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ΠΡΟΚΛΗΗ   31/2021 

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  για τθν ανάκεςθ εφαρμογισ προγράμματοσ 

διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ  βάςει του ΠΔ 146/2003  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

Σόπος 

διαγωνισμού 

Φρόνος Διενέργειας Σης 

Πρόσκλησης 

Σελική Ημερομηνία 

Τποβολής Προσφορών 

      Κριτήριο    

Κατακύρωσης 

υνολικός 

Προϋπολογισμός     

Δαπάνης  

 

ΓΕΝΙΚΟ  

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΜΟΤ 

 

Ημερομηνία: 29-11-2021 Ημερομηνία: 29-11-2021 
Η ΠΛΕΟΝ   

ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ  

ΣΙΜΗ. 

 

30.000,00 € με 

24% ΦΠΑ  

Ημέρα: ΔΕΤΣΕΡΑ Ημέρα: ΔΕΤΣΕΡΑ 

Ώρα: 12:00 μ.μ. Ώρα: 11:00 π.μ 

         

Σο Γενικό Νοςοκομείο άμου  

  Ζχοντασ υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτζς ισχφουν: 

1. Σου Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν 

μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με 

τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007). 
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2. Σου Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα άρκρο 31. 

3. Σου Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το 

Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ άρκρο 10». 

4. Σου Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 

άλλεσ διατάξεισ". 

5. Σου Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ - καταργιςεισ 

,ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν  προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα". 

6. Σου Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρκρο 47 Παρατθρθτιριο τιμϊν (περί 

νομιμοποίθςθσ δαπανϊν). 

7. Σου Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) άρκρο 118”. 

8. Σου Ν. 4413/2016 (Α' 148) “Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - Εναρμόνιςθ 

με τθν Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 

Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 

94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ”. 

9.  Σο ΠΔ 146/03 (ΦΕΚ 122/Α/2003) 

10.  Σο άρκρο 36 του Ν. 2778/30-12-99 (ΦΕΚ 295Α) 

11.  Η ΚΤΑ Δ4δ/οικ 5481/4-4-2000 (ΦΕΚ 458/Β/2000) 

12.  Σο άρκρο 11 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) 

13.  Σο άρκρο 79 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) 

14.  Η υπ’ αρικμ. 94064/1-10-2012 (ορκι επανάλθψθ) Εγκφκλιο του Τπουργοφ Τγείασ 

15.  Η υπ’ αρικμ. 53560/5-6-2013 Εγκφκλιο του Τπουργοφ Τγείασ 

16.  Σο Μνθμόνιο υνεννόθςθσ ςτισ υγκεκριμζνεσ Προχποκζςεισ Οικονομικισ Πολιτικισ 9-2-

2012, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V_2_ΕΛΛ ςελ. 18 

17.  Σθν υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504 (ΦΕΚ 3815/Β/ 15-10-2019) Απόφαςθ ΤΤ  

18.  Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

19.  Σο υπ’ αρικμ. 3560/22-7-2008 ζγγραφο τθσ ΕΠΤ «Κακοριςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

ΔΛΠ» 

20.  Σα άρκρα 2 & 3 «Περιεχόμενο επαγγζλματοσ» του ΠΔ 340/1998 «Περί επαγγζλματοσ 

Λογιςτι – Φοροτζχνθ και τθσ αδείασ αςκιςεωσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

21.  Η Εγκφκλιοσ 2112/2021 «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του εντφπου Ε3» 

22.  Η παρ. 4 του άρκρου 99 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212/Α/2018) 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-99-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-42702014/
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Β. Σισ αποφάςεισ: 

1. Σθν υπϋαρικμ. 21θ/14-10-2021, κζμα 17ο, Απόφαςθ Δ. του Νοςοκομείου με ΑΔΑ: 

ΩΩΑΒ46907Ξ-Ε8Ρ για τθν ζγκριςθ  Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 

ανάκεςθ εφαρμογισ προγράμματοσ διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ  βάςει του ΠΔ 146/2003.  

