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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

για ηην επιλογή επιζηημονικών ζςνεπγαηών με ζςμβάζειρ μίζθυζηρ έπγος 

ζύμθυνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηος Τποέπγος (Α/Α 1) ‘’Γιασείπιζη, μελέηερ 

ςποζηήπιξηρ’’ ηηρ ππάξηρ ''Δγκαηάζηαζη και ενίζσςζη μησανιζμών ελέγσος 

ιαηπικήρ κυδικοποίηζηρ ηος Δλληνικού Ινζηιηούηος DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)''με 

κυδικό ΟΠ 5174075 
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ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Δ. (ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. Α.Δ.) 
Σαρ. Γ/λζε : Βεξαλδέξνπ 13, 10677 
ΣΗΛ. 210-3648337 
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ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Δ.,  

έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Ν. 4314/2014 «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020». 

2. Σε κε αξ. πξση. 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ5968/Β/31-12-2018) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 

110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β' 3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε 

ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζκ. 

81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β' 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί 

θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 

–Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο –

Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ». 

3. Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ 

4. Σελ πξφζθιεζε κε ηίηιν «Γξάζεηο αλαδηνξγάλσζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο: πγεία (β’ θάζε)» (Α.Π.: 558/15/04/22 -

Κσδηθφο Πξφζθιεζεο: 62_Α.2.1_00 Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 5796 -Έθδνζε: 1.1 

ζην πιαίζην ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ» (ΔΠΑ 2014-2020)  
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5. Σε κε αξηζκ. 953 (ζρεη. 935, 1409, 1426, 1476, 1520)/26-09-2022 Απφθαζε 

Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ 

ειέγρνπ ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG 

(ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5174075 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 2014-2020».   

6. Σελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. Α.Δ. ζηελ κε 

αξ. 116/24.01.2023 ζπλεδξίαζή ηνπ κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηεο Απφθαζεο 

Τινπνίεζεο κε Ίδηα κέζα ηεο Πξάμεο «Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5174075 

7. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. Α.Δ. ζηελ κε 

αξ. 116/24.01.2023 ζπλεδξίαζή ηνπ κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο  

 

 

Ανακοινώνει 

 

όηι ενδιαθέπεηαι να ζςνάτει πένηε (5) ζςμβάζειρ μίζθυζηρ έπγος με πένηε (5) 

θςζικά ππόζυπα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο κέιε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ 

Τπνέξγνπ (Α/Α 1) ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο Πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε 

θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)''κε θσδηθφ ΟΠ 5174075 

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ- ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

θνπφο ηεο πξάμεο είλαη ε εγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.) ζε έλα ζχλνιν 

πεξηζηαηηθψλ λνζειείαο αθελφο ηεο 7εο ΤΠΔ Κξήηεο, ε νπνία κε βάζε ηελ ππ’ 

αξηζκ. Γ2δ/58224, Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 6226/24.12.2021) βξίζθεηαη 

ζηελ θάζε πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ λένπ πζηήκαηνο Κνζηνιφγεζεο 

Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ (π.Κ.Ν.Τ.), αθεηέξνπ ζε Ννζνθνκεία ηεο 1εο,2εο, 3εο 

θαη 5εο ΤΠΔ, ηα νπνία αλακέλεηαη λα εληαρζνχλ ζην π.Κ.Ν.Τ ην επφκελν δηάζηεκα 

κε Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε, κέζσ εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί θαη ζα ππνζηεξίμεη ην ειεγθηηθφ έξγν. Η παξέκβαζε ζηνρεχεη ζην λα 

αλαδείμεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηελ θσδηθνπνίεζε ελφο πεξηζηαηηθνχ, 

απνηππψλνληαο ηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο, βάζεη ησλ Διιεληθψλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ Κσδηθνπνίεζεο (ΔΚΟΚ). 

Η κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ε νπνία ζα πινπνηεζεί κέζσ 

ηεο ‘’Πιαηθφξκαο δηεμαγσγήο ειέγρνπ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ ηαηξηθή 

θσδηθνπνίεζε’’ θαη ε πινπνίεζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ζα 

θαηαζηήζνπλ ηνπο ειέγρνπο πην απνηειεζκαηηθνχο θαη απνδνηηθνχο, ζα αλαδείμνπλ 

έγθαηξα ηηο αδπλακίεο απνηχπσζεο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ- θαη ζα νδεγήζνπλ έγθαηξα ζε ζηνρεπκέλεο δηνξζσηηθέο 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 

 

 

 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

ειίδα 3 απφ 40 

 

 

δξάζεηο. Μέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο εηδηθήο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο ειέγρνπ θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ ηαηξηθή θσδηθνπνίεζε, ζα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο, ζε έλα ζχλνιν πεξηζηαηηθψλ λνζειείαο ηα νπνία έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί θαηά DRG κε ζηφρν :  

 λα επηβεβαησζεί ε νξζφηεηα ηαμηλφκεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε DRG δειαδή 

λα επηβεβαηψζεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηππσζεί -θαη έρνπλ ζηαιεί ζην 

εηδηθφ ινγηζκηθφ ηνπ Grouper γηα ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ- είλαη πιήξε, 

ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηνλ Ιαηξηθφ Φάθειν ηνπ 

αζζελνχο  

 λα εμαιεηθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ (απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε έλα θνξέα) ηα θαηλφκελα ππφ θαη ππέξ-θσδηθνπνίεζεο, ηα 

νπνία είλαη δηεζλψο ππαξθηά θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηε ζπλερή εθπαίδεπζε 

ησλ θσδηθνπνηεηψλ ζηε δηαδηθαζία θαη  

 λα βειηησζεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ν ηξφπνο πνπ απνηππψλεηαη ε ηαηξηθή 

πιεξνθνξία, αλαδεηθλχνληαο, κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ην παξαγφκελν έξγν 

ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηθαηφηεξεο θαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ κέζα ζην ζχζηεκα Τγείαο. 

Τποέπγα Ππάξηρ: 

 

Τποέπγο 1:  

Γιασείπιζη, μελέηερ ςποζηήπιξηρ ηηρ ππάξηρ  

Αθνξά ζε νξηδφληηεο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο φπσο εθπφλεζε κειεηψλ 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δηαρείξηζε-ζπληνληζκφο ηεο πξάμεο λνκηθή 

ππνζηήξημε θαη ινηπέο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο. Σν Τπνέξγν 

εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο, 

ηελ ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ απαηηνχκελε θαζνδήγεζε 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ νη ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο Παθέησλ Δξγαζίαο, λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνζδηνξηζκέλα ρξνληθά θαη νξγαλσηηθά πιαίζηα. Οη 

ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο αθνξνχλ ζε αλάιπζε ησλ ζεκεξηλψλ ππνδνκψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ (Α. ΠΑΓΝΗ, Β. 7ε ΤΠΔ, Γ. Δπηθξάηεηα) ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνδνκψλ ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ γηα ηελ 

ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ Αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ Grouper Software, ησλ αλαγθψλ ηνπ ζχζηεκαηνο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ θνηλψλ – 

θεληξηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ λνζνθνκείσλ πνπ μεθηλνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο DRG, ηεο εθαξκνγήο ηεο εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ ειέγρνπ 

ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο. 
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Τποέπγο 2:  

Πλαηθόπμα διεξαγυγήρ ελέγσος & ζςμβοςλεςηικήρ ζηην ιαηπική 

κυδικοποίηζη ηηρ ππάξηρ  

Αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηδηθήο 

Γηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο ειέγρνπ & ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ ηαηξηθή 

θσδηθνπνίεζε, κέζσ ηεο νπνίαο ζα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο 

ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο, ζε έλα ζχλνιν πεξηζηαηηθψλ λνζειείαο ηα νπνία 

έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί θαηά DRG.  

Η πιαηθφξκα, ζα απνηειέζεη ην θεληξηθφ εξγαιείν γηα:  

• ηνλ έιεγρν ηεο ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Καηεπζπληήξησλ 

Οδεγηψλ Κσδηθνπνίεζεο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ηαμηλνκήζεηο 

Γηαγλψζεσλ ICD10-GrM θαη Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ ΔΣΙΠ, ζπζηαηηθά ηνπ 

Διιεληθνχ πζηήκαηνο DRG  

• ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, είηε απνινγηζηηθά   

• ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ κε γλψκνλα ηελ βειηίσζε ηεο απνηχπσζεο ηεο 

ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, 

 

Τποέπγο 3:  

ύμβαζη παπόσος Δλέγσος & ςμβοςλεςηικήρ ζηην ιαηπική 

κυδικοποίηζη ηηρ ππάξηρ  

θνπφο ηνπ ππνέξγνπ 3, είλαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, λα δηεμαρζνχλ έιεγρνη 

ζε ζχλνιν πεξηζηαηηθψλ θαη λα παξαζρεζνχλ ζρεηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο 7εο ΤΠΔ (7 ζπλνιηθά) θαζψο επίζεο 

θαη ζε Ννζνθνκεία ηεο 1εο,2εο, 3εο θαη 5εο ΤΠΔ, -ηα νπνία αλακέλεηαη λα 

εληαρζνχλ ζην π.Κ.Ν.Τ ην επφκελν δηάζηεκα κε Κνηλή Τπνπξγηθή 

απφθαζε, ζχκθσλα κε: 

• ηηο Διιεληθέο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Κσδηθνπνίεζεο  

• ην λέν πζηεκαηηθφ Καηάινγν Κσδηθψλ ηεο Γηεζλνχο ηαηηζηηθήο 

Σαμηλφκεζεο Νφζσλ θαη πλαθψλ Πξνβιεκάησλ Τγείαο  

• ηνλ λέν πζηεκαηηθφ Καηάινγν Κσδηθψλ Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ αλά λνζνθνκείν ρσξίδεηαη ζε ηξείο θάζεηο, Pre-Audit, 

Audit ΚΑΙ Post-Audit. 

Pre-Audit: ηε δηαδηθαζία απηή νξίδνληαη νη ζηφρνη θαη ηα φξηα ηνπ ειέγρνπ, 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ν αξηζκφο ησλ ειεγθηψλ, ε πιεξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ζηε δηάζεζε ηνπ ειεγθηή θαη ηέινο ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

ειέγρνπ. 

Audit: Αθνξά ηνλ έιεγρν θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο δηάγλσζεο θαη ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη θσδηθνπνηήζεηο, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ππνέξγνπ 2. Δπίζεο, ζηε θάζε απηή νξίδεηαη θαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο 

«ππνθεηκεληθφηεηαο ηεο θσδηθνπνίεζεο». 

