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Θέκα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΕΧΣΕΡΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΚΣΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ, ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΑ».   

αο γλσζηνπνηνχκε φηη ην Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» δπλάκεη ηεο αξηζκ. 

21/15-9-2020 (ΘΕΜΑ 28ν) Απφθαζεο Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ (ΑΔΑ: 

68ΦΕ4690ΧΝ-4ΤΠ) πξνζθεχγεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ.4412/2016  κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ 

, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη ινγηζηηθά ζην 

Ννζνθνκείν (CPV 66171000-9), πξνυπνινγηζζείζαο εηήζηαο δαπάλεο 

5.902,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. ην πιαίζην  απηφ 

παξαθαινχκε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο  απαηηήζεηο ησλ  θάησζη  ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ λα θαηαζέζεη 

πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ (θηήξην 5, ΙΟΓΕΙΟ) θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ 

κνλνγξαθνχλ απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Δηνηθεηηθήο Δηεχζπλζεο θαη ηελ 

Πξντζηακέλε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπνδηεχζπλζεο, ζα αμηνινγεζνχλ απφ 

νξηζζείζα επηηξνπή:  

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) ζύκθσλα κε ην νπνίν 

ζεζκνζεηείηαη εζσηεξηθόο έιεγρνο ζηηο δεκόζηεο κνλάδεο πγείαο ζε ζέκαηα 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 



δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη ινγηζηηθά. 

Εηδηθόηεξα νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνύλ 

1. Εηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος 

• Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθώλ πξνγξακκάησλ 

Ννζνθνκείνπ. 

• Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο 

εθαξκνγέο α) ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, β) ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη γ) 

αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

• Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ esy net επί ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ 

νηθνλνκηθώλ, θαηαζηάζεσλ (κεληαία νξηζηηθά ηζνδύγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο 

ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ήηνη: α) Γεληθήο ινγηζηηθήο, β) Δεκόζηνπ 

ινγηζηηθνύ θαη γ) Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

• Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπκπιεξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ esy net. 

• Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο 

θαξκαθείνπ πιηθώλ θαη παγίσλ, ηόζν ζε επίπεδν θεληξηθώλ δηαρεηξίζεσλ όζν 

θαη ζε επίπεδν θιηληθώλ, ρεηξνπξγείσλ δηαγλσζηηθώλ εξγαζηεξίσλ θ.ι.π. 

• Μεληαία επνπηεία ηνπ νξηζηηθνύ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ. 

• Δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

• Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ. 

2. Διαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ . 

Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο δηαζύλδεζεο απηώλ ηόζν κεηαμύ 

ηνπο όπνπ απαηηείηαη όζν θαη κε ην πξόγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

Εηδηθόηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά 

από δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθώλ 



ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

• Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ - πιηθώλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο - 

αλαισζίκσλ πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ θαη ππεξεζηώλ. 

• Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ. 

• Τπνζύζηεκα θίλεζεο αζζελώλ - ηηκνιόγεζεο αζζελώλ - εμσηεξηθώλ 

ηαηξείσλ - απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ - Σ.Ε.Π.. 

• Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ - απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ, 

L.I.S, 

R.I.S, PACS. 

• Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ - ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ. 

• Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ. 

• Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο. 

3. Διαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού 

ζςζηήμαηορ. 

ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζα πηζηνπνηνύληαη ηα 

θάησζη: 

• Η ελεκεξόηεηα ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζύλνιν ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ κήλα αλαθνξάο. 

• Ελεκεξόηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ 

πξνο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη 

ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

• Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξώζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ 

ηάμεσο ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

• Ελεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πίλαθα αλαθνξάο. 

• Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. 

4. Σύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Διοίκηζη ηος Νοζοκομείος. 

ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα 



πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην κεληαίν έιεγρν - θαηαγξαθή 

εθθξεκνηήησλ 

- πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ. 

5. Εηήζια έκθεζη πεππαγμένυν ππορ ηη Διοίκηζη ηος Νοζοκομείος. 

Εηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ιζνινγηζκό, ηελ 

Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα. 

Σηο θάκελο με ηα δικαιολογηηικά οι εζυηεπικοί ελεγκηέρ οθείλοςν να 

ςποβάλοςν και  ηην Άδεια Ένηαξηρ ζηο Μηηπώο Εζυηεπικών Ελεγκηών 

ηος Υποςπγείος Οικονομικών, επί ποινή απόππιτηρ. 

 

  Οη πξνζθνξέο, πέξα απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο παξνρή 

ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη επηπιένλ λα πεξηιακβάλνπλ: ηηκή κνλάδνο ρσξίο 

Φ.Π.Α., θσδηθφ παξαηεξεηεξίνπ θαη αληηζηνίρηζε κε ηελ ηηκή ζε απηφ (εάλ 

ππάξρεη), ην πνζνζηφ ΦΠΑ πνπ επηβαξχλεηαη ε ππεξεζία, ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο (επσλπκία, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

ΑΦΜ, ΔΟΤ, ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο,) θαζψο   θαη ππεχζπλε δήισζε   φηη 

κέρξη ηελ  εκεξνκελία ηεο  πξνζθνξάο  ε εηαηξεία θαη ηα κέιε  δελ 

βξίζθνληαη  ζε   θακία απφ  ηηο θαηαζηάζεηο ησλ  άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 

4412/16  γηα ηηο φπνηεο νη νηθνλνκηθνί  θνξείο  απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζζνχλ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

7/12/2020 (έσο 14:00). Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν 

ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ (θηήξην 5, ΙΟΓΕΙΟ) θαη ζηε ζπλέρεηα, 

αθνχ κνλνγξαθνχλ απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Δηνηθεηηθήο Δηεχζπλζεο θαη 

ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπνδηεχζπλζεο, ζα αμηνινγεζνχλ απφ 

νξηζζείζα επηηξνπή, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 

επηηξνπή θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο.   

 

 Κνηλνπνίεζε: 

1. Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθήο Τπνδ/λζεο 

2. Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο 

3. Σκήκα Πξνκεζεηψλ  
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                                                                ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΜΠΟΤΛΙΑ 
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