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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
      Γ.Ν. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ    ∆Σ/  676 /09-07-2018 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ» 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΥΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ   
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 79212300-6 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ  ΤΙΜΗΣ [ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ ] 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.840,00€ / 7.935,00€ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ»- ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

Α∆ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

 

 

 

 

1.  Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
1.2 Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007).  
1.3 Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» . 

1.4 Τις διατάξεις του Ν. 4025/2011, άρθρο 25 (ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011), σχετικά µε «Εσωτερικό έλεγχο στις µονάδες υγείας».  

1.5 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».  
1.6 Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις»  
1.7 Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα . 
1.8  Τις διατάξεις του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ: 74/τ.Α /2018) ‘’Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις’’, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µετά την 
δηµοσίευση του Ν. 4542/18  ( ΦΕΚ: 95/τ.Α/2018) ‘’ Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας 
Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού 
Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών 
στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.’’. 
 
2. Τις αποφάσεις:  
2.1 Την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των 
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007).  
2.2 Τον µε αρ. ∆Σ/7/04-04-2012 – εκτός ηµερησίας Β’ Α∆Α: Β4ΛΘ4690ΒΝ-ΣΓΝ εγκεκριµένο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του 
Γενικού Νοσοκοµείου Λειβαδιάς ( κεφάλαιο 1 – άρθρο 5). 

2.3 Tην µε αρ. 12/24-05-2018 (θέµα 2ο)  Α∆Α: ΩΖΟΟ4690ΒΝ-ΙΑΥ απόφαση του   ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. 

Θηβών µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου Εσωτερικού Ελεγκτή στο Νοσοκοµείο 



ΑΔΑ: ΩΔΧΦ4690ΒΝ-7ΒΕ



ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 
∆ιακήρυξη αρ. ∆Σ/676 /09-07-2018 για Παροχή Υπηρεσιών  Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

2 

Λιβαδειάς . 

2.4 Την µε αρ. 769/29-05-2018 Α∆Α: ΨΩ4Β4690ΒΝ-Β5∆ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης  του Νοσοκοµείου 

Λιβαδειάς για Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σε αυτό, µετά από την ολοκλήρωση συνοπτικού διαγωνισµού. 

 Π  Ρ Ο  Κ  Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό  µε γραπτές- έντυπες σφραγισµένες προσφορές για την «παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή για τις ανάγκες του  
Γ.Ν. Λιβαδειάς»  µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόµενης τιµής  για ένα χρόνο. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης   
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

07-08-2018 
 

Ώρα: 14:30π.µ. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

08-08-2018 
 

Ώρα: 09:30π.µ. 

 Προσφορές  που  κατατίθενται  µετά  την  παραπάνω  ηµεροµηνία  ,  είναι  εκπρόθεσµες  και  επιστρέφονται  από  την  Υπηρεσία   
που   διενεργεί   το  διαγωνισµό.  

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του τµήµατος Προµηθειών της Αναθέτουσας αρχής από αρµόδια επιτροπή. 
1.    Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, 
που  απαραίτητα  θα  πρέπει  να  έχουν  νόµιµο  παραστατικό  εκπροσώπησης.  
 
2 .   Αναθέτουσα αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς» (στο εξής Νοσοκοµείο) 
Η διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής είναι: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ            : Τέρµα Αγ.Βλασίου   ΤΚ 32100, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ  

Τηλέφωνο                                              : 2261084267 (Γραφείο ∆ιαγωνισµών)  

FAX                                                       : 2261084246 (Γραφείο ∆ιαγωνισµών)  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο                        :diag@levadiahospital.gr 

3.    ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. 11) του 
Ν.4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων 
των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης.  Επιπλέον το δικαίωµα 
συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 
Για τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς υπό µορφή ενώσεων ή προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν 
συγκεκριµένη νοµική µορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016). 
Εφόσον όµως η ανάθεση της σύµβασης γίνει σε ένωση ή σύµπραξη οικονοµικών φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης 
(άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, 
Ν. 4412/2016). 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι υποψήφιοι ελεγκτές που είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του 
Υπουργείου Οικονοµικών για τις µη εισηγµένες στο  Χρηµατιστήριο Αθηνών ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που 
προβλέπονται για τους υποψήφιους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµικών.  
 
5. Το  πλήρες  κείµενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτηµένο:  

Α ) Ιστοσελίδα 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/2014/ByOrg.aspx   

Β) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Πρόγραµµα ∆ιαύγεια  :  https://et.diavgeia.gov.gr/  

Γ)Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  :  http://www.eprocurement.gov.gr 

∆) Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς: www.levadiahospital.gr  

6. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥ∆ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986 
(Α' 75)    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.    Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους  σύµφωνα  µε  τα  άρθρα  91 -97  
του  ν.4 4 12/ 20 16 ,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  από  το  άρθρο  1 0 7  του  Ν .  4 4 97 /20 17  .Συγκεκριµένα, µέσα σε  
καλά σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

•       Τη λέξη προσφορά 
•       Την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής: Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς. 
•       Τον τίτλο της διακήρυξης 
•       Τον αριθµός της διακήρυξης 
•       Την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 
•       Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
2.     Μέσα στον κλειστό  κυ ρίως φάκελ ο  της  προσφοράς  τοποθετού ν ται: 
�       Κλειστός  υποφάκελος  µε  την  ένδειξη  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  , στον οποίο θα εσωκλείονται,  ΣΕ  ∆ΥΟ  
ΑΝΤΙΤΥΠΑ     (πρωτότυπο   και   αντίγραφο)      τα δικαιολογητικά συµµετοχής    που αναφέρονται στο  άρθρο  2 παράγραφος 1η   της 
παρούσας διακήρυξης. 
�       Κλειστός  υποφάκελος  µε  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  , στον οποίο τοποθετούνται  ΣΕ  ∆ΥΟ   ΑΝ ΤΙΤΥΠΑ  
(πρωτότυπο και  αντίγραφο)     , τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, οµαδοποιηµένα όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2η   

