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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 8736
ΠΛΗΡ:  Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ:       20/4/2016
ΤΗΛ: 213 2058558                                                                   
FAX: 213 2058614
E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 33/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ146/2003 ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 10/5/2016

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους

Εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με το 
ΠΔ146/20013 και εφαρμογλή των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
(CPV: 79210000-9)

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. το ΠΔ146/03 (ΦΕΚ 122/Α/2003)

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

4. το άρθρο 10 του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α/2007)

5. τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

6. το άρθρο 10 του Ν.3730/08 (ΦΕΚ 262/Α/2008)

7. το άρθρο 11 του Ν.3697/08 (ΦΕΚ 194/Α/2008)

8. την ΚΥΑ 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30-12-2008 (ΦΕΚ 2657/Β/2008)

9. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)

10. τον Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

11. τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 Τ.Α.΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

12. την  υπ’αριθμ.5/6-4-2016  θ.3ο ΗΔ  απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης  διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

    
Πρόχειρο  διαγωνισμό  με  κατάθεση  γραπτών  και  σφραγισμένων  προσφορών,  για  την  ανάθεση  του  έργου  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΠΔ146/2003  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (CPV:79210000-9)»,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  45.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  10/5/2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 12.00μ.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  δηλαδή  στις  9/5/2016  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα  14:00.  Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνεται  στο  Γραφείο 

Προμηθειών  αφού  προηγουμένως  πρωτοκολληθούν  στη  Γραμματεία  του  Νοσοκομείου.  Προσφορές  που  κατατίθενται  στην 

Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής: 

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr  

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 

πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει  δύο  υποφακέλους:  έναν  υποφάκελο  με  τις  τεχνική  προσφορά  και  έναν  υποφάκελο  με  την  οικονομική 

προσφορά.

4. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της 

διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

5. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα 

απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  αντίγραφο  αυτής.  Στην  τεχνική  προσφορά  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη 

συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι 

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να δηλώσουν  κάθε στοιχείο  σχετικό με  την αναφερόμενη  προμήθεια,  με  πληροφοριακά 

έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού 

συσκευαστή.

Β) Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον  οποίο 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Γ)  Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού. 

6. Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο  των  ζητούμενων  υπηρεσιών  που 

περιλαμβάνονται  στη  διακήρυξη.  Οι  τιμές  των  προσφορών  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στην  προσφερόμενη  τιμή  θα 

περιλαμβάνονται  οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός  ΦΠΑ.  Οικονομική Προσφορά που 

αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.

8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

9. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

10. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

16PROC004274357 2016-04-22

ΑΔΑ: 7ΔΒ64690Ω5-ΓΔΑ



11. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή 

των όρων της διακήρυξης.

12. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

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 ΠΔ 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. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής: 
α) 4% ή και 8% προκαταβολή φόρου
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%
δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ  

13. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος. 

14. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση 

του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο 

Παρατηρητήριο Τιμών.

15. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 94064/01-10-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α., ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3560/28-07-2008 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. & ΤΟΥ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14/26-8-2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 146/2003 
ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του έργου και οι αντίστοιχες ημερομηνίες υλοποίησης του για το Νοσοκομείο μας είναι οι εξής:

Α/Α ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
1 Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2015 Έως 30/6/2016
2 Εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής Από 1/1/2015

3
Εφαρμογή της διαδικασίας της μηνιαίας οριστικοποίησης των 
οικονομικών συναλλαγών του Νοσοκομείου

Συμφωνημένα ισοζύγια 
κάθε μήνα εντός 30 

ημερών του επόμενου 
μήνα, έως το τέλος του 

συμβατικού χρόνου

4
Εφαρμογή  των  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης για το έτος 2015

Έως 31/7/2016

5
Η  παροχή  συμβουλών  στα  στελέχη  και  στη  Διοίκηση  του 
Νοσοκομείου  για  την  υποστήριξη  του  συστήματος  και  την 
επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης.

6

Η εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που 
απαιτούν  οι  ανάγκες  κατά  τμήμα  και  την  πρακτική 
επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή ενασχόληση του 
με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας.

7

Η εκμάθηση στα στελέχη του Νοσοκομείου των οικονομικών 
δεδομένων  π.χ.  χρησιμοποίηση  αριθμοδεικτών,  ώστε  η 
Διοίκηση  να  μπορεί  να  έχει  ολοκληρωμένη  εικόνα  για  την 
πορεία των οικονομικών του Νοσοκομείου.

