υποβολι ςχετικισ προςφοράσ. 
 
  Για  οποιεςδιποτε κεςμικζσ,  νομικζσ,  κανονιςτικζσ  ι  άλλεσ    αλλαγζσ  επζλκουν ςτον  τρόπο λειτουργίασ του 
Νοςοκομείου και οι οποίεσ επιφζρουν αναγκαςτικά τροποποιιςεισ ι και παραμετροποιιςεισ    των υφιςταμζνων 
εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι και διαςυνδζςεισ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα  του  Νοςοκομείου,  εφόςον  υπάρχουν  τα  
αντίςτοιχα  δεδομζνα,  είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου να τισ υλοποιιςει. Σε περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ αυτζσ 
απαιτοφν τεχνικά αποδεδειγμζνα  αλλαγι τθσ ςυνολικισ δομισ των προγραμμάτων λογιςμικοφ ι/και τθσ Βάςθσ 
Δεδομζνων (total reengineering τθσ εφαρμογισ), κα υπάρχει δυνατότθτα είτε ςφναψθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
είτε προμικειασ άλλου νζου πακζτου λογιςμικοφ. 
 
  Ο Ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο αναβάκμιςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του προσ το Νοςοκομείο για τθν 
καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του εγκατεςτθμζνου Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του Νοςοκομείου, κα 
παρζχει δωρεάν δφο onsite επιςκζψεισ τεχνικϊν ςτελεχϊν του ςτο Νοςοκομείο ανά ζτοσ (μία επίςκεψθ ανά εξάμθνο) 
για επίλυςθ τυχόν αποριϊν, παροχι ςυμβουλϊν για τθν αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ ι και επιτόπια εκπαίδευςθ 
χρθςτϊν ςε προςυμφωνθμζνθ κεματικι ενότθτα εφαρμογϊν λογιςμικοφ. 
 
  Για  περιπτϊςεισ  που  απαιτείται,  κατόπιν  αιτιματοσ  του  Νοςοκομείου,  θ  φυςικι  παρουςία ςυνεργάτθ του 
Αναδόχου on-site ςτο Νοςοκομείο για παροχι πρόςκετθσ εκπαίδευςθσ (on-the-job training) χρθςτϊν ςτισ  υφιςτάμενεσ 
εφαρμογζσ λογιςμικοφ του  Νοςοκομείου, κα  υπάρχει θ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ on-site μζχρι 
πζντε ανκρωποθμζρεσ (ι 30 ανκρωποϊρεσ)  ςε  ετιςια  βάςθ  (H κάκε ανκρωποθμζρα λογίηεται προσ 6 
ανκρωποϊρεσ). Επιπρόςκετα, ςτα πλαίςια τθσ καλισ κζλθςθσ ςυνεργαςίασ με το Νοςοκομείο, ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται 
ότι,   εάν κρικεί αναγκαίο, κα παρζχει ςτο Νοςοκομείο δωρεάν απομακρυςμζνεσ (remotely) υπθρεςίεσ τθλεκπαίδευςθσ 
(e-training) των χρθςτϊν ςτισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ του Αναδόχου τθσ επιλογισ του Νοςοκομείου μζχρι πζντε 
ανκρωποθμζρεσ ι 30 ανκρωποϊρεσ) ςε ετιςια βάςθ. 
 
  Ο  Ανάδοχοσ  φζρει  ευκφνθ  για  οποιαδιποτε  καταςτροφι,  απϊλεια,  φκορά  ι  ηθμιά  του Νοςοκομείου  
είτε  οποιουδιποτε  τρίτου  φυςικοφ  ι  νομικοφ  προςϊπου  για  τθν  οποία  το Νοςοκομείο υπζχει οποιαδιποτε 
ευκφνθ, εφ’ όςον το ηθμιογόνο γεγονόσ αποδεδειγμζνα οφείλεται ςε δόλο ι βαριά αμζλεια του Αναδόχου. Σε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ θ ευκφνθ του Αναδόχου περιορίηεται ςτθν αποκατάςταςθ τυχόν ςφαλμάτων ςτισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ 
του. 
 
  Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει ουδεμία ευκφνθ για προβλιματα που οφείλονται ςε κακι χριςθ ι αμζλεια του 
Νοςοκομείου και των υπαλλιλων του ι ςε άλλεσ αιτίεσ που εκφεφγουν τθσ αρμοδιότθτασ ευκφνθσ και ελζγχου του 
Αναδόχου. Ωσ κζματα και προβλιματα εκτόσ ευκφνθσ του, νοοφνται τα οφειλόμενα ςε μθχανογραφικό εξοπλιςμό 
(hardware), ςε Λειτουργικό Σφςτθμα (Οperating System), ςε Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων (RDBMS) και ςε 
χριςθ προγραμμάτων τρίτου/τρίτων καταςκευαςτϊν. 
 
  Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν αδυναμία ι τθν κακυςτζρθςθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων τθσ 
που απορρζουν από τθν παροφςα εφ’ όςον αυτι θ αδυναμία ι κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε αιτίεσ που δεν ελζγχονται 
από αυτι ι ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ από τθν πλευρά του Νοςοκομείου και για όςο αυτζσ διαρκοφν, όπωσ ςτάςθ 
εργαςίασ, απεργία, πλθμμφρα, πυρκαγιά, ι ςε περιπτϊςεισ όπωσ ςειςμόσ, πόλεμοσ κλπ. 
 
  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με κάκε τιμολόγιο που κα εκδίδει, να κατακζτει και ςχετικι αναφορά για τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν που αφορά ςτο διάςτθμα που αναφζρεται το ςχετικό τιμολόγιο.   Οι ανωτζρω αναφορζσ κα 
αποτελοφν και τα παραδοτζα προσ τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ των Υπθρεςιϊν  (ΕΡΡΥ). 
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ΑΔΑ: ΨΑΠΕ4690ΒΝ-4ΦΨ



Σελίδα 21 από 22 
 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 ΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

Ο – Θ Πνομα  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 

Ρατζρα: 
 

Πνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 
 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):  

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ ∆ελτίου 

Ταυτότθτασ: 
 Τθλ:  

Θμερ/νια ζκδοςθσ 

Ταυτότθτασ 
 

Τόποσ 

Κατοικίασ: 
 Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

 Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 ∆/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 

α) Ζλαβα / Λάβαμε γνϊςθ και αποδζχομαι / αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 
…………………………. 

β) Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
μου όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ:  

i. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, 

ii. δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του 
εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ 
τθσ παράβαςθσ, 

iii. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

iv. οφτε και επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

v. δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ 
με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

vi. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ,  

vii. ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και  

viii. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

ix. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-
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κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

δ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ, καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα, που ορίηονται ςτο 
άρκρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι για: 

i. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
ii. Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 

iii. Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ 
iv. Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
v. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

vi. Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

ε) μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα που εκπροςωπϊ  θ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ μου δραςτθριότθτεσ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρϊ τουσ όρουσ αυτισ ι 
δεν βρίςκομαι ςε  οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από  παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ……………….…………………………..   με 
πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ 
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που 
αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

ιβ)το ΦΕΚ ή καταςτατικό ςφςταςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………………………….. 

ιγ) το ΦΕΚ ή καταςτατικό νόμιμησ ιςχφουςασ εκπροςώπηςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………….. 

 

Θμερομθνία:       /        /  
Ο – Θ Δθλ. (Υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.  
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι 
ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
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