της παρούσας διακήρυξης 
�       Κλειστός   υποφάκελος   µε   την   ένδειξη   « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ,  στον  οποίο  τοποθετούνται,   ΣΕ    ∆ΥΟ  
ΑΝΤΙΤΥΠΑ  (πρωτότυπο και  αντίγραφο)     , τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3η   της 
παρούσας διακήρυξης . 

3. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του, η οποία 
µονογράφεται από τον προσφέροντα. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυµφωνίας 
αυτών. 

4. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι (∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) καθώς και οι φάκελοι 
των πιθανών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα είναι σφραγισµένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
5. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και   µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
 
6. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία  υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
7.    Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. 
 
8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση 
στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 
αξιολογηθούν. 
 
9. Σε περίπτωση συνυποβολής  µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.  Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
 
10.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µoνογραµµένη από τον προσφέροντα. 
 
11.  Η προσφορά   απορρίπτεται   όταν   αυτή περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν  επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση,  ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συµπλήρωση της σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
12.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης. 
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Το Τ.Ε.Υ.∆ υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα. Ως  εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα ,νοείται ο νόµιµος  
εκπρόσωπος αυτού ,όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της  
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για  
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψη σύµβασης. Είναι δυνατή ,µε µόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην  
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού ,διευθυντικού ή εποπτικού  
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 79Α του ν.4497/2017 . 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

 
1.ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαµβάνονται, επί ποινής απόρριψης,   σε πρωτότυπο και 

αντίγραφο τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
A Συµπληρωµένο το τυποποιηµένο  έντυπο «Τ.Ε.Υ.∆» επί ποινή αποκλεισµού , σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄της 

παρούσας διακήρυξης,  όπως προβλέπεται  στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το 
άρθρο 107 του Ν. 4497/2017   και  εγκρίθηκε  µε την µε αρ. 158/2016 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3698/16-11-16. Το «Τ.Ε.Υ.∆»  
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της  Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
Το  πρότυπο ΤΕΥ∆  έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
 
  B Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75)   όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Οι υποψήφιοι ελεγκτές που είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών για τις µη  
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τους 
υποψήφιους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµικών   
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
ακύρωση - µαταίωση του διαγωνισµού. 
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
7. Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. 
8.∆εν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε το Νοσοκοµείο, είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ 
αίµατος ή εξ’ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού. 
  9. ∆εν έχουν οποιαδήποτε επαγγελµατική ή άλλου είδους σχέση µε λογιστική εταιρεία ή εταιρεία πληροφορικής του Νοσοκοµείου µας. 

Γ Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους σύµφωνα µε την περ. (δδ) 
του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016. 

∆ Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 

Στον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαµβάνονται επίσης, επί ποινής απόρριψης,  επικυρωµένα  ή  σε  
ευκρινή  φωτοαντίγραφα  σύµφωνα µε τον νόµο 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1, τα παρακάτω: 

 
α. Απαιτούµενα  δικαιολογητικά επί ποινή απόρριψης : 

1 Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Θετικών ή Θεωρητικών Επιστηµών από εκπαιδευτικό Ίδρυµα της ηµεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισµένο 
της αλλοδαπής. 
 2 Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε τµήµα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή σε αντίστοιχο τµήµα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής 

εταιρείας η οποία παρέχει αυτού του είδους τις συµβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. 
 3 Οι υποψήφιοι ελεγκτές θα πρέπει να είναι ενταγµένοι στο µητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών για τις µη εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις µε την προσκόµιση σχετικού επικαιροποιηµένου πιστοποιητικού ή πιστοποιηµένοι 
Εσωτερικοί Ελεγκτές του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών / ∆ιεθνών Οργανισµών. 
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4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, , όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 ,στην 
οποία να δηλώνεται ότι:  

i. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβε γνώση, 
ii. δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 

iii. δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή της σε διαγωνισµό, 
iv. ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας, 
v. ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το 

∆ηµόσιο Τοµέα, 
vi. ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
 

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: 
I. δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε το Νοσοκοµείο, είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω

εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού, 
II. δεν παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συµφέροντα προς το Νοσοκοµείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους 

δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκοµείου. 
III. δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόµοια διαδικασία που 

προβλέπεται από τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, 
IV. δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, 
V. δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, µε βάση απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου, 

VI. έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, 
VII. δεν έχουν οποιαδήποτε επαγγελµατική ή άλλου είδους σχέση µε λογιστική εταιρεία ή εταιρεία πληροφορικής του Νοσοκοµείου µας 
 

Όσοι από τους   συµµετέχοντες   διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα, οφείλουν να τα προσκοµίσουν στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
για να συνεκτιµηθούν: 

 
Β. Συνεκτιµώµενα 
 

1. Τίτλοι πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών (CIA/CICA κλπ) 

2. Τίτλοι πιστοποίησης εξωτερικών ελεγκτών ACCA, διετές επαγγελµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου εκπαίδευσης σώµατος 
ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. 

