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ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 06-12-17

Τ.Κ.: 115 27 Α.Π.:19099

Πληροφορίες: Ε.Οικονομάκη

Τηλέφωνο: 213 2088751

Φαξ: 213 2088716 ΠΡΟΣ: 1.Κάθε ενδιαφερόμενο

Email: prom@hippocratio.gr 2.OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

 E-mail: info  @  olympaudit  .  gr  

3.ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

 E-mail: abacus@auditabacus.gr

4.KRESTON PRIME AUDIT IKE ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
E-mail: info.athens@prime-audit.gr

ΘΕΜΑ:      «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη δυο ορκωτών ελεγκτών
για  τον  τακτικό  έλεγχο  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  και  του
ισολογισμού  της  οικονομικής  χρήσης  2017  συμπεριλαμβανομένης  της
υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής,(cpv 79212100-4 )
με  κριτήριο  κατακύρωσης   την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  (βάσει  τιμής),  προϋπολογισθείσας   δαπάνης  5.518,00€   συμπ/νου
ΦΠΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΤΟ ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
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1.2.  Του  Ν.  3329/2005  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3.  Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
Α’ 204 /19-7-1974)

1.5.  Του  Ν.  2198/1994  (Φ.Ε.Κ.  43/α/22-3-94)  άρθρο  24  «  Αύξηση  αποδοχών  Δημοσίων
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

1.6  Τις  διατάξεις  του  νόμου  4270/2014  (ΦΕΚ  Α  143/28-6-2014):  Αρχές  δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις.

1.7. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

1.8.  Του  Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005)  «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.

1.9.  Του  Ν. 2513/1997  «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών»
(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)

1.10. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις»

1.11.  Του  Ν.  4025/2011  “Ανασυγκρότηση  Φορέων  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.”

1.12.  Του  Ν.  4038/2012  “Επείγουσες  ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.”

1.13. Του Ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων
Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας,  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της  Τράπεζας  της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες
διατάξεις.

1.14  Του  Ν. 4250/2014  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  διατάξεων  του  ΠΔ
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

1.15 Του Ν. 4254/2012 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

1.16.  Tην  ΥΑ  56902/02-06-2017  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »

1.17  Tην  ΥΑ 57654/23-05-2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»

1.18 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

1.19.Το  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α΄)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –
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Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.20  Το  Ν.  3861/2010  (Φ.Ε.Κ.  112/Α΄)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.21.Το  ΠΔ  146/2003(ΦΕΚ  Α’  122/21-5-2003  «Περί  ορισμού  του  περιεχομένου  και  του
χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων
Υγείας».

2. Τις αποφάσεις:

2.1.  Την  υπ.αρ.5657/28-11-16  Απόφαση  της  ΕΠΥ  «Εγκύκλιος  για  την  εναρμόνιση  των
τεχνικών  προδιαγραφών  με  τις  διατάξεις  της  νομοθεσίας  περί  ιατροτεχνολογικών
προϊόντων»

2.2 Την  υπ.  αρ.  Α2β/Γ.Π.οικ.:  34394/13.05.16  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Διορισμός
Διοικήτριας στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ.
2.4 Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
2.3 Tην υπ.αρ.πρωτ.19033/05-12-17 Απόφαση Διοικήτριας για την έγκριση της διαγωνιστικής
διαδικασίας (ΑΔΑ: Ω4ΙΛ4690ΩΣ-ΖΩ2)
3.Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως

του  ποσού  των  5.518,00  €,  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  θα
καλυφθεί  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Αθηνών
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,  σύμφωνα  με  την  υπ.  αρ.  2554/5-12-17
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΤΡΥ4690ΩΣ-ΞΛ8)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για
την   ανάδειξη  δύο  ορκωτών ελεγκτών  για  τον  τακτικό  έλεγχο  των  ετήσιων  οικονομικών
καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2017 συμπεριλαμβανομένης της
υποχρέωσης παρουσίας και έλεγχου της φυσικής απογραφής του Νοσοκομείου ,με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά(βάσει τιμής) ,  σε κλειστό
φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής προσφορών  για την
ανωτέρω  υπηρεσία  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Γ.Ν.  Αθηνών  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  5.518,00€  συμπ/νου  φπα»,  στο  Τμήμα  Γραμματείας
(Πρωτόκολλο)  του  Νοσοκομείου  μέχρι  την  18-12-2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα
09:00π.μ.  Οι  προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ  δεν  θα
λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2088751.
2.Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

3.Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταθέσουν μία και μοναδική
προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται: 

3.1Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς
β) οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση
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τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

3.2Τεχνική  Προσφορά(υποφάκελος) περιέχει  τα  στοιχεία  όπως  αυτά  απαιτούνται  από  την
παρούσα πρόσκληση στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές»

3.3 Οικονομική προσφορά(υποφάκελος) του προσφέροντος στην οποία Θα δηλώνεται κατ’
ελάχιστον η τιμή της  προσφερόμενης υπηρεσίας. 

4.Προϋπολογισμός  δαπάνης:  Η  συνολική  δαπάνη  για  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας  είναι
5.518,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 

5.Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
προσφορά(βάσει τιμής).

6.Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά κατακύρωσης

7.Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και το ΚΗΜΔΣ.

8.Ορίζονται ως Επιτροπή διενέργειας οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2. ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΕΛΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

3. ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΠΑΤΣΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ

Εσωτερική διανομή:

- Τμήμα Προμηθειών

- Επιτροπή Διενέργειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Έλεγχος και υπογραφή Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017

Σύμφωνα με τo άρθρο 31 του Ν.3329/2005 :

«1. Η τήρηση της Γενικής Λογιστικής και των Λογαριασμών Τάξεως και Δημοσίου Λογιστικού
του άρθρου 3 του Π.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α') για τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., αρχίζει
να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006. 

2.  Οι  ισολογισμοί  που  συντάσσονται  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  146/2003  ελέγχονται  και
υπογράφονται από δύο ορκωτούς ελεγκτές.»

Ο φάκελος ≪ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ≫  θα περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, για

τους διαγωνιζόμενους-προσφέροντες, τα εξής στοιχεία:

1.Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας ορκωτού ελεγκτή-λογιστή

2.Βεβαίωση της εγγραφής στο σώμα ορκωτών ελεγκτών –λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

3.Πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  και  φορολογικής  ενημερότητας  που  θα  ισχύουν  την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους 

Υποχρέωση των αναδόχων εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

είναι και η φυσική παρουσία και ο έλεγχος της φυσικής απογραφής που θα γίνει στο

Νοσοκομείο κατά την λήξη του οικονομικού έτους σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν απο

την Διοίκηση του Νοσοκομείου και θα γνωστοποιηθούν στον/στους ανάδοχους εγκαίρως.

Ο  φάκελος  ≪ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ≫ θα  περιέχει,  για  τους  διαγωνιζόμενους-

προσφέροντες, την οικονομική τους πρόταση. 
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