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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   
   
ΔΙΟΙΚΗΗ 1θ Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ 
  
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ   
Σαχ. Δ/νςθ: Ιπποκράτουσ 8, Π.  Πεντζλθ  Ακινα  2/12/2022 
ΣΚ 15236   
Τπθρεςία: Γραφείο Προμθκειϊν  Αρ. Πρωτ. 13258 

Πλθροφ. ΡΙΣΑ ΑΝΝΑ   

Σθλ . 213-2052518 ι 508    
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr  
ΑΦΜ 997355589 
 

  

    
 

 

 

ΘΕΜΑ :  « Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ υποβολισ προςφορϊν, κατόπιν 

ςυλλογισ κλειςτϊν προςφορϊν, για τθν ανάκεςθ τθσ ετιςιασ παροχισ 

υπθρεςιϊν « Ελζγχου των λογιςτικϊν καταςτάςεων και  υπογραφι του 

Ιςολογιςμοφ οικονομικισ χριςθσ 2022» από ανάδοχo,  προκειμζνου να 

καλυφκοφν οι  ανάγκεσ του Νοςοκομείου, προχπολογιςμόσ 3.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ 24%. 

  
ΧΕΣ. :  Διατάξεισ  

  
2. Σον Ν. 3527/9-2-2007, κεθ. Β΄ άπθπο 3, παπ. 11 πεπ. 23 (ε) «Κύπυζη 

ζςμβάζευν ςπέπ νομικών πποζώπυν εποπηεςομένυν από ηο Τ. Τ. & Κ. Α. 
& λοιπέρ διαηάξειρ». 

3. Σον Ν. 3329/2005 παπ. 6 και 8 ηος άπθπος 7. 

4. Σο ΠΓ 80/2016 πεπί ανάλητηρ ςποσπέυζηρ από ηοςρ Γιαηάκηερ 
5. Σον Ν. 4412/2016 καθώρ και ηον Ν. 4605/2019, όπυρ ηποποποιήθηκε και 

ιζσύει, πεπί  ςμβάζευν, Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών ηος 
Γημοζίος» 

6. Σον Ν.4213/09.12.13 άπθπο 18 «ηα κάηυθι αςηοηελή νοζοκομεία ηος ΔΤ 
διαζςνδέονηαι και λειηοςπγούν εθεξήρ ςπό ηην εποπηεία ενιαίος 

ζςλλογικού οπγάνος Γιοίκηζηρ: «Γ.Ν. Παίδυν Πενηέληρ» και Γ.Ν. Αηηικήρ 

«ιζμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ». 
7. Σο ΦΔΚ 1110/30-12-2019 (ηεύσορ ΤΟΓΓ) «Γιοπιζμόρ κοινού Γιοικηηή ζηα 

διαζςνδεόμενα ΝΠΓΓ Νοζοκομείυν Γ.Ν.Α  «ιζμανόγλειο - Αμαλία 
Φλέμιγκ»  &  «Γ.Ν. Παίδυν Πενηέληρ».    

8. Σο ΦΔΚ 37/21-01-2020 (ηεύσορ ΤΟΓΓ) «Γιοπιζμόρ Αναπληπώηπιαρ 

Γιοικήηπιαρ ζηο Γ.Ν. Παίδυν Πενηέληρ»  
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Β. TA ΣΧΕΤΙΚΑ : 

 
1.   Ν. 4024/2011 «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και 

οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη». 
2.   Ν. 4412/2016 ΦΔΚ 147/08.08.2016) «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, 

Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 

2014/25/ΔΔ)», όπυρ  ηποποποιήθηκε και ιζσύει. 
3. Η  απιθμ ππυη ΓΙΚΠΟ /Φ.18/οικ.21700 διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ επι ηος ανυηέπυ Νόμος . 