3. Καλή γνώση ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

4. Εµπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συµβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία. 

5. Αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατάρτιση ή και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή και στην ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων. 

6. Αποδεδειγµένη εµπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείµενα (π.χ. λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.α.) 

7. Παρακολούθηση σεµιναρίων σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. 

8. Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούµενη από αναγνωρισµένο οργανισµό ή βεβαιούµενη µε υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται µε τα σχετικά πιστοποιητικά. 
 

2.ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται   ΣΕ ∆ΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ   (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), τα παρακάτω 
τεχνικά στοιχεία: 
Επί ποινή απόρριψης ζητούνται: 

 
i. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες   και τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης 

διακήρυξης, µε πλήρη αναλυτική περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών  και των  τεχνικών περιγραφών αυτών, 

σε ανταπόκριση - παραποµπή και αντιστοιχία (ανά κεφάλαιο και παράγραφο),  µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. 

 
ii. Συµπληρωµένα  και υπογεγραµµένα  τα  φύλλα  Συµµόρφωσης   των  τεχνικών προδιαγραφών και  των ειδικών όρων  όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στο - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης διακήρυξης,   µε ένα προς ένα όλα τα αναγραφόµενα και µε την ίδια σειρά. 
 
 

 Σε  περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία  της  προσφοράς   δεν είναι  δυνατόν , λόγω του  µεγάλου  όγκου , ν α  τοποθετηθούν  
στον   κυρίως   φάκελο,   τότε   αυτά   συσκευάζονται   ιδιαίτερα   και   ακολουθούν   τον   κυρίως   φάκελο   µε   την   ένδειξη  
 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές  ενδείξεις  του  κυρίως φακέλου . 

 

 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία 
των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 
γνωµοδότησης της Επιτροπής 

 
3.ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απόρριψης, συµπληρωµένο τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς  ΣΕ ∆ΥΟ 
ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ) σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι οικονοµικές  προσφορές δίδονται επί ποινή αποκλεισµού αποκλειστικά σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο  δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

 
Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 
υπηρεσία. 

 
Υπηρεσία η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή 
κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. 
 

Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές  δύναται να απορριφθούν  από την Αναθέτουσα Αρχή µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία , εκ µέρους του 
συµµετέχοντα Οικονοµικού Φορέα, δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του ν. 4412/16. 

 
Τα δηµόσια έγγραφα της προσφοράς   µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα 

µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική 
γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) επικυρωµένη   είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας  είτε 
από πρόσωπο κατά το νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 1 &  3  του  ν.  4250/2014και  άρθρο  
80  του  ν.4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  από  το  άρθρο  107  του  Ν.  4497/2017). Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν 
χρειάζονται βεβαίωση   του γνησίου της υπογραφής και φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήµατος από την 
ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την 
επόµενη ηµέρα της διενέργειας του  ∆ιαγωνισµού. 

 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί εγγράφως και εγκαίρως από την Αναθέτουσα Αρχή και πάντως πριν από τη λήξη 
ισχύος των, κατ’ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστηµα ίσο µε την αρχική διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

 
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι  η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία   περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν 
τις προσφορές τους και  αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν  Ενστάσεις   υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή  τους στην 
ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). ).  Ειδικά τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους  στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας  είτε από πρόσωπο κατά το νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 
Τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου των προσφεροµένων ειδών µε τεχνικό περιεχόµενο στα οποία γίνονται παραποµπές 
στο Φύλλο Συµµόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 
ελληνική. 
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Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική  γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 5  ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες  να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές   εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 

- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου  Χρηµατικού ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

� Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% 
της συνολικής αξίας της «Υπηρεσίας» µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

Υπόδειγµα  περιλαµβάνεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 
�     Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους. 
� Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον τρεις (3) µήνες  επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της 

Σύµβασης 
� Η  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης   καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  
περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες του  Γ.Ν.  θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του Γ.Ν. Λιβαδειάς. 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς ΦΠΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

 
9.840,00€ 

 
7.935,00€ 

 

Ο Ανάδοχος  υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις :  
1) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ σύµφωνα µε τον Ν.4013/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016. 
2) Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί της ανωτέρω α’κράτησης 
3) ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί της ανωτέρω α’ κράτησης 
4) 2%   υπέρ   οργανισµών   Ψυχικής   Υγείας σύµφωνα µε τον Ν. 3580/2007 
5) Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν.4172/2013. 
6) 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (άρθρο 350 παρ. 3 Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/2017) 
7) Χαρτόσηµο    3%         επί    της    ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 
8) ΟΓΑ  χαρτοσήµου  20%  επί  της  ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 
9) Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προµήθεια υπηρεσιών ισχύει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
10)       Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
 
Όλα τα τµήµατα της παρούσας Σύµβασης, παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του Έργου/ προµήθειας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα και όχι πέρα των εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου και βάση των 
νοµίµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
κ.λ.π.) και µετά από έγκριση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
Τα τιµολόγια θα εκδοθούν επ΄ ονόµατι του Νοσοκοµείου και θα βαρύνουν τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του.    
 

ΑΡΘΡΟ 9  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σε ευρώ  
και η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο  µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 
µε βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.       

