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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 8/2021 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2020 
& 2021 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΔΑΜ : 21REQ008723933.. 

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία : 23-06-2021 
Ημέρα : Τετάρτη. 
Ώρα : 10:00 
Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική 
και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο 
χρόνο. 

Καταληκτικός Χρόνος κατάθεσης 
προσφορών για το διαγωνισμό 

Ημερομηνία : 22-06-2021 
Ημέρα : Τρίτη. 
Ώρα : 15:00 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Γραφείο Προμηθειών Π.Ν.Α. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ (κτίριο 
Διοίκησης) 

Προϋπολογισμός δαπάνης  
ΑΔΑ : ΩΑ7Τ4690ΩΛ-ΝΨΖ 

3.500,00 ευρώ συμπερ. 24% ΦΠΑ ανά έτος 
δηλ 7.000,00 ευρώ συμπερ. 24% ΦΠΑ για τα 
δύο (2) έτη και 3.500,00 ευρώ συμπερ. 24% 
ΦΠΑ σε περίπτωση παράτασης για ένα (1) 
έτος ακόμη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ελέγχου οικονομικών καταστάσεων για τα 
οικονομικά έτη 2020 και 2021 με δυνατότητα 
παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους (για τον 
έλεγχο του 2022) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. 

 



Το Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 

μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
2. Το Π.Δ. 146/03 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της 

εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» . 
3. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του ν.3414/2005 (ΦΕΚ 
279/Α΄/ 10-11-05). 

4. Το Ν. 3329/2005 αρ. 31, όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι οι Ισολογισμοί 
που συντάσσονται σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003, ελέγχονται και υπογράφονται 
από δύο Ορκωτούς Λογιστές. 

5. Το Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» [ΦΕΚ 31/ Α’/ 2-3-11]. 

6. Το Ν.3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων 
εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ». 

7. Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-
2007). 

8. Το Ν.3730/08 άρθρο 10 σχετικά με την ανάθεση της τήρησης των λογιστικών 
βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. 

9. Το Ν.3697/08 άρθρο 11 «Τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος». 
10. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-5-10) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια 

και άλλες διατάξεις». 
11. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄ 30-9-10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών 
προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/655 ΕΟΚ». 

12. Το Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

13. Η υπ΄ αριθ. 94064/1-10-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας σχετικά με 
«Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων 
Υγείας (Δ.Μ.Υ.)».  

14. Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει 

15. Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
16. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε. όπως 
ισχύει• 

17. Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις 

18. Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

19. Την υπ’ αρ.53560/5-6-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Υλοποίηση 
εργασιών για την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του διπλογραφικού 
συστήματος» 



20. Υπ΄ αρ. πρωτ. 2211/31-05-2021 έγγραφο με την Τεχνική Περιγραφή των 
Εργασιών.  

21. Η υπ.αρ 2250/02-06-2021 Απόφαση Διοικήτριας του Νοσοκομείου. 
 
 

Προκηρύσσει 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση την ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές-
Λογιστές του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ετών 2020, 
2021 και δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους (για το 2022) με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 3.500,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για 
ένα (1) έτος (CPV 79212100-4) δηλ. 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24 για τα δύο (2) έτη 
και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη 3.500,00 
συμπ. ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0419α) 
οικονομικών χρήσεων 2021-2023.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο 

και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Οι Προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τηλ. 213 2023426, Φαξ 210 
6446951, αρμόδια υπάλληλος: Μ.Μορφοπούλου), μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 22-06-2021 ημέρα Τρίτη μέχρι 15:00.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :   
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, κοινοπραξίες προμηθευτών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 
υπηρεσίας και που πληρούν τους ορούς που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Οι συμμετέχοντες απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
ζητούμενων υπηρεσιών. 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 34 

του Ν.4782/2021, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 



γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο:  
α. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιλαμβάνει τα 

εξής: 
1. Παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον η συμμετοχή γίνεται δια 

αντιπροσώπων/ εκπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. Ν.4782/2021. 
2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπως: - Πιστοποιητικό του οικείου 

Επιμελητηρίου (Επαγγελματικού, Βιοτεχνικού κ.λ.π.) με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του συμμετέχοντος σ’ αυτό, ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. του οικονομικού φορέα, - το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), - ευκρινές φωτοαντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων 
του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 
με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

3.    Άδεια λειτουργίας από το Σ.Ο.Ε.Λ. 
4.   Τρεις (3) Ελεγμένους Ισολογισμούς Δημοσίων Νοσοκομείων κατά την 

τελευταία τριετία προς απόδειξη της παροχής όμοιας φύσης ελεγκτικών υπηρεσιών 
στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

5.   Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 27 
του Ν. 4782/2021 συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι όταν ο 
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Ν. 4782/2021, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς 
αυτούς.  

