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« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ετήσιας σύμβασης 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 5η Υ.ΠΕ. http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx  

Πρόγραμμα Διαύγεια  :  https://et.diavgeia.gov.gr/   

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)    

http://www.eprocurement.gov.gr 

Ε-ΜΑΙL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

diag@levadiahospital.gr  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 26/03/2020 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιστοσελίδα 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: 

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/2014/ByOrg.aspx  

   

  
 

 Λιβαδειά 

Αρ. Πρ.: 

26-03-20 

2958 

 

    Ταχ.  
Δ/νση: 

Τέρμα Αγίου Βλασίου 
Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Μπατσούλη Γαρυφαλλιά  

Τηλέφωνο : 2261350567  
FAX: 22613 50546  

E-mail: diag@levadiahospital.gr  

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx
https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:diag@levadiahospital.gr
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/2014/ByOrg.aspx
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Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Πρόγραμμα Διαύγεια  :  https://et.diavgeia.gov.gr/   

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)    

http://www.eprocurement.gov.gr  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

06/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

07/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή CPV: 79212200-5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Υπόδειγμα Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(TEΥΔ) 

 

           

  

Έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις περί προμηθειών 

• Τις διατάξεις του Ν. 4025/2011 

• Τη με αρ. 129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας 

• Τη με αρ. 94064/01-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας 

• Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά 

την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007).  

• Την αριθμ. 255/23-03-2020 Απόφαση του  Διοικητή με την οποία εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού για τις 

υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής ,ήτοι χαμηλότερη 

τιμή 

• Την με αρ.πρωτ. 409/23-03-2020 (ΑΔΑ:Ω88Ω4690ΒΝ0-7ΧΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων και διατάξεων το Γ.Ν.Λιβαδειάς προβαίνει σε πρόσκληση προσφορών και με 

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση για τις υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή, προϋπολογισμού 

6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 07/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια 

επιτροπή.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λιβαδειάς μέχρι και την 

06/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ. 

         Προσφορές ενδιαφερομένων οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

   

https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  

  β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  

  γ) συνεταιρισμοί  

  δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, 

επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

  β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  

  γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

               ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά 

συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος υποχρεώσεων και των 

καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου. (Θα πρέπει να κατατίθεται σε Δήλωση Ν.1599/1986 στον υποφάκελο 1).   

Η προσφορά θα αποτελείται από τρεις υποφακέλους. Στον πρώτο φάκελο (υποφάκελος 1) θα τοποθετηθούν τα σχετικά 

δικαιολογητικά συμμετοχής με τα προσόντα του συμμετέχοντα , στον δεύτερο φάκελο (υποφάκελος 2) θα τοποθετηθεί η τεχνική 

περιγραφή του έργου και στον τρίτο  φάκελο (υποφάκελος 3) θα υποβληθεί μόνο γραπτή οικονομική προσφορά.  

 Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις  οικείες διατάξεις: 

Α.   Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 

α. Απαιτούμενα 

1. Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών από εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού 

ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει αυτού του είδους τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. 

3.  Οι υποψήφιοι ελεγκτές θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για 

τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις με την προσκόμιση σχετικού επικαιροποιημένου 

πιστοποιητικού ή πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών / Διεθνών Οργανισμών.  

4.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α)δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
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Το TEΥΔ υποβάλλουν , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 /2016 και  του Ν.4497/2017  
(ΦΕΚ/Α/171/2017)Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.  

οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

 ο διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του 

 

5.Yπεύθυνη δήλωση ως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. 

6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά 

περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από 

τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  της 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 εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου καθώς και 

κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο προς απόδειξη της ιδιότητας τους ως ασφαλιστικέ εταιρείες –ασφαλιστικά 

πρακτορεία. 

 

7. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, , όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 ,στην οποία να δηλώνεται ότι:  

I. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

Πρόσκλησης, της οποίας έλαβε γνώση, 

II. δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 

III. δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, 

IV. ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της 

δραστηριότητας, 

V. ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, 

VI. ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την Υπηρεσία. 

 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, , όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 ,στην οποία να δηλώνεται ότι:  

I. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

Πρόσκλησης, της οποίας έλαβε γνώση, 

II. δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 

III. δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, 

IV. ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της 

δραστηριότητας, 

V. ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, 

VI. ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την Υπηρεσία. 
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β. Συνεκτιμώμενα 

1. Τίτλοι πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών (CIA/CICA κλπ) 

2. Τίτλοι πιστοποίησης εξωτερικών ελεγκτών ACCA, διετές επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου 

εκπαίδευσης σώματος ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. 

3. Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

4. Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία. 

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση ή και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων ή και στην ανάλυση 

οικονομικών καταστάσεων. 

6. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (π.χ. λογιστική, διοικητικές διαδικασίες κ.α.) 

7. Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. 

8. Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο οργανισμό ή βεβαιούμενη με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

         Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για (120)  ημέρες από την επόμενη της Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την 

Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα 

πρόσκληση. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση 

του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράτασης της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους. 

        Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

        H διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου δύναται μονομερώς με απόφασή του, την οποία θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο ένα (1) μήνα πριν 

τη λήξη, να παρατείνει την παραπάνω σύμβαση για τρεις (3) μήνες με τους ίδιους όρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

         Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων, ήτοι Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, 

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.  

         Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών δύναται να ολοκληρωθεί την ημερομηνία της διενέργειας του 

διαγωνισμού, εκτός σε περίπτωση  φόρτου εργασίας της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, όπου δύναται να συνεδριάσει 

(η επιτροπή) άλλη ημερομηνία και να καταθέσει το σχετικό πρακτικό, αφού πρωτίστως μονογράψει και καταγράψει τις 

υποβληθείσες προσφορές.    
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         Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, θ’ αποσφραγιστούν και θ’ αξιολογηθούν πρώτα οι υποφάκελοι με δικαιολογητικά τα 

προσόντα του συμμετέχοντα και την τεχνική περιγραφή του έργου. Στη συνέχεια, η επιτροπή διενέργειας θα προβεί στην 

αποσφράγιση των υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων  των οποίων οι προσφορές έγιναν 

αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο.  

          Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά, 

Αποκλειστικά βάσει τιμής ,  ήτοι την χαμηλότερη τιμή και για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

          Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

           Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται   στην  παρούσα πρόσκληση, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. 

Αν κανένας από τους αναδόχους  δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

από αυτούς, η πρόσκληση ενδιαφέροντος ματαιώνεται. 

       Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει 

κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016 . 

      Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 117. 

       Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

       Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται 

τεχνικά αποδεκτές. 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016 και προδικαστικές προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου 

Λιβαδειάς και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 

       Ο ανάδοχος, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών, 

από την έγγραφη ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, [ άρθρο 103 του Ν.   4281/2014,                                            

(ΦΕΚ 147/2016 Τ.Α)]  ,  οφείλει να προσκομίσει  

 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της καθαρής αξίας της «Υπηρεσίας» και ισχύ μέχρι την επιστροφή 

της, η οποία και θα παραμείνει στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ότι δεν έχει καταδικαστεί κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

       Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με την οποία συμμετείχε 

αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί  

οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης , ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του προμηθευτή. 
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       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.  

       Για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ Νοσοκομείου και Αναδόχου αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Λιβαδειάς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

       Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή 

του τιμολογίου και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και 

τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού 

εντάλματος από τις αρμοδιες υπηρεσιες.. 

Ο Ανάδοχος   υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις :  

1) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τον Ν.4013/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του 

άρθρου 375 του Ν. 4412/2016. 

2) Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί της ανωτέρω α’κράτησης 

3) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της ανωτέρω α’ κράτησης 

4) 2%   υπέρ   οργανισμών   Ψυχικής   Υγείας σύμφωνα με τον Ν. 3580/2007 

5) Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. 

6) 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (άρθρο 350 παρ. 3 Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/2017) 

7) Χαρτόσημο    3%         επί    της    ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 

8) ΟΓΑ  χαρτοσήμου  20%  επί  της  ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 

9) Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

10) Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

        Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί τα κατωτέρω αναφερόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4025/2011 

(ΦΕΚ 228/Α/2011), με τις οποίες θεσμοθετείται εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, 

διαχειριστικά και λογιστικά και τα σχετικά αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου 

Λιβαδειάς (ΔΣ/7/04-04-2012 - εκτός ημερησίας Β’ ΑΔΑ: Β4ΛΘ4690ΒΝ-ΣΓΝ): 

 

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. 

