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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΩΝ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ 

 

Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 
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Παξ. Β.4.2. απόξξηςε πξνζθνξώλ 
 
Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ όξνπ « Μία νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή εάλ 

πξνζθέξεη ηηκή κηθξόηεξε από ην 90% ηεο δηακέζνπ 

(Median) ησλ απνδεθηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ» κε 

80 – 85% ηεο δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ απνηειεί θαη νδεγία ηεο 

ΔΥΓ ΧΣ. 

ΝΑΙ   

DOTSOFT 

A.E. ΟΦΙ √ 

ην ππόδεηγκα ηεο ΕΤΔ Ψ 
αλαθέξεη ηε δπλαηόηεηα 
νξηζκνύ πνζνζηνύ επί ηεο 

δηακέζνπ (median) ησλ 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ρσξίο 

λα ππάξρεη αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό:  

«Δλαιιαθηηθά, ε ΑΑ δύλαηαη λα 
νξίζεη πνζνζηό επί ηεο δηακέζνπ 
(median) ηωλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ (πνηέ όκωο επί ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ) θάηω από ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη κία 
πξνζθνξά ωο αζπλήζηζηα 
ρακειή» 
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Παξ. A.3.2 Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο Σπζηήκαηνο 
 
Θα ήζεια λα παξαηεξήζσ όηη ζηελ παξάγξαθν "A.3.2 

Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο Σπζηήκαηνο" δελ αλαθέξεηαη 

πνπζελά πξνζηαζία από απμνκείσζε ηεο ηάζεο ηνπ 

ξεύκαηνο (δειαδή πξνκήζεηα θάπνηνπ UPS) γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ H/Y νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ απηή ηελ 

ππεξεζία. 

ΝΑΙ   

Ιθόλεο 
Γεκνζζέλεο 

 ΟΦΙ √ 

Οη εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ όπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή 
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

θηινμελνύληαη ζε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν ρώξν 

πξνδηαγξαθώλ Κέληξνπ 
Δεδνκέλσλ (Data Center) ζε 
εμνπιηζκό (servers) πνπ ζα 
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Α/Α 
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Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 
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Δηαηξεία ) 

 δηαζέζεη ν Αλάδνρνο, ην νπνίν 

ζα είλαη ηερλνινγηθά άξηην, 
ζύγρξνλν θαη ιεηηνπξγηθό. Θα 
πξέπεη λα δηαζέηεη 

ειεθηξνινγηθή, 
ηειεπηθνηλσληαθή θαη δηθηπαθή 

ππνδνκή πςειήο 
δηαζεζηκόηεηαο εμαζθαιίδνληαο 
απξόζθνπηε πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη κε δπλαηόηεηα 
εθεδξηθήο ζύλδεζεο ζε 

πεξίπησζε βιάβεο θαζώο θαη 
δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο 
ηξηπιάζησλ ζε αξηζκό ζπζθεπώλ 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ 
ζπζθεπώλ ηνπ ππό πξνθήξπμε 

έξγνπ.  
Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ 
ζεσξνύκε όηη ην Data Center 

ζα είλαη θαηάιιεια 
εμνπιηζκέλν έηζη ώζηε λα 

ππάξρεη πξνζηαζία από 
απμνκείσζε ηεο ηάζεο ηνπ 
ξεύκαηνο. 
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Παξ. Α.2.1.  
Γηαηύπσζε 
«Δπηπξόζζεηα έρεη πξνβιεθζεί ε παξνρή ππεξεζηώλ 

θηινμελίαο (Hosting) ζε Data Center αιιά θαη ε 

πιεξσκή θάπνησλ από ηα βαζηθά ηειεπηθνηλσληαθά 

θόζηε γηα ηελ πξώηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΝΑΙ   Telematic 
Medical 

Applications 

ΟΦΙ √ 

Γηα ηνλ πξώην ρξόλν, ζε ό, ηη 

αθνξά ηε θηινμελία ζε Κέληξν 
Δεδνκέλσλ (data center) ην 
θόζηνο ηνπ δήκνπ είλαη 

κεδεληθό εθηόο θαη αλ ν 
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ζπζηήκαηνο» 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ hosting θαη ηη 

ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη; Πνηα είλαη ηα βαζηθά 

ηειεπηθνηλσληαθά θόζηε ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Γήκν; Τα ζηνηρεία απηά είλαη 

απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε από ηνλ 

αλάδνρν ώζηε λα έρεη κηα ζαθή εηθόλα ζρεηηθά κε ηηο 

ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ θαη 

θαη’ επέθηαζε λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαηά ηελ 

δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

αλάδνρνο πξνζθέξεη εγγύεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο κεγαιύηεξε 
από έλα έηνο. ε θάζε 
πεξίπησζε ην θόζηνο ηνπ δήκνπ 

ζα παξακέλεη κεδεληθό γηα όζν 
δηάζηεκα δηαξθεί ε πεξίνδνο 

εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
ε ό, ηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ην 

ηειεπηθνηλσληαθό θόζηνο ηνπ 
δήκνπ ζα αθνξά ζηηο ζπλδέζεηο 

adsl ζε πεξίπησζε πνπ δε 
ππάξρνπλ ήδε ζε θάπνηα ΚΑΠΗ. 
Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ hosting πεξηγξάθνληαη 
επαξθώο ζηελ παξ. A.3.2

 Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο 
πζηήκαηνο. 
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Παξ. Α.2.1.  
Γηαηύπσζε 
«Τα Σπζηήκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο, ζα 

πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο ηειεταηξηθήο θαζώο θαη 

ειεθηξνληθέο δπγαξηέο. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 14 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.» 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Σηελ ίδηα ζειίδα αλαθέξεη παξαθάησ «Τηο ζπζθεπέο 

ηειεταηξηθήο πνπ παξέρνπλ κηα ζεηξά από ελδείμεηο όπσο 

πίεζε, ζεξκνθξαζία ζώκαηνο, αξηζκό ζθπγκώλ, επίπεδν 

γιπθόδεο ζην αίκα, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή δηαρείξηζε ρξόλησλ παζήζεσλ θαη λνζειείαο, 

βειηησκέλε ζπκβαηόηεηα κε ηνλ ρξήζηε θαη θαιύηεξε 

ΝΑΙ  

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ζπζθεπώλ 
ηειεταηξηθήο είλαη 64 (50 
ζπζθεπέο ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο 

σθεινύκελνπο ζπλ 14 
ζπζθεπέο, νη νπνίεο ζα 

εγθαηαζηαζνύλ ζηα ζπζηήκαηα 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο). Ο 
παξαπάλσ αξηζκόο ζπλάγεηαη 

πνιύ εύθνια από ηα παξαδνηέα 
ηεο Φάζεο Γ (A.3.13.3 ΦΑΗ 

Γ: Πξνκήζεηα – Δηαλνκή & 
Εγθαηάζηαζε Εμνπιηζκνύ) θαη 

Telematic 
Medical 

Applications 
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 
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Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 

θξνληίδα ηνπ ειηθησκέλνπ ή ΑκεΑ. Πξνβιέπεηαη ε 

πξνκήζεηα 50 ηέηνησλ ζπζθεπώλ.» Πξόθεηηαη γηα 

επηπιένλ ζπζθεπέο; Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ζπζθεπώλ 

ηειεταηξηθήο είλαη 14+50; 

 

από ηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο 

ησλ ζπζθεπώλ ηειεταηξηθήο 
(C.3.2  ΦΟΡΗΣΕ ΤΚΕΤΕ 
ΣΗΛΕΙΑΣΡΙΚΗ) 
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Παξ. Α.2.1.  
Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηελ δηαζύλδεζε ησλ θνξεηώλ 

