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Τπουργεϊο Τγεϊας 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Διεύθυνση Διοικητικού 
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ΘΕΜΑ  ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Ϋχοντας υπόψη 
1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 

1.1. του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες υμβάσεις Ϋργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγϊες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.2. του Ν. 3329/2005 (ΥΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό ύστημα Τγεϊας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περϊ Δημοσϊου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» 
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργεϊο Τγεϊας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
1.5. Σου Ν. 2955/2001 (Υ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομεϊων και λοιπών μονάδων υγεϊας των Πε..Τ. και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Υ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 
1.6. Σου Ν.3918/2011 (Υ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγεϊας και άλλες διατάξεις". 
1.7. Σου Ν. 4250/26-03-2014 (ΥΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών 

προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσϊου Σομέα". 
1.8. Σις διατάξεις του Ν.4782/9-3-2021(Υ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκσυγχρονισμός, απλοποϊηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισϊου των δημοσϊων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμϊσεις προμηθειών στους τομεϊς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεϊα’’ 

2. Σην με αρ. 37/20-05-2021 (θέμα 9ο), απόφαση Δ έγκρισης του πϊνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2021 και 
πιστώσεις 2022 

3. την με αρ. 61/07-01-2022 Θ.1 απόφαση Δ (ΑΔΑ: 99ΩΜ4690ΒΟ-3ΝΜ) του Γ. Ν. Ϊμφισσας περϊ έγκρισης Διαγωνιστικής 
Διαδικασϊας για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για 3 έτη (2021-2022-2023), 
(CPV: 79210000-9) στο Γ. Ν. Ϊμφισσας 

4. την Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης του Γ. Ν. Ϊμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α 164/19-01-2022 στο Βιβλϊο Εγκρϊσεων και 
Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ: 9ΛΨ34690ΒΟ-ΣΟ. 

5. Σις άμεσες ανάγκες της Τπηρεσϊας  

Προσκαλούμε 

Σην εταιρϊα «OLYMPIA ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε.» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών για 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για 3 έτη (2021-2022-2023), (CPV: 79210000-9) στο Γ. Ν. Ϊμφισσας, 
προϋπολογισθεϊσας δαπάνης 11.160,00€ συμπ. ΥΠΑ 24% (3.720,00€ συμπ. ΥΠΑ 24% κατ’ έτος). 
 
Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του Γ. Ν. Ϊμφισσας περιγράφονται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ) 
Η Πρόσκληση θα λάβει δημοσιότητα στο ΚΗΜΔΗ, ΔΙΑΤΓΕΙΑ, site 5ης ΤΠΕ και site Γ. Ν. Άμφισσας. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεϊ στο Γενικό Νοσοκομεϊο Άμφισσας στις  28-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 από την αρμόδια 
επιτροπή. 
Η τελευταϊα μέρα υποβολής προσφορών εϊναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 27-01-2022 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14.00 
Η προσφορά θα αποσταλεϊ με email στο log1@gnamfissas.gr , όπου θα πρωτοκολληθεϊ το κυρϊως σώμα του email με ευθύνη του 
αρμοδϊου υπαλλήλου, και θα περιλαμβάνει: 

1. Ηλεκτρονικό αρχεϊο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», ο οποϊος θα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο ανάδοχος επιθυμεϊ να συμμετέχει με φυσική παρουσϊα στο Διαγωνισμό  
1.2. Να δηλώνεται ότι, ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
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1.3.  Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με 
το (Παράρτημα II) 

2. Ηλεκτρονικό αρχεϊο με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή  
3. Ηλεκτρονικό αρχεϊο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», όπου τοποθετεϊται η οικονομική προσφορά. 

 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 την προσφερόμενη τιμή χωρϊς ΥΠΑ 
 το ποσοστό του ΥΠΑ 

 
 

– Ο – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ 

 

 
_____________ 

κ.α.α. 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΕΛΟΤ ΧΡΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2021, 2022, 
2023 

φμφωνα με το άρκρο 31 του Ν.3329/05 και το άρκρο 11 του Ν 3697/08 προβλζπεται ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων που ςυντάςςουν οι Δθμόςιεσ Μονάδεσ Τγείασ ςφμφωνα το Π.Δ. 146/03 από δφο (2) Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ.  

Ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τα πρότυπα που ζχουν υιοκετθκεί από το Εποπτικό υμβοφλιο 

του ΟΕΛ και τα οποία βαςίηονται ςτισ Αρχζσ των Διεκνϊν Ελεγκτικϊν Προτφπων ςε ςυνδυαςμό με διατάξεισ του άρκρου 31 

του Ν.3329/05 όπωσ ιςχφουν. Ο ζλεγχοσ κα διενεργθκεί με ςτόχο τθν διακρίβωςθ του κατά πόςον οι οικονομικζσ καταςτάςεισ 

του Νοςοκομείου απεικονίηουν με πλθρότθτα και ςαφινεια τθν οικονομικι κζςθ του Νοςοκομείου και τα αποτελζςματα των 

εργαςιϊν τθσ χριςθσ 2021-2022-2023. Θα εξετάςουμε τα βιβλία και τα ςτοιχεία εκείνα που τεκμθριϊνουν τα ποςά και τισ 

πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, κα εκτιμιςουμε τισ λογιςτικζσ μεκόδουσ που 

εφαρμοςτικαν και κα αξιολογιςουμε τθ γενικότερθ παρουςίαςθ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του Νοςοκομείου, κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται βεβαιότθτα ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Νοςοκομείου είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ λάκθ και παραλείψεισ.  

υνεπϊσ κα γίνει ζλεγχοσ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων που είναι οι προβλεπόμενεσ από το κεφ. 4 του ΠΔ 146/03 ιτοι:   

α) Σθν κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ.  

β) Σθν κατάςταςθ του λογαριαςμοφ Αποτελζςματα Χριςθσ.   

γ) Σθν κατάςταςθ του Λογαριαςμοφ τθσ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ.  

δ) Σον πίνακα Διάκεςθσ των Αποτελεςμάτων.  

ε) Σο προςάρτθμα του Ιςολογιςμοφ και των Αποτελεςμάτων Χριςθσ.  

φμφωνα με το άρκρο 27 του Ν. 3399/2007 και το άρκρο 11 του Ν. 3697/08 προβλζπεται ο ζλεγχοσ των Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων που ςυντάςςουν οι Δθμόςιεσ Μονάδεσ Τγείασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Πλθροφόρθςθσ από δφο Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. υνεπϊσ κα προβοφμε ςε ζλεγχο επί των οικονομικϊν καταςτάςεισ που είναι οι 

προβλεπόμενεσ από το ΠΔ 146 ιτοι:   

Α) Σθν κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ κζςθσ.  

Β) Σθν κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ επίδοςθσ.  

Γ) Σθν κατάςταςθ μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων.  

Δ) Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν.   

Ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων κα γίνει ςφμφωνα με τισ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ και τουσ κανόνεσ τθσ ελεγκτικισ που 

ακολουκεί το ϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν. Θα εξετάςουμε ςε δειγματολθπτικι βάςθ τα βιβλία και τα ςτοιχεία εκείνα 

που τεκμθριϊνουν τα ποςά και πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ αφενόσ μεν τθν εκτίμθςθ των λογιςτικϊν μεκόδων που εφαρμόςτθκαν και των ςθμαντικϊν 

εκτιμιςεων του αρμοδίου οργάνου και αφετζρου τθν αξιολόγθςθ τθσ γενικότερθσ παρουςίαςθσ των ςτοιχείων και 

πλθροφοριϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Αναλυτικότερα: 

Α. Διερεφνηςη και αξιολόγηςη τησ αποτελεςματικότητασ των εφαρμοζόμενων ςυςτημάτων εςωτερικοφ ελέγχου. 

Α.1  Εφαρμογι κανονιςμοφ με βάςθ και τθν υπάρχουςα οργάνωςθ των υπθρεςιϊν του  Νοςοκομείου. 

Α.2  Τλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και των αποφάςεων του  Τπουργείου Τγείασ ςε όλα τα 
ςτάδια. 

Α.3  Σρόποσ ανάκεςθσ ζργων-εργαςιϊν, μελετϊν και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ. 

Α.4  Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του  Νοςοκομείου  και ειδικότερα του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ οικονομικισ  διαχείριςθσ των ζργων. 

Α.5  Αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ διαδικαςιϊν βεβαίωςθσ των εςόδων. 

