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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕ 

 Πάτρα     

6η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου  

& Δυτικής Ελλάδος 
 Αρ. Πρωτ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
    

Ταχ. Δ/νση: Τσερτίδου 1 Πάτρα   

Τμήμα: 
Γραφείο: 

Οικονομικό 
Προμηθειών 

 

Υπεύθυνος: Ανδρέας Κουράτος  
Τηλέφωνο: 2610-227871  

FAX: 2610-227853 - 227896  
e-mail: kouratos@agandreashosp.gr  

 

Θέμα: Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη 

«Εσωτερικού Ελεγκτή».  

Σχετ: Α) Η αριθμ. 4/16.03,2012 θέμα 1ον απόφ. Δ. Σ.  

Β) Το αριθμ. ΓΠΔΥ5γ/οικ./129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεν. Δ/νση Δ/κης Υποστήριξης &Τεχνικών Υποδομών, 

Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Γ΄.  

Γ) Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ228/Α΄/02-11-2011) Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών και μετά την αριθ. 4/16.03.2012 θέμα 1ον απόφαση 
του Δ.Σ. του Γ. Ν. Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας 
υγείας όσο και του δημοσίου συμφέροντος προβαίνει στη διαδικασία επαναπροκήρυξης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη «Εσωτερικού Ελεγκτή», 

Συνολικός Προϋπολογισμός 45.000,00 € + 23% ΦΠΑ ήτοι 55.350,00 € με το Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο του έργου. 

- Ο προϋπολογισμός για το Γ.Ν. Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας ανέρχεται στο ποσό των 
40.000,00 € + 23% ΦΠΑ  

- Ο προϋπολογισμός για το Ε. Ν. Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ Ο Άγιος Λουκάς, ανέρχεται στο ποσό 
των 5.000,00 € + 23% ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης/ πρόσκλησης 
μόνο ηλεκτρονικά, από το site του Γ. Ν. Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας 
http://www.agandreashosp.gr 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής 
Ελλάδος (Προμήθειες – Προμήθειες εκτός ΠΠΥΥ2011 – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011-2012 Φορέας: Γενικό 
Νοσοκομείο Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας) και από το Πρόγραμμα Δι@ύγεια, χωρίς 
επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Πατρών 
Ο Άγιος Ανδρέας, οδός Τσερτίδου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 
2610-227871, fax: 2610-227853 227896, αρμόδιος υπάλληλος Κουράτος Ανδρέας.     
Στη διαδικασία της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος όσοι 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και την Δευτέρα 
26-03-2012 και ώρα 14:00 μ.μ. στη γραμματεία του Νοσοκομείου.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 27-03-2012 και ώρα 09:00 
π.μ. από τριμελή επιτροπή.  
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού 
φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»     

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Το αντικείμενο του διαγωνισμού/ πρόσκλησης. 

 Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου 

 Τα στοιχεία του αποστολέα 
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 
του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος 
που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην 
Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 
 
 Πρέπει να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από 
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της 
ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με 
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα 
πρέπει να: 
 
Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που 
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα εξής:   
Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα 
περιλαμβάνει:   

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία πρέπει: 

* Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού/ πρόσκλησης και ότι αποδέχονται 
πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης/ πρόσκλησης. 
* Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 
* Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. 
* Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
 α) για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα: 
 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι_ 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
 • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ Ο 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι_ 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
 • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1  της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 27.11.1995, σελ. 
48). 
 •  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ Ι 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
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τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ Ι 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(ΑΊ73) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305). 
 β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 
 γ) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
*  Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
 α) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, ή 
 β) Ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 
*  Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
 α) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, 
 β) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
* Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συμμετέχον δεν έχει 
κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου και δεν έχει 
τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου.   

 Άδεια Ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 
Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες 
Επιχειρήσεις, επί ποινή απόρριψης.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 Ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως 

της συστημένης επιστολής - προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία ή στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού/ πρόσκλησης, ήτοι 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  

 Δικαιολογητικά/ έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά - επί ποινή αποκλεισμού - και από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, όπου απαιτούνται από τη παρούσα πρόσκληση ή 
υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον συμμετέχοντα. 

 Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή προ κατακύρωσης ή που απαιτούνται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης/ πρόσκλησης, θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.  

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου.  

 Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 
βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

 Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του υποψηφίου, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, 
και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 
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Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οποία θα Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα. 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Εσωτερικός Ελεγκτής Παράρτημα 1 

… ….. …… 

 Στην τεχνική προσφορά θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών από τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση διαφοροποίησης από τις 
τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναγράφεται ευκρινώς.  

 
 
Γ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η οποία θα Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα. 
 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμός 
εσωτερικών 
εκλεκτών 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ  

ΦΠΑ 
Τελική Τιμή με 

ΦΠΑ  

Εσωτερικός Ελεγκτής για τα Νοσοκομεία  Άτομο 
 

  

1 

Για το Γ.Ν. Πατρών Ο Άγιος 
Ανδρέας και  
για το Ε. Ν. Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ Ο Άγιος 
Λουκάς 

1 

   

ΣΥΝΟΛΑ: 1    

 Ο πίνακας της Υπηρεσίας/ Έργου, που συμπεριλαμβάνεται στην διακήρυξη/ 
πρόσκληση, περιλαμβάνει τις εξής στήλες: τον αύξοντα αριθμό ανά είδος, την 
περιγραφή του είδους, τον αριθμό των εσωτερικών ελεγκτών, την προσφερόμενη 
τιμή χωρίς ΦΠΑ (θα συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα προμηθευτή), το ΦΠΑ (θα 
συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα προμηθευτή).  

 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που Υποβάλλονται κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 
118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις 
παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου. 
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια 
επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: 
α. Να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία 
της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, 
β. Να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των 
είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με 
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
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Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
•    «ΦΑΚΕΛΟΣ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    ΠΟΥ   ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ    ΚΑΤΑ   ΤΟ   ΣΤΑΔΙΟ   ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
•    Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
•    Το αντικείμενο του διαγωνισμού 
•    Τα στοιχεία του αποστολέα 
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 
του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος 
που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην 
Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 1351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ Ο 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ 1358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ Ι 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ Ι 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 
ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, είναι τα φυσικά 
πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων 
Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 
2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 
συμβιβασμού. 
4.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
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φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 
5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με 
το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών 
ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, 
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 
7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον 
διαγωνισμό επιχείρησης. 
7.  Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε 
περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 
Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α) Η επιχείρηση τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, 
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, 
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, 
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 
όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία. 
Για τα Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  
1Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων 
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 
• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 
να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού. 
1Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρίας. 
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• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 
1Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 
που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 1Α ή 1Β, τα οποία προβλέπονται από το 
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 
ανωτέρω για τους ημεδαπούς.  
1Δ.Για τους Συνεταιρισμούς 
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Διευκρινίζεται ότι: 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και     

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ' αυτόν. 
1Ε.  Για τις Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει 
στην ένωση. 

 Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών 
του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που 
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος 
της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 
αναπληρώνει.  

 Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί 
ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, 
προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως 
και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου.  

 Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 
βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

 Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του υποψηφίου, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, 
και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 
Επισημαίνεται ότι: 
- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Όλα τα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα.    
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό. 

 
Διαδικασία Διαγωνισμού – Παράδοση – Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις. 
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 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την προαναφερόμενη ημερομηνία και 
ώρα, από την τριμελή επιτροπή.  
 
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η Χαμηλότερη 
Τιμή, για το σύνολο του έργου Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19, 20 και 21 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποι των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά(υποχρεωτικά παραστατικό 
εκπροσώπησης). Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να 
λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων.  

- Η επιτροπή δύναται να αποσφραγίσει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές των συμμετασχόντων.  

Αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κρίνει ότι πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης/ πρόσκλησης, θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συντάξει το σχετικό πρακτικό (εις διπλούν), το 
οποίο επικυρώνεται από την Απόφαση της Ανατέθουσας Αρχής. 