4. N.4782 ΦΔΚ Α 36/9.3.2021 Δκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθυζη 
ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, ειδικόηεπερ 

πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και 

άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία. 
5. Σο ςπ.απιθμ. 13079/1-12-2022 αίηημα ηος Πποφζηαμένος Οικονομικήρ 

Τπηπεζίαρ  
6. Σην ςπ.απιθμ. Απόθαζη Αν. Γιοικήηπιαρ ζσεηικά με ηην έγκπιζη 

ζκοπιμόηηηαρ δαπάνηρ για ηη διενέπγεια ππόζκληζηρ ενδιαθέπονηορ , 

καθώρ και ηην έγκπιζη επιηποπήρ αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών. 

7. Σθν αναγκαιότθτα τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ενόσ ζτουσ  με ανάδοχο 
εταιρεία προκειμζνου να διενεργθκεί ο απαραίτθτοσ ζλεγχοσ των 
λογιςτικϊν καταςτάςεων και θ υπογραφι του Ιςολογιςμοφ 
οικονομικισ χριςθσ 2022. 

    
   

 
 

1. Σο  Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά, 
προβαίνει ςτθν διενζργεια Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ- Τποβολήσ 
κλειςτϊν προςφορϊν,  με κριτιριο τθν Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τθν  χαμηλότερη τιμή ,  για τθν ετιςια   παροχι υπθρεςιϊν από 
ανάδοχο για τον  « Ζλεγχο των λογιςτικϊν καταςτάςεων και  υπογραφή του 
Ιςολογιςμοφ οικονομικήσ χρήςησ 2022», προκειμζνου να καλυφκοφν οι άμεςεσ 
ανάγκεσ του Νοςοκομείου, όπου  και  ςασ καλεί να υποβάλετε ςε κλειςτό 
πρωτοκολλθμζνο φάκελο, τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τθν τεχνικι και 
οικονομικι προςφορά  ςτο Γραφείο Προμθκειϊν. 
 
Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ : Ζλεγχοσ των λογιςτικϊν καταςτάςεων και  
υπογραφή του Ιςολογιςμοφ οικονομικήσ χρήςησ 2022 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ :  3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ 24%  
 
Κριτήριο κατακφρωςησ : χαμηλότερη τιμή                                 
 
ΤΜΒΑΗ : Ετήςια  
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ : ΟΧΙ 
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Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, Θα πρζπει 
να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία».  

 
 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϊν  ημερϊν  από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του 
Προγράμματοσ ςτο site τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο διαδικτυακό τόπο του Νοςοκομείου 
(www.paidon-pentelis.gr ), ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μθτρϊο ςυμβάςεων (ΕΗΔΗ).   
 
Τποβολή προςφοράσ: Η υποβολι προςφορϊν μπορεί να γίνεται κάκε μζρα από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Νοςοκομείου.   
Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ιδιοχείρωσ, 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ ςτθ 
διεφκυνςθ:  Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλθ ΣΚ 15236 τθν παρακάτω 
θμερομθνία και ϊρα. 
Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία πρωτοκόλλου τθσ 
Τπθρεςίασ , που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 
 
Τποβολή προςφορϊν  ζωσ τθν  13/ 12/2022 , θμζρα ΣΡΙΣΗ και ϊρα 14.30μ.μ 
Αποςφράγιςη προςφορϊν: 14/12/2022 θμζρα ΣΕΣΑΡΣΗ   και ϊρα 09.00π.μ 
 
H αξιολόγηςη των υποβληθζντων προςφορϊν θα διενεργηθεί από τη ςυςταθείςα 
επιτροπή. 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 
 
2.1  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ,  που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερϊν 
διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ 
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που 
ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και τα οποία πλθροφν τουσ 
όρουσ που κακορίηονται ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ. 

2.2 Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι 
μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ 
διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα Τπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων 
θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να 
περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
υποχρεοφται να το πράξει. 