2.  Σθν υπϋαρικμ. 65855/20-10-2021, Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 2θ ΤΠΕ  ςφμφωνα με τθν 

οποία εγκρίνεται θ  21θσ υνεδρίαςθ /14-10-2021 Θζμα 17ο του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Γενικοφ Νοςοκομείου άμου «Άγιοσ Παντελειμων» που αφορά τθ διενζργεια 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ εφαρμογισ του Διπλογραφικοφ 

Λογιςτικοφ ςυςτιματοσ με βάςθ το Π.Δ. 146/2003 ςτο Γ.Ν. άμου «Άγιοσ Παντελειμων».  

3. Σθν  υπϋ αρικμ. 10/07-04-2015,  απόφαςθ του Δ. του Νοςοκομείου με τθν οποία    

        εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  για τθν ανάκεςθ του ζργου εφαρμογισ  

        προγράμματοσ  διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςε εφαρμογι το 146/03. 

4.  Σθν   Απόφαςθ   Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γ.Ν. άμου με ΑΔΑ : ΨΩ5Ξ46907Ξ-3ΦΟ για  

τθν  ανάκεςθ εφαρμογισ προγράμματοσ διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ  βάςει του ΠΔ 

146/2003 .  

 

                                                                          ΠΡΟΚΛΗΗ 

ασ  προςκαλοφμε  να  μασ υποβάλλετε τθν προςφοράσ ςασ για τθν  ανάκεςθ εφαρμογισ 

προγράμματοσ διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ  βάςει του ΠΔ 146/2003  ςτο ΓΝ άμου . 

 CPV:79211000-6 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 24.193,55€ άνευ ΦΠΑ ι 30.000€ με ΦΠΑ 24%, για 

διάςτθμα 12 μθνϊν και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει τιμισ , ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

 

                                    ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ              

                                              ΣΕΧΝΙΚΕ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ          

                                                        

Σα αντικείμενα των εργαςιϊν ανάκεςθσ, τα κριτιρια ανάκεςθσ, τα παραδοτζα κακϊσ και οι 

προδιαγραφζσ του ζργου ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504 (ΦΕΚ 3815/Β/ 15-10-2019) 

Απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ κακϊσ και το υπ’ αρικμ. 3560/22-7-2008 ζγγραφο τθσ ΕΠΤ για τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ εφαρμογζσ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων, περιλαμβάνουν: 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σο υπό προκιρυξθ ζργο περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

α) Σθν πλιρθ εφαρμογι του π.δ. 146/2003 για λογαριαςμό τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Τγείασ εκ 

μζρουσ του αναδόχου. 

β) Σθν εκπλιρωςθ φορολογικϊν υποχρεϊςεων του Νοςοκομείου με τθν θλεκτρονικι 

υποβολι ςτο taxis όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

(Ζντυπο Ν) και υποβολι πινάκων BI FORMS. 

γ) τθν ευκφνθ του αναδόχου είναι θ επίβλεψθ των ςτοιχείων που θ μονάδα υγείασ 

υποβάλλει προσ το Γ.Λ.Κ., τθν ΕΛ.ΣΑΣ., το Ελεγκτικό υνζδριο, τθν ΤΠΕ και το Τπουργείο Τγείασ. 
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Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για: 

1) Σο άνοιγμα όλων των λογαριαςμϊν που απαιτοφνται για τθν πλιρθ εφαρμογι και τθν 

ενθμζρωςθ των λογαριαςμϊν με τα δεδομζνα τθσ απογραφισ ζναρξθσ. 

2) Σθν εκτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ και λειτουργία τθσ 

γενικισ λογιςτικισ, τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ και του δθμόςιου λογιςτικοφ. 

3) Σθν επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ λογιςτικισ απεικόνιςθσ των λογιςτικϊν 

γεγονότων που αφοροφν τον φορζα, με βάςθ τθν Δθμόςια λογιςτικι, τθν Γενικι και Αναλυτικι 

Λογιςτικι και τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα. 

4) Σθν ςφνταξθ και ζκδοςθ περιοδικϊν και ετιςιων καταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του π.δ. 146/2003 αλλά και τθν κείμενθ νομοκεςία. 

5) Σθν οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ, τθν ενθμζρωςθ των 

λογιςτικϊν βιβλίων για τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ τζλουσ χριςεωσ. 

