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«ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 
ΔΛΔΓΚΣΗ» 

 
 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 

Δζσηεξηθνύο ειεγθηέο (θπζηθά πξόζσπα), λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ επηινγή θαη ζύλαςε 
εηήζηαο ζύκβαζεο ελόο (1) έηνπο εζσηεξηθνύ ειεγθηή γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ. 
Πξνζθνξέο εηαηξεηώλ (νπνηαζδήπνηε κνξθήο) δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  
 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ ζηηο 27-06-
2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00 κ.κ. από αξκόδηα ηξηκειή επηηξνπή. 

Οη ελδηαθεξόκελνη, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Υίνπ κέρξη θαη ηελ 24-06-2016  εκέξα  Παξαζθεπή θαη ώξα  14:00 κ.κ. 

Πξνζθνξέο ελδηαθεξνκέλσλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ππεξεζία καο κεηά ηελ 
πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία θαη ώξα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δε γίλνληαη απνδεθηέο.  
Δπηζηξέθνληαη δε ζηνλ απνζηνιέα ηνπο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. Σν εκπξόζεζκν ηεο 
θαηάζεζεο ζα πηζηνπνηείηαη από ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ.  
 
Η πξνζθνξά ζα απνηειείηαη από δύν ππνθαθέινπο. ηνλ πξώην θάθειν (ππνθάθεινο 1) ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά κε ηα πξνζόληα ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, θαη ζην δεύηεξν θάθειν ζα ππνβιεζεί κόλν γξαπηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
(ππνθάθεινο 2). 
 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, δελ πξέπεη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ηξίηνπο 
νη νπνίνη έρνπλ αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα πξνο ην Ννζνθνκείν. Σπρόλ απαζρόιεζε ζε ηξίηνπο 
δελ πξέπεη λα απνβαίλεη ζε βάξνο ππνρξεώζεσλ θαη ησλ θαζεθόλησλ πνπ ζα αλαιάβεη έλαληη ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. (Θα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζε Γήιωζε Ν.1599/1986 ζηνλ ππνθάθειν 1). 
 
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ 
Ν.1599/1986 (ππνθάθεινο 1), όπνπ λα δειώλεηαη ξεηά όηη όια όζα δειώλεη είλαη αιεζή, 

αποδέτεηαι ανεπιθύλακηα ηοσς όροσς ηης παρούζας πρόζκληζης θαη όηη δελ  έρεη αλαιάβεη ή ζα 
αλαιάβεη ζην κέιινλ θαζήθνληα εζσηεξηθνύ ειεγθηή ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξα από 3 
λνζνθνκεία ή άιινπο ειεγρόκελνπο θνξείο (ΓΔΚΟ, θιπ)  
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ «επηά ρηιηάδωλ πεληαθνζίωλ επξώ  
επξώ» (7500,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0419 ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Σν θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή  
 

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο αλαδόρνπο γηα (90)  εκέξεο από ηελ επόκελε 
ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ 
πξνβιεπόκελνπ από ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρύο ηεο 
πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο εθ’ όζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία πξηλ από 
ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηελ δηαθήξπμε. 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξεσηηθά καηαηώλνληαη, εθηόο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 
θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ,  
νπόηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε όρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ 
ζπλερίδεηαη κε όζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ Πξόζθιεζε 
Δλδηαθέξνληνο απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε.  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

H δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο θαη ζα έρεη ηζρύ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε.  
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ δύλαηαη κνλνκεξώο κε απόθαζή ηνπ, ηελ νπνία ζα 
θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν έλα (1) κήλα πξηλ ηε ιήμε, λα παξαηείλεη ηελ παξαπάλσ ζύκβαζε γηα 
δύν (2) κήλεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη εληαία ρωξίο δηάθξηζε ζηαδίωλ/θάζεωλ 
(Αμηνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ, Αμηνιόγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο).  

Η απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα νινθιεξωζεί ηελ εκεξνκελία ηεο 
δηελέξγεηαο. Θ’ απνζθξαγηζηνύλ θαη ζ’ αμηνινγεζνύλ πξώηα νη ππνθάθεινη κε 
δηθαηνινγεηηθά ηα πξνζόληα ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. ηε 
ζπλέρεηα, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηωλ ππνθαθέιωλ ηωλ 
Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ  ηωλ νπνίωλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ 
απνδεθηέο ζην πξνεγνύκελν ζηάδην.  

Η ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
πξνζθνξώλ ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ: 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή, εθ ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ 
νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο 
πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο. 

Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα 
από ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη   ζηελ  παξνύζα πξόζθιεζε, ε 
θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επόκελε ρακειόηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ 
θαη απηόο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνύληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επόκελε 
ρακειόηεξε ηηκή θαη νύησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο από ηνπο αλαδόρνπο  δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζόηεξα από ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνύληαη από απηέο, ε πξόζθιεζε 
ελδηαθέξνληνο καηαηώλεηαη. 