- Οι οικονομικές προσφορές (όσες κρίθηκαν κατά τα προηγούμενα 
στάδια αποδεκτές) θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης, από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Αφού εξετάσει και αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές, η επιτροπή στη συνέχεια θα 
συντάξει τον ενιαίο πίνακα των οικονομικών προσφορών και το σχετικό πρακτικό (εις 
διπλούν), το οποίο επικυρώνεται από την Απόφαση της Ανατέθουσας Αρχής.  
 Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι τεχνικές/ οικονομικές 

προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους 
Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Δύναται να 
παρίστανται οι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές και θα αποσφραγισθούν. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια επιστρέφονται από την Υπηρεσία 
Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους 
υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών 
είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό 
και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός 
ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

 Εάν για κάποιο προσφερόμενο είδος υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά του, δύναται η επιτροπή να ζητήσει εντός τριών (3) ημερών την 
προσκόμιση δείγματος του είδους, φυλλάδια (prospectus) ή να ζητήσει επεξηγήσεις 
για τις τυχόν επιφυλάξεις από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

*** Η επιτροπή την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω 
συνέρχεται και αφού μονογράψει δύναται λόγω φόρτου εργασίας να συνεδριάσει άλλη 
ημερομηνία και να καταθέσει το σχετικό πρακτικό.    
*** Δύναται η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, να συντάξει ένα πρακτικό εις 
διπλούν (2) το οποίο θα αναφέρεται στην Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής καθώς και στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, προκειμένου να 
υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.     
*** Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν δύνανται να αποσφραγιστούν χωρίς 
την  προηγούμενη έγκριση του ανωτέρω σταδίου (παρά μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουν σ΄ αυτή την ενέργεια θα 
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τεκμηριώνονται και θα αιτιολογούνται πλήρως, με απαραίτητη την προϋπόθεση όλοι οι 
συμμετέχοντες να έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτοί.         

  Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει 
στην υπογραφή σύμβασης τριών (3) 
ετών με δυνατότητα  αυτοδίκαιης 
δίμηνης (2) παράτασης με τους 
μειοδότες του τελικού πίνακα, μετά 
από την επικύρωσή του από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Ο προμηθευτής/ ανάδοχος που θα 
υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει να 
προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης βάσει του άρθρου 25 παρ. 
5 του Π.Δ. 118/2007 ύψους 10% επί 
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
που του κατακυρώθηκε διάρκειας 
αορίστου χρόνου από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της σύμβασης. 

Οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, εάν υπογραφεί 
αντίστοιχη σύμβαση από Προϊσταμένη Αρχή.    

 Ο προμηθευτής/ ο ανάδοχος από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 
υποχρεούται να εκτελεί το έργο σε 
συνεργασία με τα Τμήματα του Γ. Ν. 
Πατρών ο Άγιος Ανδρέας και του Ε. Ε. 
Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ Ο Άγιος Λουκάς 

 Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών θα 
υποβάλλονται στο κάθε Νοσοκομείο 
ξεχωριστά προς εξόφληση, τα οποία 
και θα ορίζουν τις τριμελής επιτροπές 
παρακολούθησης του έργου.     

 Οι προμηθευτές υπόκεινται στις 
νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το 
Νοσοκομείο.  

Ειδικά, για την κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 
3580/07, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι οι φορείς πλήρως με το 
περιεχόμενο των εγκυκλίων με Α.Π. 14215/8.7.2009 και 12014/20.09.2010 που έχει 
εκδώσει η Ε.Π.Υ, την αριθμ. 2/70784/Α0024/24-9-2009 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. καθώς και την 
αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/4.06.2009 Εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών της Κ.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α.  
Διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω κράτηση θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε διακήρυξη  που 
αφορά το Π.Π.Υ.Υ. 2011 και αφορά υπηρεσίες ή προμήθειες υλικών, των Φορέων του 
άρθρου 9 παρ.1 του ν. 3580/07.  Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τις κρατήσεις που 
αφορούσαν το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δεν επιβαρύνουν το εκάστοτε Π.Π.Υ.Υ., καθώς έχουν 
θεσμοθετηθεί μόνο για το εκάστοτε Ε.Π.Π. Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προμήθεια 
υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 Ο χρόνος πληρωμής ορίζεται από τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 

138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  Εμπορικές 
Συναλλαγές», του αρθ. 35 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-
2010)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», τις διατάξεις του Ν. 
3984/2011 και λοιπών διατάξεων. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: «Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από 
αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 
(ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 
τον συμβασιούχο.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης/ παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να 
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής». 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) σύμφωνα με το οποίο 
θεσμοθετείται εσωτερικός   έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, 
διαχειριστικά και λογιστικά. 
Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν 

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 
 Μηνιαίο έλεγχο λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου και Κ.Υ. 

