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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ   

(Σοσ άρζροσ 118 ηοσ Ν.4412/2016, όπφς ηροποποηήζεθε θαη ηζτύεη από ηολ 
Τπ’αρηζκ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

 Αρ.πρ. 22 

 

 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Κνδάλεο «Μακάηζεην» έρνληαο ππόςε: 

 

Α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/08.08.2016 (Α’147) Γεκόζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ(Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/24/ ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

Β. Σελ κε αξ.πξση. 366/30-09-2021 ΑΓΑ:ΦΠΤ54690Β-9ΟΔ, ΑΓΑΜ:21REQ009357494 απόθαζε Γ.. 

γηα έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε εθαξκνγήο ηνπ 

δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο-γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή –θαηάξηηζε εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ(ηζνινγηζκόο 2021) 

Γ. Σελ κε αξ.πξση.11589/13-10-2021 ΑΓΑ:Φ7ΣΤ4690Β-ΓΤ8 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

 

 

Απεσζύλοσκαη 

 

Πρόζθιεζε σποβοιής ζθραγηζκέλφλ προζθορώλ 

 

 

 Αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο –γεληθή θαη 

αλαιπηηθή ινγηζηηθή-θαηάξηηζε εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκόο 2021) CPV:79211000-6 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Κνδάλεο «Μακάηζεην». 

Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 10.000,00€ κε 

Φ.Π.Α θαη βαξαίλεη ηελ κε ΚΑΔ: 0419 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο παξνύζαο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  Κοδάλε:  21-10-2021 

Αρ.Πρφη. 11973 
ΔΘΟΘΚΗΗ 

3ες ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ) 

  

ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ 
«ΜΑΜΑΣΕΘΟ» ΚΟΖΑΝΗ 

  

   

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ  ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
   

ΣΜΗΜΑ: Οηθολοκηθό 
Γραθείο προκεζεηώλ  

  

Σατ. Δ/λζε: Μακαηζίοσ 1   
Σειέθφλο 2461352639 
E-mail: s.parharidis@mamatsio.gr  
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Παξαθαινύκε, αθνύ ιάβεηε ππόςε ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο, λα θαηαζέζεηε ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ηελ πξνζθνξά, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γ.Ν. Κνδάλεο «Μακάηζεην» (Μακαηζίνπ 1, Κνδάλε, 

Σ.Κ.50100) σο ηελ Γεπηέξα 01-11-2021 θαη ώξα 14:00 κ.κ αλαγξάθνληαο: 

1.ηνλ ηίηιν ηελ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

2.Πεξηγξαθή ηεο πξόζθιεζεο 

3., Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

4. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

5.  Σελ έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν «ΠΡΟΟΥΖ ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΣΔΗ» 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία εθπξόζεζκα δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 02 Ννεκβξίνπ θαη ώξα 10:00 από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία θαη νη ελ ιόγσ πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

Θζτύς προζθορώλ: O ρξόλνο ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ είλαη 360 εκεξνινγηαθέο εκέξεο , 

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο πξόζθιεζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 

ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΘΑΘΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Τπεύζσλε δήιφζε ηοσ προζθέροληος ζηελ οποία ζα δειώλεηαη όηη: 

a. Μέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δελ ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιόγνο 

απνθιεηζκνύ από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηνπο νπνίνπο 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ. 

b. Απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρηεθε ζύκθσλα 

κε απηνύο. 

c. Παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

d. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 360 εκέξεο εκεξνινγηαθέο πξνζκεηξώκελεο από ηελ 

επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Σετληθή προζθορά: Όια ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνύζαο. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό 

δεηείηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο. 

Οηθολοκηθή προζθορά:  Οη πξνζθνξέο ζα αλαγξάθνπλ ηελ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α θαη κε Φ.Π.Α. 