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η αναθέτουσα αρχή µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των   αποτελεσµάτων του διαγωνισµού   διατηρεί το δικαίωµα: 

Να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού µετά από αιτιολογηµένη απόφασή της  σύµφωνα µε το άρθρο 106 του 
ν. 4412/2016. 

 
Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης 
σύµφωνα µε το άρθρο 106 του ν. 4412/2016. 

 
Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών δηλαδή προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου  συλλογικού οργάνου και 
παρουσία  αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης,  η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 
διαστήµατος  από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 
4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την    κοινοποίηση της ένστασης   η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα 
µε το άρθρο 376 παράγραφος 11.Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει  σε  κάθε 
περίπτωση πριν  την  καταληκτική  ηµεροµηνία  υποβολής  προσφορών .Με  την άπρακτη πάροδο  των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού 

ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή  µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
ΑΡΘΡΟ  12  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων    ή των νοµίµως  εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν 
γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς. 

 
Τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχουν ως εξής: 

 
� α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίσης από τα µέλη του οργάνου. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται που ορίζεται  από την ειδική πρόσκληση του Αρµοδίου οργάνου. 

� β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων 
της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης 

 
Το  αρµόδιο  όργανο  µπορεί  κατά  τη  διάρκεια  του  σταδίου  αυτού  να  ζητήσει  διευκρινήσεις  από  τους  διαγωνιζοµένους  επί  των 
υποβληθέντων στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.4412/2016 
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� γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών,   µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται έπειτα από την ειδική πρόσκληση του 
Αρµοδίου οργάνου και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω 
στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών  προσφορών µπορούν να γίνουν σε 
µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 4  του άρθρου 117 ν. 4412. 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση   του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται   
στους προσφέροντες . 

 
ΑΡΘΡΟ  13  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ανάδοχος   της προµήθειας θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά  
βάσει της τιµής .  Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ  14  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» 

Μετά και την αποσφράγιση των  Οικονοµικών προσφορών των οικονοµικών φορέων που έγιναν αποδεκτοί σε όλα τα προηγούµενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης και την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών,  ανακηρύσσεται   µετά από σχετική απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου     περί έγκρισης των επιµέρους σταδίων του διαγωνισµού,     ο   “Προσωρινός Ανάδοχος” της δηµόσιας σύµβασης .  

Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως  τον  “Προσωρινό Ανάδοχο” να υποβάλλει, εντός  είκοσι ηµερών  (20) από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης  σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν 4250/2014  όλων  των παρακάτω  δικαιολογητικών ως αποδεικτικά µέσα για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
σύµφωνα µε το άρθρο 103  του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 . 

Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύµφωνα µε το άρθρο  79 του 
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 79Α του ν.4497/2017 οι οποίες προήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 σύµφωνα µε το άρθρο 104 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 
το άρθρο 107 του ν. 4497/2017. 

 
Τα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά µέσα προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης 
και είναι τα εξής: 

 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου   το οποίο να είναι σε ισχύ και κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή   του κράτους –µέλους     ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ο  εν  λόγω  οικονοµικός  
φορέας  από    το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 
Η υποχρέωση προσκόµισης  του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα παρακάτω πρόσωπα: 
• Στις  περιπτώσεις  εταιριών  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιριών  και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., 

Ε.Ε.) κατατίθεται   και για τους διαχειριστές. 
•       Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται   για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και για όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
•       Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών για τα µέλη του ∆.Σ. 

2.    Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ΓΕΜΗ µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονοµικού φορέα σ’αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους, το οποίο θα είναι εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό  κατά  
περίπτωση  Φ.Ε.Κ.,  ή  επικυρωµένο  αντίγραφο  ή  απόσπασµα  του  καταστατικού.  Στοιχεία  και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, 
το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική 
µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 
4. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία της διοικητικής περιφέρειας εγκατάστασής 
του ή ηλεκτρονικά από το taxis net, όπου θα φαίνεται ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει υπαχθεί σε 
ρύθµιση και η οποία είναι εν ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

5.    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από  αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική Αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο συµµετέχων είναι 
ενήµερος κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία 
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση του συµµετέχοντος µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας . 

Αν το κράτος –µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό  µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη-µέλη  ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη   
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βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερόµενου  ενώπιον  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό  
ανάδοχο να τα προσκοµίσει  ή  να  τα  συµπληρώσει  εντός  πέντε (5)  ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, η προσφορά του   
προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής,  χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

 
Αν  ο προσωρινός  ανάδοχος  δεν υποβάλει  στο  προκαθορισµένο  χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών,  η προσφορά του  προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται οµοίως στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο   της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας , 
είτε κατακύρωσης της σύµβασης.  Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης του από το αποφαινόµενο όργανο   της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ  15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως  την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα  αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ηµέρες   (20)   από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,   απορρίπτεται η προσφορά του , και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Υπογράφεται και από τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη, περιλαµβάνει 
όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 

Σχέδιο της σύµβασης περιλαµβάνεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. 
α.  Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  
β.  Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ.  Τα στοιχεία της υπηρεσίας. 
δ.  Την προσφερόµενη τιµή. 
ε.  Τις τεχνικές προδιαγραφές της παρεχόµενης υπηρεσίας. 
στ.  Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.  
ζ.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 η.  Τον τρόπο πληρωµής 
θ.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (άρθρο 202 ν. 4412/16) όταν: 

α.  Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες. 
β.  Παραλήφθηκε οριστικά η υπηρεσία. 
γ.  Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις. 

