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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

   
                              
                                                 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-

1995).

2. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και  το 

Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων  υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. 

Α’ 

3. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις».

4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015

5. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

6. Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

7. Τις διατάξεις των διαχειριστικών κανονισμών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

8. Την με θέμα 33ο / πρακτικό 33ο/ 05-10-2022 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ:65ΨΕ46907Τ-ΘΡΒ)

9. Τις  επείγουσες  υπηρεσιακές  ανάγκες

        Την με θέμα 33ο / πρακτικό 33ο/ 05-10-2022 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ:65ΨΕ46907Τ-ΘΡΒ)

)και τις διατάξεις των Ν. 4286/95,  Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, καθώς και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ  &  2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν 4782/2021 και 

ισχύει. 
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Ανακοινώνει Έρευνα Αγορά  για  την «Προμήθεια εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για την τήρηση του 
ταμείου ασθενών του ψυχιατρικού τομέα του Γ.Ν. Χανίων (CPV 72262000-9)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επείγουσα Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως 

την Τρίτη     25-10-2022   και ώρα 12:00μμ
ΤΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     
«Προμήθεια εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για την 

τήρηση του ταμείου ασθενών του ψυχιατρικού τομέα του 
Γ.Ν. Χανίων (CPV 72262000-9)»

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)                                                 7123

 
   ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

22REQ011430126 2022 -10-17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

            Προϋπολογισμός     12.400,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
               Προϋπολογισμός    10.000,00  άνευ .Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ: 28210 22335  Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN                                                                                       

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Σκοπός και Λειτουργία του Ταμείου Ασθενών
Το ταμείο Ασθενών του Ψυχιατρικού Τομέα Γ. Ν. Χανίων εξυπηρετεί τους ενοίκους των Δομών του 

Ψυχιατρικού Τομέα ως προς την φύλαξη των χρημάτων και τιμαλφών τους.

Οι ένοικοι των Δομών εισπράττουν μηνιαία ποσά από συντάξεις ΙΚΑ, ΟΓΑ, επιδόματα πρόνοιας κλπ,  

λαμβάνουν επιταγές από συγγενείς ή καταθέσεις ποσών μετρητών στο ταμείο. Οι συντάξεις είτε κατατίθενται 

απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του κάθε ένοικου που 

έχουν ανοικτή για αυτόν το σκοπό, είτε έρχονται ως μετρητά στο ταμείο αφού εισπραχθούν οι αντίστοιχες 

επιταγές συντάξεων από το ταχυδρομείο.

          Τα χρήματα αυτά που λαμβάνουν οι ασθενείς-ένοικοι των δομών χρησιμοποιούνται για την 

εξυπηρέτηση των καθημερινών προσωπικών τους αναγκών. Έτσι σε εβδομαδιαία βάση οι προϊστάμενοι των 

δομών συντάσσουν καταστάσεις με τα ονόματα των ενοίκων της δομής και τα ποσά που επιθυμούν για την 

κάλυψη των αναγκών τους, και με βάση αυτές τις καταστάσεις αποστέλλονται τα χρήματα από το ταμείο που 

φυλάσσονται, στις δομές. Καταστάσεις επίσης συντάσσονται στην περίπτωση που απαιτούνται χρήματα για 

την πληρωμή τυχόν αποκλειστικών νοσοκόμων που θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους ασθενείς, οι 

οποίες πληρώνονται από το ταμείο (από τα χρήματα τους), όπως και για την πληρωμή οποιασδήποτε 

έκτακτης δαπάνης που αφορά ένοικο δομής.  

            Ο κάθε ένοικος των δομών διατηρεί στο ταμείο του Νοσοκομείου ατομική καρτέλα όπου καταγράφονται 

όλες οι κινήσεις των χρημάτων του, οι εισπράξεις δηλαδή ποσών από συντάξεις, επιδόματα, καταθέσεις 

μετρητών και οι πληρωμές αντίστοιχα ποσών προς τους ενοίκους για την κάλυψη των προσωπικών του 

αναγκών, πληρωμή αποκλειστικών κλπ.

