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 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ  
ΤΣΗΜΑΣΟ  ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ   

 
Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ 

Πίζηωζε 15.000,00 € κε ΦΠΑ  
 
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. απόθαζε Γ 08/19-03-2019, ζέκα 7ν, πξνθεξύζζεη  ζπλνπηηθό 
δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
 πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 
(Υακειόηεξε ηηκή) 

Πξνϋπνινγηζκόο 15.000,00 € κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

CPV 79211000-6 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο 
Γεπηέξα, 15-04-2019 ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν 
ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 15-04-2019 ώξα 12:00 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρύο πξνζθνξώλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

            
 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

 
 

ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 146/2003  

 

Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ  ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο. Οη επηδησθόκελνη ζηόρνη ηνπ έξγνπ θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο 
πινπνίεζήο ηνπ γηα ην EKA είλαη νη εμήο: 
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Α/Α ΔΠΙΓΙΧΚΧΜΔΝΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΔΠΙΣΔΤΞΗ  

ΣΟΥΧΝ 
 

1 
ύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο 
2018 

Έσο 31/5/2019 

2 Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Από 1/1/2019 

3 
Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεληαίαο 
νξηζηηθνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ 
EKA 

πκθσλεκέλα ηζνδύγηα θάζε 
κήλα εληόο 30 εκεξώλ ηνπ 

επόκελνπ κήλα, έσο ην 
ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ρξόλνπ 

4 

Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε ζηειέρε 
θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ EKA γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 
νηθνλνκηθήο θύζεο θαη θαζεκεξηλώλ ινγηζηηθώλ 
ζεκάησλ 

Γηα όιν ην ζπκβαηηθό ρξόλν 

5 

Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζε όπνηα ηκήκαηα 
ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο απαηηείηαη, ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 θαη ζε εμεηδηθεπκέλα 
ζέκαηα βάζεη ησλ αλαγθώλ θαηά ηκήκα θαη ε 
πξαθηηθή επηκόξθσζε ππαιιήισλ ζηελ θαζεκεξηλή 
ελαζρόιεζή ηνπο κε ην αληηθείκελν, κέζσ ηεο 
κεηάδνζεο εκπεηξίαο 

 

6 

Η εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ EKA ησλ νηθνλνκηθώλ 
δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηώλ, 
ώζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε 
εηθόλα γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ EKA 

 

7 πκπιήξσζε πηλάθσλ B.I. Forms ζε κεληαία βάζε 
Δληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 
από ην Τπνπξγείν Τγείαο 

πξνζεζκίαο 

8 
ύληαμε θαη ππνβνιή ησλ εληύπσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηε θνξνινγηθή Ννκνζεζία ζηηο 
αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

 

 
 

Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Σν ππό αλάζεζε έξγν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 
Β1) Την πλήπη ευαπμογή τος Π.Γ. 146/2003 για λογαπιασμό τος 

Νοσοκομείος 
  
α) Τελ θαηαρώξεζε όισλ ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ ζην δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό 

ζύζηεκα από ηα ηεξνύκελα ινγηζηηθά βηβιία ηεο δεκόζηαο ινγηζηηθήο πνπ 

ελεκεξώλνπλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
β) Σελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ Γεκόζηνπ 
ινγηζηηθνύ, ηε ζύληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθώλ (κεληαίσλ) θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη 

επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ 
γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο θαη ην άλνηγκα όισλ ησλ 
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ινγαξηαζκώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 
ινγαξηαζκώλ, κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο, απνηεινύλ κέξνο ησλ 

ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ. 
γ) Σελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ 

Γεληθήο – Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
ζπκβνύινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο 
ππνδνκήο, εθόζνλ απαηηεζεί. 

δ) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ, εθόζνλ θξηζεί 
απαξαίηεην.  

ε) Σε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ EKA. 
 
Αλαιπηηθόηεξα, ην θπζηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ζα πεξηιακβάλεη: 

 
1. Παξαθνινύζεζε ηνπ Μεηξώνπ Παγίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπνπ ε εηήζηα απνγξαθή 

ήηνη: 
 Δδαθηθώλ εθηάζεσλ θαη θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
 Μεραλεκάησλ – ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

 Μεηαθνξηθώλ κέζσλ 
 Δπίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ παγίσλ ζηνηρείσλ, όπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 146/2003 
 Έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ, εθόζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην, ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ 

δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
 

ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Πιήξε ηήξεζε Μεηξώνπ Παγίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 
 Παξαθνινύζεζε κεηξώνπ παγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