8
Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου με 
την ηλεκτρονική υποβολή στο taxis όλων των προβλεπόμενων 
δηλώσεων

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υπό προκήρυξη έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) Η εφαρμογή περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της 
γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού, την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων 
καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την οργάνωση και επίβλεψη της 
απογραφής τέλους χρήσεως, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως, 
το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και η ενημέρωση των λογαριασμών με τα 
δεδομένα της απογραφής έναρξης αποτελούν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. 
β) Την Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής – Αναλυτικής και Κοστολογικής 
Οργάνωσης  και  την  παροχή  υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  επιλογή  και  εγκατάσταση  της  αναγκαίας  μηχανογραφικής 
υποδομής εφόσον απαιτηθεί. 
γ) Tην κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
δ) Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο 
στ) Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου.
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Αναλυτικότερα:
1. Ετήσια απογραφή ήτοι: 

I. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων 
II.  Υπολογισμός  και  Αποτίμηση  της  αξίας  των  μηχανημάτων-τεχνικών  εγκαταστάσεων  και  λοιπού  μηχανολογικού 
εξοπλισμού 
III. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων 
IV. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού καθώς και των λοιπών παγίων στοιχείων 
όπως περιγράφονται στο ΠΔ 146/2003 και απαιτούνται για την σύνταξη του ισολογισμού. 
V. Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν έχουν καταχωρηθεί. 

2. Υπολογισμός και έλεγχος όλων των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως: 
I. Συμφωνία Εσόδων- Εξόδων 
II. Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών 
III. Συμφωνία Ταμείου 
IV. Συμφωνία οφειλετών 
V. Συμφωνία απαιτήσεων 

3. Φυσική απογραφή των αποθεμάτων κατά ποσότητα και αξία 
4. Επίβλεψη και έλεγχος της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που αφορούν το Νοσοκομείο με βάση 
την Δημόσια λογιστική, την Γενική Λογιστική και την Αναλυτική ήτοι: 

I. Συμπλήρωση του Λογιστικού Σχεδίου του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες ως προς το τμήμα 
των λογαριασμών προσδιορισμού του οργανικού αποτελέσματος και του αποτελέσματος χρήσεως. 
II.  Έλεγχος -  συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης  του μηχανογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου και  με τις 
οικονομικές  υπηρεσίες  του  για  την  αξιόπιστη,  αποτελεσματική  συλλειτουργία  και  συμφωνία  των  αντιστοιχιζόμενων 
λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής Λογιστικής. Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες καθορίζονται με το Π.Δ. 146/2003. 
IV. Καταχώρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων αναλώσεων αποθεμάτων από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, 
επίσης μέσω του ίδιου προγράμματος. 
V. Υποστήριξη του Λογιστηρίου για την διενέργεια των λογιστικών εγγραφών μέσω της «εφαρμογής Λογιστηρίου». 
VI.  Παρακολούθηση  και  συνεχής  έλεγχος  του  συνόλου  των  λογιστικών  εγγραφών  και  λοιπών  διαδικασιών  για  την 
αποτελεσματική  υλοποίηση  της  εφαρμογής  και  παρέμβαση  αυτού,  όπου  απαιτείται,  μέσω  των  υπευθύνων  των 
οικονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για τη διενέργεια των αναγκαίων διορθώσεων-βελτιώσεων 
VII. Σύνταξη μηνιαίου ισοζυγίου στο τέλος κάθε μήνα. 
VIIΙ.  Η εφαρμογή του  ενιαίου  πλαισίου  κωδικοποίησης  αναλυτικής  λογιστικής  με  βάση το  εγχειρίδιο  εφαρμογής της 
αναλυτικής  λογιστικής  το  οποίο  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  του  έργου  «Επιστημονικός  σχεδιασμός  –  Συντονισμός  και 
υποστήριξη ΥΥΚΑ και ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής 
διαχείρισης νοσοκομείων με τη χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» 

5. Η κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Εκμετάλλευσης, Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού, Διάθεσης 
Αποτελεσμάτων  και  προσαρτήματος  στη  σύνταξη  Εκθέσεως  Διαχείρισης  έτους  2015  και  στην  υποβολή  αυτών  στην 
εποπτεύουσα αρχή καθώς και στη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων 
λογαριασμών του Νοσοκομείου, κεφαλαιώδους σημασίας. 
Σε προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, 
που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην αναγκαία πλήρη ενημέρωση τους.
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:

1. Η κατάσταση του ισολογισμού σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.100 του Π.Δ. 146/03.
2. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.200 του Π.Δ. 

