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ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.38/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση σε εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του 
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και των 
εποπτευόμενων από αυτό φορέων (5 Κ. Υγείας και 1 Μ.Ψ.Α. «Ξενώνας Ψυχαργώς») της 
χρήσεως 2009 από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (21.120,00€+ΦΠΑ 23%= 25.977,60€ για 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Π.Δ. 146/2003 και 6.160,00€+ΦΠΑ 
23%=7.576,80€ για τον  έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν με τα 
Δ.Π.Χ.Α.) συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης 33.554,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α.23% 
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου (Λ. Αθηνών 53, Κόρινθος) σύμφωνα με τις διατάξεις του:  
1. Ν. 2362/95 «Δημόσ.Λογ/κο» 
2. ΠΔ 205/98 & ΠΔ 146/2003 
3. Υπ. Απ. 2/45564/0026/31-07-01 «ορισμός ποσών» 
4. Ν. 3329/2005 (άρθρο 31) 
5. ΠΔ 118/2007 που μνημονεύεται  κατά περίπτωση κατωτέρω 
6. ΠΔ 60/2007 παρ. ΙΙ Α περ. 9 
7. παρ. 6 του άρθρου 18/Ν. 2231/1994 
8. άρθρο 11 του Ν.3697/2008  
9. αρ. πρωτ. 920/14-01-10 έγγραφο Σ.Ο.Ε.Λ. 
10. αρ. 1η/14.01.2010 απόφ. Δ.Σ. 
11. αρ.πρωτ.1344/20-01-10 έγγραφο του Γ.Ν.Κ. προς Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.& Κ.Α. 
12. Κ.Υ.Α. 12440/28-09-2010 ΦΕΚ 1580/τ.Β΄/28-09-10  αναθεώρηση του ΠΠΥΥ 2010.  
13. αρ. 20η/14-10-2010 απόφαση Δ.Σ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερη τιμή λαμβανομένων υπόψη 
των ελάχιστων ωρών ελέγχου 620 με βάση την παρ. 6 άρθρο 18 Ν2231/1994 για την ανάθεση 
σε εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εγεγραμμένη στο Οικείο Μητρώο του Σ.Ο.Ε.Λ. του 
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και των 
εποπτευόμενων από αυτό φορέων (5 Κ. Υγείας και 1 Μ.Ψ.Α. «Ξενώνας Ψυχαργώς») της 
χρήσεως 2009 από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα συνταχθούν με βάση το 
Π.Δ.146/2003 με ελάχιστες ώρες ελέγχου 480 (προϋπολογισμού 21.120,00€+ΦΠΑ 23%= 
25.977,60€ ) και με τα Δ.Π.Χ.Α. (Δ.Λ.Π.) με ελάχιστες ώρες ελέγχου 140 (προϋπολογισμού 
6.160,00€+ΦΠΑ 23%=7.576,80€) : συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης 33.554,40€ 
συμπ/νου Φ.Π.Α.23% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
- Οι εργασίες ελέγχου θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που οι 

Ελεγκτές θα κρίνουν κατάλληλες με βάση τους κανόνες των Ελληνικών Ελεγκτικών 
Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3329/05 και του 
άρθρου 11 του Ν.3697/2008, όπως αυτές ισχύουν, με τελικό σκοπό την παράδοση στο 
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου των προβλεπομένων εκθέσεων ελέγχου επί των 
οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 που θα έχει συντάξει αυτό. 

- Ο έλεγχος που θα διενεργηθεί όπως ανωτέρω θα γίνει με σκοπό τη σχετική εξασφάλιση 
των Ελεγκτών ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Γ.Ν. Κορίνθου δεν περιλαμβάνουν 
σημαντικά λάθη. 

- Οι Ελεγκτές θα εξετάσουν σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που 
τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις που θα συνταχθούν με βάση το Π.Δ. 146/2003 και τα Δ.Π.ΧΑ. (Δ.Λ.Π.). Ο 
έλεγχος θα περιλαμβάνει επίσης αφενός μεν την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που 
εφαρμόσθηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων του Γ.Ν. Κορίνθου και αφετέρου την 
αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

- Το Γ.Ν. Κορίνθου έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων κατά 
τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονομική 
θέση και τα αποτελέσματά του. Επίσης είναι μέλημα και ευθύνη του Νοσοκομείου η 
επιλογή και εφαρμογή  των πλέον καταλλήλων λογιστικών μεθόδων και αρχών, η σύννομη 
τήρηση βιβλίων και στοιχείων, και ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου που να διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του. 