 Τπνινγηζκόο απνζβέζεσλ γηα θάζε έηνο 
 Καηαρώξεζε κεηαβνιώλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο 
 πκθσλία κεηξώνπ παγίσλ κε Γεληθή Λνγηζηηθή 
 Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ  

 Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ-ηερληθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  

 Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ  
 Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαζώο 

θαη ησλ ινηπώλ παγίσλ ζηνηρείσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη 

απαηηνύληαη γηα ηε ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ  
 Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ εθόζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ 
δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
 

2. Τπνινγηζκόο θαη έιεγρνο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη 
Παζεηηθνύ όπσο:  
 

 πκθσλία απαηηήζεσλ (από Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ινηπέο πεγέο, όπσο 
ελνίθηα, επηρνξεγήζεηο θιπ.) 

 Έιεγρνο θαη ζπκθσλία ησλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ κέζσ ηνπ Γεκόζηνπ 
Λνγηζηηθνύ θαη ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

 Παξαθνινύζεζε ησλ ηακεηαθώλ εγγξαθώλ, ηνπ θπθιώκαηνο ησλ επηηαγώλ θιπ. 
 πκθσλία εζόδσλ – εμόδσλ 
 Απνηύπσζε εζόδσλ θαη εμόδσλ ζε κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο 
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 πκθσλία ππνρξεώζεσλ (πξνκεζεπηέο, θξαηήζεηο, δηάθνξνη πηζησηέο) 
 Έιεγρνο ησλ Λνγαξηαζκώλ Σάμεσο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 146/2003 

 πκθσλία θαη έιεγρνο ησλ εγγξαθώλ ησλ δύν ινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 
πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 146/2003 ζε κεληαία βάζε 

 
3. Απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία ηεο θπζηθήο απνγξαθήο ησλ 
ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

 
4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ 

γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ην ΔΚΑ, κε βάζε ηε Γεκόζηα ινγηζηηθή, ηε Γεληθή ινγηζηηθή, 
ηελ Αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ήηνη:  
 

 πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ ηνπ EKA ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο, σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκώλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξγαληθνύ 

απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.  
 Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ EKA θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αμηόπηζηε, 

απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδόκελσλ 
ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο ινγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003.  
 Τπνζηήξημε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ EKA γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθώλ 

εγγξαθώλ θαη ηελ έθδνζε ησλ κεραλνγξαθηθώλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ 

πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 Καηαρώξεζε θαη παξαθνινύζεζε αληίζηνηρσλ αλαιώζεσλ απνζεκάησλ από ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ EKA, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 Παξαθνινύζεζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ 

θαη ινηπώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

παξέκβαζε απηνύ, όπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζύλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
ππεξεζηώλ ηνπ EKA, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζώζεσλ-

βειηηώζεσλ.  
 ύληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ, ζην ηέινο θάζε κήλα. πγθεθξηκέλα, επηβάιιεηαη ε 

ζύληαμε θαη ππνβνιή κεληαίσλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ ηζνδπγίσλ ηνπ θπθιώκαηνο 

ηεο Γεληθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 1-8 ηνπ Π.Γ.146/2003), ηεο Αλαιπηηθήο 
ινγηζηηθήο (νκάδα 9 ηνπ Π.Γ.146/2003) θαη ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο (νκάδα 0 

ηνπ Π.Γ.146/2003). Δπίζεο, επηβάιιεηαη ε ζπκθσλία ησλ ππνζπζηεκάησλ 
(δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ, πιηθώλ, παγίσλ, πξνκεζεπηώλ, θίλεζεο αζζελώλ 

θιπ.) κε ηα παξαπάλσ ηξία (3) ινγηζηηθά θπθιώκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 
παξέρνληαη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ζε κεληαία βάζε. 

 
εκείσζε: Η θαηαρώξεζε ησλ πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ (ηηκνιόγηα αγνξώλ – δαπαλώλ, 

εληάικαηα πιεξσκήο, βεβαηώζεηο λνζειίσλ θαη ινηπώλ εζόδσλ, γξακκάηηα είζπξαμεο 
θιπ.) γίλεηαη κε επζύλε ηνπ ΔΚΑ, κε έιεγρν θαη παξαθνινύζεζε ηνπ αλαδόρνπ. 
 