ζπζθεπώλ ηειεταηξηθήο πνηεο είλαη ε πξνδηαγξαθέο 

ζπλδεζηκόηεηαο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηάδνζε 

ησλ κεηξήζεσλ; Γηα ην ζέκα απηό πξνθύπηνπλ νξηζκέλα 

δεηήκαηα ε ιύζε ησλ νπνίσλ απαηηεί νξηζκέλεο γεληθέο 

νδεγίεο, Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

Οη ζπζθεπέο ζα επηθνηλσλνύλ αζύξκαηα (πρ. κε 

Bluetooth) κε θάπνηνλ Gateway εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 

αζζελνύο ν νπνίνο έρεη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν; Αλ λαη, 

πνηεο είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Gateway (πρ. PDA, 

θηλεηό ηειέθσλν, laptop, θιπ.) από άπνςε 

ζπλδεζηκόηεηαο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο;  
 

ΟΦΙ √ 

Σν gateway (ηύπνπ θηλεηνύ 
ηειεθώλνπ) όπσο αλαθέξεηαη 

θαη ζην ηεύρνο πξνθήξπμεο (παξ 
A.3.4.3 Φνξεηέο πζθεπέο 
Σειεταηξηθήο (Μέηξεζεο 

Κιηληθώλ Παξακέηξσλ) ζα 
πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπλδέεηαη αζύξκαηα κέζσ 
Bluetooth ή θάπνηαο 

αληίζηνηρεο αζύξκαηεο 
ζύλδεζεο αμηνπνηώληαο ην 
δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Telematic 
Medical 

Applications 
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Παξ. Α.2.1.  
Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Σην ηεύρνο πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη «Σηελ ζπζθεπή ηνπ 

θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ηαηξηθνύ 

ζήκαηνο ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ελώ απαηηείηαη 

θαη θάξηα SIM κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία GPRS 

ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ.». Πνηεο 

είλαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο απηήο; Δπίζεο, ε ηνπηθή εθαξκνγή ζε θηλεηή 
ζπζθεπή κπνξεί λα απνηειεί πξόζθαηξα κηα θαιή ιύζε 

γηα ηελ απνζηνιή ησλ κεηξήζεσλ αιιά ελδερνκέλσο λα 

ΝΑΙ √ 

ηελ παξ. Α.3.4.3. πξνζηέζεθε 
ε παξαθάησ παξάγξαθνο, ε 
νπνία αθνξά ηεο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαη κε ηνπ 
ινγηζκηθνύ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζηε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνύ 
ηειεθώλνπ: 
 «Τν ινγηζκηθό πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζηα θηλεηά 
ηειέθωλα ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ωο γέθπξα γηα ηε 
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 

«αρξεζηεπζεί» είηε κε ηελ εμέιημε ησλ έμππλσλ 

ζπζθεπώλ είηε κε ηελ εκθάληζε λέσλ ζπζθεπώλ ή/θαη 

ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Σπλεπώο κε ηνλ ηξόπν απηό 

δελ ζα είλαη καθξνπξόζεζκα εθηθηή ε κεηάδνζε ησλ 

κεηξήζεσλ ιόγσ αζπκβαηνηήησλ. 

 

κεηαθνξά ηωλ κεηξήζεωλ θαη 

ηωλ δεδνκέλωλ από ηηο ηαηξηθέο 
ζπζθεπέο ζηελ θεληξηθή βάζε 
δεδνκέλωλ. Η ιεηηνπξγηθή 

απαίηεζε ζπλεπώο είλαη ην 
ινγηζκηθό λα κεηαηξέπεη ηε 

ζπζθεπή ηνπ ηειεθώλνπ ζε 
gateway γηα ηε κεηαθνξά ηωλ 
κεηξήζεωλ πξνο ηελ θεληξηθή 

βάζε δεδνκέλωλ. Η επηθνηλωλία 
ηωλ ζπζθεπώλ κε ηελ θεληξηθή 

βάζε δεδνκέλωλ ζα γίλεηαη 
κέζω ηνπ δηθηύνπ θηλεηήο 
ηειεθωλίαο θαη ηεο ππεξεζίαο 

κεηαθνξάο δεδνκέλωλ GPRS.  
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ λα ηεθκεξηώλεη 
θαη λα δηαζθαιίδεη όηη ην 
ινγηζκηθό πνπ ζα πξνζθέξεη ζα 

είλαη ζπκβαηό  κε ηα κνληέια 
θηλεηώλ ηειεθώλωλ πνπ ζα 

πξνζθέξεη θαζώο θαη λα 
αλαθέξεη κε πνηα άιια κνληέια 
είλαη ζπκβαηό. 