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη νη εηζθνξέο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο. Πξνζθνξέο 

πνπ δεηνύλ ηελ απαιιαγή ηνπο από ηηο θξαηήζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

ε πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. 
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ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 

 

Ο ηειηθόο αλάδνρνο πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016 ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ην άξζξν  80 

ηνπ λ. 4412/2016. 

α. Απόζπαζκα ποηληθού κεηρώοσ. Πνπ εθδίδεηαη  έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. Ζ 

ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: aa) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Δ), ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γγ) ζηηο 

πεξηπηώζεηο ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

β. Φοροιογηθή ελεκερόηεηα. (Σν παξόλ πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο 

ηνπ). 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκερόηεηα.  (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ λ.4412/2016 ). Σν παξόλ πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη 

λα ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπ. 

δ. Πηζηοποηεηηθό ΓΕΜΗ ή ηο ηζτύολ θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο από  όπνπ πξνθύπηνπλ ηα κέιε θαη ν 

λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο. Σν παξόλ πηζηνπνηεηηθό γίλεηαη απνδεθηό εθόζνλ έρεη εθδνζεί σο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθόκηζεο ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθώλ εληόο δέθα(10) εκεξώλ από ηε 

ζρεηηθή πξόζθιεζε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απνθιείεηαη από ηε δηαδηθαζία θαη θαιείηαη ν ακέζσο 

επόκελνο ζηελ θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Σν λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο /αθύξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε νπνηαδήπνηε θάζε απηήο. 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ.www.mamatsio.gr ζηελ δηαδξνκή: ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ-ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΔΡΔΤΝΑ  

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ  

Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ 

νξγάλνπ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ο ρξόλνο δηάξθεηαο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηξηώλ 

κελώλ. 

ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ  

Δλζηάζεηο-πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο 

ππνβάιινληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 127,205&205Α ηνπ λ.4412/2016 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 
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ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΑΝΑΔΟΥΟΤ  

 

1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκηάο πνπ πξνθιεζεί 

ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο , ην Δζληθό Γίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ , νη νπνίεο 

απαξηζκνύληαη ζην παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ.4412/2016.  

 

 
 
 
 
ύκθφλα κε ηο Ν.4820/2021 (άρζρο 207, περ.α) , ηο προζφπηθό ποσ ζα απαζτοιεζεί ζηο 
πιαίζηο εθηέιεζες ηες ζύκβαζες θαζώς θαη ο λόκηκος εθπρόζφπος ηες εηαηρείας οθείιεη λα 
προζθοκίζεη βεβαίφζε εκβοιηαζκού ή πηζηοποηεηηθό αλάρρφζες (λόζεζες) .   
 
 

 

 
 

Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ 

  

 

                                                        

                                                              ΣΕΡΓΘΟ ΓΚΑΝΑΣΘΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ – ΑΠΑΘΣΗΕΘ  
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΘΠΛΟΓΡΑΦΘΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ – ΓΕΝΘΚΗ & ΑΝΑΛΤΣΘΚΗ ΛΟΓΘΣΘΚΗ – 
ΚΑΣΑΡΣΘΗ ΕΣΗΘΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ (ΘΟΛΟΓΘΜΟ 2021) 

 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 
 

θοπηκόηεηα Έργοσ 

Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε θαη γεληθόηεξα ε ινγηζηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» γηα ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ρξήζεηο  θαη ε νπνία κεηαμύ 

άιισλ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Καηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ  ρξήζεσλ, ζύκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 

θαζώο θαη κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη παξνπζίαζή ηνπο ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ν. KOZANH «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο θαηάζεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ από ηνπο Οξθσηνύο Λνγηζηέο 

 Τπνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο )  ζην Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» 

 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ 

ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηε κεηαβνιή – θαηά ηελ εθαξκνγή – λέσλ επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θαη 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο  

 

Δηάρθεηα έργοσ 

    Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα  ηελ  ινγηζηηθή  

ππνζηήξημε νηθνλνκηθήο  ρξήζεο  έηνπο 2021 θαη ηελ ζύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 

2021 (παξάδνζε έσο 30.06.2021). 

