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               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
       ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΠΔ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 
  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
  «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

              
             Θεζζαινλίθε        14-10-2022 

                                            Αξ. πξση.             13260        
   ΣΜΖΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ      ΠΡΟ:  Κάζε ελδηαθεξόκελν 
 
ΠΛΖΡ.:  Γ. νπιηάλεο 
ΣΖΛ :    2313 322330 

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάζεζε ειέγρνπ θαη ππνγξαθήο ηζνινγηζκνύ νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

έηνπο 2022, 2023 (Τπεξεζίεο νηθνλνκηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ) (CPV:79212100-4), ζε 

εθαξκνγή ηνπ ΠΠΤΤ έηνπο 2022, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (Οξγαληθή κνλάδα έδξαο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη Οξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ»), πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο €10.000,00 κε ΦΠΑ (5.000,00€ εθηηκώκελε 

ζπκβαηηθή αμία γηα έλα (1) έηνο + 5.000,00€ αμία δηθαηώκαηνο παξάηαζεο γηα έλα (1) 

επηπιένλ έηνο) θαη  κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

 

              
ΥΔΣ.:  
1.  Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005  «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/2005).   

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3527/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 25/2007), άξζξν 31, παξ.2« νη ηζνινγηζκνί  πνπ  

ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003, ειέγρνληαη θαη ππνγξάθνληαη από δύν νξθσηνύο 

ινγηζηέο».  

3. O Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄134/18-6-2007). 

4. Ο λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

5. Ο λ.4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο –Νέα 

εηαηξηθή κνξθή- ήκαηα- Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρύζκηζε Θεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο, Μέξνο Γεύηεξν, Νέα εηαηξηθή κνξθή: Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ). 

6. O Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992(Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».  

7. O N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ). όπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.  
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8. Σελ ππ΄αξ. 19ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε/ζέκα 41ν /16-10-2018 (ΑΓΑ:ΧΟΡ4690Β1-ΦΔΠ) απόθαζε 
ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί επηθύξσζεο ηνπ πξαθηηθνύ ζύληαμεο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 6ε Έθηαθηε πλεδξίαζε/ζέκα 3ν /21-04-2022 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 
2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 
10. Ζ  ππ΄αξ. 16ε πλεδξίαζε/ζέκα 33ν/20-09-2022 (ΑΓΑ: ΦΗΕΖ4690Β1-9ΞΔ) απόθαζε ηνπ Γ.. 
ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  πεξί   έγθξηζεο   ζθνπηκόηεηαο θαη 
δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  γηα  ηελ  αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ   πνπ  αλαθέξεηαη  
ζην ζέκα. 
11. Ζ ππ΄ αξηζκ. 13226/14-09-2022  (ΑΓΑ:9ΔΠ846904Κ-842) ΚΑΔ:0439 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη   κε ππ΄ αξηζκ. 11727/14-09-2022 

(ΑΓΑ:ΦΖΥΤ4690Β1-ΡΛΔ) ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ».  

 
 
 
   
     Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θζάλνπλ ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (είηε δηα 
ππνβνιήο, είηε ηαρπδξνκηθώο),  απαξαίηεηα  κέρξη  θαη  ηελ Γεπηέξα  24-10-2022, έσο  14:00  
ζην  Γξαθείν Πξσηνθόιινπ  ηεο  Οξγαληθήο Μνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Διέλεο 
Εσγξάθνπ 2, 1νο όξνθνο, θηίξην Γηνίθεζεο. 
Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 25-10-2022,  ώξα 
11:00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ από ηελ Αξκόδηα Δπηηξνπή. 
 
     Καηά ηελ απνζθξάγηζε δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνί 
ηνπο εθόζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε.  
     Ζ ππνβνιή κόλν κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 
     Δλ ζπλερεία, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ζα πξνβεί ζηελ 
αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ θαη ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο, ην νπνίν 
θαη δηαβηβάδεηαη ζην Αξκόδην Όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο επηθύξσζε. 
 
    Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 
θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, 
ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 
 
Ζ ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €8.064,51 άλεπ Φ.Π.Α., 
ήηνη €10.000,00 κε Φ.Π.Α. [ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο αλέξρεηαη ζηα 
€4.032,26  άλεπ ΦΠΑ, ήηνη €5.000,00 κε ΦΠΑ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ 
έηνο ζην πνζό ησλ €4.032,26  άλεπ ΦΠΑ, ήηνη €5.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
24%]. 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 
 α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 
 β) ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
 γ) ζπλεηαηξηζκνί 
            δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ 
 Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενύηαη λα 
πξάμεη ηνύην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζύκβαζε εθόζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 
είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 
 
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο θαηαρσξήζεθε: 
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Α) ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 
Β) ζην δηαδίθηπν, ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηηο δηεπζύλζεηο (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr θαη www.gennimatas-thess.gr ζην πεδίν Πξνθεξύμεηο-
Γηαγσληζκνί.  
Γ) ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 
 
 Αθνινπζνύλ νη Δηδηθνί όξνη: 
                                                                  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
    Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξώ. 
 
Θα θαηαηεζνύλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δύν (2) αληίηππα (ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ) ζε εληαίν ζθξαγηζηό θάθειν, ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ 
έλδεημε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" θαη ην άιιν ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ. 
 
ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  
 
• Ζ ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα  
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξόζθιεζεο θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ απηήο. 
• Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο.  
• Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα. 
 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Ο   Α΄, ζα θαηαηεζεί 
θαη ππεύζπλε δήισζε όπσο εκθαλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. 
 
Όπσο επίζεο θαη Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη:  
α) ε πξνζθνξά κνπ πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ, β) 
δηαζέησ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, γ) ε πξνζθνξά ηζρύεη 
γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ δ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή ε) Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο 
ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, 
αθύξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο θαη ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηνπ Π Α Ρ Α Ρ Σ 
Ζ Μ Α Σ Ο   Α΄. 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κόλν ζην ζύλνιν ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από  
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
                                        
1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 
4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ), κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζρεηηθνύ  πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη κε 
ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. ηα 
ηηκνιόγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ ππεξεζηώλ κόλν ζε ΔΤΡΧ. 
 
2. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο. 
 
3. Ζ ζπλαθζείζα ζύκβαζε ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) 
επηπιένλ έηνο . 
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4. Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. O Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 
 
5. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο είλαη άκεζνο από ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 
6. Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ Δλδηαθεξόκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή ζύγθξηζεο 
κεηαμύ ηερληθά απνδεθηώλ ππεξεζηώλ.  
 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη: 
 
-Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα 
θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην από ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ απηό νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο.  
 
-Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από 
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειείηε ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηειείηε ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηώρεπζεο.  
 
-Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είζηε ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  
 
-Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ζαο ζε 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ζαο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη 
εμαθνινπζείηε λα παξακέλεηε εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξνύζαο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 
 
 
-Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από ΓΔΜΖ 
 
 
 
Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, είλαη ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ Αλαδόρνπ εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθύξσζεο απηήο κε απόθαζε ηνπ Γ.., θεξύζζεηαη έθπησηνο, ζύκθσλα κε 
ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηνπ 
επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν θπξώζεηο. 
7.Δθόζνλ ε ππεξεζία παξαθνινπζείηαη  από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ (ΦΔΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
ηεο Δ.Π.Τ., θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε Τπεύζπλε Γήισζε κε ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο  ζηελ 
ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην ηηκώλ). Ζ ππεξεζία δελ ζα δερζεί νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά αλώηεξε ησλ ηηκώλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ δήισζε. Δάλ ε ελ ιόγσ 
ππεξεζία δελ παξαθνινπζείηαη από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, απιώο ζα ην αλαθέξεηε ζηελ 
Τπεύζπλε Γήισζε. 
8. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηελ 16ε πλεδξίαζε/ζέκα 33ν/20-09-2022 
(ΑΓΑ: ΦΗΕΖ4690Β1-9ΞΔ)   απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
  
Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 
πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνζθνξάο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη 
Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη  
θαη λα ηα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 

http://www.epromy.gr/
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Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δηαηάμεηο (Ν.4412/2016), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 
 
Αθνινπζνύλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξόληνο, όπσο ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄.   
                                                           
 
                                                             Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.               
                                                  «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»    
                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                            
                                                 ΝΗΚΖΣΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄  
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
1. Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ, κε ζηόρν ηελ δηαθξίβσζε 

ηνπ θαηά πόζνλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ. 