Post-Audit (ζπκβνπιεπηηθή): ηελ ηειηθή θάζε απηή, κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ, γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ πηζαλψλ δηνξζψζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ 
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πξνο ηνλ θσδηθνπνηεηή ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

 

Τποέπγο 4:  

Γημοζιόηηηα ηηρ ππάξηρ  

Αθνξά ελέξγεηεο πξνβνιήο -δεκνζηφηεηαο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ επξχ θνηλνχ. 

 

 

Οι Ενζργειεσ που κα υλοποιθκοφν ςτο Υποζργο 1 - Εκροζσ– Παραδοτζα είναι τα παρακάτω: 

ΠΕ1 Μελέηερ και ζςλλογή ηων απαιηούμενων ζηοισείων ππορ επικοινωνία 

μεηαξύ ηων εμπλεκόμενων θοπέων (ΚΕΤΕΚΝΥ & Νοζοκομεία ηηρ 7η ΥΠΕ) 

ηόσοι /  Δπιδιυκόμενα αποηελέζμαηα:  

Η δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ ππνέξγσλ 2 & 3 ζα πξέπεη ζε πξψηε θάζε λα ιάβεη 

ππ’ φςε ηελ ηξέρνπζα εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ζε δεχηεξε θάζε ηηο αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ 

λνζνθνκείσλ ηεο Κξήηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβιεθζεί ε κειινληηθή ζπλεξγαζία 

κε ηα ππφινηπα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη αλαγθαία ε 

πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο (Baseline Study). 

Παπαδοηέα:  

Π1.1 Μειέηε ησλ ζεκεξηλψλ ππνδνκψλ ησλ λνζνθνκείσλ (Α. ΠΑΓΝΗ, Β. 7ε 

ΤΠΔ, Γ. Δπηθξάηεηα) ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ 

Π1.2 Μειέηε ππνδνκψλ ΚΔΣΔΚΝΤ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

Π1.3 Αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Grouper Software 

Π1.4 Μειέηε αλαγθψλ γηα ην ζχζηεκα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ. 

Π1.5 Μειέηε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

Π1.6 Μειέηε  θνηλψλ – θεληξηθψλ πξνδηαγξαθψλ (specifications) κε ηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη φια ηα λνζνθνκεία πνπ μεθηλνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο DRG. 

Π1.7 Μειέηε εθαξκνγήο ηεο εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο 
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ΠΕ 2 : Διασείπιζη ηηρ Ππάξηρ  

ηόσοι /  Δπιδιυκόμενα αποηελέζμαηα:  

Η ελέξγεηα δηαηξέρεη ρξνληθά ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο, πεξηιακβάλεη 

ελέξγεηεο δηαρείξηζεο, επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε ζθνπφ 

ηελ έγθαηξε θαη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο επηηπρή νινθιήξσζε 

ησλ δξάζεσλ ηεο.  

Δπί μέποςρ Δνέπγειερ / Δπγαζίερ: 

Α) ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Η νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Πξάμεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

«χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ΔΠΑ 2014-2020», θαη ην «χζηεκα  

Γηαρεηξηζηηθήο Ιθαλφηεηαο» ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ. 

Η νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Πξάμεο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο: 

 Γηνίθεζε Πξάμεο.  

 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο Πξάμεο.  

 ηειέρσζε νκάδαο έξγνπ.  

 χζηαζε θαη ππνζηήξημε έξγνπ επηηξνπψλ ηεο Πξάμεο.  

 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Φαθέινπ Πξάμεο. 

 

Παπαδοηέα:  

Π2.1 : Απσείο διοικηηικού ανηικειμένος Ππάξηρ 

Β) ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

Ο Φνξέαο  ιεηηνπξγψληαο σο Γηθαηνχρνο Πξάμεο, αλαιακβάλεη θαη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ελφο Γηθαηνχρνπ, φπσο απνξξένπλ απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ 

ΔΠΑ αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο (χζηεκα 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ). H παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο δηνηθεηηθά 

είλαη επζχλε ηνπ Τπεύθςνος Έπγος θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Παξαθνινχζεζε ρεδίνπ Τινπνίεζεο (ΤΔ) 

 Έιεγρνο πξνφδνπ θαη παξαθνινχζεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη αιιαγψλ 

 Δηζήγεζε ζηνλ «Μεραληζκφ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο» γηα 

πηζηνπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ / παξαδνηέσλ 

 Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 
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Παπαδοηέα:  

Π2.2 : Απσείο θςζικού ανηικειμένος Ππάξηρ 

 

Γ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Γηθαηνχρνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο επηιεμηκφηεηαο, λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ 

απαηηήζεσλ πιεξσκψλ ηεο Πξάμεο θαη ε δηεθπεξαίσζή ηνπο, θαζψο θαη ε 

νξζνινγηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο (ζπκθσλία παξαζηαηηθψλ, ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ, ηακεηαθψλ ξνψλ, θιπ.).Η παξαθνινχζεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο Πξάμεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ Γηαδηθαζία «Οικονομική Γιασείπιζη 

έπγυν» ηνπ πζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο Ιθαλφηεηαο. 

Παπαδοηέα:  

Π2.3 : Απσείο οικονομικού ανηικειμένος Ππάξηρ  

Π2.4 Μεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ππνζηήξημεο ηεο Γηαρείξηζεο 

 

ΠΕ 3: Διενέπγεια  Διαγωνιζμών για ηην Επιλογή Αναδόσων 

ηόσοι/ Δπιδιυκόμενα αποηελέζμαηα:  

Σα Τπνέξγα 2 θαη 3 ζα αλαηεζνχλ θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπλνιηθά σο 

2 ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4412/2016, ηεξψληαο ην ελσζηαθφ θαη 

εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην.  

Σν ζπγθεθξηκέλν παθέην εξγαζηψλ απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε - κέζσ αλνηθηήο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο - αλαδφρσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα ππνέξγα: 

1. Τπνέξγν 2:  Πιαηθφξκα δηεμαγσγήο ειέγρνπ & ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ 

ηαηξηθή θσδηθνπνίεζε 

2. Τπνέξγν 3:  χκβαζε παξφρνπ Διέγρνπ & ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ ηαηξηθή 

θσδηθνπνίεζε  

 

Οι διαγυνιζμοί θα ππαγμαηοποιηθούν με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Δθνικού 

ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΗΓΗ) μέζυ ηηρ 

διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος ζςζηήμαηορ. Οι πποζθοπέρ θα 

ςποβάλλονηαι από ηοςρ ςποτήθιοςρ, μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ 

www.promitheus.gov.gr, ηος Δ..Η.ΓΗ.. 
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Παπαδοηέα:  

Π3.1 Έλα ηεύρνο δηαθήξπμεο/πξνθήξπμεο δηαγωληζκνύ γηα ην ππνέξγν 2 

Π3.2 Έλα ηεύρνο δηαθήξπμεο/πξνθήξπμεο δηαγωληζκνύ γηα ην ππνέξγν 3 

Π3.3 Απνηειέζκαηα-δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξωζεο δηαγωληζκνύ γηα ην ππνέξγν 2 

Π3.4 Απνηειέζκαηα-δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξωζεο δηαγωληζκνύ γηα ην ππνέξγν 3 

Π3.5 Σύκβαζε παξνρή ππεξεζηώλ γηα ην ππνέξγν 2 

Π3.6 Σύκβαζε παξνρή ππεξεζηώλ γηα ην ππνέξγν 3 

Π3.7 Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ζύκβαζεο γηα ην ππνέξγν 2 κέρξη ηελ ιήμε 

Π3.8 Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ζύκβαζεο γηα ην ππνέξγν 3 κέρξη ηελ ιήμε 

Π3.9 Μεληαίεο Εθζέζεηο  Υπνζηήξημεο Δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο είλαη ε επηινγή 5 

ζηειερψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

/ΠΡΟΦΙΛ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝ

ΙΚΟΤ 

ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

 ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΑΠΑΥΟΛΗ

Η 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ 

ΑΜ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ

* 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΔΛΔΥΩΝ 

  

Καθεζηώρ 

απαζσόληζηρ 

ΚΔΣΔΚΝΤ

-1 

Μειεηεηήο 

αλαιπηήο 

(πιεξνθνξηθή) 

4 κήλεο απφ 

ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

ζχκβαζεο 

 

2 Π1.1 

Μειέηε ησλ ζεκεξηλψλ 

ππνδνκψλ ησλ λνζνθνκείσλ 

(Α. ΠΑΓΝΗ, Β. 7ε ΤΠΔ, Γ. 

Δπηθξάηεηα) ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ 

1,3 Π1.7 

Μειέηε εθαξκνγήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ 

ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο  

ΚΔΣΔΚΝΤ

-2 

Μειεηεηήο 

αλαιπηήο 

(πιεξνθνξηθή) 

4 κήλεο απφ 

ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

ζχκβαζεο 

 

1,3 Π1.2 

Μειέηε ππνδνκψλ ΚΔΣΔΚΝΤ 

γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζηνηρείσλ 

ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ 
1 Π1.3 

Αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ Grouper Software 

1 Π1.4 

Μειέηε αλαγθψλ γηα ην 

ζχζηεκα Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

ΚΔΣΔΚΝΤ

-3 

Μειεηεηήο 

αλαιπηήο 

(πιεξνθνξηθή) 

4 κήλεο απφ 

ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

ζχκβαζεο 

 

1,5 Π1.5 Μειέηε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ 
2 Π1.6 

Μειέηε  θνηλψλ – θεληξηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (specifications) 

κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη φια ηα 

λνζνθνκεία πνπ μεθηλνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
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DRG. 

ΚΔΣΔΚΝΤ

-4 

Γηαρεηξηζηήο 

έξγσλ  

απφ ηελ 

εκεξνκελία 

ππνγξαθήο 

ηεο κέρξη ηε 

ιήμε ηεο 

πξάμεο 

11 Π2.4 

Μεληαίεο εθζέζεηο 

πεπξαγκέλσλ ππνζηήξημεο ηεο 

Γηαρείξηζεο 

ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ 

ΚΔΣΔΚΝΤ

-5 

Γηαρείξηζε 

δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ 

απφ ηελ 

εκεξνκελία 

ππνγξαθήο 

ηεο κέρξη ηε 

ιήμε ηεο 

πξάμεο 

6,2 Π3.9 

Μεληαίεο Δθζέζεηο  

Τπνζηήξημεο Γεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ 

ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ 

 

Η παξνχζεο ζπκβάζεηο επέρνπλ ζέζεηο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ θαη δελ εμππεξεηνχλ 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ KE.TE.K.N.Y..  