Επίσης σε καρτέλα τηρείτε και η κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών, στους οποίους κατατίθεται από το 

ταμείο τυχόν πλεόνασμα των χρημάτων του ασθενούς ή γίνεται ανάληψη προκειμένου να πληρωθούν 

διάφορες ανάγκες του ασθενούς .

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της νέας εφαρμογής που απαιτείτε να 

αναπτυχθεί καθώς και των στοιχείων που θα τηρούνται από αυτή για την σωστή λειτουργία του Ταμείου 

Ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΨΥ ΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί θα αφορά στην παρακολούθηση των δημογραφικών στοιχείων των 

ασθενών του Ψυχιατρικού Τομέα καθώς και στην παρακολούθηση των προσωπικών οικονομικών δεδομένων 

που τους αφορούν (τραπεζικούς λογαριασμούς και μετρητά)

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της νέας εφαρμογής που απαιτείτε να 

αναπτυχθεί καθώς και των στοιχείων που θα τηρούνται από αυτή.
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 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 ΜΗΤΡΩΟ-ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΘΕΝΗ 
Η εφαρμογή θα τηρεί στοιχεία μητρώου (καρτέλα) ασθενή που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία :

 Κωδικός Ασθενή

 Επώνυμο

 Όνομα

 Πατρώνυμο

 Μητρώνυμο

 Ημερομηνία Γέννησης

 Τόπος Γέννησης

 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 Α.Μ.Κ.Α.

 Α.Φ.Μ.

 Ασφαλιστικός Φορέας (θα υπάρχει drop down λίστα για να επιλέγει ο χρήστης ασφαλιστικό ταμείο)

 Δομή φιλοξενίας (θα υπάρχει drop down λίστα για να επιλέγει ο χρήστης σε περίπτωση μετακίνησης του 

ασθενούς από μία δομή σε μία άλλη).

 Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών (Θα δημιουργηθεί βοηθητικός πίνακας που θα συντηρεί τα στοιχεία 

όλων των τραπεζικών λογαριασμών του ασθενούς).

 Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 Τηλέφωνο Σταθερό

 Τηλέφωνο Κινητό

 Τηλέφωνο Συγγενών 1

 Τηλέφωνο Συγγενών 2

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι πλήρως επεξεργάσιμα από τον χρήστη.

Η εφαρμογή  θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αντλεί  τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή  και στοιχεία 

που αφορούν την κινητικότητα του  (εισαγωγή, εξιτήριο, μετακίνηση από δομή σε άλλη δομή φιλοξενίας) από 

το πρόγραμμα ΟΠΣΥ amedline του νοσοκομείου, με το οποίο θα διασυνδεθεί μελλοντικά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασυνδέσει το πρόγραμμα του με το πρόγραμμα amedline  μόλις δοθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης  στα συγκεκριμένα δεδομένα (api). 

Εφ’ όσον το api είναι σύγχρονης μορφής και παρέχεται επαρκές documentation και τα ακριβή στοιχεία που θα 

πρέπει να αντληθούν είναι σαφώς και επαρκώς προσδιορισμένα θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η 

διασύνδεση. Σε διαφορετική περίπτωση, η διασύνδεση θα απαιτήσει επιπλέον κόστος και χρόνο υλοποίησης.

Η εφαρμογή θα μπορεί να υποστηρίξει τις παρακάτω επιλογές - λειτουργικότητες :

1. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΥ μετρητών για λογαριασμό ΑΣΘΕΝΗ (Κατάθεση Μετρητών)
Θα επιλέγεται ο ασθενής από σχετική αναδυόμενη λίστα και θα καταχωρούνται:

 Ονοματεπώνυμο καταθέτη
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 Αιτιολογία κατάθεσης

 Ποσό κατάθεσης

Η κίνηση αυτή θα ενημερώνει την αντίστοιχη καρτέλα υπολοίπου μετρητών του ασθενή στην στήλη

«εισπράξεις» και «υπόλοιπο». Θα εκτυπώνεται έντυπο απόδειξης είσπραξης με τα στοιχεία που έχουν 

καταχωρηθεί.