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 οποία να 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες 
και να δηλώνεται ότι:  

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι 
έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 46 του Ν. 4782/2021 

 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του  άρθρου 22 του 
Ν. 4782/2021 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.  
Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών και η μη συμπλήρωση της δήλωσης 
σύμφωνα με τα ζητούμενα συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα  από τον 
διαγωνισμό, εκτός εάν συντρέχουν καταστάσεις που δίνουν το δικαίωμα παρέκκλισης 
σύμφωνα με αρ. 22 του Ν. 4782/2021 



      β. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα 
τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

γ. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα 
τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ, θα αναγράφεται στην οικονομική 
προσφορά αριθμητικά και ολογράφως και θα περιλαμβάνει τις τυχόν κρατήσεις ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το 
Νοσοκομείο.  

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (κόστος ασφάλισης κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
οικονομική αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και 
των τιμών της κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της 
σχετικής σύμβασης. 

Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα 
προμήθειας και μεταφοράς των ειδών στο Νοσοκομείο.  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Σε περίπτωση που δεν 
παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η αξιολόγηση της 
συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.  

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 88 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 32 του Ν.4782/2021. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 
άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή 
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 



όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο.  

Αντιπροσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά δεν γίνονται δεκτές σε κανένα 
στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των 
προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά 
τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη 
του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη 
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4782/2021 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί παρουσία των υποψηφίων 
που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα 
που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, δεν κωλύει το 
άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς.  

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην 
υλοποίηση της διαδικασίας αποσφράγισης και ανακοίνωσης των τιμών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 40 του Ν.4782/2021.  

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την υπηρεσία που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης. 

Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 43 του Ν.4782/2021 και 
στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη 
χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές 
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 40 και 

42 του  Ν.4782/2021  από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 
108 του Ν.4782/2021. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι προσφέροντες στους οποίους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτούς, με βεβαίωση παραλαβής ή 
σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, οφείλουν να υποβάλουν, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 43 «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» του 
Ν.4782/2021, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο. 



Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

Όταν ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει ένα η 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση 
γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλή τιμή και ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με 
γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

1. την κατακύρωση της προμήθειας  
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ο 

προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 

ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή 
ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να 
τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, καθώς και 

στους λοιπούς συμμετέχοντες αποστέλλονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται 
να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα με 
το άρθρο 45 του Ν.4782/2021και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο 
κυρώσεις. 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 
του Ν.4782/2021.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί 
στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 Εκτελέστηκαν καλώς ποσοτικά και ποιοτικά όλες οι υπηρεσίες που προβλέπονται 
στη σύμβαση και την διακήρυξη. 



 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών, 
με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη.  

Επιπλέον παράταση πέραν αυτού του χρόνου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του 
προμηθευτή , με τις εξής όμως προϋποθέσεις : 

α) Η συνολική παράταση ισχύος της σύμβασης (αρχική και η επιπλέον) δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.  

β) Στο χρονικό διάστημα των παραπάνω αναφερόμενων παρατάσεων θα ισχύουν 
οι όροι της σύμβασης.  

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή 

στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν 
γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία 
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του 
Ν.4782/2021 . Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ 
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
1. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για την καλή εκτέλεση των όρων 

της οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης που να καλύπτει το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, με 
χρόνο ισχύος δύο (2) επιπλέον μήνες από τον αναφερόμενο συμβατικό χρόνο και της 
προβλεπόμενης συμβατικής παράτασης που ζητάει η διακήρυξη. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 21 «Εγγυήσεις» του Ν.4782/2021. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και θα καταβληθεί τμηματικά, χωριστά για κάθε 

ελεγχόμενη χρήση, μετά από την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής 
παραλαβής, από το Νοσοκομείο  

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (πιστοποιητικό 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις,  
•  Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. 

