
 

 

 

 

 

 

 

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ: 31-01-2022 
        4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 760 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, για ηην ανάδειξη αναδόσος 
παποσήρ Τπηπεζιών Δζυηεπικού Δλέγσος, ζηο  Γενικό  Νοζοκομείο  Γιδςμοηείσος, 

για σπονικό διάζηημα δύο εηών, ζςνολικού ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 
6.400,00€  με θπα με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Αλάδεημε αλαδόρνπ, παξνρήο ππεξεζηώλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (CPV: 79212200-5), 
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν 

εηώλ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ορίηονται αυτζσ ςτο 
παράρτθμα τθσ παροφςασ. 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σελ αξηζκ. 714/28-01-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Γηδπκνηείρνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε αληηθείκελν ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΠΑ 24%  γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. 
ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 

 
 
 

          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:  
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300 Διδ/χο, ςτο 
Γραφείο Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.  

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε 
τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεςία ή τη γραμματεία». 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει: 

(α) Να υποβλθκεί ςε κλειςτό φάκελο  με τα ςτοιχεία τησ εταιρείασ και τθν 
ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ για την  760/2022 έπεςνα αγοπάρ για την ανάδειξη 

αναδόσος, παποσήρ ςπηπεζιών Δζυηεπικού Δλέγσος» για κάλυψθ των 
αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοκεί ςτο 
Γραφείο Προμηθειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του 
νόμιμου εκπροςου. 

(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 

Σμήμα:   Οηθνλνκηθνύ  
Γπαθείο: Πξνκεζεηώλ 

Πληπ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σασ.Γ/νζη: 25εο Μαΐνπ 152, 68300  

Σηλ.: 25533-50329  

e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
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ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
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παρατίθενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» που 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ παροφςασ ςτο οποίο περιγράφονται 
ακριβϊσ οι απαιτήςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

(δ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

 τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, ωσ εξισ: 

 υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε 
αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ οι 
κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε 
περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται. 

 Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

 Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ των 
προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 Η προςφερόμενη τιμή δεν θα πρζπει να ξεπερνά  

         την προχπολογιςθείςα δαπάνη. 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι εντόσ 
τησ χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή 
καταγράφεται ςτο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 

 (ε) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ, 
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορϊν ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του 
παρόντοσ. 

 Τποβολή προςφορϊν: ζωσ Πζμπτη, 10-02-2022 ϊρα 14:30 ςτο 
γραφείο Πρωτοκόλλου του  Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Παραςκευή, 11-02-2022 ϊρα 10:00 π.μ. 
 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Έξι χιλιάδεσ  τετρακόςια  ευρώ  (6.400,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV:  79212200-5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δώδεκα (12)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Γύο (2) έηη  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει 
τιμήσ 
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 
του Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ απόδειξθ τοφτου ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω ςχετικά δικαιολογθτικά 
ζγγραφα: 

 Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου τελευταίου τριμήνου. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ: 

(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ 

(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 

φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου 

 Αςφαλιςτική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 Πηζηνπνηεηηθό νηθείνπ επηκειεηεξίνπ όπνπ πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ζε απηό 
θαη ην εηδηθό επάγγεικα. 

 Βεβαίσζε Έληαμεο ζην Μεηξών Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ. 

 Πηπρίν ΑΔΙ ή/θαη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Θεηηθώλ ή Θεσξεηηθώλ Δπηζηεκώλ 
από Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν αλαγλσξηζκέλν ηεο 

αιινδαπήο (πηπρίν ΑΔΙ ή/θαη Μεηαπηπρηαθό……., δειαδή:  κπνξεί λα 

θαηαζέζεη πξνζθνξά θάπνηνο πνπ έρεη πηπρίν ΑΔΙ ή θάπνηνο πνπ έρεη 
Μεηαπηπρηαθό θαη πηπρίν ΣΔΙ). 

 Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ (4) ηεζζάξσλ εηώλ ζε 
ηκήκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ή ζε αληίζηνηρν ηκήκα (εζσηεξηθνύ ειέγρνπ) 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο ε νπνία παξέρεη απηνύ ηνπ είδνπο ζπκβνπιεπηηθέο 
ππεξεζίεο ζε δεκόζηα λνζνθνκεία.  