        H διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα (1) έτος και θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου 
δύναται µονοµερώς µε απόφασή του, την οποία θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο ένα (1) µήνα πριν τη λήξη, να παρατείνει την παραπάνω σύµβαση για 
τρεις (3) µήνες µε τους ίδιους όρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, την απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  (κατευθυντήρια 
οδηγία 22) και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 

Αρµόδιο όργανο για να εισηγείται και για ζητήµατα τροποποίησης των συµβάσεων προµηθειών σύµφωνα µε το άρθρο 132 µε την  
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επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016 είναι η Επιτροπή της περίπτωσης β) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ιδίου νόµου πως αυτό τροποποιήθηκε µε τον ν. 4497/17. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά  και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου όταν συντρέχουν µία ή 
περισσότερες περιπτώσεις  οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 203 τουν. 4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 19  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας  θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 216 του ν.4412/2016. 
Η παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 219  του ν.4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή  µπορεί, υπό της προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις να καταγγείλει  µονοµερώς µια δηµόσια σύµβαση κατά την 
διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016. 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως µέλος της τριµελούς επιτροπής ελέγχου του Νοσοκοµείου οφείλει να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 
1.Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου 

•       Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων νοσοκοµείου. 
• Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές α)της γενικής λογιστικής, β)του δηµόσιου λογιστικού 

και γ) αναλυτικής λογιστικής. 
•       Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών µηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων (µηνιαία οριστικά 

ισοζύγια) στις τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι: α)Γενικής λογιστικής, β)∆ηµόσιου λογιστικού και 
γ)Αναλυτικής λογιστικής. 

•       Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net. 
• Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρµακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών 

διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. 
•       Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων. 
•       ∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
•       Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων. 

 
2.∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης. 

•       Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων του νοσοκοµείου και της         
διασύνδεσης αυτών τόσο µεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και µε το πρόγραµµα του διπλογραφικού συστήµατος.  

• Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, µετά από δειγµατοληπτικούς ελέγχους την εύρυθµη 
λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστηµάτων του νοσοκοµείου: 

•       Υποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου – υλικών Ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίµων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 
•       Υποσύστηµα µητρώου παγίων. 
•       Υποσύστηµα κίνησης ασθενών – τιµολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων – απογευµατινών ιατρείων – Τ.Ε.Π. 
•       Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών – απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 
•       Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών – ιατρικός φάκελος ασθενών. 
•       Υποσύστηµα προµηθευτών. 

3.∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος. 
Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: 

•       Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των οικονοµικών συναλλαγών του µήνα αναφοράς. 
• Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του 

δηµοσίου λογιστικού της αναλυτικής λογιστικής. 
•       Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του 

προυπολογισµού του νοσοκοµείου. 
•       Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. 
•       Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους. 

4.Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου 
Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, σχετικής µε τα προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο – 
καταγραφή εκκρεµοτήτων – προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών. 

5.Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. 
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση των Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα. 



ΑΔΑ: ΩΔΧΦ4690ΒΝ-7ΒΕ



ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 
∆ιακήρυξη αρ. ∆Σ/676 /09-07-2018 για Παροχή Υπηρεσιών  Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

12 

 
 
6.Κάθε άλλη διάταξη ή οδηγία που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετική µε τις υποχρεώσεις των 
εσωτερικών  ελεγκτών. 

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου    

Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως µέλος της τριµελούς επιτροπής ελέγχου του 
Νοσοκοµείου οφείλει να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 

   

1. Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων νοσοκοµείου ΝΑΙ   

2. Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές 
α)της γενικής λογιστικής, β)του δηµόσιου   λογιστικού και γ) αναλυτικής 
λογιστικής. 

 

 

ΝΑΙ 

  

3. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών µηνιαίων 
οικονοµικών καταστάσεων (µηνιαία οριστικά  ισοζύγια) στις τρεις εφαρµογές του 
διπλογραφικού συστήµατος ήτοι: α)Γενικής λογιστικής, β)∆ηµόσιου λογιστικού και 
γ)Αναλυτικής λογιστικής 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

4. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που 
συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net 

 

ΝΑΙ 
  

5. Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις 
φαρµακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και 
σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. 

 

 

ΝΑΙ 

  

6. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων. ΝΑΙ   

7. ∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 

ΝΑΙ 
  

8. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων. ΝΑΙ   
 

 

Β.∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης. 

   

Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών 
υποσυστηµάτων του νοσοκοµείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο µεταξύ τους 
όπου απαιτείται όσο και µε το πρόγραµµα του διπλογραφικού συστήµατος. 
Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, µετά από 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους την εύρυθµη λειτουργία των κάτωθι βασικών 
υποσυστηµάτων του νοσοκοµείου: 

   

1. Yποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου – υλικών Ιατροβιοτεχνολογίας – 
αναλωσίµων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 

 

ΝΑΙ 
  

2. Υποσύστηµα µητρώου παγίων ΝΑΙ   

3. Υποσύστηµα κίνησης ασθενών – τιµολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων 
– απογευµατινών ιατρείων – Τ.Ε.Π 

 

ΝΑΙ 
  

4. Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών – απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, 
R.I.S, PAX. 

 

ΝΑΙ 
  

5. Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών – ιατρικός φάκελος ασθενών ΝΑΙ   

6. Υποσύστηµα προµηθευτών. ΝΑΙ   

Γ.∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού 
συστήµατος. 