2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΩΝ για λογαριασμό ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (κατάθεση 
μετρητών)

 2.1 Επιλογή βάσει ασφαλιστικού ταμείου
Ο χρήστης επιλέγει ασφαλιστικό ταμείο από σχετική λίστα και θα εμφανίζονται οι ασθενείς που ανήκουν σε 

αυτό. Στη συνέχεια ο χρήστης καταχωρεί εγγραφές καταθέσεων με το ποσό κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο 

του καταθέτη και μία αιτιολογία κατάθεσης.

 2.2 Επιλογή βάσει Δομής φιλοξενίας.
Η εφαρμογή θα προτείνει μια λίστα ασθενών, βάσει της Δομής Φιλοξενίας, όπως έχει καταχωρηθεί στην 

καρτέλα ασθενούς και ο χρήστης θα επιλέγει σε ποιους επιθυμεί να κάνει εγγραφή για κατάθεση μετρητών. Θα 

υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και επιπλέον ασθενείς που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη δομή 

φιλοξενίας.

 2.3 Δημιουργία κατάστασης είσπραξης βάσει παλαιότερης κατάστασης
Θα ζητείται από το αντίστοιχο κύκλωμα ο αριθμός παλαιότερης κατάστασης είσπραξης και θα δημιουργεί νέα 

με βάση τους ασθενείς και τα ποσά της παλαιότερης. Σε αυτήν θα μπορεί ο χρήστης να επέμβει με προσθήκη 

ασθενών ή αλλαγή ποσών.

Και στους 3 διαφορετικούς τρόπους είσπραξης ποσών, η κίνηση θα ενημερώνει την αντίστοιχη καρτέλα 

υπολοίπου μετρητών του ασθενή στην στήλη «εισπράξεις» και «υπόλοιπο». Θα εκτυπώνεται έντυπο 

απόδειξης είσπραξης με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ για λογαριασμό ΑΣΘΕΝΗ (απομείωση μετρητών)
Ο χρήστης θα επιλέγει ασθενή με βάση το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό του και θα καταχωρείται αιτιολογία 

πληρωμής, ποσό πληρωμής και ονοματεπώνυμο δικαιούχου.

Θα ενημερώνεται η αντίστοιχη καρτέλα υπολοίπου μετρητών του  ασθενή στην στήλη «πληρωμές»  και

«υπόλοιπο». Κατά τη διαδικασία αυτή θα γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την επάρκεια του 

υπολοίπου, ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του επιθυμητού ποσού.

Εάν το υπόλοιπο που θα προκύψει μετά την κίνηση είναι αρνητικό, θα αναδύεται παράθυρο όπου θα 

επισημαίνεται αυτό με σχετικό μήνυμα. Θα εκτυπώνεται έντυπο απόδειξης πληρωμής.

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για λογαριασμό ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΟΜΗΣ (απομείωση μετρητών)
Η εφαρμογή θα προτείνει μια λίστα ασθενών βάση της Δομής Φιλοξενίας, όπως έχει καταχωρηθεί στην 

καρτέλα ασθενούς και ο χρήστης θα επιλέγει σε ποιους επιθυμεί να καταχωρήσει εγγραφές πληρωμής με το 

ποσό της πληρωμής, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και την αιτιολογία πληρωμής, μαζικά για όλους.

Με την κίνηση αυτή θα ενημερώνεται η αντίστοιχη καρτέλα υπολοίπου μετρητών του κάθε ασθενή στην στήλη 

«πληρωμές»  και «υπόλοιπο».