– Νοσοκομείων. 
 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) 

της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 
 Μηνιαίο έλεγχο επί των στοιχείων του esynet επί των οριστικών μηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων και τις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος 
ήτοι α) Γεν Λογιστικής β) Δημόσιου Λογιστικού και  γ) Αναλυτικής  Λογιστικής  

 Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων  
που συμπληρώνονται στους πίνακες του esynet 

 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 
 Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετησίων 

οικονομικών καταστάσεων 
 Μηνιαίος έλεγχος εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων 

 
2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης 

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

 Στο υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - 
αναλώσιμων υλικών- ανταλλακτικών και υπηρεσιών 

 Στο υποσύστημα μητρώου παγίων 
 Στο υποσύστημα κίνησης ασθενών- τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων - 

απογευματινών ιατρείων- ΤΕΠ 
 Στο υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων L.IS, 

R.I.S, PAX 
 Στο υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών 
 Στο υποσύστημα προμηθευτών 
 Στο υποσύστημα μισθοδοσίας 
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3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στο τομέα του διπλογραφικού συστήματος 
μηνιαίως 

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: 
 Ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών 

αναφορών 
 Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς του 

λογαριασμούς της Γεν Λογιστικής του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής 
λογιστικής 

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

 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 
πίνακα αναφοράς. 

 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους 
 

4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς την Διοίκηση των Νοσοκομείων 
  Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς την Διοίκηση των νοσοκομείων, σχετικής με τα 
προβλήματα που προέκυψαν από τον μηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεμοτήτων – 
προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών  
 

5. Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων προς την Διοίκηση των Νοσοκομείων 
 Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον ισολογισμό, την Κατάσταση των 
Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα 
 
Σημείωση: Ο συνολικός αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών είναι Ένα (1) άτομο και για τα 
δύο (2) Νοσοκομεία, (για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ο Άγιος Ανδρέας και το Ε. Ν. Ν. 
ΘΩΡΑΚΟΣ Ο Άγιος Λουκάς. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία τράπεζας…………………………………………………… 
Κατάστημα………………………………………………………………… 
(Δ/νση, οδός- αριθμός, Τ.Κ, fax)                         Ημερομηνία έκδοσης:    
  ΕΥΡΩ:  
Προς 
6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ… ……….. ΕΥΡΩ………… 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:της 
Εταιρίας.......Οδός.......Αριθμός....Τ.Κ......] ή [σε περίπτωση Ένωσης η Κοινοπραξίας: 
των Εταιριών 
α)..................οδός..................αριθμός...................Τ.Κ............... 
β)..................οδός..................αριθμός...................Τ.Κ............... 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας], 
και μέχρι του ποσού των ευρώ ......, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ...... 
που αφορά στο διαγωνισμό της ...... με αντικείμενο « ...... » και συγκεκριμένα για το 
τμήμα του έργου που αφορά στο Γ.Ν. Πατρών ο Άγιος Ανδρέας .......... συνολικής αξίας 
......., σύμφωνα με τη με αριθμό ...... Διακήρυξη/ πρόσκληση σας. 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίηση σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

 Ο Διοικητής των Διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων  Γ. Ν. Πατρών ο Άγιος 

Ανδρέας και Ε. Ν. Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ Ο Άγιος 

Λουκάς 
 

 
 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ,  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Καραγιώργη Σερβίας 8, ΤΚ 10184 – Αθήνα, ΤΗΛ.: 210 – 3375816/ 813, FAX: 210 
– 3375814, email: gramegdeko@mnec.gr  
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