Β2) Δυαπμογή τηρ Αναλςτικήρ Λογιστικήρ 
 

Η εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε βάζε ην 
εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην πιαίζην 
ηνπ έξγνπ «Δπηζηεκνληθόο ζρεδηαζκόο – πληνληζκόο θαη ππνζηήξημε ΤΤΚΑ θαη ΤΠΔ 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Ννζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ 

δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο»  
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Η εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 
 Σαμηλόκεζε ηνπ θόζηνπο (κε βάζε ηελ ακεζόηεηα ηεο ζπζρέηηζεο, αλάινγα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά θιπ.) 
 Καηαινγηζκό ηνπ άκεζνπ θόζηνπο 

 Δπηκεξηζκό ηνπ έκκεζνπ θόζηνπο 
 Οξηζκό θξηηεξίσλ κεξηζκνύ ησλ εζόδσλ 
 Οξηζκό θξηηεξίσλ κεξηζκνύ ησλ δαπαλώλ 

 πγθέληξσζε ησλ εμόδσλ – αγνξώλ θαηά θέληξν θόζηνπο 
 πγθέληξσζε ησλ εζόδσλ – λνζειίσλ θαηά θέληξν εζόδνπ 

 Απνηειέζκαηα αλά θέληξν θόζηνπο 
 

Β3) Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμυωνα με το Π.Γ. 

146/2003 και τα Γιεθνή Ππότςπα Χπηματοοικονομικήρ Πληπουόπησηρ 
 

Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, 
Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, Ιζνινγηζκνύ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο 
ζηε ζύληαμε Δθζέζεσο Γηαρείξηζεο έηνπο 2018 θαη ζηελ ππνβνιή απηώλ ζηελ 

επνπηεύνπζα αξρή θαζώο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ.  
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θεθαιαηώδνπο 
ζεκαζίαο.  
ε πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο 

θαη άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο ζηελ αλαγθαία πιήξε ελεκέξσζε ηνπο. 

Η ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη έσο ηηο 30/6 ηνπ επόκελνπ έηνπο, 
ώζηε λα ππνβιεζνύλ πξνο έιεγρν από νξθσηνύο ειεγθηέο θαη ελ ζπλερεία λα 
εγθξηζνύλ από ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα δεκνζηεπηνύλ. 

 
1. ύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ο Ιζνινγηζκόο κε ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη ηε δηάζεζε Απνηειεζκάησλ 
 Η Γεληθή Δθκεηάιιεπζε 
 Σν Πξνζάξηεκα 

 
2. ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

(Γ.Λ.Π.Υ.Π.) (αξ.27 ηνπ Ν.3599/2007) πεξηιακβάλνληαη: 
 Η Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 Η Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 
 Η Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 
 Η Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: 

1. Η θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ 
Π.Γ. 146/2003. 

2. Η θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.200 ηνπ Π.Γ. 146/2003. 
3. Ο πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 

4.1.300 ηνπ Π.Γ. 146/2003. 
4. Η θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηαιιεύζεσο ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.400 ηνπ Π.Γ. 146/2003. 

5. Σν Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη 
απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν 

δίλνληαη δηάθνξεο πξόζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηαξηίδεηαη δε 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 146/2003. 
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Αλαιπηηθόηεξα, νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Δγγξαθέο αλνίγκαηνο ρξήζεο 
 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο 

 Φύιιν κεξηζκνύ δαπαλώλ 
 Δγγξαθέο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο – ζύληαμε ινγαξηαζκνύ Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο 

 Δγγξαθέο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο – ζύληαμε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 
 ύληαμε Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ 

 Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ 
 ύληαμε Πξνζαξηήκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 
 Λνηπέο εγγξαθέο ινγαξηαζκώλ ηάμεσο 

 Τπνινγηζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2018 
 Δμαγσγή απνηειεζκάησλ Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ρξήζεο 2018 

 Έιεγρν ζπκθσλίαο Απνηειεζκάησλ Σέινπο Υξήζεο Αλαιπηηθήο κε Γεληθήο 
ινγηζηηθήο 

 Δγγξαθέο κεηαηξνπήο από Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Δ.Λ.Π.) ζε Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Λ.Π.Υ.Π.) 
 Απνηύπσζε ησλ θξίζηκσλ κεγεζώλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π.Υ.Π., όπσο ησλ 

απαηηήζεσλ, ππνρξεώζεσλ, ηδίσλ θεθαιαίσλ, παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 ύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2018 
 Αλάιπζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2018 

(έθδνζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ρξήζεο θαη ζύγθξηζή ηνπο κε ηα αληίζηνηρα 
ζηνηρεία πξνεγνύκελσλ εηώλ, ππνινγηζκόο αξηζκνδεηθηώλ θαη ζύγθξηζή ηνπο κε 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πξνεγνύκελσλ εηώλ, ππνβνιή έθζεζεο πξνο ην Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ κεγεζώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη εξκελεία 
απηώλ) 

 Παξνπζίαζε ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ 
Ιζνινγηζκνύ ρξήζεο 2017 ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Δπίζεο, ε αλάδνρνο εηαηξεία νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξεία νξθσηώλ 
ειεγθηώλ πνπ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεο 2018. 