5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
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Η εφαρμογή θα προτείνει μια λίστα όλων των ασθενών που έχουν τραπεζικό λογαριασμό, όπως έχει 

καταχωρηθεί στην καρτέλα ασθενούς και ο χρήστης θα επιλέγει σε ποιους επιθυμεί να καταχωρήσει ποσά 

κατάθεσης και τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη που επιθυμεί να πιστωθεί. Αντίστοιχα, καταχωρεί και 

αιτιολογία κατάθεσης μαζικά για όλους. Κατά τη διαδικασία αυτή θα γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για 

την επάρκεια του υπολοίπου μετρητών, ώστε να πραγματοποιηθεί  η κατάθεση του επιθυμητού ποσού.

Το ποσό κατάθεσης θα ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο «Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού» στην καρτέλα 

του κάθε ασθενούς ως εξής: αυξάνει το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού και μειώνει το ποσό του 

υπολοίπου μετρητών αφού τα χρήματα μεταφέρονται από τα διαθέσιμα μετρητά του κάθε ασθενή στον 

τραπεζικό του λογαριασμό.

6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (και 
κατάθεση στα μετρητά του ασθενή)

Η εφαρμογή θα προτείνει μια λίστα όλων των ασθενών που έχουν τραπεζικό λογαριασμό, όπως έχει 

καταχωρηθεί στην καρτέλα ασθενούς και ο χρήστης θα επιλέγει σε ποιους επιθυμεί να καταχωρήσει εγγραφές 

ανάληψης, καθώς και τον τραπεζικό λογαριασμό του ασθενούς που θα χρεωθεί. Αντίστοιχα, καταχωρεί  και 

αιτιολογία ανάληψης.

Το ποσό ανάληψης ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο «Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού» στην καρτέλα του 

κάθε ασθενούς ως εξής: μειώνει το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού και αυξάνει το ποσό των μετρητών του 

ταμείου, αφού τα χρήματα θα μεταφέρονται από τον τραπεζικό του λογαριασμό στον λογαριασμό μετρητών 

του ταμείου.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Η εφαρμογή θα προτείνει μια λίστα όλων των ασθενών που έχουν τραπεζικό λογαριασμό, όπως έχει 

καταχωρηθεί στην καρτέλα ασθενούς και ο χρήστης θα επιλέγει τον ασθενή που επιθυμεί και θα εμφανίζεται το 

υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού όπως προκύπτει από τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πραγματοποιώντας τις κατάλληλες εγγραφές να διαμορφώνει την κίνηση του 

τραπεζικού λογαριασμού του ασθενή και κατ’ επέκταση του υπολοίπου στην εφαρμογή, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο πληροφοριακό στοιχείο της τράπεζας (τραπεζικό βιβλιάριο, αντίγραφο κινήσεων 

λογαριασμού, κλπ)

Θα υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρησης αιτιολογίας (ενημέρωση λογαριασμού, τόκοι περιόδου, κατάθεση 

σύνταξης, κ.ο.κ. ).

Αυτή η επιλογή είναι απαραίτητη προκειμένου να ενημερώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασθενών με 

κινήσεις οι οποίες δεν έχουν γίνει από τον υπάλληλο του ταμείου ασθενών αλλά από τρίτους, όπως κατάθεση 

συντάξεων, υπολογισμός τόκων κ.λ.π.