Δηδηθφηεξα: 

α) ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα εθηειεζηεί αλά ζχκβαζε θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δελ ζα 

πθίζηαηαη εξγαζηαθή εμάξηεζε ηνπ απαζρνινπκέλνπ ζε απηφ απφ ηελ Α.Α. θαη ε θάζε 

ζχκβαζε ζα απνβιέπεη απνθιεηζηηθψο ζην ζπκθσλεζέλ έξγν,  

β) φηη ην έξγν γηα θάζε ζχκβαζε δελ αλάγεηαη ζηνλ θχθιν ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ θνξέα απαζρνιήζεσο θαη ζηελ παξνχζα θάζε δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ π.Κ.Ν.Τ. ζε πνιιά λνζνθνκεία ηεο Δπηθξάηεηαο ηαπηφρξνλα θαη ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 

Σφπνο παξνρήο ηεο θάζε ζχκβαζεο νξίδεηαη ή έδξα ηνπ θάζε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. Δθφζνλ 

παξίζηαηαη αλάγθε, ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη απφ ηα γξαθεία 

KE.TE.K.N.Y. ζηελ Αζήλα. 

 

Διδικόηεπα ηο ζύνολο ηυν πποδιαγπαθών ανά ειδικόηηηα έσοςν υρ εξήρ: 

 

Κυδικόρ Θέζηρ: ΚΔΣΔΚΝΤ-1  

  

Διδικόηηηα Μελεηηηήρ αναλςηήρ (πληποθοπική) 

Ανηικείμενο 

ζύμβαζηρ: 

Π1.1   Μειέηε ησλ ζεκεξηλψλ ππνδνκψλ ησλ λνζνθνκείσλ (ΠΑΓΝΗ , 7ε 

ΤΠΔ, Γ.  Δπηθξάηεηα) ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ  

• Σερληθφ πξνθίι ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

• Δίδνο πιαηθφξκαο πνπ ζηεξίδεηαη 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 

 

 

 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 
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• Γηεξεχλεζε ηξφπνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

• Υαξαθηεξηζηηθά Ιαηξηθνχ Φαθέινπ – Πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη – αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

• Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα Γεκφζηα Γίθηπα 

• Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

Π1.7   Μειέηε εθαξκνγήο ηεο εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ ειέγρνπ θιηληθήο 

θσδηθνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο 

• Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλά Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα 

• Πεξηγξαθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

• Βαζκφο σξηκφηεηαο 

• Βήκαηα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 

Υπονική διάπκεια 

ζύμβαζηρ: 

4κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Αλαιπηηθά ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Παράδοση 

Π1.1 

Μελζτθ των ςθμερινών υποδομών των 
νοςοκομείων (Α. ΠΑΓΝΗ, Β. 7θ ΥΠΕ, Γ. 

Επικράτεια) ςχετικά με τθν παροχι των 
απαιτοφμενων ςτοιχείων 

2 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

Π1.7 

Μελζτθ εφαρμογισ τθσ εγκατάςταςθσ 
μθχανιςμοφ ελζγχου ιατρικισ 

κωδικοποίθςθσ ςτο ςφνολο των 
νοςοκομείων τθσ χώρασ  

4  μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

 

 

Αμοιβή/ηπόπορ 

πληπυμήρ: 

Η ζπλνιηθή αµνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πξνζδηνξίδεηαη 

8.250€ θαη 2.500,00€ αλά αλζξσπνµήλα (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνπ ΦΠΑ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). 

Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή, ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε ζχµβαζε ζπλεξγάηε θαη ζα 

θαηαβιεζεί κεηά ηελ ππνβνιή έθαζηνπ παξαδνηένπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε 

ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο φηη έρνπλ 

πιήξσο θαη εγθαίξσο νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή 

ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε 

Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ 

πξνζθφµηζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσµή. 

 

πγθεθξηκέλα ε ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά, ζε δφζεηο κε βάζε ηελ 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ/παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζην ρξφλν 

αλαθνξάο θαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, εθαξκφδνληαο ην πνζφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν παξαδνηέν: 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  Ποσό πληρωμής 

Π1.1 

Μελζτθ των ςθμερινών υποδομών των 
νοςοκομείων (Α. ΠΑΓΝΗ, Β. 7θ ΥΠΕ, Γ. 

Επικράτεια) ςχετικά με τθν παροχι των 
απαιτοφμενων ςτοιχείων 

5.000,00 

Π1.7 

Μελζτθ εφαρμογισ τθσ εγκατάςταςθσ 
μθχανιςμοφ ελζγχου ιατρικισ 

κωδικοποίθςθσ ςτο ςφνολο των 
νοςοκομείων τθσ χώρασ  

3.250,00 

 

 

Δλάσιζηα 

απαιηούμενα 

πποζόνηα 

o Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) θαηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο, Θεηηθψλ ή Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ζπλαθή 

θαηεχζπλζε (Ηιεθηξνιφγνη - Ηιεθηξνληθνί θ.α.) 

o Σνπιάρηζηνλ 2εηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ΙΣ Administration θαη ζε 

έξγα ζπλαθή κε ηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη επαίζζεηα δεδνκέλα (έξγα 

επεμεξγαζίαο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πρ ηαηξηθέο θσδηθνπνηήζεηο, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, επαίζζεηα 

δεδνκέλα θιπ) 

Αξιολογούμενα 

πποζόνηα-κπιηήπια: 

 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

 Δπηπιένλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

 

Αλαιπηηθφηεξα βι. θεθ. 4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

Κυδικόρ Θέζηρ: ΚΔΣΔΚΝΤ-2  

  

Διδικόηηηα Μελεηηηήρ αναλςηήρ (πληποθοπική) 

Ανηικείμενο 

ζύμβαζηρ: 

Π1.2   Μειέηε ππνδνκψλ ΚΔΣΔΚΝΤ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ 

• Μέηξα αζθάιεηαο ζπζηήκαηνο 

• Γπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

• Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πθηζηάκελεο ππνδνκήο 

• Αλαγθαίεο πξνζζήθεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ ππνδνκή 

 

Π1.3   Αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Grouper Software  

• Πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Grouper 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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• Σξφπνη δηαζχλδεζεο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ  

• Πξνδηαγξαθέο Γηαζχλδεζεο κε ηνλ Grouper 

 

Π1.4   Μειέηε αλαγθψλ γηα ην ζχζηεκα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο γηα ηελ 

ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ (2500) 

• Πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ 

                       

Υπονική διάπκεια 

ζύμβαζηρ: 

4κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Αλαιπηηθά ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  Παράδοση 

Π1.2 
Μελζτθ υποδομών ΚΕΤΕΚΝΥ για τθν 

υποδοχι και διαχείριςθ των ςτοιχείων 
2 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

Π1.3 
Αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων του 

Grouper Software 
3 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

Π1.4 
Μελζτθ αναγκών για το ςφςτθμα 

Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ για τθν 
επεξεργαςία των δεδομζνων. 

4 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

 

 

Αμοιβή/ηπόπορ 

πληπυμήρ: 

Η ζπλνιηθή αµνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πξνζδηνξίδεηαη 

8.250€ θαη 2.500,00€ αλά αλζξσπνµήλα (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνπ ΦΠΑ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). 

Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή, ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε ζχµβαζε ζπλεξγάηε θαη ζα 

θαηαβιεζεί κεηά ηελ ππνβνιή έθαζηνπ παξαδνηένπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε 

ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο φηη έρνπλ 

πιήξσο θαη εγθαίξσο νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή 

ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε 

Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ 

πξνζθφµηζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσµή. 

πγθεθξηκέλα ε ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά, ζε δφζεηο κε βάζε ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ/παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζην ρξφλν 

αλαθνξάο θαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, εθαξκφδνληαο ην πνζφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν παξαδνηέν: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ποσό πληρωμής 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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Π1.2 
Μελζτθ υποδομών ΚΕΤΕΚΝΥ για τθν 

υποδοχι και διαχείριςθ των ςτοιχείων 
3.250,00 

Π1.3 
Αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων του 

Grouper Software 
2.500,00 

Π1.4 
Μελζτθ αναγκών για το ςφςτθμα 

Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ για τθν 
επεξεργαςία των δεδομζνων. 

2.500,00 

 

Δλάσιζηα 

απαιηούμενα 

πποζόνηα 

o Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) θαηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο, Θεηηθψλ ή Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ζπλαθή 

θαηεχζπλζε (Ηιεθηξνιφγνη - Ηιεθηξνληθνί θ.α.) 

o Σνπιάρηζηνλ 2εηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ΙΣ Administration θαη ζε 

έξγα ζπλαθή κε ηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη επαίζζεηα δεδνκέλα (έξγα 

επεμεξγαζίαο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πρ ηαηξηθέο θσδηθνπνηήζεηο, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, επαίζζεηα 

δεδνκέλα θιπ) 

Αξιολογούμενα 

πποζόνηα-κπιηήπια: 

 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

 Δπηπιένλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

Αναλςηικόηεπα βλ. κεθ. 4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Κυδικόρ Θέζηρ: ΚΔΣΔΚΝΤ-3   

Διδικόηηηα Μελεηηηήρ αναλςηήρ (πληποθοπική) 

Ανηικείμενο 

ζύμβαζηρ: 

Π1.6   Μειέηε θνηλώλ- θεληξηθώλ πξνδηαγξαθώλ (specifications) κε ηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη όια ηα λνζνθνκεία πνπ μεθηλνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο DRG  

• Πξνδηαγξαθέο δηαζύλδεζεο κε ηελ πιαηθόξκα δηεμαγωγήο ειέγρωλ & 

ζπκβνπιεπηηθήο 

 

Π1.5   Μειέηε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ  

• Αζθάιεηα κεηάδνζεο θιηληθήο πιεξνθνξίαο, ελαξκόληζε κε GDPR 

• Απνηύπωζε ηωλ θελώλ, αλαθνξηθά κε ην λνκηθό πιαίζην, πνπ ηπρόλ 

ππάξρνπλ θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

Υπονική διάπκεια 

ζύμβαζηρ: 

4κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Αλαιπηηθά ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Παράδοση 

Π1.5 Μελζτθ του νομικοφ πλαιςίου. 
2 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 

 

 

 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 
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Π1.6 

Μελζτθ  κοινών – κεντρικών 
προδιαγραφών (specifications) με τισ 

οποίεσ κα πρζπει να ςυνεργάηονται όλα 
τα νοςοκομεία που ξεκινοφν τθν 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ DRG. 

4 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

 

Αμοιβή/ηπόπορ 

πληπυμήρ: 

Η ζπλνιηθή αµνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πξνζδηνξίδεηαη 

8.750€ θαη 2.500,00€ αλά αλζξσπνµήλα (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνπ ΦΠΑ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). 

Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή, ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε ζχµβαζε ζπλεξγάηε θαη ζα 

θαηαβιεζεί κεηά ηελ ππνβνιή έθαζηνπ παξαδνηένπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε 

ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο φηη έρνπλ 

πιήξσο θαη εγθαίξσο νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή 

ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε 

Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ 

πξνζθφµηζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσµή. 