   

Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα 
κάτωθι: 

   

1. Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των 
οικονοµικών συναλλαγών του µήνα αναφοράς. 

 

ΝΑΙ 
  

2. Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων 
προς τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του δηµοσίου λογιστικού της 
αναλυτικής λογιστικής. 

 

 

ΝΑΙ 

  

3. Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών 
τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του νοσοκοµείου. 

 

ΝΑΙ 
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4. Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 
πίνακα αναφοράς. 

 

ΝΑΙ 
  

 

5. Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους. 

 

ΝΑΙ 
  

∆.Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου    

1. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, σχετικής µε τα 
προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεµοτήτων 
– προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών. 

 

 

ΝΑΙ 

  

Ε.Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.    

1. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την 
Κατάσταση των Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα. 

 

ΝΑΙ 
  

 ΣΤ.Κάθε άλλη διάταξη ή οδηγία που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετική µε τις υποχρεώσεις των εσωτερικών  ελεγκτών. 

 

  ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

     

 

Η προαναφερόµενη συνολική τιµή κατακύρωσης νοείται για συνολική παραλαβή της υπηρεσίας   από   το Νοσοκοµείο Λ ι βαδε ιάς  , µε ευθύνη και 
µέριµνα της αναδόχου εταιρείας. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συµβατική αξία θα παραµείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσης σύµβασης και 
δεν υπόκειται σε καµία µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

  για διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  κάτω  των  ορίων των 

οδηγιών  
 

 Μέρος Ι : Πληροφορίες σχετικά μ ε την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα 
i   

και  τη  

διαδικασία ανάθεσης  

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221921] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ ,ΛΙΒΑΔΕΙΑ ,32100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Νταλιάνη Κων/να - Μπατσούλη Γαρυφαλλιά 

- Τηλέφωνο: [2261084267] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [diag@levadiahospital.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [http://www.dypethessaly.gr] 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

CPV): 79212300-6 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [∆Σ/676 /09-07-2018] 
 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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 Μέρος  I I :  Πλ ηροφορίες  σχετικά  με  τον  οικονομικό  φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 

ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού 

και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Εάν όχι: 

 Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις  

 πληροφορίες  που  λ είπουν  στο  μ έρος  I V,  

 ενότητες Α ,  Β, Γ ,  ή Δ  κατά περίπτωση  ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Τρόπος συμμετοχής: 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά 

περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

υποβάλει προσφορά. 

 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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 Μέρος I II : Λόγοι  

αποκλεισμού  
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:  

1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

·  

 

2.  δωροδοκία
ix,x

· 

 

3.  απάτη
xi
· 

 

4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

 

5.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiii

· 

 

6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xv 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 

τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

 

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [  ], λόγος(-

οι):[   ] 
 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
i
, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
ii
 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 
iii
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου
iv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 

την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις
v
 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
vi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
vii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνviii, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
ix
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
x
 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις 

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 
 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και 

ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 

οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 
 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 



ΑΔΑ: ΩΔΧΦ4690ΒΝ-7ΒΕ



Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς 
∆ιακήρυξη αρ. ∆Σ/ 676 /09-07-2018  για Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

23 

 

i Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων φορέας  είναι  περισσότερες (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

 

ii       
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

 

iii      
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς. 

 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η  οποία απασχολεί λιγότερους από 10  εργαζομένους και  της  οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

 

iv      
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

 

v       
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

 

vi      
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

 

vii     
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσο ν  προβλέπ εται σ τα έγγρ αφα τη ς  σύμβαση ς  είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

viii    
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

 

ix      
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

 

x       
Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε   προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

 

xi      
Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης σχετικά  με  τη  προστασία των  οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

 

xii     
Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

 

xiii    
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
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εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

 

xiv    
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας ανθρώπων και  για  την  προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

 

xv     
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

 

xvi    
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii   
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii  
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix   
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 

xx     
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

 

xxi    
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

 

xxii   
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβ 

ασης  είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής  

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας  

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει  μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

 

xxiii  
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

xxiv  
Όπως  αναφέρονται για  τους  σκοπούς της  παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

 

xxv   
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 

xxvi  
Άρθρο 73 παρ. 5. 

 

xxvii 
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

 

xxviii 
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix  
Πρβλ άρθρο 48. 

 

xxx     
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxi  
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

 

xxxii 
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

 

xxxiii 
Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  

 

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΒΑΛΛΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

              ΣΧΕ∆ΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            
5η Υγειονοµική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
Γ.Ν. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ – Λιβαδειά 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ. ……………./…..-……..-2018  
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ». 

Συνολικού Τιµήµατος #.......................#  € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #...........................#€ µε το ΦΠΑ.  
 