Γελ ππάξρεη απαίηεζε λα 
ππάξρεη ζπκβαηόηεηα κε όια ηα 

κνληέια ηεο αγνξάο,  κε όια ηα 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη κε 

όιεο ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο 
ηωλ έμππλωλ ζπζθεπώλ.» 
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 
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Παξ. Α.2.1.  
Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Μήπσο ζα έπξεπε νη κεηξήζεηο από ηηο ζπζθεπέο 

ηειεταηξηθήο λα απνζηέιινληαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

είλαη εθηόο θπζηνινγηθώλ νξίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα ζηελ θνξεηή ζπζθεπή θαη λα 

κελ απαηηείηαη ζπρλή θόξηηζε; Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

ζπζθεπή πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο παξακεηξνπνίεζεο. 

Η ινγηθή απνζήθεπζεο ησλ 300 ηειεπηαίσλ 

κεηξήζεσλ θαη θαηόπηλ ε απνζηνιή ηνπο ζην θέληξν 

ιήςεο δελ ελδείθλπηαη γηα ειηθησκέλα άηνκα ηα νπνία ζα 

πξέπεη α) λα αληηιεθζνύλ όηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

300 κεηξήζεηο θαη β) θαηόπηλ λα ζπλδεζνύλ νη ίδηνη ή 

θάπνηνο νηθείνο ηνπο κε θάπνηα άιιε ζπζθεπή κέζσ 

Bluetooth γηα λα αλεβάζνπλ ηηο κεηξήζεηο. Ο ιόγνο γηα 

απηό είλαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

300 

κεηξήζεηο ζα δηαθόπηεηαη ε δηαδηθαζία κεηξήζεσλ κέρξη 

λα απνζηαινύλ ζην θέληξν. Από ηελ ζηηγκή αληίιεςεο 

όηη ζπκπιεξώζεθαλ 300 κεηξήζεηο κέρξη ηελ απνζηνιή 

ηνπο ζην θέληξν κπνξεί λα πεξάζεη αξθεηή ώξα κέρξη λα 

εηδνπνηεζεί θάπνηνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία. 

Τη πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο ζε 

απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εηδηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα 

αζζελή πςεινύ θηλδύλνπ; 

Πξνθαλώο ε πεξίνδνο ησλ κεηξήζεσλ ζα ξπζκίδεηαη 
αλάινγα κε ηελ ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αζζελνύο. Απηό ζεκαίλεη πσο όζν πην ζνβαξή είλαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο ηόζν ζπρλόηεξα ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη νη κεηξήζεηο θαη άξα ζα 

ΟΦΙ √ 

Όηαλ ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο 
ησλ 300 κεηξήζεσλ ζα πξέπεη 

λα μεθηλάεη θαηλνύξγηνο θύθινο 
κεηξήζεσλ αθνύ πξώηα 
απνζεθεπηνύλ νη πξνεγνύκελεο 

300. Θα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε 
ηζηνξηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 

ζπκπιεξώλεηαη ζπρλόηεξα ν αξηζκόο ησλ 300 

κεηξήζεσλ θαη ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζην θέληξν. 