 

2. Ο έιεγρνο έρεη ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

3. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 

κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, 

θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  

 

4. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζα θαηαξηηζζεί ε ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ, ε νπνία ζπλνδεύεη ηνλ 

ηζνινγηζκό θαη ζηελ νπνία ζπλνπηηθά ζα αλαθέξνληαη ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

πνπ αζθνύλ επίδξαζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα ππνβιεζεί ζην λνζνθνκείν  

ππνγεγξακκέλε από ηνπο δύν νξθσηνύο ινγηζηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπλ ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ  Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ 

έιεγρν κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκό εγγξαθήο ηνπ ζην κεηξών .Ο.Δ.Λ. 

 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Δηαηξηώλ 

Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ θαη λα κπνξνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, λα αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ κεηαμύ άιισλ θαη Ννζνθνκείσλ. 
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Ζ εγγξαθή απνδεηθλύεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βεβαίσζεο 

εγγξαθήο ζην Μεηξών .Ο.Δ.Λ.  

 

6. Ο έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη σξώλ ηεο Γηνηθεηηθήο 

Τπεξεζίαο, δειαδή από Γεπηέξα σο θαη Παξαζθεπή από 7.00 π.κ. κέρξη ηελ 15.00 κ. κ.  

 

7. Ο ειεγθηήο ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ απνγξαθή ηνπ ππάξρνληνο ζην Ννζνθνκείν αλαιώζηκνπ 

πιηθνύ (Τγεηνλνκηθνύ, Φαξκαθεπηηθό, Αληηδξαζηήξηα, Σξόθηκα θ.ιπ.) θαηά ηελ 31-12-2022 θαη 

31-12-2023 ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο .  

 

8. Υξόλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ειέγρνπ ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα 

ηε ρξήζε έηνπο 2022, νξίδεηαη ε  28ε Ηνπιίνπ 2023, θαη γηα ηε ρξήζε έηνπο 2023 ζε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο, νξίδεηαη ε 29ε Ηνπιίνπ 

2024. 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Ζ Όλνκα:  
Δπώλπκ
ν: 

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν  
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν  
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ  
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  
Οδό
ο 

 
Αξηζ
: 

 
ΣΚ
: 

 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax): 

 
Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο 
πξνζθνξάο κνπ: 

1)  Έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο 

2)  πκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» γηα ηελ αλάζεζε 
ειέγρνπ θαη ππνγξαθήο ηζνινγηζκνύ νηθνλνκηθήο ρξήζεο έηνπο 2022, 2023 (Τπεξεζίεο νηθνλνκηθνύ 
δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ) (CPV:79212100-4). 

3)  Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε  απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
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4)  Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

5) Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 
ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο, 

6)  Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε 
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από δηαγσληζκνύο, κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 
ηζρύ. 

7)  Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
75 ηνπ Ν.4412/2016. 

8)  Πιεξώ ηα θξηηήξηα επηινγήο, έηζη όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 
ηνπ Ν.4412/2016 
9) Γελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο καο Πξάμεηο Δπηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβίαζε ησλ 
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ (άξζξα 73 & 80 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

10)  Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
ηδίνπ Νόκνπ, ζε όπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κνπ δεηεζνύλ. 

 
                                                                                     Ζκεξνκελία:  
  
                                                                                           Ο/Ζ Γει……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπνγξαθή) 
 
                                                                                                                                                                                                       
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε 
έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ 
ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ 
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 
από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
 
 
Ζ αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη (γηα ηα λνκηθά πξόζσπα) από ηνλ 
εθπξόζσπν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, λνείηαη ν 
λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό 
εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα 
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. 
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