146/03.
3. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.300 του Π.Δ. 146/03.
4. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.400 του Π.Δ. 

146/03.
5. Το  Προσάρτημα  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  είναι  απαραίτητο  συμπλήρωμα  των 

οικονομικών αυτών καταστάσεων,  με το οποίο δίνονται  διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες, 
καταρτίζεται δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.501 του Π.Δ. 146/03.

6. Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) για το έτος 2015

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω εφαρμογή είναι οι εξής:
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ΓΕΝΙΚΑ:
Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2015 με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τη διαδικασία της 
μετατροπής  των  οικονομικών  δεδομένων  των  καταρτισθέντων  οικονομικών  καταστάσεων  βάσει  του  Π.Δ.  146/2003  και 
σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα Δ.Λ.Π.

Ειδικότερα:

α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης)
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 ο Ισολογισμός θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Σαφήνεια με σκοπό να είναι κατανοητός από τους χρήστες
Συνάφεια για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών 
Αξιοπιστία &
Συγκρισιμότητα, να καταρτίζεται δηλαδή με τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμος από τους χρήστες.

Η διάρθρωση του Ισολογισμού εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης)

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Νο 1 πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα κονδύλια:
Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη ή Ζημίες προ φόρων, που αναγνωρίζονται από τη διάθεση στοιχείων Ενεργητικού, ή το διακανονισμό υποχρεώσεων 
που αποδίδονται σε διακοπείσες δραστηριότητες.
Φόροι εισοδήματος – Έξοδα
Κέρδος ή Ζημία ως αποτέλεσμα αλγεβρικού αθροίσματος εσόδων και εξόδων.
Η διάρθρωση της κατάστασης αποτελεσμάτων θα έχει την παρακάτω μορφή:

γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
   
Ποσά σε €   

  Κλειόμενη  χρήση

Έσοδα από υγειονομικές υπηρεσίες  
Επιχορηγήσεις 
Λοιπά Έσοδα
Κόστος
Μικτό Αποτέλεσμα 0,00
 
Μείον:
Έξοδα Δημόσιων Σχέσεων
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Αποτέλεσμα Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 0,00

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Αποτέλεσμα Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Πλεόνασμα (Έλλειμμα) Περιόδου 0,00
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Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 οι ταμειακές ροές ταξινομούνται και παρουσιάζονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Με την διάρθρωση όπως αυτή εμφανίζεται ενδεικτικά, στον πίνακα που ακολουθεί.
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Πλεόνασμα (Έλλειμμα) Χρήσεως από Λειτουργικές Δραστηριότητες Χ
Προσαρμογές για:
     Αποσβέσεις Χ
     Προβλέψεις Χ
     Μείωση στα αποθέματα & απαιτήσεις Χ
     Αύξηση στους προμηθευτές και δανεισμό Χ
     Μείωση στους προμηθευτές/δανεισμό (Χ)
     Αύξηση στα αποθέματα & απαιτήσεις (Χ)
Καθαρές Εισπράξεις από λειτουργικές δραστηριότητες Χ
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων Χ
Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων (Χ)
Καθαρές πληρωμές για επενδυτικές δραστηριότητες (Χ)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία Χ
Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία (Χ)
Πληρωμές από υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Χ)
Καθαρές πληρωμές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Χ)
Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα Χ
Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου Χ
Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου Χ

δ.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 οι συνήθεις λογαριασμοί των Ιδίων Κεφαλαίων 
είναι:
Το Κεφάλαιο
Λογαριασμοί πάσης φύσεως αποθεματικών
Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας Παγίων στοιχείων του Ενεργητικού

Με την διάρθρωση όπως αυτή εμφανίζεται ενδεικτικά  στον πίνακα που ακολουθεί.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     