 

Αληηθείκελο έργοσ  

Α. Πλήπηρ εθαπμογή ηος π.δ. 146/2003 για λογαπιαζμό ηηρ Γημόζιαρ Μονάδαρ Υγείαρ.  

Ζ πιήξεο εθαξκνγή απηνύ πεξηιακβάλεη:  

 ηελ θαηαρώξηζε όισλ ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ ζην δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα από 

ηα ηεξνύκελα ινγηζηηθά βηβιία ηεο δεκόζηαο ινγηζηηθήο πνπ ελεκεξώλνπλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο 

ηεο  Γεκόζηαο Μνλάδα Τγείαο 

 ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ  

 ηε ζύληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

π.δ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία  

 ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο  

 ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο 

ρξήζεσο  
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 ην άλνηγκα όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκώλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο 

 ν  έιεγρνο  ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ  & ηξνπνπνίεζε απηνύ  εθόζνλ  θξηζεί  

απαξαίηεην  

 ηελ επίβιεςε- ππνζηήξημε-ζπκπιήξσζε & θαηάξηηζε πηλάθσλ(ύζηεκα πιινγήο 

ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ Μνλάδσλ Τγείαο Bi- forms) πνπ έρνπλ άκεζε  ζρέζε κε  ηελ εθαξκνγή ηνπ  

δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο   

 Σελ ζεσξεηηθή & πξαθηηθή  εθπαίδεπζε  ηνπ  αλαγθαίνπ θαη άκεζα  εκπιεθόκελν κε  ηηο  ελ  

ιόγσ  δηαδηθαζίεο  πξνζσπηθνύ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ 

Όια ηα αλσηέξσ απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ.  

Εηδηθόηερα, ηο Φσζηθό αληηθείκελο ηες ζύκβαζες αλάζεζες ζα περηιακβάλεη: 

 

1. Εηήζηα απογραθή κε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξώνπ Παγίσλ ήηνη: 

 Δδαθηθώλ εθηάζεσλ & θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Μεραλεκάησλ-ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

 Μεηαθνξηθώλ κέζσλ 

 Δπίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ παγίσλ ζηνηρείσλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

ΠΓ 146/2003 

 Έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

 Έιεγρνο  θαη  Απνηίκεζε  αμηώλ γεληθόηεξα  ησλ  παξαπάλσ  αλαθεξόκελσλ. 

 

2. Τποιογηζκός θαη έιεγτος όιφλ ηφλ ιοηπώλ ζηοητείφλ ηοσ Ελεργεηηθού θαη Παζεηηθού όπσο: 

 πκθσλία απαηηήζεσλ (από Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ινηπέο πεγέο, όπσο ελνίθηα  

 επηρνξεγήζεηο θιπ.) 

 Έιεγρνο θαη ζπκθσλία ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ κέζσ ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο 

 Παξαθνινύζεζε ησλ ηακεηαθώλ εγγξαθώλ ηνπ θπθιώκαηνο ησλ επηηαγώλ θιπ 

 πκθσλία Δζόδσλ- Δμόδσλ(θαζεκεξηλή  ζπκθσλία  Σακείνπ) 

 Απνηύπσζε εζόδσλ & εμόδσλ  ζε κεηαβαηηθνύο Λνγαξηαζκνύο 

 πκθσλία ππνρξεώζεσλ (πξνκεζεπηέο, θξαηήζεηο, δηάθνξνη πηζησηέο) 

 Έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ Σάμεσο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 146/2003 

 πκθσλία θαη έιεγρνο ησλ εγγξαθώλ ησλ δύν ινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην 

Π.Γ. 146/2003 ζε κεληαία βάζε 

 

3. Επίβιευε θη οργάλφζε θσζηθής απογραθής ηφλ αποζεκάηφλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία 

παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

 

4. Επίβιευε θαη έιεγτος ηες ζφζηής ιογηζηηθής απεηθόληζες ηφλ ιογηζηηθώλ 

γεγολόηφλ πνπ αθνξνύλ ην Γ.Ν. KOZANH «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» κε βάζε ηε Γεκόζηα Λνγηζηηθή, ηε 
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Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ήηνη: 

 πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκώλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξγαληθνύ 

απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 

 Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Γεκόζηαο 

Μνλάδαο Τγείαο θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ αμηόπηζηε, απνηειεζκαηηθή 

ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδόκελσλ ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003 

 Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 

κεραλνγξαθηθώλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γ.Ν. 

ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»  κέζσ ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ» 

 Παξαθνινύζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη 

ινηπώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη παξέκβαζε απηνύ, όπνπ 

απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζύλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα 

ησλ αλαγθαίσλ δηνξζώζεσλ-βειηηώζεσλ 

 ύληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα 

πγθεθξηκέλα, επηβάιιεηαη ε ζύληαμε θαη ππνβνιή κεληαίσλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ ηζνδπγίσλ ηνπ 

θπθιώκαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (νκάδα 1-8 ηνπ Π.Γ. 146/03), ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (νκάδα 

9 ηνπ Π.Γ. 146/03) θαη ινγαξηαζκώλ ηάμεσο (νκάδα 0 ηνπ Π.Γ. 146/03). Δπίζεο, επηβάιιεηαη ε 

ζπκθσλία ησλ ππνζπζηεκάησλ (δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ, πιηθώλ, παγίσλ, πξνκεζεπηώλ, θίλεζεο 

αζζελώλ θ.ι.π.) κε ηα παξαπάλσ ηξία (3) ινγηζηηθά θπθιώκαηα. Οη αλσηέξσ ελέξγεηεο απνζθνπνύλ 

ζηελ αμηόπηζηε παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ 

«ΜΑΜΑΣΔΗΟ», ζε επίπεδν κήλα.  

 Ζ  δηνίθεζε ηνπ Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»  κεξηκλεί  γηα ηε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ έηζη ώζηε λα ππάξρεη έγθαηξε θαηαρώξηζε ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ αγνξώλ, δαπαλώλ, εζόδσλ θαη παγίσλ πνπ αθνξνύλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο θάζε κήλα.  

 Ζ θαηαρώξηζε ησλ Πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ (θαηαρώξηζε ηηκνινγίσλ αγνξώλ & δαπαλώλ, εληάικαηα 

πιεξσκήο, βεβαηώζεηο Ννζειίσλ θαη ινηπώλ εζόδσλ, γξακκάηηα είζπξαμεο θ.η.ι.) γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ λνζνθνκείνπ, κε έιεγτο θαη παραθοιούζεζε ηοσ αλαδότοσ.  

 

     Χο εθ ηνύηνπ κε επζύλε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ», νη αλάδνρνη 

ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο πξέπεη λα παξαδίδνπλ κεληαία ηζνδύγηα ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Γεληθήο- 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκώλ ηάμεσο έσο ηηο 30 ηοσ επόκελοσ κήλα, από ηνλ κήλα 

αλαθνξάο. Με ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηα ηζνδύγηα ζα ζπκπιεξώλνληαη νη αληίζηνηρνη 

νηθνλνκηθνί πίλαθεο ηνπ Bi-forms, ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη πιένλ ζηηο 5 ηοσ 

κεζεπόκελοσ κήλα . Με ηνλ ηξόπν απηό, επηηπγράλεηαη ε κόλε θαη αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε, 

δεδνκέλνπ όηη νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πξνθύπηνπλ από ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνύο πνπ ηεξνύληαη ζε απηά, κε ηε Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή Μέζνδν.  
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Β. Δθαπμογή ηηρ Αναλςηικήρ Λογιζηικήρ  

Οη Δλέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο είλαη νη θάησζη : 

 Ζ ηαμηλόκεζε ηνπ θόζηνπο (κε βάζε ηελ ακεζόηεηα ηεο ζπζρέηηζεο, αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά θ.ι.π.) 