Β. ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΒΑΕΙ ΣΟΤ Π.Δ. 146/2003 

Β.1  Α Φάςθ (αρχικι απογραφι) 

Β.2  Β Φάςθ 

 Μεταφορά δεδομζνων δθμόςιου Λογιςτικοφ ςτθ γενικι Λογιςτικι ζλεγχοσ διαδικαςιϊν λογιςτικοποίθςθσ   

             αγορϊν – δαπανϊν - εςόδων με βάςθ τθν αρχι τθσ  αυτοτζλειασ των χριςεων. 
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Β.3  Επιβεβαίωςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων Ιςολογιςμόσ - Αποτελζςματα χριςθσ. 

Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

Γ.1  Πάγια και ζξοδα εγκαταςτάςεωσ. 

Γ.2  Αποκζματα 

Γ.3  Απαιτιςεισ 

Γ.4  Διακζςιμα 

Γ.5  Μεταβατικοί λογαριαςμοί Ενεργθτικοφ- Πακθτικοφ 

Γ.6 Ιδία Κεφάλαια –Κεφάλαιο 

 Αποτελζςματα εισ νζο 

 Επιχορθγιςεισ 

Γ.7  Προβλζψεισ 

Γ.8  Τποχρεϊςεισ 

 Ζλεγχοσ λογαριαςμοφ Προμθκευτϊν-Πιςτωτϊν 

 Ζλεγχοσ λογαριαςμοφ Τποχρεϊςεων από Φόρουσ – Σζλθ  

 Ζλεγχοσ λογαριαςμοφ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ  

 Ζλεγχοσ λοιπϊν Τποχρεϊςεων 

 Ζλεγχοσ τθσ ορκισ εφαρμογισ των κανόνων αποτίμθςθσ των αποκεμάτων και του προςδιοριςμοφ τθσ  

             τελικισ αξίασ των αποκεμάτων. 

Γ.9  Ζξοδα 

Γ. 10  Ζςοδα 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ κα ςυνταχκεί θ ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ, θ οποία ςυνοδεφει τον 
ιςολογιςμό και ςτθν οποία ςυνοπτικά κα αναφζρονται τα κυριότερα ςυμπεράςματα του ελζγχου που αςκοφν επίδραςθ ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

Γενικότερα, ο ζλεγχόσ κα περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που ακολουκοφνται, των εκτιμιςεων τθσ 
Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και γενικότερα, τθσ παρουςίαςθσ των δεδομζνων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

 

Ο δειγματολθπτικόσ χαρακτιρασ του ελζγχου και οι εγγενείσ περιοριςμοί κάκε ςυςτιματοσ λογιςτικισ απεικόνιςθσ και 
εςωτερικοφ ελζγχου, κακιςτοφν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμθ και ουςιϊδθ λάκθ και παραλείψεισ να παραμείνουν ςτθν 
αφάνεια.  

Βαςικόσ ςτόχοσ του ελζγχου είναι θ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ γνϊμθσ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων και όχι ο 
εντοπιςμόσ και θ αποκάλυψθ τυχόν αταςκαλιϊν ι παρατυπιϊν που ενδζχεται να ζχουν διαπραχκεί. Νοείται βζβαια ότι κα 
γνωςτοποιιςουμε ςτο Νοςοκομείο οποιαδιποτε τζτοια περίπτωςθ περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ.  

Η ευκφνθ για τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων κατά τρόπο που να απεικονίηει με πλθρότθτα και ςαφινεια τθν 
οικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα του Νοςοκομείου βαρφνει τθν Διοίκθςι του. Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ είναι ακόμθ θ 
υιοκζτθςθ των κατάλλθλων λογιςτικϊν αρχϊν, θ τιρθςθ των λογιςτικϊν βιβλίων κατά τρόπο ςφννομο και θ διαμόρφωςθ και 
εφαρμογι ενόσ επαρκοφσ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου το οποίο να διαςφαλίηει τθν εγκυρότθτα των παραγομζνων 
ςτοιχείων και πλθροφοριϊν και να αποκλείει τθν διάπραξθ ουςιαςτικϊν λακϊν ι παραλείψεων. 

Μετά τθν ουςιαςτικι ολοκλιρωςθ του ελζγχου αλλά πριν τθν ζκδοςθ τθσ ζκκεςθσ, κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο εγγράφωσ 
όλεσ εκείνεσ οι διαβεβαιϊςεισ τθσ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (5580 ΦΕΚ 1589/Β/2004) ςτα 
πλαίςια του διενεργοφμενου ελζγχου.  