πγθεθξηκέλα ε ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά, ζε δφζεηο κε βάζε ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ/παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζην ρξφλν 

αλαθνξάο θαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, εθαξκφδνληαο ην πνζφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν παξαδνηέν: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  Ποσό πληρωμής 

Π1.5 Μελζτθ του νομικοφ πλαιςίου. 3.750,00 

Π1.6 

Μελζτθ  κοινών – κεντρικών 
προδιαγραφών (specifications) με τισ 

οποίεσ κα πρζπει να ςυνεργάηονται όλα 
τα νοςοκομεία που ξεκινοφν τθν 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ DRG. 

5.000,00 

 

Δλάσιζηα 

απαιηούμενα 

πποζόνηα 

o Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) θαηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηθήο, Θεηηθψλ ή Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ζπλαθή 

θαηεχζπλζε (Ηιεθηξνιφγνη - Ηιεθηξνληθνί θ.α.) 

o Σνπιάρηζηνλ 2εηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ΙΣ Administration θαη ζε 

έξγα ζπλαθή κε ηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη επαίζζεηα δεδνκέλα (έξγα 

επεμεξγαζίαο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο πρ ηαηξηθέο θσδηθνπνηήζεηο, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, επαίζζεηα 

δεδνκέλα θιπ) 

Αξιολογούμενα 

πποζόνηα -κπιηήπια 

 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

 Δπηπιένλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

 

Αλαιπηηθφηεξα βι. θεθ. 4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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Κυδικόρ Θέζηρ: ΚΔΣΔΚΝΤ-4  

Διδικόηηηα Γηαρεηξηζηήο έξγσλ 

Ανηικείμενο 

ζύμβαζηρ: 

Θα ζπκκεηέρεη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, 

ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάµµαηνο θαη ηεο θαηαγξαθήο ηπρφλ 

απνθιίζεσλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ απνθιίζεσλ (αμηνιφγεζε πξνβιεµάησλ / 

απνθιίζεσλ, ιήςε µέηξσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο) θαη ηελ ηήξεζε θαθέισλ / 

αξρείνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ζρεηηθά µε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ/νηθνλνκηθνχ αληηθεηµέλνπ. Έρεη επίζεο ηελ αξµνδηφηεηα γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ησλ Τπνέξγσλ 2 & 3 ζε 

ζπλεξγαζία µε ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πξάμεο, ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηηο 

Τπεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο.  

Δηδηθφηεξα (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) ζηα θαζήθνληά ηνπ 

πεξηιαµβάλεηαη: 

 Σαθηηθή ελεµέξσζε ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ/Πξάμεο γηα ηελ 

θαζεµεξηλή δηνίθεζε θη επνπηεία ηεο Πξάμεο. 

 Η ζπζηεµαηηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ 

Φπζηθνχ Αληηθεηµέλνπ ηεο Πξάμεο 

 ∆ηαξθήο επηθνηλσλία θαη ζπληνληζµφο φισλ ησλ εµπιεθνµέλσλ 

µεξψλ (Δπηηξνπέο, Μεραληζµφ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο 

Πξάμεο, ΔΦ∆ θηι.) 

 -Καζνξηζµφο ηνπ ρεδίνπ Δξγαζηψλ θαη ησλ θξίζηµσλ ζεµείσλ, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ε έγθαηξε πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πξνζδηνξηζµφο ησλ αλαγθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Οµάδα Έξγνπ, ζε επίπεδν αλζξψπηλσλ πφξσλ 

(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ θαη ζε 

επίπεδν ππνδνµήο θαη δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πφξσλ θαη µέζσλ γηα ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη πξνγξαµµαηηζµφο αλζξψπηλσλ θαη 

πιηθνηερληθψλ πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ρξνλνπξνγξαµµαηηζµνχ εξγαζηψλ. 

 Οξγάλσζε ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ µε ηα µέιε ηεο Οµάδαο Έξγνπ 

γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ. 

 ∆ηνξγάλσζε Σερληθψλ πλαληήζεσλ µε θνξείο θη εµπιεθφµελνπο. 

 Τπνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 θαη ηεο 

Πξάμεο ζπλνιηθά  

 Παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ππνζηήξημε 

ηεο ΑΑ ζηελ ππνβνιή δαπαλψλ ζην ΟΠ 

 Τπνζηήξημε ζηελ δεκνζίεπζε ησλ δηαγσληζκψλ θαη ζηελ 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε απεπζείαο αλάζεζε ζην πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 4) 

 Τπνζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνέξγσλ 2,3 & 4 

Παπαδοηέο: Σµηµαηική αναθοπά ηυν ενεπγειών πος ππαγµαηοποιήθηκαν 

ζηην ανηίζηοιση πεπίοδο ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάµµαηορ.                                                    

 

Π2.4 Μηνιαίερ εκθέζειρ πεππαγμένυν ςποζηήπιξηρ ηηρ Γιασείπιζηρ 

Υπονική διάπκεια 

ζύμβαζηρ: 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξάμεο 

Αμοιβή/ηπόπορ 

πληπυμήρ: 

Η ζπλνιηθή αµνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πξνζδηνξίδεηαη ζε 

έσο 24.200€ θαη 2.200,00€ αλά αλζξσπνµήλα (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνπ ΦΠΑ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). 

Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε ζχµβαζε ζπλεξγάηε θαη είλαη 

δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηµεµαηηθά, αλάινγα µε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο 

θαη ηελ θαηά ηµήµαηα παξάδνζε ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο, µεηά απφ 

πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο 

Πξάμεο φηη έρνπλ πιήξσο θαη εγθαίξσο νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ 

ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα 

µε ηελ εγθεθξηµέλε Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ 

πξνππνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ 

παξαδνηέσλ θαη ηελ πξνζθφµηζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

γηα ηελ πιεξσµή. 

Δλάσιζηα 

απαιηούμενα 

πποζόνηα 

• Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) θαηεχζπλζεο 

νηθνλνκηθψλ, ή πιεξνθνξηθήο, ή ζεηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ επηζηεκψλ 

• Σνπιάρηζηνλ 5εηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαζψο θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (ηερληθά δειηία, πεξηνδηθέο αλαθνξέο 

πξνφδνπ, δειηία δήισζεο δαπαλψλ θιπ)   

 

Αξιολογούμενα 

πποζόνηα -κπιηήπια 

• Δπηπιένλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

• Πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο 

 

Αλαιπηηθφηεξα βι. θεθ. 4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

 

Κυδικόρ Θέζηρ: ΚΔΣΔΚΝΤ-5  

Διδικόηηηα Γιασείπιζη δημοζίυν ζςμβάζευν 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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Ανηικείμενο 

ζύμβαζηρ: 

 

o Αλαθέξεηαη ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ζεκάησλ ηήξεζεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα 

απηή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

o πλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, 

γηα ηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεπρψλ 

δηαθήξπμεο/πξνθήξπμεο θαη ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ (εθαξκνζηέν 

δίθαην, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, δηαδηθαζία 

ππνβνιήο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, 

θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ιφγνη 

απνθιεηζκνχ, ζηάδηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, θξηηήξηα αλάζεζεο, 

ηξφπνο αλάδεημεο αλαδφρνπ, δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο, θαηάξηηζε θαη 

ππνγξαθή ζχκβαζεο, δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο ππνςεθίσλ / ελζηάζεηο ή 

πξνζθπγέο), 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα 

ππνγξαθνχλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ δηαγσληζκψλ, πξνζθιήζεσλ, 

ζπκβάζεσλ, απνθάζεσλ θαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ ζην 

ΔΗΓΗ θαη ππνζηεξίδεη ηελ ΑΑ ζε ν, ηη αθνξά ηελ αλάξηεζε 

εγγξάθσλ ζην ΚΗΜΓΗ (ζχληαμε αηηεκάησλ, πξνζθιήζεσλ, 

απνθάζεσλ, ζπκβάζεσλ, εληαικάησλ θιπ) 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα 

ππνγξαθνχλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή εληχπσλ ζην ΟΠ ζε ν, ηη αθνξά ηνπο 

ειέγρνπο λνκηκφηεηαο ησλ δηαθεξχμεσλ, ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ 

 

Παπαδοηέο: Σµηµαηική αναθοπά ηυν ενεπγειών πος ππαγµαηοποιήθηκαν 

ζηην ανηίζηοιση πεπίοδο ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάµµαηορ.                                                    

 

Π3.9 Μηνιαίερ Δκθέζειρ  Τποζηήπιξηρ Γημοζίυν ζςμβάζευν 

Υπονική διάπκεια 

ζύμβαζηρ: 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξάμεο 

Αμοιβή/ηπόπορ 

πληπυμήρ: 

Η ζπλνιηθή αµνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πξνζδηνξίδεηαη 

έσο 13.640,00 € θαη 2.200,00€ αλά αλζξσπνµήλα (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηνπ ΦΠΑ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). 

Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε ζχµβαζε ζπλεξγάηε θαη είλαη 

δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηµεµαηηθά, αλάινγα µε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο 

θαη ηελ θαηά ηµήµαηα παξάδνζε ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο, µεηά απφ 

πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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Πξάμεο φηη έρνπλ πιήξσο θαη εγθαίξσο νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ 

ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα 

µε ηελ εγθεθξηµέλε Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ 

πξνππνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ 

παξαδνηέσλ θαη ηελ πξνζθφµηζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

γηα ηελ πιεξσµή. 

Δλάσιζηα 

απαιηούμενα 

πποζόνηα 

o Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ ή ΣΔΙ) λνκηθψλ, θνηλσληθψλ ή 

δηνηθεηηθψλ επηζηεκψλ 

o Σνπιάρηζηνλ 2εηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε δεκφζησλ 

ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

έξγσλ 

o Σνπιάρηζηνλ 2εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (ΔΗΓΗ, 

ΟΠ, ΚΗΜΓΗ θιπ) 

 

Αξιολογούμενα 

πποζόνηα -κπιηήπια 

o Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

o Δπηπιένλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

 

Αναλςηικόηεπα βλ. κεθ. 4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ζα πινπνηήζνπλ ην Έξγν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο κε 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξαθσιχεη ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ έξγνπ φπνηε ηνπ δεηεζεί 

θαη ζα εξγάδεηαη θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σν απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο αλήθεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σφπνο πινπνίεζεο ηεο θάζε ζχκβαζεο 

νξίδεηαη ή έδξα ηνπ θάζε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. Δθφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε ν 

εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη απφ ηα γξαθεία KE.TE.K.N.Y. 

ζηελ Αζήλα. 