 
Β4) Δνημέπωση πποσωπικού και Γιοίκησηρ 
 

Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ εθαξκνγή λέσλ επηζηεκνληθώλ 
κεζόδσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 

Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 
 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο. 

 

Γ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ Κ.Τ.Α. 
62008/ΔΓΓΔΚΟ 1992/08 ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠ'ΑΡΙΘΜ. 94064/1-10-2012 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΓΔΙΑ 
 
Ο αλάδνρνο λα έρεη απνδεδεηγκέλε θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθώλ 

βηβιίσλ ηνπ Π.Γ.146/2003. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζην ρώξν ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο είλαη κηα δηαδηθαζία κε αξθεηέο 

ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ππόθεηηαη ζε πξόζθαηεο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λόκνπο, πνπ 
πηζαλόλ λα πξνϋπνζέηνπλ θαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, νη 
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νπνίεο ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 
γηα ην EKA.  

Λόγσ ηεο ζεκαζίαο, ηεο πνιππινθόηεηαο θαη ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ 
θαη ηελ κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ηζνδπγίσλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη 

απνδεδεηγκέλεο ηθαλόηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε 
δεηήκαηα, όπσο: 
 

 Σήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ζε Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εθαξκόδνπλ ππνρξεσηηθά 
δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ή ζε Αλώλπκεο εηαηξείεο ή ζε Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζύλεο. Καηά ηελ επηινγή, ζα ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνύκελε εκπεηξία 
ηνπ αλαδόρνπ, ζε εθαξκνγή Π.Γ. 146/2003, ελώ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε 
πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ ζε εθαξκνγή ησλ Π.Γ. 205/1998 (Κιαδηθό 

Λνγηζηηθό ρέδην ησλ Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Π.Γ. 315/1999 (Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην 
ησλ Ο.Σ.Α.). 

 Δγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε έξγσλ Γηπινγξαθηθνύ Λνγηζηηθνύ πζηήκαηνο ζε 
Γεκόζηεο Μνλάδεο Τγείαο, κε βάζε ην Π.Γ. 146/2003 θαη ζε κεραλνγξαθηθή 
εθαξκνγή ΗΓΙΚΑ ΑΔ. 

 ύληαμε ηζνινγηζκώλ θαη ινηπώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε Γεκόζηεο 
Μνλάδεο Τγείαο, κε βάζε ην Π.Γ. 146/2003. 

 Γπλαηόηεηα πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο ΗΓΙΚΑ ΑΔ. Η γλώζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 
απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από άιινλ θνξέα πγείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ίδην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα. 
 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε επηκόξθσζε ζηειερώλ θαη ππαιιήισλ ησλ 

Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζε ζέκαηα Γηπινγξαθηθνύ Λνγηζηηθνύ πζηήκαηνο, 
ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003. Σέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ, 
πξόθεηηαη λα δηελεξγεζνύλ εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζα 

ιακβάλνπλ ρώξα ζην Ννζνθνκείν. Γύλαηαη όκσο λα δεηεζεί από ηε Γηνίθεζε 
ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα δηελεξγεζνύλ θαη επηπξόζζεηνη θύθινη εθπαηδεπηηθώλ 

ζεκηλαξίσλ, αλαιόγσο ηηο αλάγθεο επηκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Να δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ Παξνρήο Λνγηζηηθώλ-Φνξνηερληθώλ 

ππεξεζηώλ από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, βάζεη ηνπ Ν. 
2515/97 θαη Π.Γ. 340/98 γηα ηα δηαγσληδόκελα λνκηθά πξόζσπα. 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ππνζηήξημε ηνπ θπθιώκαηνο ηεο Αλαιπηηθήο 
ινγηζηηθήο ζε Γεκόζηεο Μνλάδεο Τγείαο. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ζύκθσλα µε ην δηεζλέο πξόηππν EN ISO 9001 ζην 
αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο. 

