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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   2  2/2014  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Λήμνου  έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1.  Του  Π.Δ.  63/05  (Φ.Ε.Κ.  981Ν05)  « Κωδικοποίηση της  νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα 
κυβερνητικά όργανα». 
1.2. Του Ν.  3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α' 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Του Ν. 358012007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.4. Του  Ν.2955/2001  «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 12-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
1.5.  Του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών  Προσώπων Δημοσίου  Δικαίου»  (ΦΕΚ  Α' 
204/19-7-1974) 
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και 
άλλες διατάξεις». 
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 2471Α195) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.8.  Του  Ν.  2286/95  (Φ.Ε.Κ.  191Α195)  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και  Ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323  Ι  95 (Φ.Ε.Κ.145  IΑι95)«  Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 
Διατάξεις» . 
1.9.  Κ.Υ.Α.ΔΥ8/0ΙΚ.3607/892/2001/ΦΕΚ  81060110-8-2001,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το 
ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130644/30-8-2009  (ΦΕΚ  82197/2-10-2009)  «περί  ενεργών  εμφυτεύσιμων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και με την ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130644/30-8-2009 (ΦΕΚ 82197/2-10-  2009) 
Εναρμόνιση  της  εθνικής  νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  93/421  της  ΕΟΚ  περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
1.10. Του Ν. 2690199 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.11. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 1501Ν2007). 
1.12. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 1381Α12003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000135/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
1.13. Του Ν.  2513/1997  «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚΑ' 
139/27.6.97)
1.14. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112IΝ13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  Οργάνων  στο  διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
1.15.  Ν.  3867/2010  «  Εποπτεία  ιδιωτικής  ασφάλισης,  σύσταση  εγγυητικού  κεφαλαίου  ιδιωτικής 
ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 27, παρ.11 

1

14PROC002497708 2014-12-22

mailto:promithiongnlimnou@gmail.com
ΑΔΑ: Β8ΔΓ469ΗΖΞ-79Ζ



1.16.  Ν.  4025/11  (ΦΕΚ.  2281Α12011)  « Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Κέντρα 
Αποκατάσταση ς, Αναδιάρθρωση Ε. Σ. Υ και άλλες διατάξεις» 
1.17. Π.Δ.146/2003 
2.     Τις κάτωθι αποφάσεις:      
1. Το υπ’ αριθμ. 602/4-12-2013 τ. ΥΟΔΔ ΦΕΚ που αφορά των διορισμό Αναπληρώτριας Διοικήτριας 
στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου
2.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2753/11-2-2014 Απόφαση του Διοικητή ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»-ΓΝ-ΚΥ 
Λήμνου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝ-ΚΥ Λήμνου
 3) Την αριθμ. 7/12-9-2014 (θέμα 27ο) απόφαση ΣΔ του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 και 2016 και ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 και 2016 
ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 23% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (CPV: 79200000-6)

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΥ 

ΛΗΜΝΟΥ

21/1/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας (20/1/2015 

ημέρα Τρίτη) και έως τις 15:00 μ.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 αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει  δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού).

Κατά την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο 

διαγωνισμό  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  αυτών,  που  απαραίτητα  θα  πρέπει  να  έχουν  εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 

μορφή  από  την  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στο  www  .  limnoshospital  .  gr    και  στη  διαύγεια 

www.diavgeia.gov.gr. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του, με δική 

του ευθύνη, πρέπει να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, 
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αριθμ.  Μηχ.  Τηλεομοιοτυπίας,  emaiI  (κ.τ.λ.)  την  αναθέτουσα  αρχή,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η 

ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.  

Η συνολική δαπάνη που θα ανέλθει στο ποσό των  15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  θα 

βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

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

      Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εγγεγραμμένες στο 

Οικείο Μητρώο του Σ.Ο.Ε.Λ. 

-  Οι  προσφερόμενες  τιμές  θα  δοθούν  σε  ευρώ  (EURO)  και  θα  καταγράφονται  αριθμητικώς  και 

ολογράφως 

-  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. 

- 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. 
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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. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

    Το έργο αφορά τον έλεγχο  των  οικονομικών καταστάσεων  χρήσης έτους 2015 και  2016 και 

απογραφή χρήσης έτους 2015 και 2016  από Ελεγκτικές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο 

μητρώο του Σώματος  Ορκωτών Λογιστών οι  οποίες  συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ.   146/03 και 

περιλαμβάνουν: 

1) Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσης

2) Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης

3) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

4) Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως

5) Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

6) Απογραφή έτους 2015 και 2016

 Καθώς και ότι άλλη ελεγκτική εργασία είναι απαραίτητη για το κλείσιμο του Ισολογισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου-Κ.Υ. Λήμνου έτους 2015 και 2016, και την απογραφή έτους 2015 και 2016, με βάση τους 

κανόνες των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί 

το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ – ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί  για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  και για  ανάρτηση  στους πίνακες ανακοινώσεων:

1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

2) Επιμελητηρίου Λέσβου

3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου

4) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου

Στους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  .  ΡΑΔΙΟ  ΑΛΦΑ,  ΡΑΔΙΟ  FM 100,   ΡΑΔΙΟ  ΛΗΜΝΟΣ 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προκηρύξεων του Δημοσίου Νόμοι και 

διατάξεις.                                              

                                                                 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΙΣΜΗΝΗ Α. ΛΥΜΠΕΡΗ
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