
Αρ. Πρωτ 32666/25-09-2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

 

Αντικείµενο του έργου είναι η ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας ∆ιαχειριστικού 

Ελέγχου χρήσης 2018: 

• για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2018 και 

• για την ακριβή τήρηση των λογιστικών αρχών και κανόνων κατά τη σύνταξη 

των οικονοµικών καταστάσεων  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

1. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν 

υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών, τα οποία 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

2. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών 

στοιχείων που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

3. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται και γενικότερα της παρουσίας των δεδοµένων στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα καταρτιστεί η έκθεση ελέγχου, η οποία θα 

συνοδεύει τον ισολογισµό και στην οποία συνοπτικά θα αναφέρονται τα κυριότερα 

συµπεράσµατα του ελέγχου που ασκούν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

5. Εκτός από την έκθεση ελέγχου θα υποβληθεί ειδική επιστολή η οποία θα 

περιλαµβάνει τα όσο προκύψουν από τον έλεγχο, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις 

αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέµα. 

 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο ∆ηµόσιο 

Μητρώο Ελεγκτικών Εταιριών που τηρείται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών και να µπορούν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής 

νοµοθεσίας, να αναλαµβάνουν τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ άλλων 

και Νοσοκοµείων. Η εγγραφή αποδεικνύεται µε την κατάθεση στο φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ. Οι συµµετέχοντες 

στο διαγωνισµό θα πρέπει να αναφέρουν το ονοµατεπώνυµο των συγκεκριµένων 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που θα διενεργήσουν τον έλεγχο µε αναφορά στον 

αριθµό εγγραφής τους στο µητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.  

 

Πέραν τούτου, οι συµµετέχουσες ελεγκτικές εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν 

και οφείλουν να προσκοµίσουν: 

 

• Επαγγελµατική άδεια από την Ε.Λ.Τ.Ε. (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων) 

• Εµπειρία στον έλεγχο ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 

του άρθρου 31 του Ν. 3359/05, τα τελευταία πέντε έτη, η οποία αποδεικνύεται από 

ελεγµένους ισολογισµούς ή βεβαιώσεις των νοσοκοµείων, πρωτότυπες ή νοµίµως 

επικυρωµένες. 



• Οµάδα εκτέλεσης έργου αποτελούµενη από τουλάχιστον δύο (2) Ορκωτούς 

Λογιστές που έχουν ελέγξει και υπογράψει µε την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον τρεις 

(3) ισολογισµούς ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του 

άρθρου 31 του Ν. 3329/05.  

• Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος 

λειτουργίας και το αντικείµενο εργασιών του προσφέροντος. 

 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 7.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ. 

 

 