Η δηαδηθαζία απηή δελ ελδείθλπηαη θαζώο όζν απμάλεη ε 

ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνύο ηόζν 

απμάλεηαη θαη ε πνιππινθόηεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ελώ ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη ην αθξηβώο αληίζεην. 
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Α.2.1 
Γηαηύπσζε 
«Τηο ζπζθεπέο εληνπηζκνύ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από 

ειηθησκέλνπο ή ΑκεΑ ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ, 

ώζηε…….» 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Πνηνο ζα είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο 

εληνπηζκνύ GPS; Υπάξρνπλ νη παξαθάησ ηξόπνη: 

Α) εληνπηζκόο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο παξαθνινύζεζεο 

ζηίγκαηνο 

Β) εληνπηζκόο κέζσ πεξηνδηθήο απνζηνιήο ζηίγκαηνο 

(πρ. 1 ζηηγκα/ώξα) 

Γ) εληνπηζκόο ζε πεξίπησζε πνπ απνκαθξπλζεί από 

ζεκείν αλαθνξάο (πρ. νηθεία) 

Καζέλαο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο εθηόο ηνπ όηη έρεη 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, θαζνξίδεη ην είδνο 

ηεο ζπζθεπήο πνπ απαηηείηαη θαη θπζηθά επεξεάδεη θαη ην 

θόζηνο πξνκήζεηαο απηώλ. Θα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί 

πνηνί ζα είλαη νη ηξόπνη ιεηηνπξγίαο επαθξηβώο, 

δεδνκέλνπ όηη ζην θείκελν αλαθέξεηαη όηη ε ζπζθεπή ζα 

απνζηέιιεη ην ζηίγκα ζε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο από 

δεδνκέλν ζεκείν ελώ αιινύ αλαθέξεη όηη ν ππάιιεινο 

ηνπ δήκνπ ζα κπνξεί λα αηηείηαη κέζσ ηνπ θέληξνπ ηελ 

αλάθηεζε ηνπ ζηίγκαηα. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη 

απηνί νη δπν ηξόπνη ιεηηνπξγία θαη’ ειάρηζηνλ; 

ΝΑΙ √ 

ηελ παξ. Α.3.4.3. πξνζηέζεθε 
ε παξαθάησ παξάγξαθνο, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη θαη νη ηξείο 
ηξόπνη ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπζθεπήο εληνπηζκνύ, : 
«Οη ζπζθεπέο εληνπηζκνύ ζα 
πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

παξαθάηω ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο: 
Α) εληνπηζκόο κέζω ηεο 

πιαηθόξκαο παξαθνινύζεζεο 
ζηίγκαηνο 
Β) εληνπηζκόο κέζω πεξηνδηθήο 

απνζηνιήο ζηίγκαηνο (πρ. 1 
ζηηγκα/ώξα) 

Γ) εληνπηζκόο ζε πεξίπηωζε πνπ 
απνκαθξπλζεί από ζεκείν 
αλαθνξάο (πρ. νηθεία)» 

 

Telematic 
Medical 

Applications 

8 
Α.3.4.1. 

Γηαηύπσζε 
ΝΑΙ √ 

ηελ παξ. A.3.4Πξνδηαγξαθέο 

Λεηηνπξγηθώλ Δλνηήηωλ 
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 

 «Οη κεηξήζεηο ζα θαηαρσξνύληαη ζην «θάθειν» ηνπ 

ειηθησκέλνπ ε ΑκεΑ ζηελ πιαηθόξκα δηαρείξηζεο θαη ζα 

είλαη πξνζβάζηκεο από ηνπο θξνληηζηέο ηνπο ηαηξνύο θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνπ κε δηαβαζκηζκέλε 

πξόζβαζε» 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Πνηεο είλαη νη αθξηβείο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη 

κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ, πέξα 

από ηελ ζπιινγή θαη θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

κεηξήζεσλ; Θα έπξεπε λα δνζνύλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Telematic Medical Applications 

ρξεζηώλ θαζώο θαη ηηο αληίζηνηρεο επηηξεπηέο 

ιεηηνπξγίεο απηώλ όπσο εάλ ζα εμάγνληαη αλαθνξέο θαη 

κε πνηα θξηηήξηα, εάλ ζα ππνζηεξίδνληαη απηόκαηεο 

εηδνπνηήζεηο ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο, εάλ ν θάθεινο ζα 

δηαζέηεη αλώηαηα θαη θαηώηαηα όξηα γηα ηηο ιεθζείζεο 

κεηξήζεηο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ αζζελνύο, έλα ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ 

επηζθέςεσλ θαη απηόκαησλ ή κε ελεκεξώζεσλ-

ππελζπκίζεσλ, θιπ. 