- Οι Ελεγκτές κατά την διάρκεια του ελέγχου θα λαμβάνουν προφορικές διαβεβαιώσεις από 
το Νοσοκομείο. Όταν αυτοί το κρίνουν απαραίτητο για τους σκοπούς ελέγχου, οι 
διαβεβαιώσεις αυτές θα χορηγούνται γραπτώς. 

- Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές υποχρεούνται να παραδώσουν τις προβλεπόμενες εκθέσεις 
ελέγχου εντός εύλογου χρόνου από της υπογραφής της συμβάσεως και της παράδοσης 
όλων των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2009 και συγκεκριμένα: 
(α) για το Π.Δ.146/2003 : ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάσταση 
γενικής εκμεταλλεύσεως και προσάρτημα  
(β) για τα Δ.Π.Χ.Α. (Δ.Λ.Π.) : ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση 
ταμειακών ροών, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων με τις σχετικές σημειώσεις 
επ΄αυτών.  
Οι ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις θα έχουν εγκριθεί και υπογραφεί αρμοδίως από το 
Νοσοκομείο.  Ως εύλογος χρόνος θεωρείται διάστημα δύο μηνών από την παράδοση προς 
έλεγχο της κάθε κατηγορίας των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.  

- Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς το 
Νοσοκομείο με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν μέχρι 04-11- 2010 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 14.00 (τμήμα Γραμματείας). 

- Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) θα γίνει  στις 
05-11- 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του 
Νοσοκομείου. 
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- Οι προσφορές  υποβάλλονται σε φάκελο σφραγισμένο που θα φέρει τις ενδείξεις : 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53  - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΚ 201 00 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :38/2010 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:05/11/2010 και ώρα 11.00π.μ 

 
- Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 

- Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

- Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό 
εκπροσώπησης. 

- Η δαπάνη για την ανάθεση των πιο πάνω υπηρεσιών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου. 

- Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

- Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. 

- Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
εγγεγραμμένες στο Οικείο Μητρώο του Σ.Ο.Ε.Λ. 
Στον σφραγισμένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα τοποθετηθεί η 
οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : 
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 
η οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 
απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 
- Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα καταγράφονται αριθμητικώς 
και ολογράφως και συγκεκριμένα θα δοθεί τιμή για τον έλεγχο των Οικονομικών 
Καταστάσεων του Π.Δ.146/2003 και τιμή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
των Δ.Π.Χ.Α. λαμβανομένου υπόψη των ελαχίστων ωρών ελέγχου κατά περίπτωση όπως 
έχουν προσδιοριστεί από το Σ.Ο.Ε.Λ. επίσης θα δοθεί και η συνολική τιμή για τον έλεγχο 
των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων. 
- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 
κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 
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- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι 
εν λόγω υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή των 
εκθέσεων ελέγχου. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της υπηρεσίας που θα εκτελέσει βάσει 
των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή της έκθεσης ελέγχου και την 
αποπληρωμή της. 
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει εκτός από αυτή να περιέχει πιστοποιητικό 
– βεβαίωση εγγραφής της συμμετέχουσας εταιρίας στο Οικείο Μητρώο Ελεγκτικών Εταιριών 
του Σ.Ο.Ε.Λ. 
Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 
διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 
σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 
αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για το χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 
καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.  Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται 
σαν απαράδεκτη.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να 
λάβει χώρα σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007. 

Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές 
προσφορές απορρίπτονται. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών. 

Η ανάδειξη της ελεγκτικής εταιρίας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  Συνεπώς, για 
την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η συνολικά χαμηλότερη από 
τις προσφερόμενες τιμές. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 
Διαγωνισμού) 

2. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

3.1. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται από 
την Επιτροπή κατά φύλλο. 
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3.2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό  το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη της. 

4. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 

5. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει : 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού εντός των προβλεπόμενων χρηματικών ορίων που 
ορίζονται στην διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Αποτελέσματα διαγωνισμού – Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της 
σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 
ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε ο έλεγχος, υποχρεούται να προσέλθει σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή  της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  
Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) 
δέκα πέντε ημέρες  από την ημερομηνία της κοινοποίησης.  Στην περίπτωση όμως αυτή, ο 
χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της 
ανακοίνωσης.  

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του 
επιβάλλονται  οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 
συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Διοικητικές προσφυγές 

Για Διοικητικές προσφυγές επί του διαγωνισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 
του Π.Δ. 118/2007.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Χρόνος ισχύος της σύμβασης 

- Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία θα ισχύει από της υπογραφής της  και για (2) δύο  
μήνες μετά την δίμηνη προθεσμία παράδοσης των εκθέσεων ελέγχου και των δύο 
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κατηγοριών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2009 όπως ανωτέρω και μέχρι την 
οριστική παραλαβή των Εκθέσεων Ελέγχου από το Δ.Σ. του Γ.Ν.Κ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο

Παράδοση – Παραλαβή Εκθέσεων  Ελέγχου 

Η παράδοση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων ελέγχου 
θα γίνει σε διάστημα (2) δύο μηνών από την ημερομηνία που θα παραδοθούν προς έλεγχο οι 
οικονομικές καταστάσεις εκάστης κατηγορίας της χρήσεως 2009. 

Η οριστική παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου θα γίνει από το Δ.Σ. του Γ.Ν.Κ. προς το οποίο θα 
απευθύνονται σε διάστημα ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που θα παραδοθούν από την 
ανάδοχο εταιρεία . 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Εγγυητικές Επιστολές 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η 
προσφορά απορρίπτεται.  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

2.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό 
ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του 
ελέγχου που κατακυρώθηκε σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. 

2.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον 
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των εκθέσεων ελέγχου. Η 
ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της. 

2.3. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

2.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
25 του ΠΔ 118/2007 (Κ.Π.Δ.) 

2.5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα 
στοιχεία των παραγράφων 3 και 5  του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν 
θα θεωρούνται προσήκουσες. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωματικές σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Α΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης 
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, 
εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα 
διακήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο

Πληρωμή 

1. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τους πιο πάνω ελέγχους των οικονομικών 
καταστάσεων 2009 θα εξοφληθούν από το Νοσοκομείο σε δύο φάσεις (α΄φάση για τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Π.Δ.146/2003 και β΄φάση για το έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν με τα Δ.Π.Χ.Α). Η πληρωμή δεν 
μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία παράδοσης εκάστης έκθεσης ελέγχου και της 
σχετικής πιστοποίησης από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείο Κορίνθου. 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της 
υποβολής του κάθε τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχει πιστοποιηθεί η σχετική έκθεση ελέγχου από το Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Κορίνθου. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 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.) 

2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 
«Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί 
σχετική αίτηση του αναδόχου. 

3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται  α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,  β) για το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων καθώς και για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης , δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών). 

4. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, ενδεικτικά: 

• Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 
422/1981): 1,50% 

• Επί του  πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον 
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου 
(άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

• Του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

• Ποσοστού 2‰ παρ.7 άρθρο 6 Ν.3580/07 

• Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07 
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• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση  

 

5. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος βαρύνεται 
με τις νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Γλώσσα εγγράφων διαγωνισμού 

1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται 
στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε 
άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στο 
Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Απαγόρευση εκχωρήσεων 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή 
να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Λοιπές Διατάξεις  

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί 
προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. ιδίως δε οι διατάξεις των άρθρων 79 – 85 του Ν. 
2362/1995 και το Π.Δ. 118/2007 που μνημονεύονται κατά περίπτωση ανωτέρω. 

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

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

                                       Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Για την ακρίβεια 
Η Πρ/νη Γραμματείας 

             ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
………………     ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
         
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση……………………………………………………
…….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που 
υπέγραψε μαζί σας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Γενικού 
Νοσοκομείου Κορίνθου ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς 
κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 
ισχύ. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
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