Ποσά σε €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου κλ. χρήσης, 
σύμφωνα με τις προηγούμενες 
λογιστικές αρχές     0,00
Προσαρμογές μετάβασης στα 
ΔΠΧΠ 0,00    0,00
Αναμορφωμένα υπόλοιπα 
κατά την 1η Ιανουαρίου κλ. 
χρήσης, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων 
για την περίοδο 01/01 - 31/12/ 
κλ. χρήσης      
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο απ' ευθείας στη 
καθαρή θέση     0,00
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Καθαρά Αποτελέσματα 
Περιόδου 01/01-31/12/ κλ. 
χρήσης    0,00 0,00
Συνολικό Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      
Υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 31η 
Δεκεμβρίου κλ. χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      
Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου κλ. χρήσης, 
σύμφωνα με τις προηγούμενες 
λογιστικές αρχές     0,00
Προσαρμογές μετάβασης στα 
ΔΠΧΠ

    
0,00

Αναμορφωμένα υπόλοιπα 
κατά την 31η Δεκεμβρίου κλ. 
χρήσης, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ε. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Γνωστοποιήσεις)

Στις  επεξηγηματικές  σημειώσεις  περιλαμβάνονται  όλες  οι  απαιτούμενες  από  τα  πρότυπα  πληροφορίες  οι  οποίες  δεν 
παρουσιάζονται στην όψη του Ισολογισμού και των λοιπών προαναφερομένων οικονομικών καταστάσεων.

Η σειρά παρουσίασης των επεξηγηματικών σημειώσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Δήλωση συμμόρφωσης με όλα τα ισχύοντα πρότυπα
Περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί
Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις όψεις των οικονομικών  καταστάσεων
Άλλες γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνουν:
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και μη αναγνωρισμένες συμβατικές δεσμεύσεις
Μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις όπως τους στόχους της μονάδας με τις πολιτικές και τη διαχείριση κινδύνου (ΔΛΠ 
32)

Οι Λογιστικές Πολιτικές και Επεξηγηματικές Σημειώσεις παρέχουν όλες τις επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται για την 
κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Νοσοκομείου.

Οι σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα:
παρουσιάζουν τις πληροφορίες για τη βάση προετοιμασίας των καταστάσεων και τις λογιστικές πολιτικές που επιλέχθηκαν 
και εφαρμόσθηκαν για σημαντικές συναλλαγές ή γεγονότα γνωστοποιούν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και δεν 
παρουσιάζονται σε καμία άλλη κατάσταση δίδουν επιπλέον πληροφορίες που δεν παρουσιάζονται στις καταστάσεις αλλά 
είναι απαραίτητες για μία εύλογη παρουσίαση.

Στ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
 
Η κατάρτιση θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της μετατροπής των οικονομικών δεδομένων των Οικονομικών Καταστάσεων, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, με βάση τα  ισχύοντα για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Η πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προϋποθέτει ότι θα εμφανίζεται και μία τουλάχιστον συγκρίσιμη 
χρήση.

Σε επίπεδο εγγραφών, θα γίνουν όπου απαιτείται, ορισμένες αναδιατάξεις στο Ισοζύγιο με βάση το Κλαδικό Σχέδιο και στη 
συνέχεια θα γίνουν οι εγγραφές μετατροπής.

Η  επόμενη  χρήση,  προϋποθέτει  ένα  «κλεισμένο»  ισοζύγιο  Ισολογισμού  για  όλη  τη  χρήση  και  ένα  «ανοικτό»  ισοζύγιο 
αποτελεσμάτων.
Γίνονται επίσης εγγραφές αναδιάταξης του Ισοζυγίου και στη συνέχεια οι εγγραφές αναμόρφωσης που αφορούν τη χρήση. 
Στη συνέχεια πρέπει να γίνει μεταφορά, των εγγραφών μετατροπής που έγιναν στην ημερομηνία μετάβασης.
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Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι στη αμέσως επόμενη χρήση, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, αλλά οι εγγραφές που θα 
μεταφερθούν από το παρελθόν, αφορούν όλες τις εγγραφές που επέδρασαν σε λογαριασμούς του Ισολογισμού, από την 
ημερομηνία μετάβασης, μέχρι την έναρξη της χρήσης που μετατρέπεται.

7. Η παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση 
προβλημάτων οικονομικής φύσης. 
8. Η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  στα  εξειδικευμένα  θέματα  που  απαιτούν  οι  ανάγκες  κατά  τμήμα  και  την  πρακτική 
επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας. 
9. Η  εκμάθηση στα στελέχη του  Νοσοκομείου  των  οικονομικών  δεδομένων π.χ.  χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών,  ώστε  η 
Διοίκηση να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των οικονομικών του Νοσοκομείου. 

Θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη της ευθύνης των εν λόγω εξωτερικών συνεργατών στις συμβάσεις ανάθεσής τους, οι οποίες θα 
ελέγχονται από πλευράς διοίκησης. 

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση του διπλογραφικού συστήματος στο χώρο των Νοσοκομείων είναι μια διαδικασία με 
αρκετές ιδιαιτερότητες,  που υπόκειται  σε  πρόσφατες κείμενες διατάξεις  και νόμους,  που πιθανόν να προϋποθέτουν και 
περαιτέρω  ενέργειες  πέραν  των  προαναφερομένων,  οι  οποίες  θα  παρέχονται  από  τον  ανάδοχο  χωρίς  καμία  επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
Οι  παραπάνω  προδιαγραφές  θα  πρέπει  να  θεωρηθούν  κατ΄  ελάχιστον  δεσμευτικές  για  τους  συμμετέχοντες  που  θα 
καταθέσουν προσφορά, θεωρώντας ότι θα πρέπει να έχουν την εμπειρία για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε επιπρόσθετης 
εργασίας  (πλην  των  προαναφερομένων),που  αυτές  θα  κρίνουν  ως  απαραίτητη-υποχρεωτική  με  σκοπό  την  πλήρη 
συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους οποιαδήποτε 
άλλη εργασία (πλην των προαναφερομένων) θεωρούν υποχρεωτική για την ορθή εκπλήρωση των όσων ορίζει η νομοθεσία 
για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου, αρκεί η συνολική προσφορά τους να μην υπερβαίνει το 
Προϋπολογισμό (π.χ. συμπλήρωση πινάκων ΕΣΥ-net, ζητούμενων στοιχείων από Γ.Λ.Κ., κλπ).
Σε περίπτωση που δεν επισημανθούν επιπρόσθετες (υποχρεωτικές) εργασίες στην προσφορά του μειοδότη, τότε ρητά θα 
θεωρείται αποδεκτό, ότι ο μειοδότης θα ολοκληρώσει οιαδήποτε επιπρόσθετη εργασία που τυχόν θεωρηθεί υποχρεωτική για 
την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία,  χωρίς να έχει αξίωση 
καμίας επιπρόσθετης αμοιβής.

Λόγω  της  σημασίας  και  της  πολυπλοκότητας  του  έργου,  οι  συμμετέχοντες  πρέπει  να  έχουν  επί  ποινή  αποκλεισμού, 
αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε ζητήματα όπως:

• Η εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζουν υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε 
ΑΕ ή σε ΕΠΕ. Κατά την επιλογή, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του αναδόχου, σε εφαρμογή 
Π.Δ. 146/2003, ενώ θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή των Π.Δ. 205/1998 (Κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.) και Π.Δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.).

• Η εγκατάσταση και υποστήριξη έργων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας με βάσει 
το Π.Δ.  146/03 και σε μηχανογραφική εφαρμογή της  Siba Soft,  η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο 
Νοσοκομείο. 

• Η σύνταξη Ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας με βάσει το Π.Δ. 146/03
• Η  σύνταξη  Ισολογισμών  και  οικονομικών  καταστάσεων  σε  Δημόσιες  Μονάδες  Υγείας  σύμφωνα  με  τα  Δ.Π.Χ.Π. 

Υποβολή τουλάχιστον δύο (2) οικονομικών καταστάσεων συνταγμένες με τα Δ.Π.Χ.Π. σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας.
• Η εμπειρία σε υποστήριξη του κυκλώματος της Αναλυτικής Λογιστικής σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας.
• Η  εκπαίδευση  στελεχών  και  υπαλλήλων  των  Δημοσίων  Μονάδων Υγείας  σε  θέματα  Διπλογραφικού  Λογιστικού 

Συστήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 146/03.
• Διαθέτουν  Άδεια  Λειτουργίας  Γραφείου  Παροχής  Λογιστικών-φοροτεχνικών  υπηρεσιών  από  το  Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας, βάση του Ν. 2515/97 και Π.Δ. 340/98 για τα διαγωνιζόμενα νομικά πρόσωπα.
• Διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το 

διεθνές πρότυπο EN ISO 9001 στο αντικείμενο της λογιστικής.