6) Σθν ςφνταξθ και υποβολι μθνιαίων οριςτικοποιθμζνων ιςοηυγίων του κυκλϊματοσ τθσ 

Γενικισ Λογιςτικισ (ομάδεσ 1-8 του π.δ. 146/2003), τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ (ομάδα 9 του π.δ. 

146/2003) και λογαριαςμϊν τάξεωσ (ομάδα 10 του π.δ. 146/2003). Επίςθσ τθν ςυμφωνία των 

υποςυςτθμάτων (διαχειρίςεισ φαρμακείου, υλικϊν, παγίων, προμθκευτϊν, εςόδων κ.λπ.) με τα 

παραπάνω τρία (3) λογιςτικά κυκλϊματα. 

7) Σθν κατάρτιςθ και υπογραφι από τον κατά το νόμο υπεφκυνο λογιςτι, των οικονομικϊν 

καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ ςφμφωνα με τα υποδείγματα τθσ παρ. 4.1.100 του π.δ. 146/2003 και 

τα διεκνι πρότυπα χρθματοοικονομικισ αναφοράσ. 

8) Σθν υποβολι αναλυτικισ ζκκεςθσ επί των κονδυλίων των οικονομικϊν καταςτάςεων 

τζλουσ χριςθσ. τθν ζκκεςθ αυτι κα γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ των κονδυλίων του 

Ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων χριςθσ, για κάκε χριςθ. Η παρουςίαςθ κα ςυνοδεφεται 

από επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ και κα υπάρχει ςφγκριςθ με τισ προθγοφμενεσ χριςεισ. ε 

ειδικό κεφάλαιο τθσ ζκκεςθσ κα παρουςιάηονται μια ςειρά από αρικμοδείκτεσ (αποδοτικότθτασ, 

ρευςτότθτασ κ.λπ.) με αντίςτοιχα ςυγκριτικά ςτοιχεία των προθγοφμενων χριςεων. Οι 

αρικμοδείκτεσ κα αφοροφν τόςο τθν νοςθλευτικι κίνθςθ όςο και τα οικονομικά μεγζκθ τθσ 

μονάδασ υγείασ. το τζλοσ τθσ ζκκεςθσ κα παρουςιάηονται οι προτάςεισ και τα ςυμπεράςματα 

ςχετικά με τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ υγείασ. 

9) Σθν παροχι ςυμβουλϊν ςτα ςτελζχθ και ςτθ Διοίκθςθ τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Τγείασ, για 

τθν υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων οικονομικισ φφςθσ. 

10) Σθν εκπόνθςθ κοςτολογικισ μελζτθσ και τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ αναλυτικισ 

λογιςτικισ τθσ εκμεταλλεφςεωσ (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003). Ο προςδιοριςμόσ των (κφριων και 

βοθκθτικϊν) κζντρων κόςτουσ, ο προςδιοριςμόσ των φορζων κόςτουσ (DRGs), θ κατθγοριοποίθςθ 

των ςτοιχείων του κόςτουσ ςε άμεςα και ζμμεςα, ςτακερό και μεταβλθτό, θ ανάπτυξθ των 

βάςεων μεριςμοφ και επαναμεριςμοφ των ςτοιχείων του κόςτουσ ςτα κζντρα και ςτουσ φορείσ 

κόςτουσ, θ ανάπτυξθ των διαδικαςιϊν που κα διευκολφνουν τθν λειτουργία τθσ και θ 

προςαρμογι των λογαριαςμϊν τθσ ομάδασ (9) του π.δ. 146/2003 ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 

πλθροφοριακζσ απαιτιςεισ τθσ Δθμόςιασ Μονάδασ Τγείασ και το ςφςτθμα κοςτολόγθςθσ DRG, 

περιλαμβάνονται ςτθν εφαρμογι τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ -Κοςτολόγθςθσ. 
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11) Σθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα εξειδικευμζνα κζματα που απαιτοφν οι ανάγκεσ 

κατά τμιμα και τθν πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ ςτθν κακθμερινι εναςχόλθςθ του με το 

αντικείμενο, με τθν μετάδοςθ εμπειρίασ. 