 Ο θαηαινγηζκόο ηνπ άκεζνπ θόζηνπο 

 Ο επηκεξηζκόο ηνπ έκκεζνπ θόζηνπο 

 Οξηζκόο θξηηεξίσλ κεξηζκνύ ησλ εζόδσλ  

 Οξηζκόο θξηηεξίσλ κεξηζκνύ ησλ δαπαλώλ 

 πγθέληξσζε ησλ εμόδσλ - αγνξώλ θαηά θέληξν θόζηνπο 

 πγθέληξσζε ησλ εζόδσλ - λνζειίσλ θαηά θέληξν εζόδνπ 

 Απνηειέζκαηα αλά θέληξν θόζηνπο. 

Γ. Σύνηαξη Γιαγνωζηικήρ Μελέηηρ  

 Δθπόλεζε εθάπαμ εληόο δύν κελώλ, δηαγλσζηηθήο κειέηεο απνηύπσζεο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ζην Ννζνθνκείν, ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο, Κνζηνινγηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεηηνπξγνύληνο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθώλ 

πιεξνθνξηώλ θαη πξνηάζεηο ηξόπσλ βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο.  

 

 

 

Γ. Σύνηαξη ηων εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεών ηοςρ, ζύμθωνα με ηο ΠΓ 146/2003 καθώρ 

και με ηα Γιεθνή Ππόηςπα Χπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ 

Ζ ζύληαμε ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη  έφς ηης 30/06 ηοσ εποκέλοσ έηοσς, ώζηε λα 

ππνβιεζνύλ πξνο έιεγρν από νξθσηνύο ειεγθηέο θαη ελ ζπλερεία λα εγθξηζνύλ από ην Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη λα δεκνζηεπηνύλ. 

 

1. ύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 πεξηιακβάλνπλ: 

 Σνλ Ηζνινγηζκό κε ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη ηε Γηάζεζε Απνηειεζκάησλ 

 Σε Γεληθή Δθκεηάιιεπζε θαη  

 Σν Πξνζάξηεκα 

 

2. ύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. (α. 27 ηνπ Ν. 3599/07) πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 Σελ Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 Σελ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 Σελ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Αλαιπηηθόηεξα νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Δγγξαθέο αλνίγκαηνο ρξήζεο 

 ύληαμε θύιινπ κεξηζκνύ 

 Δγγξαθέο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο - ζύληαμε ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο 
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 Δγγξαθέο απνηειεζκάησλ ρξήζεο - ζύληαμε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

 ύληαμε Πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ 

 Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ 

 ύληαμε πξνζαξηήκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

 Λνηπέο εγγξαθέο ινγαξηαζκώλ ηάμεσο 

 Τπνινγηζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ  ηνπ αλαθεξόκελνπ έηνπο  ή  εηώλ (εάλ πξόθεηηαη γηα 

αλαδνρή  έξγνπ πέξαλ ηνπ ελόο  έηνπο) 

 Δμαγσγή απνηειεζκάησλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ρξήζεσλ  

 Έιεγρνο ζπκθσλίαο απνηειεζκάησλ ηέινπο ρξήζεο αλαιπηηθήο κε γεληθή ινγηζηηθή 

 Απνηύπσζε ησλ θξίζηκσλ κεγεζώλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π.Υ.Π., όπσο απαηηήζεσλ, ππνρξεώζεσλ, 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Δπίζεο, ε αλάδνρνο εηαηξεία νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξεία νξθσηώλ – ειεγθηώλ πνπ ζα 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε  νηθνλνκηθνύ  

έηνπο. 

 

Δ.  Ελεκέρφζε προζφπηθού θαη δηοίθεζες 

 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ 

ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηελ κεηαβνιή – θαηά ηελ εθαξκνγή – λέσλ επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θαη 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

 Παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο. 