Οι παραπάνω ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία αποδεικνύονται από την υποβολή καταλόγου, στον οποίο αναφέρονται οι 
κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων ετών , ήτοι 2012-2013-2014, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, 
της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με την 
προσκόμιση  πιστοποιητικών  τα  οποία έχουν  εκδοθεί  η  θεωρηθεί  από την  αρμόδια  αρχή (π.χ  πρωτόκολλα  παραλαβής , 
βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης,  εντάλματα  πληρωμής  η  άλλα  αντίστοιχα,  αντίγραφα  συμβάσεων,  αντίγραφα  Ισολογισμών 
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ελεγμένων από ορκωτούς λογιστές κ.λ.π.).  Η γνώση του μηχανογραφικού συστήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
βεβαίωσης από άλλον φορέα υγείας που χρησιμοποιεί το ίδιο μηχανογραφικό σύστημα.

Δεν θα γίνονται δεκτές, προσφορές που δεν θα διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα.
Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές 
πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Το έργο θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράτασης για ένα 
(1) ακόμη έτος. 

Ε. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Η σύνθεση της ομάδας έργου καθώς και η εμπειρία του υπευθύνου του έργου σύμφωνα με την ΚΥΑ 620086/ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 
(ΦΕΚ 2657/β/30-12-2008) για το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ είναι η παρακάτω:

• Ένας   (1)   Λογιστής-Φοροτέχνης με άδεια Α’ Τάξεως   ως Επικεφαλής της Ομάδας Έργου.
• Ως εμπειρία νοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από τον 

ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα η υπογραφή απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών (3) 
ισολογισμών δημόσιων μονάδων υγείας, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. 
Σε  περίπτωση που αυτό  το  πρόσωπο για  οποιονδήποτε  λόγο,  αποχωρήσει  από  την  ομάδα,  θα  πρέπει  να 
αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών  από άλλο πρόσωπο που να κατέχει τα προσόντα που απαιτεί το εδάφιο α 
της παρ.3 της ΚΥΑ 620086

• Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας λογιστή-φοροτέχνη 
Α΄ τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει 
να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή-φοροτέχνη Β΄ τάξεως. Επιπλέον όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει 
να έχουν πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

• Δυο   (2)   Λογιστές – Φοροτέχνες με άδεια Β’ Τάξεως   πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.

• Ένας   (1)   Αναλυτής – Προγραμματιστής  , πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με αποδεδειγμένη 3ετή επαγγελματική εμπειρία 
στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων είτε τρίτης κατηγορίας 
του ΚΒΣ είτε των ΠΔ 146/03, 205/98, 315/99.  Απαιτείται η κατάθεση πίνακα εμπειρίας σε εκπόνηση και στην 
εφαρμογή  προγραμμάτων  μηχανογραφικής  τήρησης  βιβλίων,  είτε  τρίτης  κατηγορίας  του  ΚΒΣ  είτε  των  ΠΔ 
146/03, 205/98, 315/99. Ο παραπάνω πίνακας συνοδεύεται από πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τους 
αντίστοιχους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς ανάθεσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία και 
πιστοποιούν την εμπειρία του Αναλυτή – Προγραμματιστή.

Για την υλοποίηση των εργασιών που περιγράφονται στη παράγραφο Β της παρούσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον μία  
(1) φορά την εβδομάδα σε οκτάωρη βάση ενός (1) στελέχους του αναδόχου από τα ανωτέρω. Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω 
στελέχη της ομάδας έργου θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη που θα παρουσιασθεί και θα αφορά την  
υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Στ. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα 
μπορούν  να  εκτελούνται  στην  έδρα  του  Αναδόχου,  ή όπου  ζητηθεί  εφόσον  υπάρχει  σύμφωνη  γνώμη  της  επιτροπής 
παρακολούθησης του έργου. 

Ζ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία του έργου ορίζεται σε 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά έτος. 

Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το σύνολο της παροχής 
υπηρεσιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

     α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ

        του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

     β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της

       25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 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 (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48

     δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις

       της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη 

       χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 

       χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

       (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του

       ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 
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       ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

      β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού

       συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

       γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου 

       εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

(4)

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

Download from Diorismos.gr
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