
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ-ΟΡΚΩΣΩΝ 

1. ηο θσζικό ανηικείμενο ηης ζύμβαζης ανάθεζης λογιζηικών σπηρεζιών θα 

περιλαμβάνει: 

α) Σελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο 

Αραΐαο (Οξγαληθή Μνλάδα Αηγίνπ & Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα Καιαβξύησλ νη νπνίεο 

έρνπλ Λνγηζηηθή απηνηέιεηα). Η εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαρώξεζε όισλ ησλ 

ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ από ηα πξσηνγελή παξαζηαηηθά ζηα ηεξνύκελα ζην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα ηεο Γεκόζηαο Μνλάδαο Τγείαο, ινγηζηηθά βηβιία, ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ, ηελ ζύληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ 

θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθώλ 

βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα όισλ ησλ 

ινγαξηαζκώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκώλ 

κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

αλαδόρνπ. 

β) Σελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο 

– Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηελ 

επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθόζνλ απαηηεζεί. 

γ) Tελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 

θαζώο θαη κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

δ) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην 

ζη) Σελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΕΡΑ 

1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη: 

I. Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ 

II. Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ-ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

III. Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

IV. Τπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ 

ινηπώλ παγίσλ ζηνηρείσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη απαηηνύληαη γηα ηελ 

ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί. 

2. Τπνινγηζκόο θαη έιεγρνο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ 

όπσο: 



I. πκθσλία Δζόδσλ- Δμόδσλ 

II. πκθσλία Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ 

III. Καζεκεξηλή ζπκθσλία Σακείνπ 

IV. πκθσλία νθεηιεηώλ 

V. πκθσλία απαηηήζεσλ 

3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία 

4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ πνπ 

αθνξνύλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκόζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα ήηνη: 

I. πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκώλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξγαληθνύ απνηειέζκαηνο 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο. 

II. Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

Γεκόζηαο Μνλάδαο Τγείαο θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ αμηόπηζηε, 

απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδόκελσλ ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ 

ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003. 

III. Καηαρώξεζε ηηκνινγίσλ αγνξώλ ζην κεραλνγξαθηθό πξόγξακκα δηαρεηξίζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

IV. Καηαρώξεζε θαη παξαθνινύζεζε αληίζηνηρσλ αλαιώζεσλ απνζεκάησλ από ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. 

V. Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ηελ έθδνζε 

ησλ κεραλνγξαθηθώλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κέζσ ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ». 

VI. Παξαθνινύζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζηηθώλ 

εγγξαθώλ θαη ινηπώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

παξέκβαζε απηνύ, όπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζύλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζώζεσλ-βειηηώζεσλ 

VII. ύληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα. 

VIIΙ.Η εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε βάζε ην 

εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«Δπηζηεκνληθόο ζρεδηαζκόο – πληνληζκόο θαη ππνζηήξημε ΤΤΚΑ θαη ΤΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο» 

5. Η θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο, Ιζνινγηζκνύ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζύληαμε Δθζέζεσο 

Γηαρείξηζεο θαη ζηελ ππνβνιή απηώλ ζηελ επνπηεύνπζα αξρή θαζώο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην 

Φ.Δ.Κ. Υξεηάδεηαη λα ηνληζηεί όηη ηα ζηειέρε ησλ Ννζνθνκείσλ έρνπλ ηελ επζύλε ζσζηήο 

απνηύπσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο . Δπηζεκαίλεηαη δε όηη, 



όπνπ ην εθάζηνηε Ννζνθνκείν έρεη αλαζέζεη ζε εμσηεξηθό ινγηζηή ή θαη νξθσηό ειεγθηή ηελ 

ππνζηήξημε/ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο από ηε 

Γηνίθεζε ζηνπο Αλαδόρνπο όηη έρνπλ εμίζνπ ζεκαληηθή επζύλε /ζπλππεπζπλόηεηα κε ηα 

ζηειέρε ησλ Ννζνθνκείσλ ζηελ αθξηβή απνηύπσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Δηδηθόηεξα, ζα ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε ηεο επζύλεο ησλ ελ ιόγσ 

εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζηηο ζπκβάζεηο αλάζεζήο ηνπο, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη από πιεπξάο 

δηνίθεζεο. 

6. Η παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο. 

7. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ νη αλάγθεο θαηά 

ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκόξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρόιεζε ηνπ κε ην 

αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο. 

8. Η εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ π.ρ. 

ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηώλ, ώζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα 

ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί όηη ην θπζηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ζα πξνζαξκόδεηαη 

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε Γεκόζηαο Μνλάδαο Τγείαο. Η ζύκβαζε ζα αλαθέξεη 

ιεπηνκεξώο ηα παξαδνηέα θαη ηηο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ θαη ηηο δηαδνρηθέο 

θάζεηο ηνπ έξγνπ. 

Ε. ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί όηη ε ηειηθή επζύλε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλήθεη 

ζηε Γηνίθεζε ηεο θάζε Γεκόζηαο Μνλάδαο Τγείαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα επνπηεύεη ην έξγν ηνπ 

Αλαδόρνπ, θαζώο θαη ηε ζπλάξηεζε ηνπ κε ηα έξγα άιισλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ (π.ρ. 