(Υπνζπζηεκάηωλ, Δθαξκνγώλ, 

Σπζθεπώλ)  πξνζηέζεθε ε 
πεξηγξαθή ηνπ ηαηξηθνύ 
θαθέινπ. Επηπιένλ πξνζηέζεθε 

αληίζηνηρα θαη πίλαθαο 
ζπκκόξθσζεο (παξ C.3.6 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 
ΤΓΕΙΑ), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 
ηηο αθξηβείο πξνδηαγξαθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ ηαηξηθνύ 

θαθέινπ. 

Applications 
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Α.3.2. 
Γηαηύπσζε 
«Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα θηινμελνύληαη ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρώξν πξνδηαγξαθώλ Κέληξνπ 

Γεδνκέλσλ (Data Center) ζε εμνπιηζκό (servers) πνπ ζα 

δηαζέζεη ν Αλάδνρνο, ην νπνίν ζα είλαη ηερλνινγηθά 

άξηην, ζύγρξνλν θαη ιεηηνπξγηθό.» 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Η πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαζώο ε ηπρώλ πξνκήζεηα επηπιένλ ζπζθεπώλ θαη 

εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξόηαζε 

ηνπ αλαδόρνπ, επεξεάδνληαο πξνθαλώο θαη ηελ ηειηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΝΑΙ √ 

ηελ παξ. A.3.2 Απαηηήζεηο 
Αξρηηεθηνληθήο Σπζηήκαηνο   

πξνζηέζεθε ε θξάζε όηη ην Data 
center πξέπεη λα έρεη ηε 

«δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο 
ηξηπιάζηωλ ζε αξηζκό ζπζθεπώλ 
ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ηωλ 

ζπζθεπώλ ηνπ ππό πξνθήξπμε 
έξγνπ». 

Telematic 
Medical 

Applications 
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 
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Α.3.2. 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Η ελόηεηα «Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο Σπζηήκαηνο» ζα 

έπξεπε λα πεξηιακβάλεη θαη θαηάιιειν ζρήκα 

Αξρηηεθηνληθήο Σπζηήκαηνο πξνθείκελνπ λα γίλεη άκεζα 

θαηαλνεηή α) ε θαηαλνκή ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ, β) ε 

εγθαηάζηαζε ησλ Σπζηεκάησλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο, 

γ) ην πεξηβάιινλ, ε εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Γηαδηθηπαθήο Πύιεο θαη δ) ε δηαζύλδεζε 

όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ κε ην θέληξν ιήςεο θαη 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ. Σην γεληθό ζρήκα αξρηηεθηνληθήο 

ησλ Telematic Medical Applications 

ινγηθώλ νληνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη είλαη 

εκθαλήο ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ηα 

πξσηόθνιια/δίθηπα από ηα νπνία ζα εμππεξεηείηαη ε 

ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε. 

ΟΦΙ √ 

Η δηαδηθαζία – δεηνύκελε 

αξρηηεθηνληθή πεξηγξάθεηαη 
ζαθώο ζηελ παξ. Α.2. 
Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο 

πζηήκαηνο θαη ε ύπαξμε 
ζρήκαηνο ζεσξείηαη πεξηηηή. 

Telematic 

Medical 
Applications 
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Α.3.4.1. 
Γηαηύπσζε 
«Τα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνληαη από ηηο ηξέρνπζεο 

ζέζεηο ζα απεηθνλίδνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε ράξηε, 

ηα νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκα κε αζθάιεηα κέζα από ηε 

Γηαδηθηπαθή Πύιε» 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Σε ηη είδνπο ράξηε ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη; Γηα 

παξάδεηγκα ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ράξηεο πνπ 

είλαη δηαζέζηκνη κέζσ ηνπ Γηαδηθηπνπ (πρ. Google Maps) 

ή ζα πξέπεη λα είλαη απηόλνκνη θαη πξνζβάζηκνη ηνπηθά 

εθηόο Γηαδηθηύνπ. 

Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

πξνκεζεπηεί θαη ην ινγηζκηθό ησλ ραξηώλ πνπ ζα 

επεξεάζεη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ ηειηθή ηνπ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά. 

Δπηπιένλ, πνηεο άιιεο πξέπεη λα είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ΝΑΙ √ 

ηελ παξ. A.3.2 Απαηηήζεηο 
Αξρηηεθηνληθήο Σπζηήκαηνο   

πξνζηέζεθε ε παξαθάησ 
παξάγξαθνο ζρεηηθά κε ηνπ 

είδνο ηνπ ράξηε θαη ην ινγηζκηθό 
απεηθόληζεο:  

«Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη 

ράξηεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζην 
δηαδίθηπν πρ Google Maps, θαη 

όρη ράξηεο ηνπηθά εθηόο 
δηαδηθηύνπ. Τν ινγηζκηθό 
απεηθόληζεο ζα πξέπεη λα δίλεη 

 θαη ειάρηζηνλ ζέζε, alarm, 
έμνδν/είζνδν από/ζε 

Telematic 
Medical 

Applications 
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 

ινγηζκηθνύ απεηθόληζεο ηεο ζέζεσο ησλ ζπζθεπώλ 

εληνπηζκνύ, πέξα από ηελ αλαπαξαγσγή δηαδξνκήο; Γηα 

παξάδεηγκα, απαηηείηαη ε εμαγσγή θάπνηνπ είδνπο 

ζηαηηζηηθώλ αλαθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ησλ 

αζζελώλ; 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 

αλαπαξαγωγή δηαδξνκήο, 
ηζηνξηθόηεηα θηλήζεωλ θαη 
ζηαηηζηηθά αλαθνξώλ πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη από 
ηνλ αλάδνρν αλάινγα κε ηε 

ιύζε πνπ πξνζθέξεη».  
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Α.3.13.4.4.  
Γηαηύπσζε 
«Η απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ από ηηο ζπζθεπέο 

επείγνπζαο εηδνπνίεζεο, απαηηεί έλα ηειεπηθνηλσληαθό 

παθέην. Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη ην ζπγθεθξηκέλν παθέην γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ από ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.» 

Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Γηεπθξηληζηηθά, ν Γήκνο ζα παξέρεη ηελ θνξεηή ζπζθεπή 

ζηνλ αζζελή θαζώο θαη θάξηα SIM ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ζε ζπζθεπή ηνπ αζζελή ή θάπνηνπ νηθείνπ 

πξνζώπνπ ηνπ; Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ παξαθάησ 

δηαηύπσζε ζηελ ζειίδα 48: «Σηελ ζπζθεπή ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί εμεηδηθεπκέλν 

ινγηζκηθό γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ηαηξηθνύ ζήκαηνο ζηελ 

θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ελώ απαηηείηαη θαη θάξηα SIM 

κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ ππεξεζία GPRS ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ.» Με ηνλ ηξόπν 

απηό ππνρξεώλεηαη ν αζζελήο ή ν νηθείνο θαη ζε αιιαγή 

ηνπ ηειεθσληθνύ ηνπ αξηζκνύ! Δλαιιαθηηθά ζα πξέπεη 

είηε λα δνζεί από ηνλ δήκν θαη θηλεηή ζπζθεπή είηε ζα 

πξέπεη ν αζζελήο λα δηαζέηεη θηλεηή ζπζθεπή ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγεί κε ηελ θάξηα SIM ηνπ δήκνπ απνθιεηζηηθά γηα 

ΟΦΙ √ 

Από ην ζρόιην ηεο εηαηξίαο 
Telematic Medical Applications 
ζπλάγεηαη όηη έρεη γίλεη ζύγρπζε 

κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ 
ηειεταηξηθήο θαη ησλ ζπζθεπώλ 

επείγνπζαο εηδνπνίεζεο 
(εληνπηζκνύ) θαζώο ζηε 
δηαηύπσζε ηεο σο άλσ εηαηξίαο 

αλαθέξνληαη νη ζπζθεπέο 
επείγνπζαο εηδνπνίεζεο ελώ 

ζηελ παξαηήξεζε – ζρόιην 
γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο 
ζπζθεπέο ηειεταηξηθήο. 