12) Εφαρμογι Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Π.Χ.Α.) με τθ 

διαδικαςία τθσ μετατροπισ των οικονομικϊν δεδομζνων των καταρτιςκζντων οικονομικϊν 

καταςτάςεων βάςει του Π.Δ. 146/2003 ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ΕΠΤ (ζγγραφο 

3560/22-7-2008). 

Συχόν πρόςκετεσ απαιτιςεισ του ζργου, δφνανται να κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, θ οποία κα 

αναφζρει λεπτομερϊσ τα παραδοτζα προϊόντα και υπθρεςίεσ εκ μζρουσ του αναδόχου και τισ 

διαδοχικζσ φάςεισ του ζργου. 

Δεν αποτελεί μζροσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου θ ανάπτυξθ και θ τροποποίθςθ του 

λογιςμικοφ που κα υποςτθρίηει μθχανογραφικά τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ Δθμόςιασ 

Μονάδασ Τγείασ. 

Β.  ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Σα παραδοτζα του αναδόχου κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ υλοποίθςθσ τουσ, 

εμφανίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1 
φνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ 

χριςθσ 2021 

Ζωσ 30/6/2022 

νόμιμα 

υπογεγραμμζνεσ από 

τον επικεφαλι λογιςτι 

Αϋ τάξθσ 

2 

φνταξθ και υποβολι μθνιαίων οριςτικοποιθμζνων 

ιςοηυγίων του κυκλϊματοσ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ 

(ομάδεσ 1-8 του π.δ. 146/2003), τθσ Αναλυτικισ 

Λογιςτικισ (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003) και 

λογαριαςμϊν τάξεωσ (ομάδα 10 του π.δ. 146/2003). 

Επίςθσ τθν ςυμφωνία των υποςυςτθμάτων (διαχειρίςεισ 

φαρμακείου, υλικϊν, παγίων, προμθκευτϊν, εςόδων 

κ.λπ.) με τα παραπάνω τρία (3) λογιςτικά κυκλϊματα. 

Μθνιαία 

ςυμφωνθμζνα και 

υπογεγραμμζνα από 

τον επικεφαλι λογιςτι 

Αϋ τάξθσ, ιςοηφγια 

γενικισ – αναλυτικισ 

λογιςτικισ και 

λογαριαςμϊν τάξεωσ 

ζωσ τισ 30 του 

επόμενου μινα από 

τον μινα αναφοράσ, 

ζωσ λιξθσ τθσ 

ςφμβαςθσ 

3 
Εφαρμογι των Διεκνϊν Προτφπων 

Χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ για το ζτοσ 2021 

Εντόσ ενόσ (1) 

μθνόσ από τθν 

χοριγθςθ του 

πιςτοποιθτικοφ 
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ελζγχου από τουσ 

Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 

4 
Τποβολι αναλυτικισ ζκκεςθσ επί των κονδυλίων των 

οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ. 

Εντόσ ενόσ (1) 

μθνόσ από τθν 

χοριγθςθ του 

πιςτοποιθτικοφ 

ελζγχου από τουσ 

Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 

5 

Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα εξειδικευμζνα 

κζματα που απαιτοφν οι ανάγκεσ κατά τμιμα και τθν 

πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ ςτθν κακθμερινι 

εναςχόλθςθ του με το αντικείμενο, με τθν μετάδοςθ 

εμπειρίασ. 

On the job training 

και κεωρθτικι 

εκπαίδευςθ ςε χρόνο 

που κα κακοριςκεί από 

κοινοφ 

6 

Επίβλεψθ των ςτοιχείων που το Νοςοκομείο 

υποβάλλει προσ το Γ.Λ.Κ., τθν ΕΛ.ΣΑΣ., το Ελεγκτικό 

υνζδριο, τθν ΤΠΕ και το Τπουργείο Τγείασ. 

Εντόσ των 

προβλεπόμενων 

προκεςμιϊν 

7 

Εκπλιρωςθ φορολογικϊν υποχρεϊςεων του 

Νοςοκομείου με τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο taxis 

όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, διλωςθ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ζντυπο Ν) και υποβολι 

πινάκων BI FORMS. 