νξθσηώλ ειεγθηώλ) θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Σ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Ο ανάδοτος, ζηον οποίο θα αναηεθεί από ηη Δημόζια Μονάδα Τγείας ηο έργο, θα 

πρέπει να πληροί ηις παρακάηω προϋποθέζεις: 

α) Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ζε Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εθαξκόδεη 

ππνρξεσηηθά δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ή ζε Αλώλπκεο Δηαηξείεο ή ζε Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζύλεο. Δηδηθόηεξα, ζα ζπλεθηηκεζεί ε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή εκπεηξία ζε εθαξκνγή ηνπ π.δ. 

146/2003 ζε Γεκόζηεο Μνλάδεο Τγείαο ελώ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε πξνεγνύκελε εκπεηξία 

ηνπ ζε εθαξκνγή ησλ: π.δ. 205/1998 (Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην ησλ Ν.Π.Γ.Γ.) θαη π.δ. 

315/1999 (Κιαδηθό Λνγηζηηθό ρέδην ησλ Ο.Σ.Α.). 

β) Ωο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ή ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζα είλαη 

επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλόκελεο από ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ 

Γεκόζηα Μνλάδα Τγείαο θαη εηδηθόηεξα ε ππνγξαθή απ’ απηόλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

ηζνινγηζκώλ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα πξηλ από ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. ε 

πεξίπησζε πνπ απηό ην πξόζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνρσξήζεη από ηελ νκάδα, ζα 



πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληόο δέθα εκεξώλ από άιιν πξόζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα ζρεηηθά 

πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη. 

γ) Σν θπζηθό πξόζσπν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο 

ινγηζηή θνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο. Σα ππόινηπα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα πιαηζηώλνπλ ηελ νκάδα 

ηνπ αλαδόρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή – θνξνηέρλε 

ηνπιάρηζηνλ Β΄ ή Γ΄ ηάμεσο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

δ) ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο − 

Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνύρνο Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι., κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζηελ εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε 

ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ π.δ. 146/2003, 205/1998 

315/1999. 

Δπηπιένλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ απαηηείηαη εθηόο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζηελ ελ 

ιόγσ εγθύθιην , ε θαζεκεξηλή νθηάσξε παξνπζία ελόο αηόκνπ ζηελ Οξγαληθή Μνλάδα Αηγίνπ 

& ελόο αηόκνπ ζηελ Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα Καιαβξύησλ , ηα νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηελ νκάδα έξγνπ. 

Σα ελ ιόγσ άηνκα εθηόο ησλ όζσλ αλσηέξσ έρνπλ θαηαγξαθεί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη 

λα απνδεηθλύνπλ κε πξνγελέζηεξε εκπεηξία επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο (SAP), θαη εηδηθόηεξα λα αλαιακβάλνπλ ηελ εκεξήζηα θαζνδήγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ώζηε λα εθηειεί ηηο πην θάησ εξγαζίεο: 

1. Παξαθνινύζεζε Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

2. Παξαθνινύζεζε Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

3. Δλεκέξσζε θαη ζπκθσλία Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ. 

4. Π/Τ θαη Σξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 

5. Μεηξών Γεζκεύζεσλ. 

6. Πάγηα- Μεηξώα Παγίσλ. 

7. πκθσλία Σξαπεδώλ. 

8. Μηζζνδνζίαο (SAP). 

9. πκπιήξσζε Esynet (όινη νη νηθνλνκηθνί πίλαθεο). 

10. Μεληαία ηαηηζηηθά. 

11. πκθσλίεο Πξνκεζεπηώλ. 

12. Παξαθνινύζεζε – Καηαρώξεζε Δζόδσλ. 

 

2. ηο θσζικό ανηικείμενο ηης ζύμβαζης ανάθεζης Ορκωηών λογιζηών θα 

περιλαμβάνει:  

Σνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Οξγαληθήο Μνλάδαο Αηγίνπ, Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο 

Καιαβξύησλ, Δληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 

–ηζνινγηζκό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2014. 



–Απνγξαθή 31-12-2014 

Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηα πξόηππα πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ην  

Δπνπηηθό πκβνύιην ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ, θαη ηα νπνία βαζίδνληαη 

ζηηο Αξρέο ησλ Γηεζλώλ Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ ζε ζπλδπαζκό κε δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ Ν. 3329/05, όπσο ηζρύνπλ. Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί κε ζηόρν ηε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά 

πόζνλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ απεηθνλίδνπλ κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ ηεο ρξήζεο 

πνπ ιήγεη ζηηο 31/12/2014, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

ηεθκεξηώλνπλ ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζα εθηηκήζεη ηηο  ινγηζηηθέο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαη ζα αμηνινγήζεη ηε 

γεληθόηεξε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ  

θαη πιεξνθνξηώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηξόπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη  βεβαηόηεηα όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη 

απαιιαγκέλεο από νπζηώδε ιάζε  

θαη παξαιείςεηο.  

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

αλαδόρνπ, όπνπ απαηηείηαη ζην θιείζηκν ηεο ρξήζεο 2014 (θπζηθή απνγξαθή θιπ) θαη 

ππνγξαθή ησλ δειηίσλ απνγξαθήο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Δηαηξηώλ 

Οξθσηώλ  Διεγθηώλ ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ θαη λα κπνξνύλ ζύκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, λα αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ κεηαμύ  

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

πξνζθνξάο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μεηξών .Ο.Δ.Λ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ 

ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκό εγγξαθήο ηνπ ζην κεηξών .Ο.Δ.Λ. 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1. ΠΑΠΑΛΔΞΗ ΩΡΑΙΑΝΘΗ 

2. ΝΑΟΤΜ ΙΩΑΝΝΗ 

3. ΣΟΤΝΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

 