 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. 

 Μηνιαίος  έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές  α) της γενικής λογιστικής, β) του 

δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 

 Μηνιαίος  έλεγχος επί των στοιχείων του  esy net  επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία 

οριστικά ισοζύγια) στις τρείς εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου 

λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. 

 Μηνιαίος  έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. 

 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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 Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. 

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της 

διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. 

Ειδικότερα  στο  τέλος  κάθε  μήνα  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη 

λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: 

 Υποσύστημα   διαχείρισης   φαρμάκου -   υλικών   ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και 

υπηρεσιών. 

 Υποσύστημα μητρώου παγίων 

 Υποσύστημα  κίνησης  ασθενών-  τιμολόγησης  ασθενών -  εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. 

 Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.Ι.S., R.I.S, PAX. 

 Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.  

 Υποσύστημα προμηθευτών.  

3.     Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. 

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:  

 Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. 

 Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής 

λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της  αναλυτικής λογιστικής. 

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

προϋπολογισμού του νοσοκομείου. 

 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. 

 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους. 

4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα   που   προέκυψαν   από   το   μηνιαίο   

έλεγχο   -   καταγραφή  εκκρεμοτήτων -  προτάσεις  και  λύσεις  για  τη βελτίωση  των  υφιστάμενων διαδικασιών.  

 

5.  Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. 

Ετήσια  έκθεση  που  θα  συνοδεύει  τον  Απολογισμό, τον Ισολογισμό,  την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το 

Προσάρτημα. 

 

6. Κάθε άλλη διάταξη ή οδηγία που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετική με τις υποχρεώσεις 

των εσωτερικών  ελεγκτών. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ Α.Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου    

Ο εσωτερικός ελεγκτής, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής ελέγχου του 

Νοσοκομείου οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 
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1. Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου ΝΑΙ   

2. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές 
α)της γενικής λογιστικής, β)του δημόσιου   λογιστικού και γ) αναλυτικής 
λογιστικής. 

 

 
ΝΑΙ 

  

3. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά  ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του 
διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α)Γενικής λογιστικής, β)Δημόσιου λογιστικού και 
γ)Αναλυτικής λογιστικής 

 
 

 
ΝΑΙ 

  

4. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που 
συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net 

 

ΝΑΙ 
  

5. 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. 

 

 

ΝΑΙ 

  

6. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. ΝΑΙ   

7. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΝΑΙ 
  

8. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. ΝΑΙ   
 

 
Β.Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. 

   

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

   

1. Yποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου – υλικών Ιατροβιοτεχνολογίας – 

αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 
 

ΝΑΙ 
  

2. Υποσύστημα μητρώου παγίων ΝΑΙ   

3. Υποσύστημα κίνησης ασθενών – τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων 
– απογευματινών ιατρείων – Τ.Ε.Π 

 

ΝΑΙ 
  

4. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών – απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, 

R.I.S, PAX. 
 

ΝΑΙ 
  

5. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών – ιατρικός φάκελος ασθενών ΝΑΙ   

6. Υποσύστημα προμηθευτών. ΝΑΙ   

Γ.Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού 
συστήματος. 

   

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα 
κάτωθι: 

   

1. Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των 
οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. 

 

ΝΑΙ 
  

2. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων 
προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημοσίου λογιστικού της 
αναλυτικής λογιστικής. 

 

 

ΝΑΙ 

  

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

 

ΝΑΙ 
  

4. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 
πίνακα αναφοράς. 

 

ΝΑΙ 
  

 
5. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους. 

 

ΝΑΙ 
  

Δ.Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου    
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1. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα 
προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεμοτήτων 
– προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 

 

 
ΝΑΙ 

  

Ε.Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.    

1. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την 

Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. 
 

ΝΑΙ 
  

 ΣΤ.Κάθε άλλη διάταξη ή οδηγία που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετική με τις υποχρεώσεις των εσωτερικών  ελεγκτών. 

 

  ΝΑΙ   

 

  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ –Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

               ΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ – Λιβαδειά 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ. ……………./…..-……..-2020 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ». 

Συνολικού Τιμήματος #.......................#  € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #...........................#€ με το ΦΠΑ.  