Εντόσ των 

προβλεπόμενων 

προκεςμιϊν 

 

Γ.  ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

Λόγω τθσ ςθμαςίασ και τθσ πολυπλοκότθτασ του ζργου, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν 

επί ποινή αποκλειςμοφ, αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ςθμαντικι 

εμπειρία και ςυγκεκριμζνα: 

Γ1. Ωσ προσ τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα κα πρζπει να διακζτουν: 

α) Εμπειρία 

 Να ζχει αποδεδειγμζνα εμπειρία ςε ανάλογο λογιςτικό - κοςτολογικό ςχεδιαςμό και ςε 
μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ, ςε ότι αφορά τθν λειτουργία Γενικισ – Αναλυτικισ 
Λογιςτικισ, εςωλογιςτικισ κοςτολόγθςθσ και του Δθμόςιου Λογιςτικοφ με τθν 
διπλογραφικι μζκοδο. Κατά τθν επιλογι κα λθφκεί ςοβαρά υπόψθ θ ενδεχόμενθ 
εμπειρία και εξοικείωςθ του αναδόχου ςε υποδομζσ του Τγειονομικοφ Σομζα, που κα 
αποδεικνφεται από προθγοφμενθ διεκπεραίωςθ ζργων, τα οποία ςχετίηονται άμεςα με τθ 
Νοςοκομειακι Λογιςτικι, τθ Νοςοκομειακι Οργάνωςθ - Λειτουργία, τα Οικονομικά τθσ 
Τγείασ και το Νοςοκομειακό Κόςτοσ.  

 Ωσ εμπειρία εννοείται θ εμπειρία του φυςικοφ προςϊπου, που κα είναι επικεφαλισ - 
ςυντονιςτισ τθσ προτεινόμενθσ από τον ανάδοχο ομάδασ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου 
ςτον Φορζα, Λογιςτισ - Φοροτζχνθσ Αϋ τάξεωσ, τα προςόντα του οποίου κα διαςφαλίηουν 
τθν άρτια εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιακι εμπειρία ςε παρόμοιεσ εφαρμογζσ, 
εκπαιδευτικι πείρα, θ υπογραφι απ' αυτόν τουλάχιςτον τριϊν ιςολογιςμϊν, τα τελευταία 
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τρία χρόνια πριν από τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κ.λπ.). ε περίπτωςθ που αυτό το 
πρόςωπο, για οποιονδιποτε λόγο, αποχωριςει από τθν ομάδα, κα πρζπει να 
αντικαταςτακεί εντόσ δζκα θμερϊν από άλλο πρόςωπο, που να κατζχει τα προςόντα που 
απαιτοφνται από τθν παροφςα απόφαςθ. 

 

β) Σίτλοι πουδϊν - Άδειεσ – Δεξιότητεσ  

 Σα υπόλοιπα φυςικά πρόςωπα που κα πλαιςιϊνουν τθν ομάδα του αναδόχου, κα πρζπει 
να είναι κάτοχοι αδείασ λογιςτι - φοροτζχνθ τουλάχιςτον Βϋ τάξεωσ. Επιπλζον, όλα τα 
μζλθ τθσ ομάδασ του αναδόχου πρζπει να ζχουν Πτυχίο Σμιματοσ Λογιςτικισ ι Σμιματοσ 
Λογιςτικισ και χρθματοοικονομικισ ι Σμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
ι Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιιςει το μθχανογραφικό ςφςτθμα του Νοςοκομείου για 
τθν διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.  

 τθν ομάδα ζργου του αναδόχου κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ζνασ (1) Αναλυτισ 
– Προγραμματιςτισ πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι, με αποδεδειγμζνθ τριετι 
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων 
μθχανογραφικισ τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων, ι των π.δ. 146/2003 και 205/1998. 

 υνοπτικι περιγραφι τουλάχιςτον τριϊν (3) ζργων εφαρμογισ του διπλογραφικοφ 
ςυςτιματοσ με βάςει το ΠΔ 146/03 ςε μθχανογραφικι εφαρμογι τθσ Siba Soft, ςτα οποία 
ζχει ςυμμετάςχει ο διαγωνιηόμενοσ κατά τθν διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν. 