Κατά τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων και πριν τθ ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ, κα πραγματοποιιςουμε ζλεγχο των 
παραςτατικϊν και κα επιβεβαιϊςουμε τθν εφαρμογι των ορκϊν λογιςτικϊν μεκόδων. 

Ο ζλεγχοσ τθσ απογραφισ λιξεωσ των χριςεων, κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςχετικά από το Τπουργείο 
Τγείασ. 
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Ο ζλεγχοσ κα περιλαμβάνει: 

Σθ δειγματολθπτικι ςυμμετοχι ςτθν διενζργεια φυςικισ απογραφισ ςε υλικά, φάρμακα, μθχανιματα και ανταλλακτικά. Θα 
προςυπογράψουμε τα απογραφικά δελτία του τμιματοσ, ςτθν απογραφι του οποίου κα ςυμμετάςχουμε. 

Θα υπάρξει ςυμμετοχι ςτισ φυςικζσ απογραφζσ που διεξάγονται ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ. Η ςυμμετοχι αφορά ςτο 
δειγματολθπτικό ζλεγχο των απογραφόμενων υλικϊν, απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτα πλαίςια του επιςτθμονικοφ ελζγχου 
και τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων μασ. 

Ο δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ κα διεξαχκεί τόςο ςτισ κεντρικζσ αποκικεσ όςο και ςτα τμιματα. Μετά το τζλοσ των απογραφϊν 
κα ελεγχκεί εάν οι καταςτάςεισ απογραφισ είναι υπογεγραμμζνεσ από τισ επιτροπζσ απογραφισ και εάν αναγράφεται θ 
θμερομθνία και ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ καταμζτρθςθσ και κα  υπογράφουν οι καταςτάςεισ απογραφισ κάτω από τισ 
υπογραφζσ τθσ επιτροπισ. Μετά τον προςδιοριςμό των διαφορϊν απογραφισ κα ελεγχκοφν οι περιπτϊςεισ όπου 
παρουςιάηονται ςθμαντικζσ διαφορζσ, προκειμζνου να διορκωκοφν τα ανκρϊπινα λάκθ που προζρχονται από πικανζσ 
λανκαςμζνεσ καταχωριςεισ. Οι περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε ανκρϊπινο λάκοσ κα επιςθμαίνονται. 

Μετά τθν ζγκριςθ των διαφορϊν απογραφισ από το Δ.. του Νοςοκομείου κα ελεγχκεί αν ζχει γίνει ςωςτι καταχϊρθςθ των 
διαφορϊν απογραφισ ςτισ διαχειρίςεισ και θ προςαρμογι των λογιςτικϊν υπολοίπων προσ τα φυςικϊσ καταμετρθμζνα. 

Επίςθσ κα περιλαμβάνει: 

Σθν ορκι εφαρμογι των κανόνων αποτίμθςθσ και του προςδιοριςμοφ τθσ τελικισ αξίασ των αποκεμάτων. 

Σθν ορκι μεταφορά των υπολοίπων από τθ μία χριςθ ςτθν άλλθ. 

Σον ζλεγχο, δειγματολθπτικά, τθσ ορκισ τιρθςθσ των διαδικαςιϊν ωσ προσ τισ αγορζσ, τισ ενταλματοποιιςεισ, τισ πλθρωμζσ, τθ 
βεβαίωςθ και τθν είςπραξθ των νοςθλίων. 

Σον ζλεγχο ιςοηυγίων και λογαριαςμϊν και ειδικότερα οι κρίςιμοι λογαριαςμοί, που ζχουν ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ του 
κόςτουσ και των εςόδων. 

Σισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ αυτζσ ςυντάςςονται βάςει τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, όπωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε και τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ. 

 

 

ΤΝΘΕΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

1. Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν του ϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν και να μποροφν 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, να αναλαμβάνουν τον ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων μεταξφ 
άλλων και Νοςοκομείων. Η εγγραφι αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ βεβαίωςθσ 
εγγραφισ ςτο Μθτρϊο .Ο.Ε.Λ. 

2. Να διακζτουν άδεια λειτουργίασ από τον .Ο.Ε.Λ.  
3. Να ζχουν τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςτον ζλεγχο ιςολογιςμϊν και οικονομικϊν καταςτάςεων ςε φορείσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ ιδιωτικοφ ι δθμόςιου τομζα. Να κατατεκοφν ςχετικοί Ιςολογιςμοί που ζχουν ελεγχκεί και υπογραφεί από τον 
προςφζροντα. 

4. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να  διακζτουν ομάδα εκτζλεςθσ ζργου αποτελοφμενθ τουλάχιςτον από δφο 
Ορκωτοφσ Λογιςτζσ που ζχουν υπογράψει με τθν ιδιότθτα αυτι Ιςολογιςμοφσ φορζων Μονάδων Τγείασ, τουλάχιςτον τα 
τελευταία τρία χρόνια. Σαυτόχρονα κα πρζπει να γίνει αναφορά ςτον αρικμό εγγραφισ τουσ ςτο μθτρϊο .Ο.Ε.Λ. Φ6.1 11/ 15 
Κωδικόσ ΤΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II (ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ) 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρϊβεια των στοιχεϊων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεϊ να ελεγχθεϊ με βάση το αρχεϊο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνϊα γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτϊου Σαυτότητας:  Σηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης Σαυτότητας :  

Σόπος Κατοικϊας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομεϊου (Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρϊζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 
α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης 
…………………………. 

β) Ϋχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς 
στους φορεϊς που εϊμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις. 

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσϊδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδϊκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016,δηλαδή για:i) υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορϊζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαϊσιο 2008/841/ΔΕΤ του 
υμβουλϊου της 24ης Οκτωβρϊου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκϊα, 
όπως αυτή ορϊζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περϊ καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποϊα ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϋκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ϋνωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαϊσιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλϊου της 22ας Ιουλϊου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκϊας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορϊζεται στην κεϊμενη νομοθεσϊα ή στο εθνικό δϊκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασϊα των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϋκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποϊα κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορϊζονται, αντιστοϊχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαϊσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλϊου της 13ης Ιουνϊου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατϊας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργϊα ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορϊζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποϊηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατϊας, όπως αυτές 
ορϊζονται στο άρθρο 1 της Οδηγϊας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϋκού Κοινοβουλϊου και του υμβουλϊου της 26ης Οκτωβρϊου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποϊησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποϊηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατϊας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποϊα ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσϊα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), vi) παιδική εργασϊα και άλλες μορφές εμπορϊας ανθρώπων, όπως ορϊζονται στο άρθρο 2 της Οδηγϊας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϋκού 
Κοινοβουλϊου και του υμβουλϊου της 5ης Απριλϊου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορϊας ανθρώπων και για την 
προστασϊα των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαϊσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλϊου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποϊα ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσϊα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δεν έχω καταδικασθεϊ με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδϊκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και 
διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαϊρεσης, της απάτης, της εκβϊασης, της πλαστογραφϊας, της ψευδορκϊας, της 
δωροδοκϊας και της δόλιας χρεωκοπϊας. 

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης 

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασϊα εξυγϊανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχεϊριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασϊα προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας 
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εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 
ζ) εϊμαι εγγεγραμμένος στο οικεϊο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου εϊναι     ………………………………..   με πιστοποϊηση του αρμόδιου 
φορέα. 
 

η) κατέχω τις απαραϊτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσϊες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντϊστοιχων 
υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποϊηση των εργασιών. 

θ) σε περϊπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϋόντος, θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο, που να πληροϊ τους όρους και τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση. 

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περϊ προστασϊας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασϊας που ισχύουν 
στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεϊ η σύμβαση. 

ια) εϊμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεϊ και χωρϊς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 
πληροφορϊες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . 

 
ιβ)το ΥΕΚ ή καταστατικό σύστασης της εταιρεϊας εϊναι   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ιγ) το ΥΕΚ ή καταστατικό νόμιμής εκπροσώπησης της εταιρεϊας εϊναι (4)  ………………………………………………………………………….. 
 

 
Ημερομηνϊα:       /        /            

Ο – Η Δηλ. 
 

(Τπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολϊτη ή Αρχή ή η Τπηρεσϊα του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αϊτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνεϊται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρεϊται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαϊτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορϊσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρϊτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρεϊται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) ε περϊπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχϊζεται στην πϊσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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