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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ.37/2022 

 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ 146/2003 ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022,(CPV:79211000-6) ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ 
ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. 

 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής  λαμβάνοντας υπόψη : 
 
 
1) Τις διατάξεις του Ν.2955/ 2001 (ΦΕΚ 256/ 02-11-2001,τεύχος Α΄) « Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες Ρυθμίσεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 
2) Τις  διατάξεις του Ν.3329/ 04-04-2005(Φ.Ε.Κ. 81/04-04-2005,τεύχος Α΄) «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και  λοιπές διατάξεις», όπως  
τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
3) Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/18-06-2007, τεύχος Α΄), «Προμήθειες 
Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
4) Το Π.Δ. 80/2016(Φ.ΕΚ. 145/2016, τεύχος Α΄), «Ανάληψη  υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες ». 
5) Τις διατάξεις του Ν. 3527/ΦΕΚ 25/9-2-2007 Τ.Α. «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 
6) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112/13-7-2010 Τεύχος Α «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» 
7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/2016,τεύχος Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις  
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  
2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης  Νομοθεσίας »,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
8) Τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α 74/19.05.2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων , μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις , Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
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2021 και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες συστήθηκε η Εθνική Κεντρική 
Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) 
9)  Το ΠΔ 146 ΦΕΚ Α 122/21-5-2003 Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου 
ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων 
Υγείας , όπως ισχύει σήμερα 
10) Το  άρθρο 27 του Ν. 3599/2007 ΦΕΚ Α 176/1-8-2007 σχετικά με τη σύνταξη 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
11) Το άρθρο 11 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25-9-2008 ) σχετικά με την τήρηση 
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 
12) Το άρθρο 79 του ν. 4623/2019 ΦΕΚ 134 Α 
Λογιστικές εργασίες σε νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς. 
13) Το άρθρο 36 του ν. 2778/1999(Α 295) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  10 
του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α 262/23-12-2008) αντικαθίστανται ως εξής: «με 
αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την 
αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται να αναθέτουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την τήρηση των 
λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής 
Εκμεταλλεύσεως, καθώς και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που 
προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας 
(π.δ.146/2003, Α’122) και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον υπάρχει αδυναμία 
διεκπεραίωσης των εν λόγω λογιστικών εργασιών από το προσωπικό τους». 
14) Την ΚΥΑ αριθμ. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992 (ΦΕΚ Β 2657/30-12-2008) σχετικά με την 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος όπως 
ισχύει σήμερα 
14) Την υπ’αριθμ. 94064/1-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την 
αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας 
(ΔΜΥ) 
15) Την υπ’αριθμ. 53560/5-6-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την 
υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού 
Λογιστικού συστήματος 
16)  Την αριθμ. πρωτ. 8290/4-8-2022 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με Θέμα  « Παροχή έγκρισης για την ανάθεση 
λογιστικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής , σε εφαρμογή του ν. 
4623/2019 ΦΕΚ Α /134 
 17) Την υπ’αριθμ.15η /5-8-202     Απόφαση του Έκτακτου ΔΣ  (Θέμα:1ο ) ΑΔΑ: 
Ω32Ψ46907Υ-7Φ9 
18)Την αρ. πρωτ.  8304/4-8-2022 ΑΔΑ:63ΑΤ46907Υ-ΨΕ2 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης  
                                              .  
 

 
 

                                                      Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάθεση 

σε Εταιρεία της λογιστικής υποστήριξης του Οικονομικού Τμήματος με βάση το ΠΔ 146/2003 

και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, όπως αναλυτικά φαίνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή). 

 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
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                                                   ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γενικό  Νοσοκομείο  
Χαλκιδικής 

(Ιπποκράτους 5 
)ΤΚ63100  

   
16-8-2022  

Ημέρα Τρίτη 
  

  και ώρα 14:30, σε 
κλειστό φάκελο στο 

πρωτόκολλο 

Γενικό 
Νοσοκομείο 
Χαλκιδικής – 

Γραφείο 
Προμηθειών  

17-8-2022 
Ημέρα  Τετάρτη 

 
 και ώρα 10:00πμ  

 
Οι Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν 
αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 
 Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται : 

 ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να 
αποστείλουν  Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 
& 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία 
αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα 
στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία 
θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

1.Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
2.Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας  πρόσκλησης  
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3.Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
4.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5.Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
6.Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 
επιλεγούν. 
7.Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 
8.Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, 
εφόσον τους ζητηθεί. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές 
που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
 
 

Α. Η προσφορά να σταλεί έως  τις 16-8-2022 ημέρα Τρίτη   και ώρα 14.30, σε 
κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής   (Ιπποκράτους 
5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας: 

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2. Την περιγραφή τους είδους, 
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση 
και τον αριθμό          της παρούσας Πρόσκλησης 
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 
 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180  εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος , μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής ,είναι τα εξής:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016. Το απόσπασμα αυτό  πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι 

τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία 

προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το 

αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
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εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης, το οποίο μαζί  με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική 

Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 
Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που 
ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα(1) έτος με δικαίωμα δίμηνης  
παράτασης  . Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι δυνατό να λυθεί σε περίπτωση που 
υπογραφεί σύμβαση από το Υπουργείο Υγείας ή την4η ΥΠΕ  Μακεδονίας & Θράκης  
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας 
του προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης 
της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

Το Νοσοκομείο θα συγκροτήσει «Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του 
Έργου» του Αναδόχου αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους της Οικονομικής 
Υπηρεσίας. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου του 
Αναδόχου, στο χώρο του Νοσοκομείου και εντός του ωραρίου της Υπηρεσίας. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το κάθε παραδοτέο και το Νοσοκομείο δια της Επιτροπής 
θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις εφ’ όσον διαπιστώσει 
συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές του έργου ή την μη 
ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Οι παρατηρήσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος Πέντε (5) εργάσιμων  
ημερών. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να υποβάλλει ξανά το όποιο 
παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού 
διαστήματος το οποίο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της 
Επιτροπής. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, 
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, 
υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον 
ανάδοχο. 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή 
την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 200 του 
Ν. 4412/16),όπως ισχύει σήμερα. 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων 
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν  όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν και σύμφωνα με την 
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία: 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 
Νοσοκομείο. 
Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με το προβλεπόμενο από την παρούσα 
  
 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Εγγύηση συμμετοχής , κατ’ άρθρο 72 του Ν. 4412/16, δεν απαιτείται. 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση 
καλής εκτέλεσης» σύμφωνα με την παρ. β΄, στο άρθρου 72 του Ν. 4412/16,όπως 
ισχύει σήμερα, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 4% επί της   
προϋπολογιστικής  αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
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όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 
στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
Α) την ημερομηνία έκδοσης 
Β) τον εκδότη 
Γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 
Δ) τον αριθμό της εγγύησης 
Ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
Στ) την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
Ζ) τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και  ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγυητικής αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου 
Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
Ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
Ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.   
Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν 
οι   διατάξεις  του    N.3329/2005 του N.3580/2007  και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές 
διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε τροποποιήσεις  του. 
 

 
 
 
 
 

 
                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 

 
 

 
 

                                                    Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
    

 
       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την λογιστική υποστήριξη του οικονομικού τμήματος και την σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 βάση  του ΠΔ 146/2003 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, περιλαμβάνει: 

α) Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003 για λογαριασμό της Δημόσιας Μονάδας 
Υγείας εκ μέρους του αναδόχου. 

β) Την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της μονάδας υγείας με την 

ηλεκτρονική υποβολή στο taxis όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων. Συγκεκριμένα, 

την ηλεκτρονική υποβολή στο Taxisnet των ΜΥΦ, βεβαιώσεων αποδοχών και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, της ετήσιας φορολογικής δήλωσης (N) και των 

μηνιαίων δηλώσεων παρακράτησης φόρου. Στην ευθύνη του αναδόχου είναι η 

υποβολή των δηλώσεων παρακράτησης φόρου και όχι ο έλεγχος των παρακρατήσεων 

που πραγματοποιήθηκαν κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων. 
γ) Στην ευθύνη του αναδόχου είναι η επίβλεψη των στοιχείων που η μονάδα υγείας 
υποβάλλει προς το Γ.Λ.Κ., την ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα Bi Forms, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την 
ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για: 

1) Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και 
την ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης. 

2) Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και 
λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου 
λογιστικού. 

3) Την επίβλεψη και τον έλεγχο της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών 
γεγονότων που αφορούν τον φορέα, με βάση την Δημόσια λογιστική, την Γενική και 
Αναλυτική Λογιστική και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

4) Την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων χρήσης 2022, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία. 

5) Την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, την ενημέρωση των 
λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως. 

6) Την σύνταξη και υποβολή μηνιαίων οριστικοποιημένων ισοζυγίων του 
κυκλώματος της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1-8 του Π.Δ. 146/2003), της 
Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003) και λογαριασμών τάξεως 
(ομάδα 10 του Π.Δ. 146/2003). Επίσης, την συμφωνία των υποσυστημάτων 
(διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών, παγίων, προμηθευτών, εσόδων κ.λπ.) με τα 
παραπάνω τρία (3) λογιστικά κυκλώματα. 

7) Την κατάρτιση και υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή, των 
οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρ. 
4.1.100 του Π.Δ. 146/2003 και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η 
σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται  έως τις 30/06 του επομένου 
έτους, ώστε να υποβληθούν προς έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές και εν συνεχεία να 
εγκριθούν από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και να δημοσιευτούν. Επίσης, η ανάδοχος 
εταιρεία οφείλει να συνεργαστεί με την εταιρεία ορκωτών – ελεγκτών που θα έχει 
την υποχρέωση να ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022. 