2.3  Σα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι 
εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να 
προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
 

Α. Κλειςτόσ  φάκελοσ δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ ςε δφο αντίγραφα 
(πρωτότυπο -αντίγραφο) , τα οποία οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να 
κατακζςουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, με την ζνδειξη, “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ” και ο οποίοσ θα περιζχει:  

 
1.1 Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, &  Ν.4250/2014 ( 
ΦΕΚ74/26-03-2014), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, που θα φζρει ημερομηνία των 
τελευταίων 30 ημερολογιακϊν ημερϊν προ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ 
υποβολήσ προςφορϊν, ςτθν οποία : 

α) Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 
β) Να δθλϊνεται ότι, μζχρι  και τθν θμζρα υποβολισ τθσ  προςφοράσ τουσ, οι 

προςφζροντεσ δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ: 
1. για κάποιο τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π.δ. 60/2007, δθλαδι 

για κάποιο από τα ακόλουκα: 
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 

2 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου.  
 δωροδοκία όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ Πράξθσ 

του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 
98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου.  

 απάτθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 
1991 για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  

2.Για κάποιο από τα αδικιματα τθσ απάτθσ, υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, 
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ  

3.Για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν 
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ  

4. Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
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5.Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ τουσ.  

6.Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο (και το ειδικό επάγγελμα τουσ) 
ι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα.  

7.Δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν.2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και ότι δεν τελοφν υπό 
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα)  

γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα 
προςκόμιςθ των   δικαιολογθτικϊν, που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Ν 4412/2016 
κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, όποτε ηθτθκοφν από το Νοςοκομείο 

δ) Να δθλϊνονται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ 
επιχείρθςθσ. 

ε) Να δθλϊνονται εάν ζχει υποβλθκεί ςτον προμθκευτι ι ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το 
ςτοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το 
χρονικό αυτό διάςτθμα. 

ςτ) Να δθλϊνεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ςφμφωνα με αυτοφσ ςυνζταξε 
τθν προςφορά του. 

η)  Να δθλϊνεται ότι όλα τα ςτοιχεία που αναφζρει ςτθν προςφορά του είναι 
αλθκι και ακριβι. 

 
 

Β. Κλειςτόσ φάκελοσ  με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου 
τοποθετείται η τεχνική  προςφορά ςε δφο αντίγραφα  (πρωτότυπο- 
αντίγραφο). 

Γ. Κλειςτόσ φάκελοσ  με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου 
τοποκετείται θ οικονομική προςφορά ςε δφο αντίγραφα  ( πρωτότυπο- 
αντίγραφο) και κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςτθν οποία κα 
αναγράφεται και το ποςοςτό Φ.Π.A. (%) ςτο οποίο υπάγονται οι υπθρεςίεσ  και κα 
βαρφνει το φορζα,  κακϊσ και τθν ιςχφ τθσ προςφοράσ. 

 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςη υποβολήσ τουσ 

απορρίπτονται. 
Η μη ςυμμόρφωςη προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτήςεισ 

ςυνεπάγεται την απόρριψη τησ προςφοράσ.  

 
 

ΤΜΒΑΗ 
 

Μεταξφ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, κα υπογραφεί ετιςια ςφμβαςθ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν . O ανάδοχοσ ςτον οποίο Θα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ 
υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
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θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  
Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 
περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν οικονομικι 
και τεχνικι προςφορά του προμθκευτι. Θα διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο και 
δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Σο 
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι 
παςίδθλων παραδρομϊν. 
 
ΚΡΑΣΗΕΙ 
Σον προμθκευτι βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ ενδεικτικζσ κάτωκι κρατιςεισ που 
ιςχφουν ι κα επιβλθκοφν, πλθν του αναλογοφντα Φ.Π.A. ο οποίοσ βαρφνει το 
Νοςοκομείο. 
1) 2% Τπζρ ψυχικισ υγείασ  

2) 0,06% Τπζρ Ε.Α.ΔΗ.Τ. 

3) 3% Χαρτόςθμο  Ε.Α.ΔΗ.Τ. εφαρμοςτζο επί κράτθςθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ. 

4) 20% ΟΓΑ χαρτοςιμου εφαρμοςτζο επί Χαρτοςιμου Ε.Α.ΔΗ.Τ. 