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης συγκεντρωτικών εγγραφών χρέωσης και πίστωσης του 

λογαριασμού προκειμένου να αποτυπώνεται ορθά και να συμφωνεί με την τράπεζα το υπόλοιπο του 

λογαριασμού, όταν πρόκειται για άλλες κινήσεις οι οποίες δεν αφορούν στο ταμείο και δεν απαιτείται να 

παρακολουθούνται αναλυτικά (κινήσεις συνδικαιούχων, πάγιες εντολές, κλπ)

Η καρτέλα του ασθενούς θα εμφανίζει και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού του, καθώς και το 

υπόλοιπο των μετρητών του. Συνοπτικά, τα δύο αυτά πεδία θα ενημερώνονται σύμφωνα με τη λειτουργία του 

προγράμματος από τις διαθέσιμες επιλογές που περιγράψαμε παραπάνω :

 Το Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού θα αυξάνεται με την επιλογή 5 και θα μειώνεται με την 

επιλογή 6.
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 Το Υπόλοιπο μετρητών θα αυξάνεται με τις επιλογές 1, 2, 6 και θα μειώνεται με τις επιλογές 3, 4, 5.

Η εφαρμογή θα παρακολουθεί 2 ακόμη πίνακες οι οποίοι αφορούν στην τήρηση των κινήσεων και του 

υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού και των μετρητών του ασθενή :

     Α)     ΚΑΡΤ ΕΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥ Λ ΟΓΑΡΙ ΑΣΜΟΥ Α ΣΘΕΝΗ 
Στην καρτέλα τραπεζικού λογαριασμού του ασθενή, θα παρακολουθείται η κίνηση (αναλήψεις- καταθέσεις-

ενημέρωση λογαριασμού), και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού. Η καρτέλα θα ενημερώνεται  από τις 

εκάστοτε κινήσεις που θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής.

Η οθόνη καταχώρησης των κινήσεων θα έχει τη μορφή :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Θα ενημερώνεται από 

την αιτιολογία που 

έχει καταχωρηθεί από 

τα αντίστοιχα πεδία 

του προγράμματος 

από το μενού α/α 5, 6 
,7

Θα ενημερώνεται από τα 

ποσά που έχουν 

καταχωρηθεί από τα 

αντίστοιχα πεδία του 

προγράμματος από το 

μενού α/α 5

Θα ενημερώνεται από τα 

ποσά που έχουν 

καταχωρηθεί από τα 

αντίστοιχα πεδία του 

προγράμματος από το 

μενού α/α 6

Β)       ΚΑΡΤ ΕΛΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Α ΣΘΕΝ Η 

Στην καρτέλα μετρητών του ασθενή, θα παρακολουθείται η κίνηση (εισπράξεις-πληρωμές), και το υπόλοιπο 

μετρητών του. Η καρτέλα θα ενημερώνεται από τις εκάστοτε κινήσεις που θα πραγματοποιούνται μέσω της 

εφαρμογής.

Η οθόνη καταχώρησης των κινήσεων θα έχει τη μορφή :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

Εισπράξεις Πληρωμές ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Θα ενημερώνεται από 

την αιτιολογία που 

έχει καταχωρηθεί από 

τα αντίστοιχα πεδία 

του προγράμματος 

από το μενού α/α 1 

έως 6

Θα ενημερώνεται από τα 

ποσά που έχουν 

καταχωρηθεί από τα 

αντίστοιχα πεδία του 

προγράμματος από το 

μενού α/α  1,2 και 6

Θα ενημερώνεται από τα 

ποσά που έχουν 

καταχωρηθεί από τα 

αντίστοιχα πεδία του 

προγράμματος από το 

μενού α/α  3,4 και 5

Πέραν των ανωτέρω, θα τηρούνται οι παρακάτω πίνακες για την παρακολούθηση λοιπών βοηθητικών 
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στοιχείων της εφαρμογής :

 Α)       ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙ ΛΟΞΕΝΙΑΣ όπου τηρούνται τα στοιχ εία : 

 Κωδικός

 Ονομασία Δομής Φιλοξενίας

 Ταχυδρομική διεύθυνση

 Τηλέφωνο

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 Υπεύθυνος επικοινωνίας

 Δυναμικότητα

Θα υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα επεξεργασίας του Πίνακα Δομών Φιλοξενίας

 Β)       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙ ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ όπου τηρούνται τα στοιχ εία : 