Καη’επέθηαζε ε ζπγθεθξηκέλε 
παξαηήξεζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηή. 
Σέινο ζρεηηθά κε ην ζρόιην 
«Δλαιιαθηηθά ζα πξέπεη είηε λα 

δνζεί από ηνλ δήκν θαη θηλεηή 
ζπζθεπή είηε ζα πξέπεη ν 

αζζελήο λα δηαζέηεη θηλεηή 
ζπζθεπή»  ζην ηεύρνο 

Telematic 
Medical 
Applications 
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Α/Α 
Σρόιην ή Παξαηήξεζε (ή θνηλή νκάδα παξαηεξήζεσλ) 
κε παξαπνκπή ζην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν, παξαγξ.) 

Απάληεζε 
Γηθαηνύρνπ – 

Δλζσκαηώζεθε  
ζηε Γηαθήξπμε : 

Τεθκεξίσζε Απάληεζεο 

Υπνβάιισλ 
(Φνξέαο, 

Οξγαληζκόο, 
Δηαηξεία ) 

ηελ ρξήζε κεηαθνξάο ησλ κεηξήζεσλ. πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη ν 

αλάδνρνο ζα πξνκεζεύζεη ηνπο 
σθεινύκελνπο κε ζπζθεπή 
ηύπνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

(gateway) 
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Γεληθή Παξαηήξεζε – Σρόιην 
Πνιιέο από ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηόζν ζε 

επίπεδν ινγηζκηθνύ, ππεξεζηώλ, ιεηηνπξγηθώλ θαη 

δηαδηθαζηώλ όζν θαη ζε επίπεδν εμνπιηζκνύ 

δηαηππώλνληαη ζε ιάζνο ζεκεία εληόο ηνπ θεηκέλνπ. 

Δλδεηθηηθά κόλν αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα. 

Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο εληνπηζκνύ, 

θνξεηέο ζπζθεπέο ηειεταηξηθήο θιπ, πεξηγξάθνληαη ζηηο 

ζειίδεο 45-51 εληόο ηεο ελόηεηαο Α.3.13.3. 

Φάζε Γ: Πξνκήζεηα – Γηαλνκή & Δγθαηάζηαζε 

Δμνπιηζκνύ. Σηελ ελόηεηα απηή ζα έπξεπε λα 

αλαθέξνληαη κόλν νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζηόρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο θαη όρη νη 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζθεπώλ νη νπνίεο ζα έπξεπε λα 

είραλ αλαθεξζεί ζηελ ελόηεηα Α.3. Λεηηνπξγηθέο & 

Τερληθέο πξνδηαγξαθέο έξγνπ. 

Τν ζρήκα ηεο ζειίδαο 49 πνπ απνηειεί έλα αθαηξεηηθό 

ζρήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο έπξεπε λα 

εκθαλίδεηαη πιεξέζηεξν θαη λα πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ελόηεηα Α.3.2. Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο Σπζηήκαηνο 

θαη όρη ζηελ ελόηεηα Α.3.13.3. Πξνκήζεηα – Γηαλνκή & 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ! 

ΝΑΙ √ 

Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο 

θνξεηέο ζπζθεπέο εληνπηζκνύ, 
θνξεηέο ζπζθεπέο ηειεταηξηθήο 

θιπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ 
ελόηεηα Α.3.4.Πξνδηαγξαθέο 
Λεηηνπξγηθώλ Ελνηήησλ 

(Τπνζπζηεκάησλ, Εθαξκνγώλ, 
πζθεπώλ) 

Telematic 

Medical 
Applications 
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