ε κάθε ζργο να αναφζρονται τα ακόλουθα: 

I. Πελάτθσ και χρονολογία ανάλθψθσ του ζργου 
II. Αντικείμενο του ζργου 

III. Διάρκεια και προχπολογιςμόσ του ζργου 
IV. Ρόλοσ του προςφζροντοσ (π.χ. κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ ι υπεργολάβοσ, ειδικό 

αντικείμενο ςυμμετοχισ) 
V. Άλλοι ςυμμετζχοντεσ  

VI. Ποςοςτό ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ  
Γ2. Ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ: 

 Άδεια Λειτουργίασ Γραφείου Παροχισ Λογιςτικϊν-φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν από το 
Οικονομικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ, βάςθ του Ν. 2515/97 και Π.Δ. 340/98 για τα 
διαγωνιηόμενα νομικά πρόςωπα. 

Γ3. Δικαιολογθτικά για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ 

Οι παραπάνω ικανότθτεσ, γνϊςεισ και εμπειρία αποδεικνφονται από τθν υποβολι καταλόγου, 

ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν (2018, 2019 & 

2020), με μνεία, για κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του 

ποςοφ. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, με τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν τα οποία ζχουν 

εκδοκεί θ κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι (π.χ πρωτόκολλα παραλαβισ, βεβαιϊςεισ καλισ 

εκτζλεςθσ, αντίγραφα ςυμβάςεων, αντίγραφα Ιςολογιςμϊν ελεγμζνων από ορκωτοφσ λογιςτζσ 

κ.λ.π.). Ειδικότερα απαιτείται θ προςκόμιςθ: 

 Βιογραφικϊν ςθμειωμάτων Επικεφαλι – υντονιςτι και μελϊν ομάδασ ζργου. 

 Πτυχίων μελϊν ομάδασ ζργου. 

 Αδειϊν από ΟΕΕ Αϋ και Βϋ τάξθσ αντίςτοιχα. 

 υμβάςεων ι βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ ζργων 
Διπλογραφικοφ Λογιςτικοφ υςτιματοσ ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Τγείασ με βάςει το Π.Δ. 
146/03. 
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 Ιςολογιςμϊν και λοιπϊν οικονομικϊν καταςτάςεων ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Τγείασ με 
βάςει το Π.Δ. 146/03 ελεγμζνουσ από Ορκωτοφσ Λογιςτζσ. 

 Σουλάχιςτον δφο (2) οικονομικϊν καταςτάςεων ςυνταγμζνεσ με τα Δ.Π.Χ.Π. ςε 
Δθμόςιεσ Μονάδεσ Τγείασ.  

 Βεβαίωςθσ από δθμόςιο φορζα υγείασ, που χρθςιμοποιεί το ίδιο μθχανογραφικό 
ςφςτθμα, για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ του. το Νοςοκομείο είναι εγκατεςτθμζνθ και 
λειτουργεί θ εφαρμογι τθσ Siba Soft. 

 Βεβαιϊςεων εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν και υπαλλιλων των Δθμοςίων Μονάδων Τγείασ 
ςε κζματα Διπλογραφικοφ Λογιςτικοφ υςτιματοσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 146/03. 

 Πίνακα εμπειρίασ του αναλυτι – προγραμματιςτι ςε εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι 
προγραμμάτων μθχανογραφικισ τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων ι των ΠΔ 146/03 & 
205/98. Ο παραπάνω πίνακασ ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
τουσ αντίςτοιχουσ Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ Φορείσ ανάκεςθσ, τα οποία 
περιλαμβάνουν τα παραπάνω ςτοιχεία και πιςτοποιοφν τθν εμπειρία του Αναλυτι – 
Προγραμματιςτι. 

 Πιςτοποιθτικϊν από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ 
ποιότθτασ ςφµφωνα µε το διεκνζσ πρότυπο EN ISO 9001 ςτο αντικείμενο τθσ 
λογιςτικισ, πρότυπο ISO 27001 για τθν διαχείριςθ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν και 
πρότυπο ISO 22301:2019 για το φςτθμα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακισ υνζχειασ 
(ΔΕ)., ςε ιςχφ. 
 