 

 Στη Λιβαδειά , σήμερα την …../…/2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

 Το Γ.Ν. Λιβαδειάς που εδρεύει  στη Λιβαδειά και εκπροσωπείται νόµιµα  για την υπογραφή της 
παρούσας από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Γ. Τσαντήλα που διορίστηκε 
με την με αριθ. Γ4β/Γ.Π. οικ.1112/09-01-2020  (ΦΕΚ 11/13.01.2020 τ. ΥΟ∆∆),απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

με την ιδιότητά του αυτή καλείται στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή» και  

Αφετέρου 

 Ο Ανάδοχος με την επωνυμία «…………………………………………….» που εδρεύει στ …………………… Οδός 

………Αρ. ………….- Τ.Κ. ……………, Τηλ.:……………, Fax: ………………….. και με ΑΦΜ ………….., ΔΟΥ ……………….. 

email: ……………….  και εκπροσωπείται νόμιμα από τ…ν: κ………………………….., με την ιδιότητα ως ………………….. της 

εταιρείας με ΑΔΤ  …………………………………., σύμφωνα με το υπ αριθ. ………………………………… ανακοίνωση του 

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ο οποίος  στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 

Ανάδοχος», 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αριθ. ……………………Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου 

«Εσωτερικού Ελεγκτή». 

2. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. ……………………… προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προαναφερόμενης 

πρόσκλησης. 

3. Τις υπ. αριθ. ……………………………………… Αποφάσεις  του Δ.Σ, με τις οποίες κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού της προαναφερόμενης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Διακήρυξης, στον Ανάδοχο 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω 

στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Εσωτερικού Ελεγκτή», για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

Λιβαδειάς  

Το Έργο/ προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της 

οικείας πρόσκλησης και των περί προμηθειών διατάξεων.  

Με συνολική δαπάνη ………………………… €  (……………. € ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σε σύνολο ………………….. 

(……………..€) ευρώ με το ΦΠΑ.  

 

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4025/11 

(ΦΕΚ 228/Α/2011): 

Α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 

 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. 

 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου 

λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 

 Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά 

ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) 

Αναλυτικής λογιστικής. 

 Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. 

 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 

Β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. 

 Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της 

διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. 

 Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη 

λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: 

 Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 

 Υποσύστημα μητρώου παγίων 

 Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. 

 Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 

 Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. 

 Υποσύστημα προμηθευτών. 

Γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. 

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: 

• Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς 

• Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, 

του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. 
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• Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του νοσοκομείου 

• Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. 

• Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 

Δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. 

 Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο 

έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 

 Ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. 

 Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το 

Προσάρτημα. 

 ΣΤ. Κάθε άλλη διάταξη ή οδηγία που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, σχετική με τις υποχρεώσεις των εσωτερικών  

ελεγκτών. 

 

 Ως Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται ο-η κ. ………………… με ΑΔΤ …………………και ΑΦΜ: …………….., Δ/νση: 

……………..  Τ.Κ. ………….. Τηλ. ……………Email: …………..ο οποίος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών 

του Υπουργείου Οικονομικών [ σχετική η με αρ. πρωτ. ……………… επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ]. 

 

Πέραν τον ανωτέρω ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να: 

- Ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

- Αναφέρεται στο Διοικητή της Οργανικής Μονάδας - Γ.Ν. Λιβαδειάς. 

-  Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναφέρεται στο Ν. 4025/2011 και της αριθμ. 129854/22-11-2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο με δυνατότητα αυτοδίκαιης τρίμηνης (3) παράτασης, 

Αρχής γενομένης από σήμερα  ……/… /2020έως την ……/… /2021 (με την αυτοδίκαιη τρίμηνη παράταση την ……/… /2021). 

Παράταση πέραν του τριμήνου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα μήνες.   

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έργο θα παραδίδεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του 

αναδόχου. Η τιμολόγηση θα διενεργείται τμηματικά και ισόποσα σε μηνιαίες δόσεις, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της 

παρούσας σύμβασης.   

 Σε περίπτωση που διενεργηθεί (και κατακυρωθεί) διαγωνισμός σε ενιαία βάση από Προϊσταμένη Αρχή, αυτόματα παύει η 

ισχύ της παρούσας σύμβασης, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, και για τις υπολειπόμενες εξ΄ αυτής εργασίες.   