 
Γ. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

 
1. Η ζύλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζώο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ 

ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 620086/ΔΓΓΔΚΟ 1992/08 (ΦΔΚ 2657/β/30-12-2008) γηα 

ην ΔΚΑ είλαη ε παξαθάησ: 
 Έλαο (1) Λνγηζηήο-Φνξνηέρλεο κε άδεηα Α’ Σάμεσο, σο Δπικεθαλήρ-

Υπεύθςνορ ηηρ Ομάδαρ Έπγος. Ωο εκπεηξία λνείηαη ε εκπεηξία ηνπ 
θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλόκελεο από ηνλ 
αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη εηδηθόηεξα ε ππνγξαθή 

απ’ απηόλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ηζνινγηζκώλ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα πξηλ 
από ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ απηό ην πξόζσπν 

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνρσξήζεη από ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί εληόο δέθα εκεξώλ  από άιιν πξόζσπν πνπ λα θαηέρεη ηα 
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πξνζόληα πνπ απαηηεί ην εδάθην α ηεο παξ.3 απηήο ηεο ΚΤΑ 620086.Σν 
θπζηθό πξόζσπν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, λα είλαη 

θάηνρνο άδεηαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο.  
 Σα ππόινηπα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα πιαηζηώλνπλ ηελ νκάδα ηνπ 

αλαδόρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη άδεηαο ινγηζηή-θνξνηέρλε 
Β΄ ηάμεσο. Δπηπιένλ όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα 
έρνπλ πηπρίν ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 
ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΑΔΙ ή ΣΔΙ, εηδηθόηεξα: 

Έλαο (1) Λνγηζηήο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Β’ Σάμεσο πηπρηνύρνο Α.Δ.Ι ή 
Σ.Δ.Ι. 
Έλαο (1) Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνύρνο Α.Δ.Ι ή Σ.Δ.Ι κε 

απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε θαη ζηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο 

θαηεγνξίαο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ Π.Γ. 146/2003, 
205/1998, 315/1999 (Κιαδηθό Λνγηζηηθό ζρέδην ησλ Ο.Σ.Α.).  

 Η επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο έξγνπ, αλήθεη εμ’ 

νινθιήξνπ ζηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηε ζπλνιηθή 
δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ησλ αηόκσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν.  

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ππόςε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη λα ηηο αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Απαγνξεύεηαη 
ξεηώο ε κεηαβίβαζε εξγαζηώλ ζε ππεξγνιάβνπο. 

3. Λόγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ζύληαμε θαη απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηηο 
αξκόδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο 1εο ΤΠΔ θαη γηα 

ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απαιηείηαι η θςζική παποςζία 
δέκα (10) ημεπών καη’ ελάσιζηο ηο μήνα ζηην Οικονομική Υπηπεζία 

ηος Νοζοκομείος ζηελέσοςρ ηος αναδόσος και ζςγκεκπιμένα ενόρ 
λογιζηή-θοποηέσνη, με άδεια Β΄ηάξεωρ.  

Δπηπξόζζεηα θαη αλαιόγσο ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη 
εξγαζίεο δύλαηαη λα γίλνληαη θαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

          - κε επηζθέςεηο ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ ζηελ έδξα ηνπ   

            Ννζνθνκείνπ 
          - κέζσ δηαδηθηύνπ (π.ρ. ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ηειεδηάζθεςε) 

          - κε ζπλερή ηειεθσληθή ππνζηήξημε 
  

Δ. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
Η εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζηελ έδξα ηνπ 

αλαδόρνπ, ή όπνπ δεηεζεί, εθόζνλ ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε ηεο επηηξνπήο 
παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ - ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΗ ΛΤΗ 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά από αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηνπ αλαδόρνπ.   
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, ζηελ 
πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξωζε δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο  
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

ΑΔΑ: ΨΠΧ3ΟΡΡ1-Ζ97





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 9 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 
Νόκνπ 4412/16.   

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε 
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε 
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα 
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
Ο ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο 
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη 
όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο όπσο απηά 
απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα 
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, (απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο 
ίζεο ή αλώηεξεο ησλ 2.500,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  
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Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή, 
εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο 
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν παξνπζία 
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,06%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΗΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ 
ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο, 
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία ή  
ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο αλά κήλα ή όπσο άιισο 
ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο. Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα 
από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 
 
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε 
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

  
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία(Ν.4412/16).  
 
πλεκκέλα:  
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
 
 
               ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                        Ο Γηνηθεηήο               
                                                                                      Μπαληήο Αζαλάζηνο 
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό 
            ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

           ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
 
 

  
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο 
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ 
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα 
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο  

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό   
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ  

ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ    
  
 
 

 
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό, 
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ 
e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό   

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  
ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ      

 
 

 
  

Σίκεκα 
αξηζκεηηθώο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθώο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθώο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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