Δ. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΕΩ  

Σο ζργο κα διαρκζςει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ. 

Ε. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

1. Η ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Β2α/οικ. 70504 (ΦΕΚ 3815/Β/ 15-
10-2019) Απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ για το Νοςοκομείο είναι θ παρακάτω: 

 Ζνασ (1) Λογιςτισ-Φοροτζχνθσ με άδεια Α’ Σάξεωσ ωσ Επικεφαλήσ – υντονιςτήσ τησ 
Ομάδασ Ζργου. 

 Ζνασ (1) Λογιςτήσ – Φοροτζχνη με άδεια Β’ Σάξεωσ πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι ι Σ.Ε.Ι. 

 Ζνασ (1) Αναλυτήσ – Προγραμματιςτήσ, πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι ι Σ.Ε.Ι με αποδεδειγμζνθ 
3ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων 
μθχανογραφικισ τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων ι των ΠΔ 146/03 & 205/98.   

Εξυπακοφεται ότι τα ανωτζρω ςτελζχθ τθσ ομάδασ ζργου κα είναι διακζςιμα για 

οποιαδιποτε ζκτακτθ ανάγκθ που κα παρουςιαςκεί και κα αφορά τθν υλοποίθςθ του εν λόγω 

ζργου. 

Οι προςφορζσ πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ χωρίσ ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. 

Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Θα φζρουν τον τίτλο τθσ εταιρείασ ι του ιδιϊτθ και κα 

απευκφνονται προσ τθν υπθρεςία που διενεργεί τθν Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ. Θα φζρουν ςαν 

τίτλο τθν προμικεια που αφορά και τον αρικμό τθσ Πρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςτοιχεία που κα 

πρζπει να αναφζρονται και ςτο εξωτερικό του φακζλου που τισ περιζχει. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο ςφραγιςμζνο που κα περιζχει υποφάκελλο 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, υποφάκελλο τεχνικισ προςφοράσ και υποφάκελλο 

οικονομικισ προςφοράσ. Τποχρεωτικά ςε δφο (2) αντίγραφα τόςο οι ΣΕΧΝΙΚΕ όςο και οι 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ. 

1. Ο υποφάκελοσ των δικαιολογητικϊν θα περιζχει : 

Α) Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι του . 

 Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα 

που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτθν ωσ παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε 

περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

 ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ 

του νομίμου εκπροςϊπου του, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 79Α του Ν.4412/2016 και 

αφορά ιδίωσ: 

 αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

 ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. (άρκρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με 

τθν παρ. 7αγ του άρκρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ  (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ 

του άρκρου 43 του Ν.4605/2019) 

Βάςει του άρκρου 73, παρ: 11, για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ 

αξία ίςθ ι κατϊτερθ των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Β) Φορολογικι ενθμερότθτα εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 

δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τθσ. 

Βάςει του άρκρου 73, παρ: 11, για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ 

αξία ίςθ ι κατϊτερθ των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
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Γ) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 

δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τθσ. 

Βάςει του άρκρου 73, παρ: 11, για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ 

αξία ίςθ ι κατϊτερθ των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Δ) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 

διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Ε) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον 

αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ 

υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 

μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 

μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.  

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, 

όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 

τθν  εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 

υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 

θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
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2. Ο υποφάκελοσ τησ τεχνικήσ προςφοράσ θα περιζχει: 

Η προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων 

κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Πρόςκλθςθσ . 

3.  Ο υποφάκελοσ τησ οικονομικήσ προςφοράσ θα περιζχει: 

Σθν οικονομικι προςφορά όπου κα αναφζρεται θ τιμι μονάδοσ του είδουσ και απαραίτθτα ο 

αφξοντασ αρικμόσ τθσ κατάςταςθσ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε 

άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το ΦΠΑ. 

ε κάκε περίπτωςθ, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ όλα τα 

ανωτζρω δικαιολογθτικά, διαφορετικά κα πρζπει να προςκομιςτοφν όςα από αυτά ζχουν λιξει. 

 

          Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

   ΝΙΚΟΛΑΟ Α. ΣΕΦΑΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




