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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο 

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ (ΙΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ» 

(Προϋπολογισμός: Τετρακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (428.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (82.838,71 ΦΠΑ) 

Αναθέτουσα Αρχή: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) 

(ΕΣΗΔΗΣ:175636) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 113 
Ταχ. Κώδικας : 11526 
Πληροφορίες : Γ. Φουστέρη 
Τηλέφωνο:2130117309 
Email: georgia@isathens.gr   

 

Αθήνα, 16/3/2023 

Αρ. Πρωτ. 1530 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Επωνυμία Αναθέτουσας 

Αρχής 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Κωδικός ΝUTS : EL303 

Αρμόδιοι για πληροφορίες : Γεωργία Φουστέρη 

Τηλέφωνο: 2130117311 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: georgia@isathens.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) : https://www.isathens.gr/  

Ημερομηνία Αποστολής 

Προκήρυξης για Δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

13/03/2023 

Ημερομηνία Ανάρτησης 

Προκήρυξης στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) 

17/03/2023 

Ημερομηνία Ανάρτησης 

πλήρους κειμένου 

Διακήρυξης στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) 

17/03/2023 

Ημερομηνία Ανάρτησης 

Περίληψης Προκήρυξης στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

17/03/2023 

Ημερομηνία Ανάρτησης της 

Διακήρυξης στον ιστότοπο 

www.isathens.gr και στη 

Διαδικτυακή Πύλη του  

ΕΣΗΔΗΣ & Α/Α Συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

17/03/2023  α/α ΕΣΗΔΗΣ : 175636 

Κωδικοί αναφοράς CPV 

(CPV) : 72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: 

παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 

υποστήριξη 

Προϋπολογισμός 

Συνολικός Προϋπολογισμός: τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες 

εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά 345.161,29 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 

428.000,00 €- ΦΠΑ 82.838,71 € ). 

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

https://www.isathens.gr/
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Χρηματοδότηση της 

σύμβασης 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 
Περιφέρεια Αττικής  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΕΠ0851 , ΚΩΔ. ενάριθ. 
Έργου 2022ΕΠ08510004). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : 
«Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της» 
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με 
βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3843/31-12-2021 και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5131485. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ. 

Ημερομηνία έναρξης 

υποβολής προσφορών 
17/03/2023  

Τόπος υποβολής προσφορών 
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

Καταληκτική Ημερομηνία και 

ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ 

20/04/2023 και ώρα 13:00 μ.μ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των 

προσφορών 

25/04/2023 και ώρα 13:30 μ.μ 

Τρόπος υποβολής 

προσφορών - Αποσφράγιση   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή το σύστημα) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η παρούσα Διακήρυξη 
αφορά τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  α/α 
175636 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και 
στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016 

Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος 
ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη 
δημόσια υγεία και τους ασθενείς καθώς και η εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ 
των μελών τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής: 
https://www.isathens.gr/   

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 
ΕΠ0851 , ΚΩΔ. ενάριθ. Έργου 2022ΕΠ08510004). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της 
λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 
και τη μείωση των συνεπειών της» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με 
βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3843/31-12-2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5131485. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών σε 
σχέση με τους συναλλασσόμενους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), η πλήρης διοικητική και 

https://www.isathens.gr/
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λειτουργική ενοποίηση/ομογενοποίηση των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση υπαρχόντων έγχαρτων 
αρχείων, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα συνοδευόμενη από ενιαία τεχνολογική υποδομή και 
ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μείωση των 
επιπτώσεων του, μέσω της αναβάθμισης και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών που παρέχει ο Σύλλογος 
και των διαδικασιών που τηρεί, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο 
«προσβάσιμες» και φιλικές προς τα μέλη, τους πολίτες και τους λοιπούς φορείς της δημόσιας διοίκησης.  

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:  

Α΄ Φάση Υποέργου 1: Προσδιορισμός των προδιαγραφών του πλαισίου λειτουργίας και της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)  ( e-services) 

Β΄ Φάση Υποέργου 1: Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) 

Γ΄ Φάση: Πιλοτική εφαρμογή – Εκπαίδευση 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή 
συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται.  

 

1.4 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται: 

Η Εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν 
εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά 345.161,29 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
(Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 428.000,00 €- ΦΠΑ 82.838,71 € ). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αντίστοιχης διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΣΑ 
 
 
 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ 
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