 
 Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν 1599/86, ςπογεγπαμμένη με ημεπομηνία 

ενηόρ ηυν ηελεςηαίυν ηπιάνηα ημεπολογιακών ημεπών ππο ηηρ 
καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών και ζηην 

οποία θα  αναγπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος διαγυνιζμού ζηον οποίο 

ζςμμεηέσοςν οι πποζθέπονηερ και να δηλώνεηαι όηι:  
1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο. 
2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
3.  παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 

απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 
4. δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 
ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017. 

5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 
6. ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  
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Με την τεχνική προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα 
πρζπει να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά και λοιπά 
ζγγραφα, όπωσ αυτά απαιτοφνται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ». 

Επιςημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι ςε ιςχφ 
τόςο κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ, όςο και κατά την 
ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. Εάν κάποιο από τα ανωτζρω δεν 
είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ, θα πρζπει να 
κατατεθεί εκ νζου επικαιροποιημζνο. 

    Πξνο απόδεημε ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί αλαιπηηθό 

θύιιν ζπκκόξθσζεο (ζύκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄), κε ην νπνίν δίλνληαη 
αλαιπηηθέο απαληήζεηο ζε όια ηα ζεκεία ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ-Απαηηήζεσλ 

(παξάξηεκα Α΄),  ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ πξόζθιεζε ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 

 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ  
Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από κάκε     
τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν 

αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι 
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα ςτθν  

οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: 

(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο από τθν 

αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ. 

(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν αυτά ηθτθκοφν από τθν 

Τπθρεςία. 

Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι: 

(α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-3-09) 

(β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 55 του Ν. 2238/1994 φόροσ 

ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, 

όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

(γ) Κράτθςθ 0,07% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων θ οποία επιβαρφνεται με το νόμιμο 
τζλοσ χαρτοςιμου 3% και τθσ επ’ αυτοφ ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 20% ωσ και κάκε 
άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ νόμιμθ επιβάρυνςθ. 

(δ) Κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, για 

τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΠΠ (βάςει τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΤΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 

2017, τ. Βϋ) 

Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου 
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βαρφνει τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και δεν 

υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ: 

 τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 το Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
www.eprocurement.gov.gr 

τθν ιςτοςελίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 
 

 

                                                           ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                       ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 
 
 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 

 

 

Ο εζυηεπικόρ  ελεγκηήρ,  θα ππαγμαηοποιεί ηα παπακάηυ:   

 

Ανηικείμενο ηος έπγος  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηα παξαθάησ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο,  κε 

θπζηθή παξνπζία ζην Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ ηνπιάρηζηνλ κία (1) εκέξα ηνλ κήλα :   
 

1. Δηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος 
•   Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθώλ πξνγξακκάησλ λνζνθνκείνπ. 

•   Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο:  

 α) ηεο  Γεληθήο Λνγηζηηθήο,   

 β) ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ θαη  

  γ)Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

•   Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο πιινγήο ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ 

Μνλάδσλ Τγείαο (B.I. forms) επί ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ, θαηαζηάζεσλ (κεληαία 

νξηζηηθά ηζνδύγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο ηνπ  δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ήηνη:  

  α) Γεληθήο ινγηζηηθήο,  

  β) Γεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη  

  γ) Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

• Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο ηνπ πζηήκαηνο πιινγήο ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ Μνλάδσλ Τγείαο (B.I. 

forms)  

• 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. 

•   Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

•    Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ. 

 Μεληαία επηζθόπεζε νξγαληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ –Δζσηεξηθνύ 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο.  

 Μεληαίνο  Έιεγρνο  Πξνζσπηθνύ –Μηζζνδνζίαο 

 Μεληαίνο  Έιεγρνο  Δζόδσλ/απαηηήζεσλ Ννζνθνκείνπ. 

 Μεληαίνο  Έιεγρνο  Πξνκεζεηώλ & Γηαρεηξίζεσλ. 

 Μεληαίνο  Έιεγρνο  Πάγησλ –Σερληθώλ Έξγσλ. 