 

3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

 Αληίγξαθα Σίηισλ πνπδψλ 

α. Απιά θαη επαλάγλσζηα αληίγξαθα εάλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε απφ ειιεληθφ 

δεκφζην θνξέα ή 

β. Απιά θαη επαλάγλσζηα αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ έρνπλ 

επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε Ν. 4250/2014 ή 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 

 

 

 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

ειίδα 19 απφ 40 

 

 

γ. επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν ηα νπνία ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκεο κεηαθξάζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο ππνςήθηνπο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδψλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Ιδξχκαηα ηνπ Δμσηεξηθνχ ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ηνπ 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ Γη.Κ.Α.Σ..Α). 

 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο ζα δειψλεη ηη θέζη πος 

επιλέγει και  όηι ηα ζηοισεία ηος βιογπαθικού ζημειώμαηορ και ηα 

ςποβαλλόμενα ζηοισεία ηεκμηπίυζηρ είναι αληθή και ακπιβή. 

 Βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ κε αλαθνξά ζηε ζρεηηθή εκπεηξία, ή θαη ΣΠΤ, ή θαη 

ζπκβάζεηο θιπ.  

 

ΗΜΔΙΩΗ: Σα πξναλαθεξφκελα (εθηφο απφ ηα αμηνινγνχκελα πξνζφληα-

θξηηήξηα) απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν/εελδηαθεξφκελνο/ε δελ ηα δηαζέηεη, ε πξφηαζε ηνπ 

απνθιείεηαη απφ ηελ κεηέπεηηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη δελ βαζκνινγείηαη. 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

Η παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο.  

Οη ππνςεθηφηεηεο ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

 Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη απνδνρή ηνπο εθφζνλ πιεξνχλ ηα ειάρηζηα  

απαηηνχκελα πξνζφληα. 

 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ κε βάζε ηνλ πίλαθα 

θξηηήξησλ πνπ αθνινπζεί: 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Σα ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα  απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν/εελδηαθεξφκελνο/ε δελ ηα δηαζέηεη, ε πξφηαζε ηνπ απνθιείεηαη απφ ηελ κεηέπεηηα 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη δελ βαζκνινγείηαη. 

 

Σα κπιηήπια αξιολόγηζηρ με βάζη ηα οποία θα βαθμολογηθούν οι ζσεηικέρ 

αιηήζειρ είναι ηα ακόλοςθα: 

 

ΚΔΣΔΚΝΤ-1,2,3-Μελεηηηήρ αναλςηήρ (πληποθοπική) & 5 Γιασείπιζη δημοζίυν ζςμβάζευν 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μέγιζηη Μοπιοδόηηζη 

1.   

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ 

αλσηέξσ ζέζε ζα δηεμαρζεί ζπλέληεπμε απφ ηελ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο, φπνπ ζα δηεξεπλεζνχλ: 

    



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) 
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ειίδα 20 απφ 40 

 

 

1. Καηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ  

2.  Πεξηγξαθή ηξφπνπ νξγάλσζεο  ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ησλ παξαδνηέσλ 

3.  Δπηζηεκνληθή επάξθεηα 

1 15 

2 15 

3 10 

2.  
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία πάλσ απφ 2 έηε πνπ είλαη 

ε ειάρηζηε απαηηνχκελε 

1 κφξην γηα θάζε κήλα 

(ΜΑΥ 40 κήλεο) 
40 

3 Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ   20 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   100 

ΚΔΣΔΚΝΤ-4 -Γιασειπιζηήρ έπγυν  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μέγιζηη Μοπιοδόηηζη 

1.   

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ 

αλσηέξσ ζέζε ζα δηεμαρζεί ζπλέληεπμε απφ ηελ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο, φπνπ ζα δηεξεπλεζνχλ: 

1. Καηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ  

2.  Πεξηγξαθή ηξφπνπ νξγάλσζεο  ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ησλ παξαδνηέσλ 

3.  Δπηζηεκνληθή επάξθεηα 

    

1 15 

2 15 

3 10 

2 
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία πάλσ απφ 5 έηε πνπ είλαη 

ε ειάρηζηε απαηηνχκελε 

1 κφξην γηα θάζε κήλα 

(ΜΑΥ 30 κήλεο) 
30 

3 
Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία (Πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή 

ζηε δηαρείξηζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο) 

1 κφξην γηα θάζε κήλα 

(ΜΑΥ 30 κήλεο) 
30 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   100 

 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ ζα επηιεγεί ν ππνςήθηνο κε ηελ 

κεγαιχηεξε ζρεηηθή εκπεηξία. 

Όζνλ αθνξά ζηε κνξηνδφηεζε επηζεκαίλεηαη φηη ε ππνςεθηφηεηα ε νπνία 

ζπγθεληξψλεη ζχλνιν βαζκνινγίαο ρακειφηεξν ηνπ 50 απνξξίπηεηαη. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλεληεχμεηο επηζεκαίλεηαη φηη: 

 Oη ζπλεληεχμεηο δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία 

έρεη ηελ επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ 



 
 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 
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Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

ειίδα 21 απφ 40 

 

 

 ηηο ζπλεληεχμεηο ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε νη πέληε (5) επηθξαηέζηεξνη 

ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε. Δπί ηζνβαζκίαο ηνπ ηειεπηαίνπ, βάζεη ησλ αλσηέξσ, 

επηθξαηέζηεξνπ ππνςεθίνπ θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε φινη νη ηζνβαζκνχληεο. 

θνπφο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ην αξκφδην φξγαλν λα δηακνξθψζεη γλψκε θαη λα 

αμηνινγήζεη ζπγθξηηηθά ηελ/ηνλ ππνςήθηα/ν γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ/ηεο επάξθεηα, 

θαη ηε ζπλάθεηά ηεο κε ηα θαζήθνληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο γηα ηελ νπνία 

θξίλεηαη κε βάζε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κακώσ 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφηαζεο ηνπ/ηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο  ηνπ 

έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θαη ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ησλ παξαδνηέσλ. 

 

5. ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 

Μεηά ηε ζχληαμε πηλάθσλ θαηάηαμεο αλά ζέζε ν θνξέαο καο ζα αλαξηήζεη ηνπο 

πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα https://instdrg.gr/ .Καηά ησλ 

πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία 

αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά ζην email hr@instdrg.gr θαη εμεηάδεηαη απφ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πνπ 

ζα νξηζηεί απφ ην ΚΔΣΔΚΝΤ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

 

6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε με αποζηολή ηηρ μέζυ 

email ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη: hr@instdrg.gr εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε (15) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα καο (https://instdrg.gr/). Η 

Α.Α. δχλαηαη λα δεηήζεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο ππνςήθηνπο. Γελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, θαη δηφξζσζεο ή 

ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

κε ηελ αθφινπζε έλδεημε: 

 

Για ηην με Α.Π. ……/………-….-2022 

 

Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ 

για ηην θέζη ………………………… ζύμθυνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ Τποέπγος 

(Α/Α 1) (Α/Α 1) ‘’Γιασείπιζη, μελέηερ ςποζηήπιξηρ’’ ηηρ ππάξηρ ''Δγκαηάζηαζη 

και ενίζσςζη μησανιζμών ελέγσος ιαηπικήρ κυδικοποίηζηρ ηος Δλληνικού 

Ινζηιηούηος DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)''με κυδικό ΟΠ 5174075. 

 

Ονομαηεπώνςμο ςποτηθίος: ……………… 

ηοισεία επικοινυνίαρ (διεύθςνζη, ηηλέθυνο, e-mail): ……………… 

 

https://instdrg.gr/
mailto:hr@instdrg.gr
mailto:hr@instdrg.gr
https://instdrg.gr/
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Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα καο (https://instdrg.gr/). 

 

 

 

Γηα ην ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. Α.Δ. 

 

Πιαηήο Υαξάιακπνο  

 

Γ/λσλ χκβνπινο 

 

Παπαπηήμαηα:  

1. σέδια ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος 

https://instdrg.gr/
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ειίδα 23 απφ 40 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ………..ε ……………2023, νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη: 

1) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Κνζηνιφγεζεο 

Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ Αλψλπκε Δηαηξεία» (εθεμήο απνθαινχκελε σο 

«ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.»), ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Βεξαλδέξνπ 13), φπσο λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Υαξάιακπν Πιαηή ηνπ Γεσξγίνπ, 

ΑΦΜ 997181340 ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ θαη 2) ……………. ηνπ …………, ΑΦΜ 

……………., ΓΟΤ …………….., κε έδξα ……………………….., (εθεμήο 

απνθαινχκελε «πλεξγάηεο»), ζπκθσλνχλ ηα θαησηέξσ:  

ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηo KE.TE.K.N.Y. ζηελ ππ’ 

αξ. ……………….. ζπλεδξίαζή ηνπ ην ΚΔΣΔΚΝΤ νξίδεη ηνλ/ηελ ………………….. 

σο Μειεηεηή αλαιπηή (πιεξνθνξηθή), κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ  

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α 1) ‘’Γηαρείξηζε, 

κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ 

ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε 

θσδηθφ ΟΠ 5174075 (βι. Άξζξν 1. Αληηθείκελν), ζπκθσλήζεθαλ, 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Άπθπο 1. Ανηικείμενο  

Ο/Η …………………………. αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο «ΚΔΣΔΚΝΤ-1 

Μελεηηηήρ αναλςηήρ (πληποθοπική)». Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ Θα είλαη κέινο ηεο 

νκάδαο έξγνπ ηνπ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α 

1) ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG 

(ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 5174075 θαη εηδηθφηεξα ζα ζπκκεηέρεη ζηα 

θάησζη παξαδνηέα (Π): 

 

Π1.1   Μελέηη ηυν ζημεπινών ςποδομών ηυν νοζοκομείυν (ΠΑΓΝΗ , 7η ΤΠΔ, 

Γ.  Δπικπάηεια) ζσεηικά με ηην παποσή ηυν απαιηούμενυν ζηοισείυν  

• Σερληθφ πξνθίι ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

• Δίδνο πιαηθφξκαο πνπ ζηεξίδεηαη 

• Γηεξεχλεζε ηξφπνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

• Υαξαθηεξηζηηθά Ιαηξηθνχ Φαθέινπ – Πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη – 

αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

• Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα Γεκφζηα Γίθηπα 

• Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
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Π1.7   Μελέηη εθαπμογήρ ηηρ εγκαηάζηαζηρ μησανιζμού ελέγσος κλινικήρ 

κυδικοποίηζηρ ζηο ζύνολο ηυν νοζοκομείυν ηηρ σώπαρ 

• Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

• Πεξηγξαθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

• Βαζκφο σξηκφηεηαο 

• Βήκαηα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 

Άπθπο 2. Γιάπκεια  

Η ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα 4 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ παξαδνηέσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1.,  ρσξίο νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ακνηβήο θαη ρσξίο λα 

ππνθξχπηεηαη νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε. 

