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προμήθεια ενιαίας εφαρμογής 
Διαχείρισης Προσωπικού - Μισθοδοσίας 
CPV 48000000-8. 

 

ΚΟΙΝ. 

 

Διοικητή 
Δ/ντή  Διοικητικού 
Υπ/ντη Διοικητικού -Πρ/νο  Οικονομικού 

Γρ.Προμηθειών  
 Τμ.Πληροφορικής 
 

ΣΧΕΤ. :  (α) Η υπ.αρ. 19/21-05-2015 
συνεδρίασή  (θέμα 32ο) του Δ.Σ. του 

Γ.Ν.Κορίνθου 
(β) Η υπ΄ αριθμ. 67/19.11.2015/ 
24.11.2015 συνεδρίασή  (θέμα 1ο) της 

Ε.Π.Υ και η υπ.αρ. 4972/15-12-2015 
και  11/05-01-2016 εγκύκλιος  Ε.Π.Υ 
  

  

       
        

 

  Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη 
διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των 

αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή 
της (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας», 

CPV 48000000-8, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις 
ενώσεις αυτών, να υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, τεχνικές προδιαγραφές στο 

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, των ως άνω προϊόντων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου, δηλαδή από την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016. 

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να υποβάλλουν τεχνικές 
προδιαγραφές με βάση αυτό τον κωδικό CPV, καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV 
αντιστοιχούν στα είδη που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία 
«Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής». 

Συνίσταται να γίνει αναφορά για τα προϊόντα που θα αναφερθούν στους κωδικούε του 

Παρατηρητηρίου Τιμών ή να υπάρχει η ένδειξη «ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση με το Παρατηρητήριο Τιμών», 
ανάλογα νε την κρίση κάθε προμηθευτή ή ένωσης προμηθευτών. 

Διευκρινίζεται πως το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου δεν δεσμεύεται από τις αναφορές στο 
Παρατηρητήριο Τιμών που τυχόν θα αναφερθούν από τους προμηθευτές ή τις ενώσεις αυτών. 

H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 

(cd, dvd, usb memory stick). 

 To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο Προμηθειών θα παραδοθεί στην αρμόδια 
Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών. 

Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 



 

 

Announcement 

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the 

procedure of the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined 

through the Greek Health  Procurement Committee’s decisions No 65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and 

No 67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards 

for the procurement of «Software system for the needs of the Human Resources & Payroll Departments» 

CPV 48000000-8, the General Hospital of Korinthos invites all the interested suppliers and their 

associations to submit, according to the above regulation, technical specifications for the aforementioned 

products to the Supplies Office of the Hospital within a strict deadline of twenty (20) days. This deadline 

starts from the following day after this specific notice has been posted on the Hospital’s website, which is 

Thursday, May 12, 2016. 

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications based on the 

above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the 

products they trade and are included in the “Software package and information systems” category.  

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory 

of the Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price 

Observatory of the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or 

his association.  

It is clarified that the General Hospital of Korinthos is not bound by the correlation, or not, between the 

products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.  

Technical specifications should be submitted in paper and digital form (cd, dvd, usb memory stick). 

All submissions will be delivered to the Appointed Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open to public consultation. 

 

 

 

   

                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

                                                                                             κ .α.α  
                                                                                         Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
 

                                                                                                      ΔΡ.ΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

 
 
 

Για την ακρίβεια 
Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


