
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 258/24-06-2016 
                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1289 

Θέμα 6o  Έγκριση δαπάνης 59.000,00 € πλέον Φ.Π.Α για την διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) και με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα 
αναλάβει το έργο “Παροχή υπηρεσιών εξάπλωσης παραγωγικής 
λειτουργίας στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ)” 

  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. To υπ’ αριθμ. 1220 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου Δ.Σ. & Δ/ντος 
Συμβούλου και τα αναφερόμενα σ’ αυτό. 

2. Τις απόψεις των μελών του. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
1. Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  

δαπάνης 59.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης) σύμφωνα με την ευχέρεια του άρθρου 5.Β.α με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο 
“Παροχή υπηρεσιών εξάπλωσης παραγωγικής λειτουργίας στο Σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Το αντικείμενο του δημοπραττούμενου έργου 
έχει συνοπτικά ως εξής:  
 
Δημιουργία συστήματος μέσω καναλιού web, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση τρίτων, 
προκειμένου να είναι σε θέση αυτόνομα και χωρίς κόστος να προβούν σε κράτηση 
ραντεβού στη μονάδα που τους ενδιαφέρει, και γενικότερα να έχουν πρόσβαση στη 
διαχείριση των προσωπικών τους ραντεβού συνολικά, όποτε και όσες φορές επιθυμούν, 
εισάγοντας παράλληλα διαφάνεια στην επιχειρησιακή διαδικασία. 

Το έργο απαρτίζεται ουσιαστικά από 2 φάσεις και αναλυτικά:  
Φάση Α: Διαμόρφωση και έλεγχος περιβάλλοντος λειτουργίας 

 Προετοιμασία, ρύθμιση και έλεγχος πρόσθετης τεχνικής πληροφοριακής υποδομής 
που θα διατεθεί για την υποστήριξη εξάπλωσης λειτουργιών ΣΗΣ 

 Εγκατάσταση, ρύθμιση, παραμετροποίηση και έλεγχος virtualization layer στην 
πρόσθετη υποδομή 

 Εγκατάσταση, ρύθμιση, παραμετροποίηση και έλεγχος software application layer για 
το υποσύστημα ραντεβού του οποίου η λειτουργικότητα θα εξαπλωθεί  
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Φάση Β: Παραγωγική λειτουργία 

 Θέση σε παραγωγική λειτουργία, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση συστήματος 
για 2 εβδομάδες 

 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας για διάρκεια ενός μήνα  
 
Τα Παραδοτέα του έργου έχουν ως εξής:  

Φάση Α: 

 Π.1 Τεκμηρίωση Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης Υποδομών 

 Π.2 Τεκμηρίωση Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Εφαρμογής 

 Π.3 Αποτελέσματα Ελέγχων  και stress tests – Λίστα αλλαγών 

Φάση Β: 

 Π.4 Αναφορά Παραγωγικής Λειτουργίας 

 Π.5 Έκθεση Ολοκλήρωσης 

 
2. Την αποστολή πρόσκλησης στους παρακάτω τρεις (3) οικονομικούς φορείς δεδομένου 

ότι δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο: 

 ΟΤΕ Α.Ε. 

 ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

 Datamed S.A. 

Η προτεινόμενη διαδικασία επιλέγεται ως η πλέον ενδεδειγμένη για να μην 
επηρρεαστούν οι αυστηροί όροι εγγύησης του κυρίως έργου στο οποίο θα ενσωματωθεί 
το ζητούμενο υποσύστημα, ενώ οι προτεινόμενοι οικονομικοί Φορείς επιλέχθηκαν με 
κριτήριο τη δραστηριοποίησή τους σε συναφές αντικείμενο και έχει ελεγχθεί πως 
διαθέτουν εμπειρία και αποδεδειγμένη τεχνική κατάρτιση και επάρκεια στα κάτωθι 
αντικείμενα: 

 Διαμόρφωση, ρύθμιση λειτουργίας και παρακολούθηση απόδοσης κεντρικών 

υπολογιστικών υποδομών σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας σε περιβάλλον 

εικονικών μηχανών (virtualization) δυναμικότητας τουλάχιστον 15 εξυπηρετητών 

 Διαχείριση (ρύθμιση, έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποίηση λειτουργίας, 

και προσαρμογή σε απρόσμενες και απρόβλεπτες μεταβολές περιβάλλοντος) 

πληροφοριακών συστημάτων υψηλού ρυθμού ηλεκτρονικών συναλλαγών 

(transactions) 

 Επιχειρησιακή γνώση διαδικασιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο χώρο 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και διαχείρισης διακριτών μονάδων 

χρονοθυρίδας (slot availability management)  στον τομέα «ραντεβού γιατρών»  

 Υλοποίηση δύο τουλάχιστον πληροφοριακών συστημάτων αρχιτεκτονικής n-tier σε 

περιβάλλον web που υποστηρίζουν τη διάθεση εξωστρεφών ψηφιακών υπηρεσιών 

(διεκπεραίωση αιτημάτων – ολοκλήρωση συναλλαγών) μέσω διαδραστικής 

επικοινωνίας με τους χρήστες και τους προμηθευτές των υπηρεσιών αυτών 

 Υποστήριξη χρηστών και διαχειριστών συστημάτων κατά τη φάση θέσης σε 
παραγωγική λειτουργία, για αριθμό χρηστών άνω του 1000. 

ΑΔΑ: ΨΤΧΖ4691Β5-80Τ



 

 

3. Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου πρόσκλησης πρόχειρου διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει τις ζητούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και θα αποσταλεί 
στους επιλεγμένους δυνητικούς Αναδόχους με την επισήμανση να τεθούν σε αυτήν οι 
ζητούμενες ειδικότητες εμπειρογνωμόνων με τρόπο που να αφήνει ευελιξία στην 
Υπηρεσία να τις απορροφήσει με τον τρόπο που θα κρίνει ότι αξιοποιούνται καλύτερα. 
Συνεπώς θα πρέπει εντός του κειμένου της πρόσκλησης να τεθεί στο υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς, πίνακας με τις ζητούμενες ειδικότητες αλλά με την επισήμανση 
ότι δεν είναι δεσμευτικός ο χρόνος και ο τρόπος απορρόφησής τους.      

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου να υπογράψει το τεύχος πρόσκλησης του 
πρόχειρου διαγωνισμού και όλα τα συμβατικά τεύχη. 

5. Την άμεση εκτέλεση της απόφασης.  

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

     Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης 
Παραλήπτης: 
ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 
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