8) Την υποβολή αναλυτικής έκθεσης επί των κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων τέλους χρήσης. Στην έκθεση αυτή θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση 
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των κονδυλίων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, για κάθε χρήση. Η 
παρουσίαση θα συνοδεύεται από επεξηγηματικές πληροφορίες και θα υπάρχει 
σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης θα 
παρουσιάζονται μια σειρά από αριθμοδείκτες (αποδοτικότητας, ρευστότητας κ.λπ.) 
με αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων. Οι αριθμοδείκτες 
θα αφορούν τόσο την νοσηλευτική κίνηση όσο και τα οικονομικά μεγέθη της 
μονάδας υγείας. Στο τέλος της έκθεσης θα παρουσιάζονται οι προτάσεις και τα 
συμπεράσματα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας υγείας. 

9) Την παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση της Δημόσιας Μονάδας 
Υγείας, για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων 
οικονομικής φύσης. 

10) Την εκπόνηση κοστολογικής μελέτης και την υποστήριξη της εφαρμογής της 
αναλυτικής λογιστικής της εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003). Ο 
προσδιορισμός των (κύριων και βοηθητικών) κέντρων κόστους, ο προσδιορισμός 
των φορέων κόστους (DRGs), η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του κόστους σε 
άμεσα και έμμεσα, σταθερό και μεταβλητό, η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και 
επαναμερισμού των στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους, η 
ανάπτυξη των διαδικασιών που θα διευκολύνουν την λειτουργία της και η 
προσαρμογή των λογαριασμών της ομάδας (9) του Π.Δ. 146/2003 ώστε να 
ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις της Δημόσιας Μονάδας Υγείας και το 
σύστημα κοστολόγησης DRG, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή της Αναλυτικής 
Λογιστικής -Κοστολόγησης. 

11) Την εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι 
ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή 
ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας. Τυχόν πρόσθετες 
απαιτήσεις του έργου, δύνανται να καθορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα αναφέρει 
λεπτομερώς τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες εκ μέρους του αναδόχου και τις 
διαδοχικές φάσεις του έργου. 
Δεν αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου η ανάπτυξη και η τροποποίηση 
του λογισμικού που θα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις οικονομικές υπηρεσίες της 
Δημόσιας Μονάδας Υγείας. 
 
Παραδοτέα αναδόχου. 
Οι ανωτέρω ενέργειες αποσκοπούν στην αξιόπιστη παροχή πληροφοριών για την 
οικονομική κατάσταση της Δημόσιας Μονάδας Υγείας, σε επίπεδο μήνα. Για το 
λόγο αυτό οι Διοικητές των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, θα μεριμνήσουν για την 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη καταχώρηση 
στο μηχανογραφικό σύστημά της, όλων των παραστατικών αγορών, δαπανών, 
παγίων και εσόδων που αφορούν τις οικονομικές συναλλαγές κάθε μήνα. Ως εκ 
τούτου με ευθύνη των Διοικητών, οι ανάδοχοι λογιστικής υποστήριξης θα 
παραδίδουν μηνιαία συμφωνημένα και υπογεγραμμένα από τον Επικεφαλή - 
Συντονιστή Λογιστή Α' τάξης, ισοζύγια των λογαριασμών της Γενικής - Αναλυτικής 
Λογιστικής και Λογαριασμών Τάξεως έως τις 30 του επόμενου μήνα, από τον μήνα 
αναφοράς. Με τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα ισοζύγια θα συμπληρώνονται 
οι αντίστοιχοι οικονομικοί πίνακες του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου 
Υγείας (Β.Ι), η ημερομηνία υποβολής των οποίων ορίζεται πλέον μέχρι την Πέμπτη 
εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η μόνη και αξιόπιστη πληροφόρηση, δεδομένου ότι οι αναγκαίες 
πληροφορίες προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και τους 
λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτά, με τη Διπλογραφική Λογιστική Μέθοδο. 
 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Ο ανάδοχος, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 



ΑΔΑ: 650Δ46907Υ-ΘΙ2



10 

 

α) Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε ανάλογο λογιστικό - κοστολογικό σχεδιασμό 
και σε μηχανογραφικές εφαρμογές, σε ότι αφορά την λειτουργία Γενικής – 
Αναλυτικής Λογιστικής, εσωλογιστικής κοστολόγησης και του Δημόσιου Λογιστικού 
με την διπλογραφική μέθοδο. Κατά την επιλογή θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η 
ενδεχόμενη εμπειρία και εξοικείωση του αναδόχου σε υποδομές του Υγειονομικού 
Τομέα, που θα αποδεικνύεται από προηγούμενη διεκπεραίωση έργων, τα οποία 
σχετίζονται άμεσα με τη Νοσοκομειακή Λογιστική, τη Νοσοκομειακή Οργάνωση - 
Λειτουργία, τα Οικονομικά της Υγείας και το Νοσοκομειακό Κόστος. Ειδικότερα, θα 
συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε εφαρμογή του Π.Δ.  146/2003 σε 
Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Να υποβληθεί Άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής 
Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
για τα διαγωνιζόμενα νομικά πρόσωπα.  
β) Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, που θα 
είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την  υλοποίηση 
του έργου στην Δημόσια Μονάδα Υγείας και ειδικότερα, να έχει σχέση εξαρτημένης 
πλήρους απασχόλησης με τον Ανάδοχο την τελευταία πενταετία πριν από τη 
δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης και η σύνταξη απ' αυτόν τουλάχιστον πέντε 
(5) ισολογισμών, σύμφωνα με το Π Δ 146/2003 & το άρθρο 27 του Νόμου 
3599/2007 κατ΄ έτος, τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από τη δημοσίευση της 
σχετικής διακήρυξης (χρήσεις 2020, 2019, 2018). Σε περίπτωση που αυτό το 
πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα σχετικά 
προσόντα που απαιτούνται. 
γ) Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι 
κάτοχος άδειας λογιστή − φοροτέχνη Α΄ τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που 
θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι 
αδείας λογιστή – φοροτέχνη τουλάχιστον Β΄ τάξεως ανάλογα με την περίπτωση. 
Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν Πτυχίο Τμήματος 
Λογιστικής ή Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ή Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
δ) Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) 
Αναλυτής − Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με εξαρτημένη εργασία 
πλήρους απασχόλησης με τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας προ 
της δημοσίευσης της διακήρυξης και με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική 
εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής 
τήρησης βιβλίων, είτε τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είτε 
των Π.Δ. 146/2003, 205/1998. 
ε) Για την αξιοπιστία του αναδόχου, πρέπει επί του συνόλου του απασχολούμενου ανθρώπινου 

δυναμικού να είναι τουλάχιστον το 80% πλήρους και εξαρτημένους εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της τριετίας πριν από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης. 

στ) Απαγορεύονται ρητώς οι υπεργολαβίες σε τρίτους. 
ζ) Αναλυτική περιγραφή πέντε (5) αντίστοιχων έργων που ανέλαβε και ολοκλήρωσε 
ο διαγωνιζόμενος την τελευταία 5ετία με βάση το Π.Δ. 146/2003. Να κατατεθούν 
συμβάσεις  και Ισολογισμοί  Νοσοκομείων με βάση το Π .Δ. 146/2003. 

η) Να προσκομιστούν τουλάχιστον 5 (πέντε) βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς που 

να βεβαιώνουν τη δυνατότητα του αναδόχου να διαχειρίζεται το Πληροφοριακό 

Πρόγραμμα της Computer Team που υποστηρίζει μηχανογραφικά το Νοσοκομείο. 

θ) Για την αξιοπιστία του αναδόχου, πρέπει να κατέχει το πιστοποιητικό συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. 

ι) Ο ανάδοχος να είναι συμμορφωμένος με τις διαδικασίες GDPR και να 
εναρμονίσει το προϊόν με τις επιχειρησιακές διαδικασίες που θα προκύψουν από τη 
συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με το GDPR. 
Η καταχώρηση των πρωτογενών στοιχείων (τιμολόγια αγορών – δαπανών, 
εντάλματα πληρωμής, βεβαιώσεις νοσηλίων και λοιπών εσόδων, γραμμάτια 
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είσπραξης κλπ.) γίνεται με ευθύνη του Νοσοκομείου, με έλεγχο και παρακολούθηση 
του αναδόχου. 
Δεν αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου η ανάπτυξη και τροποποίηση 
του λογισμικού που θα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις οικονομικές υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου. 
Ο υπεύθυνος έργου της αναδόχου ομάδας έργου θα κρίνει το βαθμό δυσκολίας και 
την πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου έργου. Συνεπώς, οι εργασίες θα γίνονται με 
τους εξής τρόπους : 

 άλλοτε με επισκέψεις στην έδρα του Νοσοκομείου μια φορά την εβδομάδα 
ενός εκ των μελών της ομάδας έργου, φοροτεχνικό τουλάχιστον Β τάξης 
 μέσω διαδικτύου (internet) 
 με συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη του πελάτη και 
 στην έδρα της αναδόχου εταιρείας 

Επιπρόσθετα, η υποστήριξη της λειτουργίας του Λογιστικού Συστήματος θα γίνεται 
εβδομαδιαίως από ένα μέλος της ομάδας έργου (με ωράριο Νοσοκομείου: ήτοι 8ωρη 
απασχόληση εργασίμων ημερών), Φοροτεχνικό τουλάχιστον Β’ Τάξεως. 
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