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        Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ   6720/2015 
 

Πξόρεηξνπ  Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε Τπεξεζηώλ Οηθνλνκηθνύ Γηαρεηξηζηηθνύ Διέγρνπ γηα 

ην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ αθνξά:  

                            Α. Τπεξεζίεο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 θαη  

                          Β. Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνύ Διεγθηή γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016 
 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο έρνληαο ππφςε: 

1) Σν Π.Γ. 205/1998 πνπ ζεζπίδεη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ ησλ  Ν.Π.Γ.Γ. 

2) Σα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 146/2003 << Τπνρξεσηηθή Δθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο >> 

3) Σν άξζξν 36 ηνπ Ν. 2778/1999 

4)  Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/05 άξζξν 31 << πεξί νξθσηψλ ινγηζηψλ >>  

6) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 60/2007 θαη 118/2007 

7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247), πεξί <<Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρσλ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ   θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο >> 

8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/97 <<Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη 

ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ έξγσλ , θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/01 << Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο 

ησλ Π.  Δ..Τ.  θαη άιιεο δηαηάμεηο 

10) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3527/2007 θεθ.Β, άξζξν 3 παξ, 11 εδάθ, 23, πεξ. δ <<Κχξσζε 

ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο>> 

11) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/12  

12) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Αξηζκ.134/18-6-2007) 

13) Σνλ Ν. 3697/2008, άξζξν 11 (ΦΔΚ 194/Α΄/25-09-2008) πεξί ηήξεζεο δηπινγξαθηθνχ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

14)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ 4025/11 (Φ.Δ.Κ. 228/Α/2011) κε ηηο νπνίεο 

ζεζκνζεηείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, 

δηαρεηξηζηηθά θαη ινγηζηηθά 

15) Σελ αξηζκ. ΓΠ ΓΤ5γ/νηθ.129854/22.11.2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο «Δζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο κνλάδεο πγείαο 
16) Σελ ππ' αξηζ. 11/08-06-2010 (ζέκα 2

ν
) εγθξηηηθή απφθαζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

απφ ηελ  Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο γηα ηηο ππεξεζίεο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ  
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17) Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη έρνπλ 

εγθξηζεί θαηά ηελ 15
ε
 νινκέιεηα ηεο ΔΠΤ ηελ 21-11-2013  

18) Σελ ππ΄ αξηζ. 5804/4-12-2014 (ΦΔΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο 

(Π.Π.Τ.Φ.Τ.) ηνπ έηνπο 2014 

19) Σελ ππ΄ αξηζ. 6484/30-12-2014 (ΦΔΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

«Οξηζκνχ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, 

Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

δηαγσληζκψλ» 

20) Σελ ππ΄αξηζκ. 770/4-06-2015 (ΑΓΑ: 7ΚΓΩΟΡΔΠ-ΡΗΜ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην 

Ννζνθνκείν Καζηνξηάο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη αλάζεζεο 

ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014, κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνπο ελ ιφγσ θσδηθνχο 

21) Σελ ππ΄ αξηζκ. 117/M1/30-06-2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ απηνχ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ νηθνλνκηθνχ 

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 14.400,19€, θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ αθνξά ππεξεζίεο νξθσηψλ ινγηζηψλ, κε  

επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ  5.400,19€ θαη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε επηκέξνπο 

πξνυπνινγηζκφ  9.000,00€  

 

Π  ξ  ν  θ  ε  ξ  ύ  ζ  ζ  ε  η : 
    

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε 

 

« ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ» 
 

Ηζρύο πξνζθνξάο:  180  εκέξεο  

 

Σόπνο δηελέξγεηαο :  Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο  
 

Υξόλνο δηελέξγεηαο  : 10 Γεθεκβξίνπ 2015  εκέξα  Πέκπηε θαη ώξα  12.00 π.κ.  

 
πλνιηθή πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε:  14.400,19€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ Φ. Π. Α, θαη  

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Δπηκέξνπο πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε γηα ηηο ππεξεζίεο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ: 5.400,19€.  

Δπηκέξνπο πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε γηα ηηο ππεξεζίεο Δζσηεξηθνύ Διεγθηή: 9.000,00€. 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

καδί κε  φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε 9 Γεθεκβξίνπ 

2015 θαη ώξα 14.30.  

 

Πξνζθνξέο πνπ  ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ αλσηέξσ θαζνξηδφκελε εκεξνκελία 

θαη ψξα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΦΟΡΑ ( ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ )  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Γηα ηνλ δηαγσληζκό κε ππ΄ αξηζκ.  6720/2015 δηαθήξπμε (Ζκεξνκελία Γηαγσληζκνύ)   

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ  
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Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη δχν μερσξηζηνχο θαθέινπο κέζα ζηνλ θεληξηθφ 

θάθειν: 

   Α. ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  θαη  

   Β. ηελ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ   

 

Α.   ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ( ζύκθσλα κε ηηο  

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ) ΓΗΑ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ 

  1. Τπεχζπλε Γήισζε φηη νη πξνζθέξνληεο απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, δελ είλαη  

έθπησηνη ζπκβάζεσλ έξγνπ κε ην Γεκφζην θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία πηψρεπζεο 

  2. Άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ  .Ο.Δ.Λ. 