 Κωδικός

 Περιγραφή

 Διεύθυνση

 Τηλέφωνο

 Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 Υπεύθυνος επικοινωνίας

Θα υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα επεξεργασίας του Πίνακα Ασφαλιστικών Φορέων

 Γ)      ΠΙΝΑΚΑΣ Τ ΡΑΠΕΖΙ ΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙ ΑΣΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ όπου τηρούνται τα στοιχ εία : 

 Ασθενής

 Τράπεζα

 ΙΒΑΝ

 Αριθμός λογαριασμού

 Συνδικαιούχοι

Θα υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών των ασθενών με δυνατότητα 

αντιστοίχισης περισσοτέρων του ενός ανά ασθενή.

 ΕΚΤΥΠΩΤ Ι ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Η εφαρμογή θα παρέχει τις παρακάτω εκτυπωτικές καταστάσεις :

 ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
Θα εκτυπώνει με επιλογή ημερομηνιών, την κίνηση του ασθενούς που έχουμε επιλέξει και το υπόλοιπο 

ταμείου μετρητών.

Σε αυτήν την εκτύπωση θα εμφανίζεται μια γενική εικόνα του ασθενή, όπως τα βασικά του στοιχεία όνομα 

επίθετο πατρώνυμο, οι κινήσεις που διαμορφώνουν το υπόλοιπο μετρητών του στο ταμείο και σε ένα χωριστό 

πεδίο το υπόλοιπο ποσό των τραπεζικών του λογαριασμών.

 ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Θα εκτυπώνει τις κινήσεις και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού του ασθενή που έχουμε επιλέξει.

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΘΕΝΗ
Θα εκτυπώνει τη συνολική εικόνα του ασθενή, δηλαδή του υπολοίπου μετρητών του και υπολοίπου 

τραπεζικών λογαριασμών του.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Εκτυπώνει κατάσταση με όλους τους ασθενείς που έχουν υπόλοιπο μετρητών ή/και υπόλοιπο ποσού στον 

τραπεζικό τους λογαριασμό βάσει επιλεγμένης ημερομηνίας ως εξής:
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ΚΩΔ. 

ΑΣΘ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εκτυπώνει τις κινήσεις του ταμείου ασθενών με βάση τις εισπράξεις και τις πληρωμές για την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο που έχει επιλεγεί από τον χρήστη και θα εμφανίζει το υπόλοιπο βιβλίου ταμείου ως εξής:

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ
Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝ

ΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Σ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕ

Π ΩΝΥΜΟ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ €

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το λογισμικό θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία στον εξοπλισμό που θα  υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο ή σε  server που θα υποδειχθεί τηρώντας όλες τις απαιτήσεις του νόμου, προκειμένου να υπάρχει 

συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση τριών (3)  χρηστών που θα καθορίσει το Νοσοκομείο και ενός (1) 

υπαλλήλου από το τμήμα Software πληροφορικής  διάρκειας  πέντε (5) ανθρωποημερών :

 Επίδειξη όλων των παραμέτρων "MENU" και πεδίων λειτουργίας του Συστήματος

 Χειρισμό και διαχείριση της Εφαρμογής

 Διαχείριση ασφάλειας και λοιπών παραμέτρων του Συστήματος

 Επεξήγηση εννοιών και ειδικών όρων των εξειδικευμένων Εφαρμογών

    Παροχή εγχειριδίων χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.

Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, θα διενεργηθεί μία σειρά πιλοτικών δοκιμών διάρκειας έως και 

δεκαπέντε (15) ημερών , που θα γίνουν με τη συμμετοχή των χρηστών, για να εξασφαλιστεί η ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του.

Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο της λειτουργικότητας και όλων των παραμέτρων του 

συστήματος.