Αλαιπηηθά ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Παπάδοζη 

Π1.1 

Μειέηε ησλ ζεκεξηλψλ 

ππνδνκψλ ησλ λνζνθνκείσλ 

(Α. ΠΑΓΝΗ, Β. 7ε ΤΠΔ, Γ. 

Δπηθξάηεηα) ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ 

2 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο 

Π1.7 

Μειέηε εθαξκνγήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ 

ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ζην ζχλνιν 

ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο  

4  κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο 

Άπθπο 3. Πηγή Υπημαηοδόηηζηρ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ, 

θσδ. Α Δ4911. Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδηθφο ελάξηζκνπ  2022Δ49110004). Η 

χκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν κε α/α ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ 

ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 

5174075, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην ΔΠ «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ» 

(ΔΠΑ 2014-2020), ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε ΑΠ αξηζκ. 953 (ζρεη. 

935, 1409, 1426, 1476, 1520)/26-09-2022.  Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 
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Άπθπο 4. ςμβαηικό ηίμημα – ηπόπορ πληπυμήρ – ηόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 

Η ζπλνιηθή αµνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πξνζδηνξίδεηαη 8.250€ θαη 

2.500,00€ αλά αλζξσπνµήλα (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

ηνπ ΦΠΑ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ 

∆εµνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). 

Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε ζχµβαζε ζπλεξγάηε ζα θαηαβιεζεί 

κεηά ηελ ππνβνιή έθαζηνπ παξαδνηένπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ 

Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο φηη έρνπλ πιήξσο θαη εγθαίξσο 

νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ 

αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο 

δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο 

ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ πξνζθφµηζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ηελ πιεξσµή. 

πγθεθξηκέλα ε ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά, ζε δφζεηο κε βάζε ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ/παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζην ρξφλν αλαθνξάο 

θαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, εθαξκφδνληαο ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 

πνπ αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν παξαδνηέν: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ποσό πληρωμής 

Π1.1 

Μελζτθ των ςθμερινών υποδομών των 
νοςοκομείων (Α. ΠΑΓΝΗ, Β. 7θ ΥΠΕ, Γ. 

Επικράτεια) ςχετικά με τθν παροχι των 
απαιτοφμενων ςτοιχείων 

5.000,00 

Π1.7 

Μελζτθ εφαρμογισ τθσ εγκατάςταςθσ 
μθχανιςμοφ ελζγχου ιατρικισ 

κωδικοποίθςθσ ςτο ςφνολο των 
νοςοκομείων τθσ χώρασ  

3.250,00 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ζα εθδίδνληαη ηα απαηηνχκελα λφκηκα 

παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ή έδξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. Δθφζνλ 

παξίζηαηαη αλάγθε ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη απφ ηα 

γξαθεία KE.TE.K.N.Y. ζηελ Αζήλα. 

Άπθπο 5. Λοιποί όποι 

Η παξνχζα ζχκβαζε επέρεη ζέζε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ θαη δελ εμππεξεηεί 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ KE.TE.K.N.Y.. 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΔΤΓ ΜΓΣ). 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ επηιερζέληνο, ζε 
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πεξίπησζε πνπ ν επηιερζείο παξαηηεζεί ή ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηα ζπκβαηηθά θαζήθνληά ηνπ. ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο, ην 

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ θαιεί ηνλ ακέζσο επφκελν ζηε βαζκνινγία ππνςήθην, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ην δηάζηεκα ην νπνίν ππνιείπεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Η ζχκβαζε ιχεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (α) απηνδηθαίσο κε ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, (β) κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, (γ) 

ζε πεξίπησζε θάιπςεο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε νινθιήξσζε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπνηε απηφ βεβαησζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, (δ) κε θαηαγγειία ηεο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο θαη αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ν ζπλεξγάηεο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεψο ηνπ γηα ην 

κε εθηειεζζέλ ππφινηπν πνζφ, ελψ νθείιεη λα επηζηξέςεη θάζε πνζφ πνπ έρεη ηπρφλ 

ιάβεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε αλεθηέιεζην ηκήκα ηνπ Έξγνπ. 

Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, αιιά θαη γηα ηξία 

ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ην απφξξεην ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, γεγνλφο, ππεξεζηαθή πξαθηηθή, ζρεδηαζκφ θαη κεζφδνπο 

εξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θιπ πνπ αθνξνχλ ηo KE.TE.K.N.Y. ή/θαη ην 

π.Κ.Ν.Τ, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε εμαηηίαο ή κε αθνξκή ην παξφλ θαη λα κελ 

κεηαδίδεη αιιά λα εκπνδίδεη ή λα κελ δηεπθνιχλεη ηε κεηάδνζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην. Καηά ηε ιήμε ηνπ παξφληνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ακέζσο ζην ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν, ηέζεθε ζηε δηάζεζή ηεο εμ αηηίαο ή κε αθνξκή 

ηνπ παξφληνο. 

O πλεξγάηεο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ελ φισ ή ελ κέξεη ζηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνχζα, νχηε επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή φιεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζε 

ηξίην. 

Ο πλεξγάηεο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε 

φζσλ νξίδεη ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ε Πνιηηηθή 

Αζθαιείαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ. 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαδήπνηε δηαθνξάο, αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Αζήλαο. 

 

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν φκνηα πξσηφηππα θαη θάζε 

έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο έιαβε απφ έλα πνπ ππνγξάθεηαη φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

OI YMBAΛΛOMENOI 
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ΓΙΑ ΣΟ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.                                         Ο/Η ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΛΑΣΗ 

……….. 
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ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ………..ε ……………2023, νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη: 

1) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Κνζηνιφγεζεο 

Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ Αλψλπκε Δηαηξεία» (εθεμήο απνθαινχκελε σο 

«ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.»), ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Βεξαλδέξνπ 13), φπσο λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Υαξάιακπν Πιαηή ηνπ Γεσξγίνπ, 

ΑΦΜ 997181340 ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ θαη 2) ……………. ηνπ …………, ΑΦΜ 

……………., ΓΟΤ …………….., κε έδξα ……………………….., (εθεμήο 

απνθαινχκελε «πλεξγάηεο»), ζπκθσλνχλ ηα θαησηέξσ:  

ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηo KE.TE.K.N.Y. ζηελ ππ’ 

αξ. ……………….. ζπλεδξίαζή ηνπ ην ΚΔΣΔΚΝΤ νξίδεη ηνλ/ηελ ………………….. 

σο Μειεηεηή αλαιπηή (πιεξνθνξηθή), κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ  

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α 1) ‘’Γηαρείξηζε, 

κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ 

ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε 

θσδηθφ ΟΠ 5174075 (βι. Άξζξν 1. Αληηθείκελν), ζπκθσλήζεθαλ, 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Άπθπο 1. Ανηικείμενο  

Ο/Η …………………………. αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο «ΚΔΣΔΚΝΤ-2

 Μελεηηηήρ  αναλςηήρ (πληποθοπική))». Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ Θα είλαη κέινο 

ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ 

(Α/Α 1) ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG 

(ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 5174075 θαη εηδηθφηεξα ζα ζπκκεηέρεη ζηα 

θάησζη παξαδνηέα (Π): 

Π1.2   Μελέηη ςποδομών ΚΔΣΔΚΝΤ για ηην ςποδοσή και διασείπιζη ηυν 

ζηοισείυν 

• Μέηξα αζθάιεηαο ζπζηήκαηνο 

• Γπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

• Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πθηζηάκελεο ππνδνκήο 

• Αλαγθαίεο πξνζζήθεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ ππνδνκή 

Π1.3   Αξιολόγηζη ηυν δςναηοηήηυν ηος Grouper Software  

• Πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Grouper 

• Σξφπνη δηαζχλδεζεο κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ  

• Πξνδηαγξαθέο Γηαζχλδεζεο κε ηνλ Grouper 

Π1.4   Μελέηη αναγκών για ηο ζύζηημα Σεσνηηήρ Νοημοζύνηρ για ηην ςποδοσή 

και διασείπιζη ηυν ζηοισείυν  
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• Πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ      

Άπθπο 2. Γιάπκεια  

Η ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα 4 Μήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ 

παξαδνηέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1.,  ρσξίο νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ακνηβήο 

θαη ρσξίο λα ππνθξχπηεηαη νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε. 

Αλαιπηηθά ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Παράδοση 

Π1.2 
Μελζτθ υποδομών ΚΕΤΕΚΝΥ για τθν 

υποδοχι και διαχείριςθ των ςτοιχείων 
2 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

Π1.3 
Αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων του 

Grouper Software 
3 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

Π1.4 
Μελζτθ αναγκών για το ςφςτθμα 

Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ για τθν 
επεξεργαςία των δεδομζνων. 

4 μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

Άπθπο 3. Πηγή Υπημαηοδόηηζηρ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ, 

θσδ. Α Δ4911. Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδηθφο ελάξηζκνπ  2022Δ49110004). Η 

χκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν κε α/α ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ 

ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 

5174075, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην ΔΠ «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ» 

(ΔΠΑ 2014-2020), ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε ΑΠ αξηζκ. 953 (ζρεη. 

935, 1409, 1426, 1476, 1520)/26-09-2022.  Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

Άπθπο 4. ςμβαηικό ηίμημα – ηπόπορ πληπυμήρ – ηόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 

Η ζπλνιηθή αµνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πξνζδηνξίδεηαη 8.250€ θαη 

2.500,00€ αλά αλζξσπνµήλα (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

ηνπ ΦΠΑ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ 

∆εµνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). 

Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε ζχµβαζε ζπλεξγάηε ζα θαηαβιεζεί 

κεηά ηελ ππνβνιή έθαζηνπ παξαδνηένπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ 

Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο φηη έρνπλ πιήξσο θαη εγθαίξσο 

νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ 

αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο 
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δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο 

ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ πξνζθφµηζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ηελ πιεξσµή. 

πγθεθξηκέλα ε ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ηκεκαηηθά, ζε δφζεηο κε βάζε ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ/παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζην ρξφλν αλαθνξάο 

θαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, εθαξκφδνληαο ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 

πνπ αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν παξαδνηέν: 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  Ποζό πληπυμήρ 

Π1.2 

Μειέηε ππνδνκψλ 

ΚΔΣΔΚΝΤ γηα ηελ 

ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ 

3.250,00 

Π1.3 

Αμηνιφγεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ Grouper 

Software 

2.500,00 

Π1.4 

Μειέηε αλαγθψλ γηα ην 

ζχζηεκα Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. 