ε πεξίπηωζε πνπ ππάξρνπλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ηειηθόο Αλάδνρνο 
επηιέγεηαη ν κεηνδόηεο πνπ πξνθύπηεη θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη 
πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο (ΠΓ 118/2007 Άξζξν 21παξ.β) 
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ε πεξίπηωζε πνπ ππνβιεζεί κία κόλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κόλν 
πξνζθνξά θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ είηε πξνεγνύκελωλ 
δηαγωληζκώλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηώλνληαη κε παξαζηαηηθά, ε πξόζθιεζε 
ελδηαθέξνληνο καηαηώλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ππνρξεωηηθά (Άξζξν 21, παξ. ε, 
Π.Γ.118/2007) 

ηελ επαλαιεπηηθή πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη 
παξαπάλω πεξηζηάζεηο, ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ νξγάλνπ. 
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ νξγάλνπ νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη 
πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδόκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηώδεηο, νπόηε ζεσξνύληαη 
ηερληθά απνδεθηέο. 
Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα 
απηήλ λα καηαηώζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκό ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη 
ηδίσο:  

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθόζνλ από ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο, 

β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθό, 

γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθώλ ζε ζρέζε κε ην ππό αλάζεζε έξγν 

δ) θαη γηα ηνπο ιόγνπο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 
118/2007. 
 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Η θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, ζα γίλεη από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα 
αλάδνρν. 
Απηόο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο θαζαξήο αμίαο 
ηεο «Τπεξεζίαο» θαη ηζρύ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία θαη ζα παξακείλεη ζην Γεληθό 
Ννζνθνκείν Υίνπ κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
Η Τπεξεζία ζπκπιεξώλεη ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ κε 
ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηόο ζηνλ δηαγσληζκό θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ 
θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζε απηόλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο 
ζύκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, νύηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν 
ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην θαη ηα δύν 
ζπκβαιιόκελα κέξε θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό 
όξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζύκβαζε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Η 
απόθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δύλαηαη λα πξνζβιεζεί από 
νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.  
Γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ κεηαμύ Ννζνθνκείνπ θαη Αλαδόρνπ αξκόδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα 
ηεο Υίνπ. 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 



 4 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη όρη πέξα ησλ εμήληα (60) 
εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 166/2003 
(ΦΔΚ138/Α΄/5-6-2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-
2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη 
βάζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή 
ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.) θαη κεηά από έγθξηζε ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηνλ 
Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 
Σνλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη παξαθάηω λόκηκεο θξαηήζεηο :  
1) 3 % ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. ζηελ θαζαξή αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ην Φ.Π.Α. 
     - Xαξηόζεκν 2% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 
     - Ο.Γ.Α. 20 % επί ηνπ Υαξηνζήκνπ 
2) Φόξνο 8% ζηελ θαζαξή αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ην Φ.Π.Α. κείνλ ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.  
3)Κξάηεζε 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν 
Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζύκθσλα κε ηελ αξ. ΓΤ6α/Γ.Π./Οηθ.36932/17-03-2009 θνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε. 
4)Κξάηεζε 0,10% επί ηεο αμίαο θάζε ζύκβαζεο (εθηόο ηνπ Φ.Π.Α.) ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 
4013/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 238 ηνπ Ν. 4072/2012 
                                      

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Η παξνύζα αλαξηήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.xioshosp.gr. ζηηο  17-6-2016 
Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Ν. 2286/95, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά.        

 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 

Ο εζσηεξηθόο ειεγθηήο ν νπνίνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Υίνπ ¨θπιίηζεην¨, έηζη ώζηε νη ππεξεζίεο λα δηαζθαιίδνληαη όζν ηνλ δπλαηόλ θαιύηεξα, 

ζα πξέπεη: 

 Να είλαη απόθνηηνο  ΑΔΙ 

 Να είλαη εληαγκέλνο ζην Μεηξών Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ. 

 Να έρεη εκπεηξία, απνδεδεηγκέλε, ζε ∆εµόζην Ννζνθνκείν ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. 

 Να έρεη πηζηνπνίεζε από ην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ 

 

Σν έξγν ηνπ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή πξέπεη λα θαιύπηεη ηα θάησζη πεδία:  

 

1. Δηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ 

i. Γηαδηθαζία  ειέγρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε  ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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ii. Μεληαίν  έιεγρν  ιεηηνπξγίαο  κεραλνγξαθηθώλ  πξνγξακκάησλ 

iii. Μεληαίν  έιεγρν  Γηαζέζηκσλ  (ηακείν  θαη  ηξάπεδεο  –  ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο) 

iv. Μεληαίν  έιεγρν  εθαξκνγήο  δηπινγξαθηθνύ  ζπζηήκαηνο  ζηηο εθαξκνγέο   ηεο  

γεληθήο  ινγηζηηθήο,  ηνπ  δεκόζηνπ  ινγηζηηθνύ  θαη  ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

v. Μεληαίν  έιεγρν  ησλ  νηθνλνκηθώλ  θαη  ζηαηηζηηθώλ  ζηνηρείσλ  πνπ 

ζπκπιεξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ ΒΙ-Forms 

vi. Μεληαίν έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ  

(κεληαία  νξηζηηθά  ηζνδύγηα)  ζηηο  ηξεηο εθαξκνγέο  ηνπ  δηπινγξαθηθνύ  

ζπζηήκαηνο, δειαδή   α)  Γεληθήο  ινγηζηηθήο,  β) Γεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη γ) 

Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ηνπ ΒΙ-Forms 

vii. Μεληαία επνπηεία ζρεηηθά κε ην νξηζηηθό θιείζηκν ησλ ηζνδπγίσλ 

viii. Μεληαίν έιεγρν ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ 

ix. Μεληαία  επηζθόπεζε ηνπ νξγαληζκνύ  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ/ Δζσηεξηθνύ 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

x. Μεληαίν έιεγρν πξνζσπηθνύ θαη κηζζνδνζίαο 

xi. Μεληαίν έιεγρν εζόδσλ - απαηηήζεσλ  

xii. Μεληαίν έιεγρν πξνκεζεηώλ θαη δηαρεηξίζεσλ 

xiii. Μεληαίν έιεγρν πάγησλ  θαη  ηερληθώλ έξγσλ 

xiv. Μεληαίν  έιεγρν  ππνρξεώζεσλ  –  παξαθνινύζεζε  ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 

xv. Πεξηνδηθή  επηζθόπεζε  Ιαηξηθήο  θαη  Ννζειεπηηθήο  Τπεξεζίαο ιεηηνπξγίαο 

xvi. Πεξηνδηθνί  δεηγκαηνιεπηηθνί  έιεγρνη  θπζηθήο  απνγξαθήο α)ζε  δηαρεηξίζεηο 

θαξκαθείνπ  πιηθώλ  θαη  παγίσλ, β)ζε  επίπεδν  θεληξηθώλ  δηαρεηξίζεσλ θαη γ)ζε  

επίπεδν  θιηληθώλ, δ)ρεηξνπξγείσλ  δηαγλσζηηθώλ  εξγαζηεξίσλ θ.ά. 

 

2. Γηαδηθαζίεο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε κεραλνγξάθεζε 

Κάζε  ηέινο ηνπ κήλα  ν  εζσηεξηθόο  ειεγθηήο  ζα  πηζηνπνηεί,  κεηά  από 

δεηγκαηνιεπηηθνύο  ειέγρνπο,  ηελ  εύξπζκε  ιεηηνπξγία ησλ παξαθάησ βαζηθώλ 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

 Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ 
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 Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ 

 Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο 

 Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ  -  απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ, L.I.S, 

R.I.S, PAX 

 Τπνζύζηεκα  θίλεζεο  αζζελώλ  -  ηηκνιόγεζεο  αζζελώλ  -  εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ - 

απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ - Σ.Δ.Π. 

 Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ - ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ 

 Τπνζύζηεκα  δηαρείξηζεο  θαξκάθνπ- πιηθώλ  ηαηξνβηνηερλνινγίαο–αλαιώζηκσλ 

πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ θαη ππεξεζηώλ 

 

3. Γηαδηθαζίεο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 

Mεηά  από  δεηγκαηνιεπηηθό  έιεγρν,  ζην  ηέινο  θάζε  κήλα,  λα  πηζηνπνηνύληαη  ηα 

θάησζη: 

1. Απαξαίηεηεο  ζπκθσλίεο  θαη  δηαζηαπξώζεηο  ζηελ  θίλεζε  ησλ  ινγαξηαζκώλ 

ηάμεσο ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ λνζνθνκείνπ 

2. Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πίλαθα αλαθνξάο 

3. Η  ελεκεξόηεηα  ησλ  κεραλνγξαθηθώλ  ππνζπζηεκάησλ  κε  ην  ζύλνιν  ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ κήλα αλαθνξάο 

4. Δλεκεξόηεηα  θαη  ζπκθσλία  ησλ  δεδνκέλσλ  ησλ  αλσηέξσ  ππνζπζηεκάησλ 

πξνο  ηνπο  ινγαξηαζκνύο  ηεο  γεληθήο  ινγηζηηθήο,  ηνπ  δεκόζηνπ  ινγηζηηθνύ θαη 

ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

5. Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο 

 

4. ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ύληαμε  κεληαίαο  έθζεζεο  πξνο  ηε  Γηνίθεζε  ηνπ λνζνθνκείνπ, γηα  ηα  πξνβιήκαηα  

πνπ  ηπρόλ πξνέθπςαλ  από  ην  κεληαίν  έιεγρν, θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ, πξνηάζεηο  

θαη  ιύζεηο  γηα  ηε  βειηίσζε  ησλ  πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ. 
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5. Δηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλωλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ  

Δηήζηα  έθζεζε  ε νπνία  ζα  ζπλνδεύεη  ηνλ  Απνινγηζκό,  ηνλ  Ιζνινγηζκό  θαη  ηελ 

Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ 

 

 
 
 
 

                                                         Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ  
                                                             ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

                                                            ΥΙΟΤ 
                                                               α.α. Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

                 
 
                                                                                             
                                                                                                  ΔΛΔΝΗ ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ 