  3. Σνπιάρηζηνλ δηεηή εκπεηξία ζηνλ έιεγρν ηζνινγηζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε 

θνξείο πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα.  

      Να θαηαηεζνχλ ζρεηηθνί Ιζνινγηζκνί πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη ππνγξαθεί απφ ηνλ   

      πξνζθέξνληα. 

  4. Οκάδα εθηέιεζεο έξγνπ απνηεινχκελε ηνπιάρηζηνλ απφ δχν Οξθσηνχο Λνγηζηέο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη κε ηελ ηδηφηεηα απηή Ιζνινγηζκνχο θνξέσλ Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία  δχν ρξφληα. 

  5. Καηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. χζηαζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ φπνπ ζα θαίλεηαη ν ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο θαη ην  αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

     ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ( ζύκθσλα κε ηηο  

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ) ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ 

 

Α. Απαηηνύκελα  

1. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ή Σίηινη Πηζηνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (CIA/CFSA/CCSA/CISA θιπ) 

απφ ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. 

2. Βεβαηψζεηο ή άιιεο απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ ή δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη θαηά 

πξνηίκεζε κνλάδσλ πγείαο ή ζε αληίζηνηρν ηκήκα (εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) ειεγθηηθήο εηαηξείαο 

ε νπνία παξέρεη απηνχ ηνπ είδνπο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

(δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο). 

 

Β. πλεθηηκώκελα (ζε πεξίπησζε ηζνηηκίαο) 

 Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 Σίηινη πηζηνπνίεζεο Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ [ACCA, Γηεηέο επαγγεικαηηθφ 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ – 

Λνγηζηψλ (ΙΔΟΔΛ)] 

 Καιή γλψζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) θαη 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. 

 Δκπεηξία ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζε ζπκβνπιεπηηθή/ειεγθηηθή εηαηξεία. 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε ή/θαη παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ ή/θαη ζηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε άιια ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. ινγηζηηθή, 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θ.α.). 

 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ειεγθηηθήο. 

 Γλψζε Η/Τ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πηζηνπνηνχκελε απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ ή βεβαηνχκελε κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
 

Β.   ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε θαη ζα θέξεη  απαξαηηήησο  ππνγξαθή  

θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληα  αλά ζειίδα.  

Οη ηηκέο ζα είλαη ζε επξψ θαη ζα δίλνληαη σο εμήο: 
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Σηκή ρσξίο Φ.Π.Α. 

Φ.  Π . Α. επί ηνηο εθαηφ επί ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο 

πλνιηθή ηηκή καδί κε ην Φ.Π.Α. 

 

Θα γίλνληαη δεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ αλάζεζε εξγαζηψλ   

είηε γηα κέξνο απηψλ, ήηνη:   

Α. Τπεξεζίεο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015,  

Β. Τπεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διεγθηή γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016 

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ηηκέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά πξφζσπα 

εκεδαπά ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη 

έρνπλ εκπεηξία ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε λνκηθά πξφζσπα. 

ε πεξίπησζε έλσζεο φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά παξέρνληαη θαη θαιχπηνπλ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, απηνηειψο γηα θαζέλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε. 

 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο είλαη έμη (6) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Γ . ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, εθείλσλ δειαδή πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ελψ ζε πεξίπησζε ηζνηηκίαο πξνζθνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ ηα πξφζζεηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά (ζπλεθηηκψκελα) πνπ ηπρφλ θαηαηεζνχλ. 

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κεηά απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο.  

 

Ζ ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό δελ ζα κπνξεί λα έρεη έλαξμε 

ηζρύνο λσξίηεξα από ηελ 31/01/2016 πνπ είλαη ε ιήμε ηζρύνο ηεο ηζρύνπζαο ζύκβαζεο.  

 

Η πιεξσκή ζα γίλεη ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο απηνχ. 

Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

Αληηπξνζθνξέο, πξνζθνξέο αφξηζηεο, εθπξφζεζκεο ή ηέηνηεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Η παξνχζα δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί πξνο δσξεάλ δηάζεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ  www.kastoriahospital.gr, ζηε Γηαχγεηα, θαζψο ζην ΚΗΜΓΗ. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ δίδνληαη απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ  

Καζηνξηάο  ζηα ηειέθσλα   2467350621 θαη 24670350626  fax:  2467350657 
 

 

Ο   ΓΗΟΗΚΖΣΖ α.α. 

 

 

ΣΕΗΑΜΑΛΖ ΜΑΡΗΟ  

Γ/NΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1. ΟΡΚΧΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ 
 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο, πεξηιακβάλεη  ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ – ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο -  γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2015. 

Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ, θαη ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο 

Αξρέο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3329/05, 

φπσο ηζρχνπλ. Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηνπ  θαηά πφζνλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ απεηθνλίδνπλ κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηεο ρξήζεο πνπ ιήγεη ζηηο 31/12/2015, ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ο αλάδνρνο «Διεγθηήο» εηδηθφηεξα ζα εμεηάζεη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα 

πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα εθηηκήζεη ηηο 

ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ζα αμηνινγήζεη ηε γεληθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηξφπν  πνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

βεβαηφηεηα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε 

θαη παξαιείςεηο.  

Θεσξείηαη  αλαγθαία ε θπζηθή παξνπζία γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

αλαδφρνπ, φπνπ απαηηείηαη ζην θιείζηκν ηεο ρξήζεο 2015 (θπζηθή απνγξαθή θιπ) θαη ππνγξαθή ησλ 

δειηίσλ απνγξαθήο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ  ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη  ζην Μεηξψν Δηαηξηψλ Οξθσηψλ  

Διεγθηψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη λα κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, λα αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ 

άιισλ θαη Ννζνθνκείσλ. Η εγγξαθή απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζην θάθειν ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μεηξψν .Ο.Δ.Λ. 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ  ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζην  

κεηξψν .Ο.Δ.Λ.  

 

 

2. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 

 

Α.  Απαηηνύκελα  

1. Πηπρίν ή/ θαη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Θεηηθψλ ή Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ απφ 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο 

2. Βεβαηψζεηο ή άιιεο απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ ή δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη θαηά 

πξνηίκεζε κνλάδσλ πγείαο ή ζε αληίζηνηρν ηκήκα (εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) ειεγθηηθήο εηαηξείαο 

ε νπνία παξέρεη απηνχ ηνπ είδνπο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

(δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο) 

 

Β.   πλεθηηκώκελα (ζε πεξίπησζε ηζνηηκίαο) 

 Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ 

 Σίηινη Πηζηνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (CIA/CFSA/CCSA/CISA θιπ) απφ ην 

Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ  
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 Σίηινη πηζηνπνίεζεο Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ [ACCA, Γηεηέο επαγγεικαηηθφ 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ – 

Λνγηζηψλ (ΙΔΟΔΛ)] 

 Καιή γλψζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) θαη 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. 

 Δκπεηξία ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζε ζπκβνπιεπηηθή/ειεγθηηθή εηαηξεία. 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε ή/θαη παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ ή/θαη ζηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε άιια ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. ινγηζηηθή, 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θ.α.). 

 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ειεγθηηθήο. 

 Γλψζε Η/Τ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πηζηνπνηνχκελε απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ ή βεβαηνχκελε κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΣΟΤ ΑΝΑΣΗΘΔΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηα παξαθάησ: 

1. Δηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016 

• Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ Ννζνθνκείνπ. 

• Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο α) ηεο γεληθήο 

ινγηζηηθήο, β) ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη γ) αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

• Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ esy net επί ησλ νξηζηηθψλ κεληαίσλ νηθνλνκηθψλ, 

θαηαζηάζεσλ (κεληαία νξηζηηθά ηζνδχγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο ήηνη: α) Γεληθήο ινγηζηηθήο, β) Γεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη γ) Αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο. 

• Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο ηνπ esy net. 

• Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ 

πιηθψλ θαη παγίσλ, ηφζν ζε επίπεδν θεληξηθψλ δηαρεηξίζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν θιηληθψλ, 

ρεηξνπξγείσλ δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ θ.ι.π. 

• Μεληαία επνπηεία ηνπ νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ. 

• Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

• Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ. 

2. Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο  

Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ ππνζπζηεκάησλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο δηαζχλδεζεο απηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φπνπ απαηηείηαη φζν θαη κε ην 

πξφγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά απφ 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθψλ ππνζπζηεκάησλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ - πιηθψλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο - αλαισζίκσλ πιηθψλ - 

αληαιιαθηηθψλ θαη ππεξεζηψλ. 

• Τπνζχζηεκα κεηξψνπ παγίσλ. 

•Τπνζχζηεκα θίλεζεο αζζελψλ - ηηκνιφγεζεο αζζελψλ - εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ - 

απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ - Σ.Δ.Π.. 

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθψλ - απεηθνληζηηθψλ εξγαζηεξίσλ, L.I.S, R.I.S, PAX. 

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθψλ - ηαηξηθφο θάθεινο αζζελψλ. 

• Τπνζχζηεκα πξνκεζεπηψλ. 

• Τπνζχζηεκα κηζζνδνζίαο. 

3. Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά απφ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζα πηζηνπνηνχληαη ηα θάησζη: 

• Η ελεκεξφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ κήλα αλαθνξάο. 
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• Δλεκεξφηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ πξνο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηεο αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο. 

• Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξψζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο ζρεηηθψλ 

κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

• Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 

αλαθνξάο. 

• Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. 

4. ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

χληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ην κεληαίν έιεγρν - θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ - πξνηάζεηο θαη ιχζεηο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

5. Δηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Δηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεχεη ηνλ Απνινγηζκφ, ηνλ Ιζνινγηζκφ, ηελ Καηάζηαζε ησλ 

Απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ην Πξνζάξηεκα. 
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