Οι άνωκεν κρατιςεισ υπολογίηονται επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου 

8% Παρακράτθςθ φόρου  που υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου 

αφοφ αφαιρεκοφν οι κρατιςεισ. Σο πλθρωτζο ποςό προκφπτει από τθν αφαίρεςθ 

των τελικϊν ποςϊν που προκφπτουν από τον υπολογιςμό  άνωκεν (κρατιςεων & 

παρακράτθςθσ φόρου) από τθν μικτι αξία κάκε τιμολογίου πϊλθςθσ. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
«ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν 
ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ 
από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ 
χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι 
του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ». 
 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

ΕΤΣΑΘΙΑ ΚΑΣΟΙΚΟΤ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

 
ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΌ ΟΡΚΩΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ  
(CPV 79212300-6 «Υπεξεζίεο Νόκηκνπ Δηαρεηξηζηηθνύ Ειέγρνπ» - ΚΑΕ 0439) 

ύμθωνα με: Σο ΠΓ. 146/2003.  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
Έιεγρνο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ρξήζεο έηνπο 2022 (Ιζνινγηζκόο) ηνπ  ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ από Ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή θπζηθά πξόζωπα 

πνπ αλήθνπλ ζην κεηξών ηνπ Σώκαηνο Οξθωηώλ Ειεγθηώλ.  

Έιεγρνο ωο πξνο ηελ νξζόηεηά ηνπο θαη ηελ αθξηβή ηήξεζε ηωλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 

θαλόλωλ ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από 

ηνλ Ιζνινγηζκό ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2022, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ θαη ηνλ 

πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάηωλ ηεο ρξήζεωο ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην 

ζρεηηθό πξνζάξηεκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 146/2003.  

Η έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ, κε βάζε ηνλ έιεγρν. 

Δηελέξγεηα ειέγρνπ ζύκθωλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Τα Πξόηππα απηά 

απαηηνύλ ηε ζπκκόξθωζε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη ην ζρεδηαζκό θαη ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο, γηα ην εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίωλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλωζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθηίκεζεο ηωλ θηλδύλωλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε, είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ηωλ εθηηκήζεωλ 

θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζωηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε 

ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό θαηάιιειωλ 

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ εζωηεξηθώλ δηθιίδωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηωλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 

κεζόδωλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ επιόγνπ ηωλ εθηηκήζεωλ πνπ έγηλαλ από ηε 

Δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ. Επαιήζεπζε ζπκθωλίαο θαη αληηζηνίρεζεο πεξηερνκέλνπ Έθζεζεο 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

Αλαιπηηθόηεξα :  

Α. Έλεγτος ηης απογραθής με βάζη ηο κλαδικό λογιζηικό ζτέδιο (ΠΓ 146/2003) και  

Β. Έλεγτος ηων εγγραθών προζαρμογής ποσ αθορούν ηην τρήζη  
Με ηηο θάηωζη εξγαζίεο:  

1-έιεγρνο κεηξώνπ παγίωλ  

2-έιεγρνο παξαζηαηηθώλ δαπαλώλ - εζόδωλ  

3-έιεγρνο ππνινίπωλ πειαηώλ - πξνκεζεπηώλ  

4-έιεγρνο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζύκθωλα κε ην Π.Γ. 

146/2003 ηνπ ίδηνπ έηνπο πνπ  

πεξηιακβάλνπλ:  

4.α-Καηάζηαζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηέινπο ρξήζεο   
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4.β-Καηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάηωλ ρξήζεο  

4.γ-Πίλαθαο Δηάζεζεο Απνηειεζκάηωλ  

4.δ-Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Γεληθήο Εθκεηαιιεύζεωο  

4.ε-Πξνζάξηεκα Ιζνινγηζκνύ θαη ηωλ Απνηειεζκάηωλ Φξήζεωο  

Καζώο θαη όηη άιιε εξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνύ κε βάζε 

ηνπο θαλόλεο ηωλ Ειιεληθώλ Ειεγθηηθώλ Πξνηύπωλ θαη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο 

ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην Σώκα Οξθωηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ.  
 

 

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 