 

Προϋποζέζεης Αλαδότοσ 

 Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ηνπ π.δ. 146/2003 γηαηί ην εηδηθό  

θιαδηθό  ινγηζηηθό  ζρέδην  είλαη  ηόζν  ζεκαληηθό  πνπ  αθόκε  θαη  ζηνλ  Ν.4308/14  πνπ επηβάιιεη 

ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, αθήλεη ζε ηζρύ ην ΠΓ 146/2003.  

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Γεκόζηα Μνλάδα Τγείαο, σο εκπεηξία λνείηαη ε εκπεηξία ηνπ 

θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλόκελεο από ηνλ αλάδνρν νκάδαο θαη 

εηδηθόηεξα ε ζύληαμε απ’ απηόλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ηζνινγηζκώλ, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003, ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξόληα πξηλ από ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 Σν θπζηθό πξόζσπν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο ινγηζηή-

θνξνηέρλε Α' ηάμεσο. Σα ππόινηπα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα πιαηζηώλνπλ ηελ νκάδα ηνπ 

αλαδόρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή-θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β'  ηάμεσο 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπηπιένλ, όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα έρνπλ 

Πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 

 ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο - Πξνγξακ-

καηηζηήο πηπρηνύρνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η., κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ αλάδνρν θαη  κε 

απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ 
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π.δ. 146/2003, 205/1998 315/1999 (Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην ησλ Ο.Σ.Α.), ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 

απνδεδεηγκέλα ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

 Γηα  ηελ  επίηεπμε & πιεξόηεηα  ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ/ ζηόρνπ ,απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή θπζηθή παξνπζία 

ελόο ηνπιάρηζηνλ ινγηζηή  Β΄ ηάμεο, ππαιιήινπ ηνπ αλαδόρνπ, ηοσιάτηζηολ  γηα 5 ώρες εκερεζίφς 

επί ηέζζερης (4) εργάζηκες εκέρες ηελ εβδοκάδα 9:00 π.κ. – 14:00 κ.κ. γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ(θαζεκεξηλή  παξαθνινύζεζε - επίβιεςε θαη  έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο 

απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ θαη ζπλεξγαζίαο κε  ηνπο εκπιεθόκελνπο ππαιιήινπο  ηνπ  Γ.Ν. 

ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» ,γηα  ην κέγηζην  δπλαηόλ απνηέιεζκα ). 

 Γπλαηόηεηα πιήξνπο  αμηνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ , ηεο 

εηαηξείαο << COMPUTER TEAM>>,  ε νπνία  ζα απνδεηθλύεηαη κε βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ – 

Ννζνθνκείσλ, ηξηώλ (3)  ηνπιάρηζηνλ  έξγσλ. 

 Απαγνξεύνληαη ξεηώο νη ππεξγνιαβίεο ζε ηξίηνπο.  

 Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ αλαδόρνπ & άκεζε πξνζαξκνγή ζηηο ελ γέλεη δηεζλείο  παξαδεδεηγκέλεο  ηερληθέο 

& εθαξκνδόκελεο πξαθηηθέο θαη πξόηππα , πξέπεη λα θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθό ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηόηεηαο 9001/2008 ε 9001/2015 θαη ην πηζηνπνηεηηθό ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηώλ 27001/2013.  

 Ο ππεύζπλνο έξγνπ ηεο αλαδόρνπ νκάδαο έξγνπ ζα θξίλεη ην βαζκό δπζθνιίαο θαη ηελ πνιππινθόηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. πλεπώο, νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

 κε  ηελ παξνπζία  5ώξεο απαζρόιεζεο (ζύκθσλα  κε  ηα  πξναλαθεξόκελα) 

 κέζσ δηαδηθηύνπ (internet) 

 κε ζπλερή ηειεθσληθή ππνζηήξημε ηνπ πειάηε θαη 

 κε επηζθέςεηο αλώηεξνπ ζηειέρνπο( ινγηζηή Α΄ηάμεσο)  ηνπ αλαδόρνπ  ηνπιάρηζηνλ κηα  θνξά   ην  κήλα 

θαη όπνηε απηό θαηαζηεί αλαγθαίν γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ. 

 

 

 