 Στη Λιβαδειά , σήµερα την …../…/2018, οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 
Αφενός 
 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Γ.Ν.Λιβαδειάς - Γ.Ν.Θηβών , Οργανική Μονάδα της Έδρας ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, Τέρµα Αγίου Βλασίου, 
Τ.Κ. 32100 ΑΦΜ 999470970 και ∆.Ο.Υ. Λιβαδειάς  και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την  ∆ιοικήτρια του 
Νοσοκοµείου Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών, Β αλ λ ά  Ευ µ ο ρ φ ία  του Ευσταθίου, που διορίστηκε µε την µε αριθ.Α2β/Γ.Π. 
οικ.46566/22.06.2016  (ΦΕΚ 335/29.06.2016 τ. ΥΟ∆∆), και το οποίο στην συνέχεια θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η 
Αναθέτουσα Αρχή» και  
 
Αφετέρου 
 Ο Ανάδοχος µε την επωνυµία «…………………………………………….» που εδρεύει στ …………………… Οδός ………Αρ. ………….- Τ.Κ. 
……………, Τηλ.:……………, Fax: ………………….. και µε ΑΦΜ ………….., ∆ΟΥ ……………….. email: ……………….  και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τ…ν: κ………………………….., µε την ιδιότητα ως ………………….. της εταιρείας µε Α∆Τ  …………………………………., σύµφωνα µε το υπ αριθ. 
………………………………… ανακοίνωση του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών και ο οποίος  στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αριθ. ……………………Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ∆ιακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου «Εσωτερικού Ελεγκτή». 
2. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. ……………………… προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προαναφερόµενης 
πρόσκλησης. 
3. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 769/29.05.2018 Α∆Α: ΨΩ4Β4690ΒΝ-Β5∆ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ  0419.01 
4. Τις υπ. αριθ. ……………………………………… Αποφάσεις  του ∆.Σ, µε τις οποίες κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της 
προαναφερόµενης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ∆ιακήρυξης, στον Ανάδοχο 
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, 
την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Εσωτερικού Ελεγκτή», για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς  

Το Έργο/ προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό µε τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των περί προµηθειών διατάξεων.  
Με συνολική δαπάνη ………………………… €  (……………. € ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σε σύνολο ………………….. (……………..€) 
ευρώ µε το ΦΠΑ.  
 
Συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει:  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011): 

 
Α. Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου 

• Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων νοσοκοµείου. 
• Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δηµόσιου λογιστικού και 
γ) αναλυτικής λογιστικής. 
• Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών µηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων (µηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις 
τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) ∆ηµόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. 
• Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net. 
• Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρµακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών 
διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. 
• Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων. 
• ∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
• Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων. 
 

Β. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης. 
• Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων του νοσοκοµείου και της διασύνδεσης 
αυτών τόσο µεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και µε το πρόγραµµα του διπλογραφικού συστήµατος. 
• Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, µετά από δειγµατοληπτικούς ελέγχους την εύρυθµη λειτουργία των 
κάτωθι βασικών υποσυστηµάτων του νοσοκοµείου: 
• Υποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίµων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 
• Υποσύστηµα µητρώου παγίων 
• Υποσύστηµα κίνησης ασθενών - τιµολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευµατινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. 
• Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 
• Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. 
• Υποσύστηµα προµηθευτών. 
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Γ. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος. 

Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: 
• Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των οικονοµικών συναλλαγών του µήνα αναφοράς 
• Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του δηµόσιου 
λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. 
• Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 
νοσοκοµείου 
• Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. 
• Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 
 

∆. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου. 
• Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου, σχετικής µε τα προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο - 
καταγραφή εκκρεµοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών. 
   
  Ε. Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου. 
• Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση των Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα. 
   
  ΣΤ. Κάθε άλλη διάταξη ή οδηγία που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, σχετική µε τις υποχρεώσεις των εσωτερικών  
ελεγκτών. 
 
Ως Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται ο-η κ. ………………… µε Α∆Τ …………………και ΑΦΜ: …………….., ∆/νση: ……………..  Τ.Κ. ………….. Τηλ. 
……………Email: …………..ο οποίος είναι ενταγµένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών [ σχετική η µε αρ. πρωτ. 
……………… επιστολή του Υπουργείου Οικονοµικών ]. 
 
Πέραν τον ανωτέρω ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να: 
- Ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 
- Αναφέρεται στο ∆ιοικητή της Οργανικής Μονάδας - Γ.Ν. Λιβαδειάς. 
-  Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναφέρεται στο Ν. 4025/2011 και της αριθµ. 129854/22-11-2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο µε δυνατότητα αυτοδίκαιης τρίµηνης (3) παράτασης, Αρχής 
γενοµένης από σήµερα  ……/… /2018 έως την ……/… /2019 (µε την αυτοδίκαιη τρίµηνη παράταση την ……/… /2019). Παράταση 
πέραν του τριµήνου προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή. Η παράταση ισχύος της σύµβασης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και πάντως τους δώδεκα µήνες.   
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έργο θα παραδίδεται σε µηνιαία βάση σύµφωνα µε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου. 
Η τιµολόγηση θα διενεργείται τµηµατικά και ισόποσα σε µηνιαίες δόσεις, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης.   
• Σε περίπτωση που διενεργηθεί (και κατακυρωθεί) διαγωνισµός σε ενιαία βάση από Προϊσταµένη Αρχή, αυτόµατα παύει η ισχύ της 
παρούσας σύµβασης, αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και για τις υπολειπόµενες εξ΄ αυτής εργασίες.   
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 
- Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου/ προµήθειας, της   Αναθέτουσας Αρχής, συστήθηκε, µε την µε αρ. πρωτ. 
……………………….. απόφαση του ∆ιοικητή της 5ης Υ.Πε. Θασσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 
(ΕΠΠΕ), οι οποίοι θα έχουν τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
- Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρµόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων. 
Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ µπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε 
φάσης. 
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 
Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα 
απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισµού και ελέγχου.  
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της 
σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και 
να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Εφόσον 
διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση 
παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 
έκπτωτου. 
Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών εργασιών, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες 
εργασίες/ παραλαβές υλικών και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί. 
� Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών εργασιών, θα συντάσσονται και θα υπογράφονται 
(απ΄ όλα τα µέλη της επιτροπής παραλαβής/ παρακολούθησης), την ίδια ηµέρα (το αργότερο εντός τριών εργάσιµων ηµερών) που τα είδη θα 
παραδίδονται στην αντίστοιχη Αποθήκη του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Οργανική Μονάδα Γ.Ν. Λιβαδειάς.  