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

- Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου/ προμήθειας, της   Αναθέτουσας Αρχής, συστήθηκε, με την 

με αρ. πρωτ. ……………………….. απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.Πε. Θασσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), οι οποίοι θα έχουν τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
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- Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των 

παραδοτέων. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την 

εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. 

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα 

παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου.  

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους 

όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 

διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση 

των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη 

διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των 

διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών εργασιών, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις 

εκτελεσθείσες εργασίες/ παραλαβές υλικών και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

 Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών εργασιών, θα συντάσσονται και θα 

υπογράφονται (απ΄ όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής/ παρακολούθησης), την ίδια ημέρα (το αργότερο εντός τριών 

εργάσιμων ημερών) που τα είδη θα παραδίδονται στην αντίστοιχη Αποθήκη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανική Μονάδα 

Γ.Ν. Λιβαδειάς.  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή 

συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.  

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο 

περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, 

αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συνολικής δαπάνης …………….. χιλιάδων ………. €  

(………..€ ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σε σύνολο ……..χιλιάδες ……….. (………€) ευρώ με το ΦΠΑ, θεωρώντας το συμβατικό 

αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς 

και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος  υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις :  

1) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τον Ν.4013/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του 

άρθρου 375 του Ν. 4412/2016. 
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2) Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί της ανωτέρω α’κράτησης 

3) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της ανωτέρω α’ κράτησης 

4) 2%   υπέρ   οργανισμών   Ψυχικής   Υγείας σύμφωνα με τον Ν. 3580/2007 

5) Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. 

6) 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (άρθρο 350 παρ. 3 Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/2017) 

7) Χαρτόσημο    3%         επί    της    ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 

8) ΟΓΑ  χαρτοσήμου  20%  επί  της  ανωτέρω στ΄κράτησης ΑΕΠΠ 

9) Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

10) Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την 

συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου/ προμήθειας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή 

στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την 

υποβολή του τιμολογίου και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 

200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού 

χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν επ΄ ονόματι του Νοσοκομείου και θα βαρύνουν τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του.    

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ αριθ…………………………,  ποσού 

………… #............#€, ισχύος αορίστου, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα. 

Η παρακαταθήκη καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και 

κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/ και της διακήρυξης και σε διάστημα 

τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται 

δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη/ πρόσκληση.  

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία 

εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ως ορίζεται από  το άρθρο 204  του Ν.4412/2016. 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη 

γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 

δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν 
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αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της 

αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως 

αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς 

παραληφθούν. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.   

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού 

τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Το κείμενο της σύμβασης, η προσφορά του προμηθευτή και οι όροι της  Πρόσκλησης/ Διακήρυξης κατισχύουν κάθε άλλου 

κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να 

έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Για οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται μνεία ισχύουν οι όροι της οικείας 

Πρόσκλησης/ Διακήρυξης, καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016 και λοιπές ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. 

Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω, και έλαβε ένα 

αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για το  Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ                                               Για τον  ΑΝΑΔΟΧΟ 

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Ο – Η 

Όνομα: 

 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης 

Ταυτότητας 

 

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 μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς μου: 

a) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των 

Τεχνικών Προδιαγραφών και της Πρόσκλησης …………………………. 

b) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. 

c) Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

d) Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε 

δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου .          (4) 

e) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται σε 120 ημέρες. 

f) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης της επιχείρησης μου σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

g) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. 
h) δεν έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλου είδους σχέση με λογιστική εταιρεία ή εταιρεία πληροφορικής του 

Νοσοκομείου μας. 
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               Ημερομηνία:       /        /            

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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία:    Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  99221924 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Μπατσουλη Γαρυφαλλια 

- Τηλέφωνο: 2261350567 

- Ηλ. ταχυδρομείο:  diag@levadiahospital.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.dypethessaly.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV):   Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή CPV :79212200-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [2958/2020] 

mailto:gnt.promitheies@trikalahospital.gr
http://www.dypethessaly.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]ii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») : 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
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[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 

με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης 

, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιiii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν iv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Ο Διοικητής 

                                                Του Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών 

                                          

                                                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ      
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