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HH  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών «Υλοποίησης υποσυστήματος 

Τηλεσυμβουλευτικής  για ασθενείς με COVID-19 στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης» 

 

 
Λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τον Ν 3607/2007 με τον οποίο συστάθηκε η ΗΔΙΚΑ ΑΕ και στον οποίο εμπεριέχεται το 
Καταστατικό της (ΦΕΚ 245/Α/1-11-2007) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. To N. 4548/2018 ΦΕΚ Α 104/13.6.2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" 
ως ισχύει.   

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016/τ. Α’) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4630/17.6.2020  έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Λειτουργίας και 
Υποστήριξης Εφαρμογών.  

7. Την υπ. Αρ. πρ. 4078/27.5.2020 προσφορά του προτεινόμενου Αναδόχου. 

8. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4742/23.6.2020  Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την 
Δ/νουσα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

9. Το άρθρο 19 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 
84Α/13-04-2020 για την «Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω 
ψηφιακών υποδομών» 

10. Το άρθρο 34 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε στις 20-03-2020, 
σύμφωνα με το οποίο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της, λόγω 
του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, το Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των 
κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με 
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αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τα έργα 
πληροφορικής για τους ως άνω σκοπούς κ.ά. 

11. Την παρ. 2 εδαφ. ζ του άρθρου 18 του καταστατικού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 
3607/2007 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/8.8.2016).  

12. Την υπ’ αριθμ. Ζ/3015 (ΦΕΚ 622/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.08.2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» 

 
 

Αποφασίζουμε 
Την έγκριση δαπάνης 60.000,00€ € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.24% (συνολ. 74.400,00€) 
και την επιλογή της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, (ΑΦΜ: ΟΤΕ ΑΕ : 094019245) ως αναδόχου για την 
υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση υποσυστήματος Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με 
COVID-19 στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». 

Τα συμβατικά τεύχη (κοινοποίηση, σύμβαση, κλπ) θα υπογραφούν από τη Δ/νουσα Σύμβουλο της 
Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ ως νόμιμης εκπροσώπου βάσει της υπ. Αρ. 1935/395/5.9.2019 απόφασης του Δ.Σ. 

Η περιγραφή του υπό υλοποίηση έργου, οι Λειτουργικές απαιτήσεις, η αναγκαιότητα, το φυσικό 
αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ,περιλαμβάνονται στην με 
αρ πρ 4742/23.6.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού και  θα περιληφθούν στη σύμβαση 
που θα συναφθεί. 

H ως άνω δαπάνη θα βαρύνει το Υπουργείο Υγείας  και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 439-629804 του 
προϋπολογισμού έτους 2020 που διαθέτει σχετική πίστωση (CPV: 72262000-9/ Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης  Λογισμικού). 
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Νίκη Τσούμα 
Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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