 Μεληαίνο  Έιεγρνο  ππνρξεώζεσλ –Παξαθνινύζεζε Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ. 

 Μεληαίνο  Έιεγρνο  Γηαζέζηκσλ (ηακείν θαη ηξάπεδεο –Λνγηζηηθέο πκθσλίεο). 

 Πεξηνδηθή επηζθόπεζε Λεηηνπξγίαο Ιαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο  Τπεξεζίαο 

Ννζνθνκείνπ  

 

2.    Γιαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ 

 

Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο δηαζύλδεζεο απηώλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όπνπ απαηηείηαη όζν θαη κε ην 

πξόγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. 
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Δηδηθόηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθόο  ειεγθηήο  ζα πηζηνπνηεί, κεηά από 

δεηγκαηνιεπηηθνύο 

ειέγρνπο ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθώλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ: 

•    Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ - πιηθώλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο - αλαισζίκσλ   πιηθώλ-

αληαιιαθηηθώλ θαη ππεξεζηώλ. 

•    Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ 

•    Τπνζύζηεκα θίλεζεο αζζελώλ - ηηκνιόγεζεο αζζελώλ - εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ - 

απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ - Σ.Δ.Π. 

•    Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ - απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ, L.I.S, R.I.S, PAX. 

•    Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ - ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ. 

•    Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ.  

•    Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο. 

 

3.    Γιαδικαζίερ 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. 

 

•   Δλεκεξόηεηα 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 λνζνθνκείνπ. 

 

•   Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 

αλαθνξάο. 

 

•   Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. 

 

4.    ύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Γιοίκηζη ηος νοζοκομείος 

 

 ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ από ην κεληαίν έιεγρν - θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ - πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ. 

                   

5.    Δηήζια έκθεζη πεππαγμένυν ππορ ηη Γιοίκηζη ηος νοζοκομείος. 

 

 Δηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ιζνινγηζκό, ηελ Καηάζηαζε ησλ 

Απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ην Πξνζάξηεκα. 

 

6.  Δπίζεο ν  εζσηεξηθόο ειεγθηήο νθείιεη λα επηβιέπεη θαη λα ειέγρεη αλά κήλα εάλ ηεξνύληαη 

νη όξνη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ην Ννζνθνκείν κε  αλαδόρνπο (παξνρή ππεξεζηώλ 

κε δηάζεζε από ηνλ αλάδνρν ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ) θαη λα παξαδίδεη ζηνλ 

Γηνηθεηή ηελ έθζεζή ηνπ ζην ηέινο θάζε κήλα. Δπίζεο ζα επηβιέπεη ηελ πξαγκαηηθή ηήξεζε 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ησλ ζπλεξγείσλ.  
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ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθή παξνπζία ηνπ εζσηεξηθνύ ειεγθηή ζα γίλεηαη 

άκεζε αληηθαηάζηαζε κε εζσηεξηθό ειεγθηή πνπ ζα δειώλεηαη ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ζα 
έρεη πηζηνπνίεζε εζσηεξηθώλ ειεγθηώλ θαη εκπεηξία ζηα λνζνθνκεία ηνπιάρηζηνλ δύν έηε ζε 

αλαγλσξηζκέλε ειεγθηηθή εηαηξία. Η απόδεημε ησλ αλσηέξσ πξνζόλησλ ζα απνδεηθλύεηαη κε 
ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Ο αλσηέξσ εζσηεξηθόο ειεγθηήο ζα βνεζάεη ην 

έξγν ηνπ εζσηεξηθνύ ειεγθηή, όπνηε απαηηείηαη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα έρεη ηελ 

επζύλε πινπνίεζεο ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ γηα ηελ νπνία είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο ν 
αλάδνρνο εζσηεξηθόο ειεγθηήο.  

 
ε ανηίθεηη πεπίπηυζη ηο Νοζοκομείο έσει δικαίυμα επιβολήρ όλυν ηυν κςπώζευν 

πος πποβλέπονηαι από ηην κείμενη νομοθεζία πποκειμένος να εξαζθαλίζει ηο 
ζςμθέπον ηος.  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
 

 

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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