Κατά το στάδιο αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του ανάδοχου με το Νοσοκομείο , εξασφαλίζοντας τη 

διαθεσιμότητα των στελεχών του για remote υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και τηλευποστήριξης  (για 

αποκατάσταση βλαβών ή/και υπηρεσίες help desk), για την άμεση καταγραφή και επίλυση τυχόν 
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προβλημάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 
(1) ΕΤΟΥΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών και της πιλοτικής λειτουργίας, το Νοσοκομείο θα 

ξεκινήσει να λειτουργεί παραγωγικά την εφαρμογή.

Με την οριστική παραλαβή και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας θα αρχίσει η περίοδος παροχής 

υπηρεσιών εγγύησης και δωρεάν τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, διάρκειας   ενός (1) έτους.

Οι υπηρεσίες εγγύησης και δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) έτος οι οποίες θα παρασχεθούν από τον 

ανάδοχο θα περιλαμβάνουν τα εξής :

 Επίλυση των Σφαλμάτων που αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου, δηλαδή αυτών που προκαλούν την 

μη λειτουργία του υπό συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, 

όπως αυτές αναπτύχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά την παραλαβή του.

 Υποστήριξη στη λειτουργία του προγράμματος on call σε πραγματικό χρόνο άμεσα, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (08:30π.μ-18:30μ.μ Δευτέρα έως Παρασκευή) από την έδρα του Αναδόχου μέσω 

ασφαλούς σύνδεσης τηλεϋποστήριξης, την οποία το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να παρέχει.

 Γραμμή Άμεσης Βοήθειας (Helpdesk), διαθέσιμη καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(08:30π.μ-18:30μ.μ Δευτέρα έως Παρασκευή), για την ανάγκη άμεσης λύσης, στην περίπτωση που 

χρειαστεί να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

 Ανταπόκριση σε αιτήματα του Νοσοκομείου, για τροποποίηση των Εφαρμογών σύμφωνα με τις 

εσωτερικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, θα εκτιμάται το κόστος και η πολυπλοκότητα των 

τροποποιήσεων και εάν οι τροποποιήσεις είναι απλές και όχι δομικού χαρακτήρα, θα 

πραγματοποιούνται χωρίς κόστος. Σε αντίθετη περίπτωση εάν οι τροποποιήσεις είναι σύνθετες και 

δομικού χαρακτήρα, τότε ενδέχεται να έχουν επιπλέον κόστος υλοποίησης.

 Έλεγχος ορθότητας Αντίγραφων Ασφαλείας (Backup). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την 

ορθότητα των αντιγράφων ασφαλείας, τα οποία θα λαμβάνονται από τους υπαλλήλους της 

Πληροφορικής του Νοσοκομείου,  τους οποίους θα εκπαιδεύσει για την ορθή λήψη τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει 
ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα στην παρούσα πρόσκληση, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 
δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 78, τα 
οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ως έχει 
τροποποιηθεί και διαμορφωθεί με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021) :

Α. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας 

έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
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Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 

οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 το Ν. 4782/2021), 

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και  στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό (πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Γ. Όσον αφορά την παράγραφο τις παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
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οικείου κράτους μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς:

1.  Τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές (κύριας και επικουρικής)  κοινωνικής ασφάλισης 
(πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) καθώς και ως προς 

2. Τις φορολογικές υποχρεώσεις του (αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.)

(Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του  Ν. 4412/2016 (ως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  Οι περ. α’ και β’ της 

παρ. 2 του άρθρου 73 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού.

Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α’ και β’ της 

παρ. 2 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

3. Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Όσο αφορά στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί με άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 

(αναφορικά με την περίπτωση συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 4 του άρθρου 73), και μέχρι  την 

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημόσιων 

Συμβάσεων, η οποία θα τηρείται και θα επικαιροποιείται από την ΕΑΑΔΗΣΥ, απαιτείται ο προσωρινός 

ανάδοχος, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
(περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για εύλογο 

χρονικό διάστημα). Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 





13

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 

4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας.

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά ακολουθούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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