2.500,00 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ζα εθδίδνληαη ηα απαηηνχκελα λφκηκα 

παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ή έδξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. Δθφζνλ 

παξίζηαηαη αλάγθε ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη απφ ηα 

γξαθεία KE.TE.K.N.Y. ζηελ Αζήλα. 

Άπθπο 5. Λοιποί όποι 

Η παξνχζα ζχκβαζε επέρεη ζέζε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ θαη δελ εμππεξεηεί 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ KE.TE.K.N.Y.. 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΔΤΓ ΜΓΣ). 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ επηιερζέληνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν επηιερζείο παξαηηεζεί ή ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηα ζπκβαηηθά θαζήθνληά ηνπ. ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο, ην 

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ θαιεί ηνλ ακέζσο επφκελν ζηε βαζκνινγία ππνςήθην, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ην δηάζηεκα ην νπνίν ππνιείπεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Η ζχκβαζε ιχεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (α) απηνδηθαίσο κε ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 
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κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, (β) κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, (γ) 

ζε πεξίπησζε θάιπςεο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε νινθιήξσζε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπνηε απηφ βεβαησζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, (δ) κε θαηαγγειία ηεο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο θαη αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ν ζπλεξγάηεο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεψο ηνπ γηα ην 

κε εθηειεζζέλ ππφινηπν πνζφ, ελψ νθείιεη λα επηζηξέςεη θάζε πνζφ πνπ έρεη ηπρφλ 

ιάβεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε αλεθηέιεζην ηκήκα ηνπ Έξγνπ. 

Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, αιιά θαη γηα ηξία 

ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ην απφξξεην ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, γεγνλφο, ππεξεζηαθή πξαθηηθή, ζρεδηαζκφ θαη κεζφδνπο 

εξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θιπ πνπ αθνξνχλ ηo KE.TE.K.N.Y. ή/θαη ην 

π.Κ.Ν.Τ, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε εμαηηίαο ή κε αθνξκή ην παξφλ θαη λα κελ 

κεηαδίδεη αιιά λα εκπνδίδεη ή λα κελ δηεπθνιχλεη ηε κεηάδνζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην. Καηά ηε ιήμε ηνπ παξφληνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ακέζσο ζην ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν, ηέζεθε ζηε δηάζεζή ηεο εμ αηηίαο ή κε αθνξκή 

ηνπ παξφληνο. 

O πλεξγάηεο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ελ φισ ή ελ κέξεη ζηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνχζα, νχηε επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή φιεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζε 

ηξίην. 

Ο πλεξγάηεο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε 

φζσλ νξίδεη ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ε Πνιηηηθή 

Αζθαιείαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ. 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαδήπνηε δηαθνξάο, αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Αζήλαο. 

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν φκνηα πξσηφηππα θαη θάζε 

έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο έιαβε απφ έλα πνπ ππνγξάθεηαη φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

OI YMBAΛΛOMENOI 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.                                         Ο/Η ΤΝΔΡΓΑΣΗ 
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Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΛΑΣΗ 

……….. 
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ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ………..ε ……………2023, νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη: 

1) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Κνζηνιφγεζεο 

Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ Αλψλπκε Δηαηξεία» (εθεμήο απνθαινχκελε σο 

«ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.»), ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Βεξαλδέξνπ 13), φπσο λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Υαξάιακπν Πιαηή ηνπ Γεσξγίνπ, 

ΑΦΜ 997181340 ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ θαη 2) ……………. ηνπ …………, ΑΦΜ 

……………., ΓΟΤ …………….., κε έδξα ……………………….., (εθεμήο 

απνθαινχκελε «πλεξγάηεο»), ζπκθσλνχλ ηα θαησηέξσ:  

ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηo KE.TE.K.N.Y. ζηελ ππ’ 

αξ. ……………….. ζπλεδξίαζή ηνπ ην ΚΔΣΔΚΝΤ νξίδεη ηνλ/ηελ ………………….. 

σο Μειεηεηή αλαιπηή (πιεξνθνξηθή), κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ  

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α 1) ‘’Γηαρείξηζε, 

κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ 

ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε 

θσδηθφ ΟΠ 5174075 (βι. Άξζξν 1. Αληηθείκελν), ζπκθσλήζεθαλ, 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Άπθπο 1. Ανηικείμενο  

Ο/Η …………………………. αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο «ΚΔΣΔΚΝΤ-4

 Γιασειπιζηήρ έπγυν». Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ Θα είλαη κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ 

ηνπ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α 1) 

‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG 

(ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 5174075 θαη εηδηθφηεξα ζα ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάµµαηνο θαη ηεο θαηαγξαθήο ηπρφλ απνθιίζεσλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνθιίζεσλ (αμηνιφγεζε πξνβιεµάησλ / απνθιίζεσλ, ιήςε µέηξσλ γηα ηελ επίιπζή 

ηνπο) θαη ηελ ηήξεζε θαθέισλ / αξρείνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ζρεηηθά µε ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηµέλνπ. Έρεη επίζεο ηελ αξµνδηφηεηα γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ησλ Τπνέξγσλ 2 & 3 ζε 

ζπλεξγαζία µε ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πξάμεο, ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηηο Τπεξεζίεο 

ηεο αλαζέηνπζαο.  

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζηα θαζήθνληά ηνπ πεξηιαµβάλνληαη: 

 Σαθηηθή ελεµέξσζε ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ/Πξάμεο γηα ηελ θαζεµεξηλή 

δηνίθεζε θη επνπηεία ηεο Πξάμεο. 

 Η ζπζηεµαηηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ Φπζηθνχ 

Αληηθεηµέλνπ ηεο Πξάμεο 

 ∆ηαξθήο επηθνηλσλία θαη ζπληνληζµφο φισλ ησλ εµπιεθνµέλσλ µεξψλ 

(Δπηηξνπέο, Μεραληζµφ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο, ΔΦ∆ θηι.) 
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 Καζνξηζµφο ηνπ ρεδίνπ Δξγαζηψλ θαη ησλ θξίζηµσλ ζεµείσλ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ θαη ε έγθαηξε 

πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πξνζδηνξηζµφο ησλ αλαγθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

αλαηεζεί ζηελ Οµάδα Έξγνπ, ζε επίπεδν αλζξψπηλσλ πφξσλ (εζσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθψλ), ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ θαη ζε επίπεδν ππνδνµήο θαη 

δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ θαη µέζσλ γηα ηελ 

έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη πξνγξαµµαηηζµφο αλζξψπηλσλ θαη 

πιηθνηερληθψλ πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξάμεο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ρξνλνπξνγξαµµαηηζµνχ εξγαζηψλ. 

 Οξγάλσζε ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ µε ηα µέιε ηεο Οµάδαο Έξγνπ γηα ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ. 

 ∆ηνξγάλσζε Σερληθψλ πλαληήζεσλ µε θνξείο θη εµπιεθφµελνπο. 

 Τπνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 θαη ηεο Πξάμεο 

ζπλνιηθά  

 Παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ππνζηήξημε ηεο ΑΑ 

ζηελ ππνβνιή δαπαλψλ ζην ΟΠ 

 Τπνζηήξημε ζηελ δεκνζίεπζε ησλ δηαγσληζκψλ θαη ζηελ δηελέξγεηα ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απεπζείαο αλάζεζε 

ζην πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 4) 

 Τπνζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνέξγσλ 2,3 & 4 

Παραδοτζο: Τµηµατική αναφορά των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν ςτην 
αντίςτοιχη περίοδο υλοποίηςησ του Προγράµµατοσ.                                                    
 
Π2.4 Μηνιαίεσ εκθζςεισ πεπραγμζνων υποςτήριξησ τησ Διαχείριςησ 

Άπθπο 2. Γιάπκεια  

Η ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξάμεο θαη ρσξίο λα ππνθξχπηεηαη νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ 

ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε. 

Άπθπο 3. Πηγή Υπημαηοδόηηζηρ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ, 

θσδ. Α Δ4911. Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδηθφο ελάξηζκνπ  2022Δ49110004). Η 

χκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν κε α/α ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ 

ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 

5174075, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην ΔΠ «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ» 

(ΔΠΑ 2014-2020), ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε ΑΠ αξηζκ. 953 (ζρεη. 
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935, 1409, 1426, 1476, 1520)/26-09-2022.  Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

Άπθπο 4. ςμβαηικό ηίμημα – ηπόπορ πληπυμήρ – ηόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έσο 

24.200€ και 2.200,00€ ανά ανθπυποµήνα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πνζφ ακνηβήο 

ηνπ/ηεο ΤΝΔΡΓΑΣΗ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πάζεο θχζεο λφκηκσλ θξαηήζεσλ 

ή/θαη Φ.Π.Α ζε πεξίπησζε πνπ ν ΤΝΔΡΓΑΣΗ ππάγεηαη ζε θαζεζηψο ΦΠΑ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία). Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή ζε θάζε πεξίπησζε 

δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα ηε 

ζχµβαζε θαη είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη κε ηελ κεληαία ηµεµαηηθή ππνβνιή 

ηνπ Π2.4 Μεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ππνζηήξημεο ηεο Γηαρείξηζεο, µεηά απφ 

πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο Πξάμεο φηη 

έρνπλ πιήξσο θαη εγθαίξσο νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ ζπλεξγάηε ηα παξαδνηέα ή 

ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε Α.Τ.Ι.Μ., ζε 

πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ έξγνπ , µεηά απφ 

πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ πξνζθφµηζε φισλ ησλ 

απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσµή. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ζα εθδίδνληαη ηα απαηηνχκελα λφκηκα 

παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ή έδξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. Δθφζνλ 

παξίζηαηαη αλάγθε ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη απφ ηα 

γξαθεία KE.TE.K.N.Y. ζηελ Αζήλα. 

Άπθπο 5. Λοιποί όποι 

Η παξνχζα ζχκβαζε επέρεη ζέζε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ θαη δελ εμππεξεηεί 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ KE.TE.K.N.Y.. 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΔΤΓ ΜΓΣ). 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ επηιερζέληνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν επηιερζείο παξαηηεζεί ή ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηα ζπκβαηηθά θαζήθνληά ηνπ. ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο, ην 

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ θαιεί ηνλ ακέζσο επφκελν ζηε βαζκνινγία ππνςήθην, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ην δηάζηεκα ην νπνίν ππνιείπεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Η ζχκβαζε ιχεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (α) απηνδηθαίσο κε ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, (β) κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, (γ) 

ζε πεξίπησζε θάιπςεο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε νινθιήξσζε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπνηε απηφ βεβαησζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 
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αξρή πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, (δ) κε θαηαγγειία ηεο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο θαη αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ν ζπλεξγάηεο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεψο ηνπ γηα ην 

κε εθηειεζζέλ ππφινηπν πνζφ, ελψ νθείιεη λα επηζηξέςεη θάζε πνζφ πνπ έρεη ηπρφλ 

ιάβεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε αλεθηέιεζην ηκήκα ηνπ Έξγνπ. 

Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, αιιά θαη γηα ηξία 

ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ην απφξξεην ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, γεγνλφο, ππεξεζηαθή πξαθηηθή, ζρεδηαζκφ θαη κεζφδνπο 

εξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θιπ πνπ αθνξνχλ ηo KE.TE.K.N.Y. ή/θαη ην 

π.Κ.Ν.Τ, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε εμαηηίαο ή κε αθνξκή ην παξφλ θαη λα κελ 

κεηαδίδεη αιιά λα εκπνδίδεη ή λα κελ δηεπθνιχλεη ηε κεηάδνζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην. Καηά ηε ιήμε ηνπ παξφληνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ακέζσο ζην ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν, ηέζεθε ζηε δηάζεζή ηεο εμ αηηίαο ή κε αθνξκή 

ηνπ παξφληνο. 

O πλεξγάηεο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ελ φισ ή ελ κέξεη ζηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνχζα, νχηε επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή φιεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζε 

ηξίην. 

Ο πλεξγάηεο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε 

φζσλ νξίδεη ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ε Πνιηηηθή 

Αζθαιείαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ. 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαδήπνηε δηαθνξάο, αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Αζήλαο. 

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν φκνηα πξσηφηππα θαη θάζε 

έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο έιαβε απφ έλα πνπ ππνγξάθεηαη φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

OI YMBAΛΛOMENOI 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.                                         Ο/Η ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΛΑΣΗ 

……….. 
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ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ………..ε ……………2023, νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη: 

1) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Κνζηνιφγεζεο 

Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ Αλψλπκε Δηαηξεία» (εθεμήο απνθαινχκελε σο 

«ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.»), ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Βεξαλδέξνπ 13), φπσο λφκηκα 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Υαξάιακπν Πιαηή ηνπ Γεσξγίνπ, 

ΑΦΜ 997181340 ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ θαη 2) ……………. ηνπ …………, ΑΦΜ 

……………., ΓΟΤ …………….., κε έδξα ……………………….., (εθεμήο 

απνθαινχκελε «πλεξγάηεο»), ζπκθσλνχλ ηα θαησηέξσ:  

ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηo KE.TE.K.N.Y. ζηελ ππ’ 

αξ. ……………….. ζπλεδξίαζή ηνπ ην ΚΔΣΔΚΝΤ νξίδεη ηνλ/ηελ ………………….. 

σο Μειεηεηή αλαιπηή (πιεξνθνξηθή), κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ  

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α 1) ‘’Γηαρείξηζε, 

κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ 

ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε 

θσδηθφ ΟΠ 5174075 (βι. Άξζξν 1. Αληηθείκελν), ζπκθσλήζεθαλ, 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Άπθπο 1. Ανηικείμενο  

Ο/Η …………………………. αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο «ΚΔΣΔΚΝΤ-5

 Γιασείπιζη δημοζίυν ζςμβάζευν». Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ Θα είλαη κέινο ηεο 

νκάδαο έξγνπ ηνπ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α 

1) ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG 

(ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 5174075 θαη εηδηθφηεξα ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά ςτα κακικοντά του περιλαµβάνονται: 
o Αλαθέξεηαη ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζεκάησλ 

ηήξεζεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα απηή, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

o πλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θαη ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, γηα ηνλ 

ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεπρψλ δηαθήξπμεο/πξνθήξπμεο θαη 

ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ (εθαξκνζηέν δίθαην, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαλφλεο 

δεκνζηφηεηαο, δηαδηθαζία ππνβνιήο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 

εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ, δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο, ιφγνη απνθιεηζκνχ, ζηάδηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, θξηηήξηα 

αλάζεζεο, ηξφπνο αλάδεημεο αλαδφρνπ, δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο, θαηάξηηζε θαη 

ππνγξαθή ζχκβαζεο, δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο ππνςεθίσλ / ελζηάζεηο ή 

πξνζθπγέο), 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζην 

πιαίζην ηεο πξάμεο 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ δηαγσληζκψλ, πξνζθιήζεσλ, 

ζπκβάζεσλ, απνθάζεσλ θαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ ζην ΔΗΓΗ θαη 
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ππνζηεξίδεη ηελ ΑΑ ζε ν, ηη αθνξά ηελ αλάξηεζε εγγξάθσλ ζην ΚΗΜΓΗ 

(ζχληαμε αηηεκάησλ, πξνζθιήζεσλ, απνθάζεσλ, ζπκβάζεσλ, εληαικάησλ θιπ) 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ 

ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο 

o Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή εληχπσλ ζην ΟΠ ζε ν, ηη αθνξά ηνπο 

ειέγρνπο λνκηκφηεηαο ησλ δηαθεξχμεσλ, ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ 

 

Παπαδοηέο: Σµηµαηική αναθοπά ηυν ενεπγειών πος ππαγµαηοποιήθηκαν ζηην 

ανηίζηοιση πεπίοδο ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάµµαηορ.                                                    

Π3.9 Μηνιαίερ Δκθέζειρ  Τποζηήπιξηρ Γημοζίυν ζςμβάζευν 

Άπθπο 2. Γιάπκεια  

Η ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξάμεο,  ρσξίο νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ακνηβήο θαη ρσξίο λα ππνθξχπηεηαη 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε. 

Άπθπο 3. Πηγή Υπημαηοδόηηζηρ 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ, 

θσδ. Α Δ4911. Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδηθφο ελάξηζκνπ  2022Δ49110004). Η 

χκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν κε α/α ‘’Γηαρείξηζε, κειέηεο ππνζηήξημεο’’ 

ηεο πξάμεο ''Δγθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ ειέγρνπ ηαηξηθήο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ DRG (ΚΔΣΔΚΝΤ ΑΔ.)'' κε θσδηθφ ΟΠ 

5174075, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην ΔΠ «ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ» 

(ΔΠΑ 2014-2020), ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο κε ΑΠ αξηζκ. 953 (ζρεη. 

935, 1409, 1426, 1476, 1520)/26-09-2022.  Η παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

Άπθπο 4. ςμβαηικό ηίμημα – ηπόπορ πληπυμήρ – ηόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έσο 

13.640,00 € και 2.200,00 € ανά ανθπυποµήνα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πνζφ 

ακνηβήο ηνπ/ηεο ΤΝΔΡΓΑΣΗ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πάζεο θχζεο λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ ή/θαη Φ.Π.Α ζε πεξίπησζε πνπ ν ΤΝΔΡΓΑΣΗ ππάγεηαη ζε θαζεζηψο 

ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία). Η ζπµθσλεζείζα αµνηβή ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ ζα µπνξεί λα μεπεξλά ην αλαθεξφµελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίµεµα γηα 

ηε ζχµβαζε θαη είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη κε ηελ κεληαία ηµεµαηηθή 

ππνβνιή ηνπ Π3.9 Μηνιαίερ Δκθέζειρ  Τποζηήπιξηρ Γημοζίυν ζςμβάζευν, µεηά 

απφ πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Δ. θαη ηνπ Μεραληζµνχ Πηζηνπνίεζεο Δθηέιεζεο ηεο 

Πξάμεο φηη έρνπλ πιήξσο θαη εγθαίξσο νινθιεξσζεί εθ µέξνπο ηνπ ζπλεξγάηε ηα 

παξαδνηέα ή ηα ηµήµαηα απηψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε 

Α.Τ.Ι.Μ., ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, 
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µεηά απφ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ πξνζθφµηζε φισλ ησλ 

απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσµή. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ζα εθδίδνληαη ηα απαηηνχκελα λφκηκα 

παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ή έδξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. Δθφζνλ 

παξίζηαηαη αλάγθε ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο θαη απφ ηα 

γξαθεία KE.TE.K.N.Y. ζηελ Αζήλα. 

Άπθπο 5. Λοιποί όποι 

Η παξνχζα ζχκβαζε επέρεη ζέζε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ θαη δελ εμππεξεηεί 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ KE.TE.K.N.Y.. 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΔΤΓ ΜΓΣ). 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ επηιερζέληνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν επηιερζείο παξαηηεζεί ή ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο εθπιεξψλεη 

πιεκκειψο ηα ζπκβαηηθά θαζήθνληά ηνπ. ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο, ην 

ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ θαιεί ηνλ ακέζσο επφκελν ζηε βαζκνινγία ππνςήθην, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ην δηάζηεκα ην νπνίν ππνιείπεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Η ζχκβαζε ιχεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (α) απηνδηθαίσο κε ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, (β) κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, (γ) 

ζε πεξίπησζε θάιπςεο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε νινθιήξσζε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπνηε απηφ βεβαησζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, (δ) κε θαηαγγειία ηεο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο θαη αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ν ζπλεξγάηεο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεψο ηνπ γηα ην 

κε εθηειεζζέλ ππφινηπν πνζφ, ελψ νθείιεη λα επηζηξέςεη θάζε πνζφ πνπ έρεη ηπρφλ 

ιάβεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε αλεθηέιεζην ηκήκα ηνπ Έξγνπ. 

Ο ΤΝΔΡΓΑΣΗ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, αιιά θαη γηα ηξία 

ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ην απφξξεην ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, γεγνλφο, ππεξεζηαθή πξαθηηθή, ζρεδηαζκφ θαη κεζφδνπο 

εξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θιπ πνπ αθνξνχλ ηo KE.TE.K.N.Y. ή/θαη ην 

π.Κ.Ν.Τ, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε εμαηηίαο ή κε αθνξκή ην παξφλ θαη λα κελ 

κεηαδίδεη αιιά λα εκπνδίδεη ή λα κελ δηεπθνιχλεη ηε κεηάδνζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην. Καηά ηε ιήμε ηνπ παξφληνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ακέζσο ζην ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν, ηέζεθε ζηε δηάζεζή ηεο εμ αηηίαο ή κε αθνξκή 

ηνπ παξφληνο. 
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O πλεξγάηεο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ελ φισ ή ελ κέξεη ζηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνχζα, νχηε επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή φιεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζε 

ηξίην. 

Ο πλεξγάηεο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε 

φζσλ νξίδεη ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ε Πνιηηηθή 

Αζθαιείαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ. 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαδήπνηε δηαθνξάο, αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο 

Αζήλαο. 

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν φκνηα πξσηφηππα θαη θάζε 

έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο έιαβε απφ έλα πνπ ππνγξάθεηαη φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

OI YMBAΛΛOMENOI 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ.                                         Ο/Η ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΛΑΣΗ 

……….. 

 

 