και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007,  

• Ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/2012 άρθρο 38 
παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 



«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν 
λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' 
αυτού,  

• Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 8%,  

• Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 
1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. , 

• καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.  
• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 103 του Ν.4782/2021. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από για λόγους που αφορούν σε 
υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων οι προβλεπόμενες κυρώσεις του αρ. 103 του 
Ν.4782/2021. 

4. Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, 
αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. 
Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.».  

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου : www.spiliopoulio.gr. προς δωρεάν διάθεση. Επίσης, 
τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

To ΕΕΕΣ μπορεί να συμπληρωθεί online στη διεύθυνση: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν όλες 

οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  
Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Για την επίλυση οποιασδήποτε 

διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την 
ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  
  

http://www.spiliopoulio.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2020 & 2021 
 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί  ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το 
«Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο – Η Αγία Ελένη-» σύμφωνα με το 
άρθρο 31 του Ν. 3329/2005. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του Ν. 3329/2005 οι Ισολογισμοί που 
συντάσσουν τα Νοσοκομεία σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 πρέπει να ελέγχονται και να 
υπογράφονται από ορκωτούς Λογιστές. 
 
α.- Η ανάδοχος εταιρία οφείλει να κάνει Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και να 
εκδώσει Πιστοποιητικό Ελέγχου. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ( ΦΕΚ 
1589/Β/2004) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3329/05 άρθρο 31, όπως ισχύουν, 
καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες, τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής.  
 
β.- Σκοπός  του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί:   
(α) Αν τηρήθηκαν  κατάλληλα λογιστικά  βιβλία  και στοιχεία, 
(β) Αν ο Ισολογισμός και Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως συμφωνεί με τα 
λογιστικά βιβλία.  
(γ) Αν οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την 
οικονομική θέση του Νοσοκομείου και τα αποτελέσματα των εργασιών, των 
ελεγχόμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από 
την Ελληνική εταιρική νομοθεσία.   
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής:  

1. την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που 
τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις.  
2. την επικύρωση της ορθότητας της απογραφής λήξεως των χρήσεων 2020 και 
2021 
3. την τήρηση του Μητρώου Παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003.  
4. την τήρηση Των Καταστάσεων Αναλυτικής Λογιστικής και Κέντρων Κόστους.  
5. Την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων και Ισολογισμού Οικονομικής Χρήσης 
2020 & 2021 
6. Τις συμφωνία των ισοζυγίων της Γενικής –Αναλυτικής Λογιστικής ετών 2020 & 
2021.  
7. Τις συμφωνίες Προμηθευτών, Πελατών, Διαθεσίμων και λοιπών Λογαριασμών 
των οικονομικών χρήσεων 2020 & 2021  
8. Τις συμφωνίες Μεταβατικών Λογαριασμών.  
9. Τις λοιπές οικονομικές  καταστάσεις που  εμπεριέχονται στους  Ισολογισμούς 
των Οικονομικών Ετών 2020 & 2021 
10. Ελεγκτικές διαδικασίες όπως: λήψη πιστοποιητικών από  τράπεζες,  
δικηγόρους, πελάτες και προμηθευτές, εξέταση των φορολογικών υποχρεώσεων 
του Νοσοκομείου 
11. Σύνταξη τελικής  εκθέσεως  ελέγχου,  όπου  θα  αναφέρεται  εάν  οι  Οικονομικές 
Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την Οικονομική Κατάσταση του 
Νοσοκομείου και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικές παραδεκτές λογιστικές 



αρχές. Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν  σύμφωνα με τις ελεγκτικές  διαδικασίες  
των  Ελληνικών Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί 
το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με τελικό σκοπό  την  παράδοση στο  
αρμόδιο  όργανο  της προβλεπόμενης έκθεσης ελέγχου επί του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων κάθε χρήσης που θα έχει συντάξει αυτό.  

 
γ.- Οι Ορκωτοί  Ελεγκτές υποχρεούνται να παραδώσουν τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις με τις εκθέσεις ελέγχου εντός δύο (2) μηνών από την παραδόσεως σ’ 
αυτούς των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων ετών 2020 & 2021. 
 
δ.- Οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να έχουν ελέγξει τουλάχιστον τρεις (3) Ισολογισμούς 
Δημοσίων Νοσοκομείων κατά την τελευταία τριετία. 
 

 
 
 
 Η  Διοικήτρια 

 
 
 

Δρ. Ευαγγελία Παππά 