 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής 
προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες.  
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. 
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν το έργο περατωθεί µέσα στη 
συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 
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ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 
 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, συνολικής δαπάνης …………….. χιλιάδων ………. €  (………..€ ) πλέον 
ΦΠΑ 24%, ήτοι σε σύνολο ……..χιλιάδες ……….. (………€) ευρώ µε το ΦΠΑ, θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο 
για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του.  
 
 
 
 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς 
καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
Ο Ανάδοχος  υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις :  

1. 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ σύµφωνα µε τον Ν.4013/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016. 
2. Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί της ανωτέρω α’κράτησης 
3. ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί της ανωτέρω α’ κράτησης 
4. 2%   υπέρ   οργανισµών   Ψυχικής   Υγείας σύµφωνα µε τον Ν. 3580/2007 
5. Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν.4172/2013. 
6. 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (άρθρο 350 παρ. 3 Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/2017) 
7. Χαρτόσηµο    3%         επί    της    ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 
8. ΟΓΑ  χαρτοσήµου  20%  επί  της  ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 
9. Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προµήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
10. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης, παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου/ προµήθειας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό 
του Αναδόχου ή τρίτων. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα και όχι πέρα των εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του 
τιµολογίου και βάση των νοµίµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και 
την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.) και µετά από έγκριση σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
Τα τιµολόγια θα εκδοθούν επ΄ ονόµατι του Νοσοκοµείου και θα βαρύνουν τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του.    
 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ αριθ…………………………,  ποσού ………… 
#............#€,  ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών  επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύµβασης, , η οποία έχει συνταχθεί κατά 
το αντίστοιχο υπόδειγµα.  
 
Η παρακαταθήκη καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον 
Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/ και της διακήρυξης και σε διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση 
αυτής για επικείµενη κατάπτωση. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να 
λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 
Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη/ πρόσκληση.  
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά  και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο ανάδοχος  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτήν µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου όταν συντρέχουν µία ή 
περισσότερες περιπτώσεις  οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 203 τουν. 4412/2016 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου της παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον 
Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση 
άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης 
της καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκεια της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 
συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, υπό της προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις να καταγγείλει  µονοµερώς µια δηµόσια σύµβαση κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016. 
 

 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, την απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
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Αρµόδιο όργανο για να εισηγείται και για ζητήµατα τροποποίησης των συµβάσεων προµηθειών σύµφωνα µε το άρθρο 132 

µε την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016 είναι η Επιτροπή της περίπτωσης β) της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 του ιδίου νόµου πως αυτό τροποποιήθηκε µε τον ν. 4497/17. 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας  θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 216 του ν.4412/2016. 
Η παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 219  του ν.4412/2016. 

 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (άρθρο 202 ν. 4412/16) όταν: 
α.  Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες. 
β.  Παραλήφθηκε οριστικά η υπηρεσία. 
γ.  Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις. 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 
Το κείµενο της σύµβασης, η προσφορά του προµηθευτή και οι όροι της  Πρόσκλησης/ ∆ιακήρυξης κατισχύουν κάθε άλλου κειµένου, εκτός 
πρόδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί 
οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
Για οποιοδήποτε θέµα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται µνεία ισχύουν οι όροι της οικείας Πρόσκλησης/ 
∆ιακήρυξης, καθώς και τα αναγραφόµενα στο Ν.4412/2016 και λοιπές ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις. 
Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο όµοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω, και έλαβε ένα αντίτυπο 
έκαστος των συµβαλλοµένων. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
                     Για το  Γ.Ν. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ                                                    Για τον  ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
                           Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  (ά ρ θ ρ ο  8 Ν .1599/1986)Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  (ά ρ θ ρ ο  8 Ν .1599/1986)Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  (ά ρ θ ρ ο  8 Ν .1599/1986)Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  (ά ρ θ ρ ο  8 Ν .1599/1986)    

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

Ο – Η 
Όνοµα: 

 Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2) 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Ηµερ/νια έκδοσης 
Ταυτότητας 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 

(Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 

(Εmail):  
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου: 

a) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και της ∆ιακήρυξης …………………………. 

b) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

c) Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

d) Είµαι σε θέση, εφόσον µου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή 
έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα 
δήλωσή µου .          (4) 

e) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται σε 90 ηµέρες. 

f) Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης της επιχείρησης µου σχετικά µε οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-µαταίωση του διαγωνισµού. 

g) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε το Νοσοκοµείο, είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου 
του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού. 

h) δεν έχουν οποιαδήποτε επαγγελµατική ή άλλου είδους σχέση µε λογιστική εταιρεία ή εταιρεία 

πληροφορικής του Νοσοκοµείου µας.   

     

               Ηµεροµηνία:       /        /            

Ο – Η ∆ηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει   στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.            
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i
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

ii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

iii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

iv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

v
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

vi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

vii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

viii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

ix
 Πρβλ άρθρο 48. 

x
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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