
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2015, ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (CPV:79211000-0) 

 

 

      Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια 

διεξαγωγή του επικείμενου Διαγωνισμού παροχή λογιστικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών 

για ενημέρωση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής με τα δεδομένα της χρήσης 2015 και τη 

σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2015, με μηνιαία ενημέρωση και έλεγχο των 

λογαριασμών στο Γενικό Νοσοκομείο -Κέντρο Υγείας Λήμνου με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές.  

      Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης 

την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου : 

www.limnoshospital.gr 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 09-02-2016 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 15-02-2016 

       

        Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις 

και να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 

το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο 

από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΛΗΜΝΟΥ       

ΤΜΗΜΑ      :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                      

Υπεύθυνη Προμηθειών:  Τυρογαλά Ευαγγελία 

Τηλ.: 22543-50129  

Fax :  22543-50126           

E- mail:promithiongnlimnou@gmail.com 

  

 

 

        Μύρινα, 3-2-2016   

        Αρ.πρωτ. 677 

 

 

 

                      

http://www.limnoshospital.gr/


      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και 

εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στο αναγραφόμενο e-mail και fax 

της υπηρεσίας. 

                                                               

                                                               Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ  

Συνημμένα: Tεχνικές Προδιαγραφές                                                                          

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες στο στάδιο αυτό περιλαμβάνουν : 

Α) Για τη γενική λογιστική: 

 Άνοιγμα των βιβλίων και μεταφορά των υπολοίπων βάσει του συνταχθέντος 

ισολογισμού  

 Έλεγχος της ορθής απεικόνισης των υπολοίπων των αποθεμάτων  στις 

διαχειριστικές αποθήκες  

 Έλεγχος της ορθής απεικόνισης των χρηματικών διαθεσίμων και του 

προϋπολογισμού στο δημόσιο λογιστικό  

 Έλεγχος της ορθής απεικόνισης των υπολοίπων πελατών και προμηθευτών 

της  στα βιβλία του δημοσίου λογιστικού  

 Εκτέλεση εντολών  άρθρων μεταφοράς των δεδομένων από τα  περιφερειακά 

προγράμματα στην γενική λογιστική  

 Εκτύπωση  ισοζυγίων  αποθήκης, πελοτών, προμηθευτών, από τα αντίστοιχα 

υποσυστήματα  και αντιπαράθεση των δεδομένων με τους συγκεντρωτικούς 

λογαριασμούς της γενικής λογιστικής των πελατών,  προμηθευτών, αγορών, 

πωλήσεων και των φόρων που αντιστοιχούν  

 Εκτύπωση  εισπρακτέων αξιόγραφων που εκδόθηκαν  και αντιπαράθεση των 

δεδομένων με την χρέωση  του λογαριασμού 33. 90  

 



 Εκτύπωση  πληρωτέων αξιόγραφων που εκδόθηκαν  και αντιπαράθεση των 

δεδομένων με την πίστωση του  λογαριασμού 53.90  

 Εκτύπωση καταστάσεων των επιταγών που εισπραχτήκαν και πληρώθηκαν 

και αντιπαράθεση των δεδομένων με την πίστωση του λογαριασμού 33,90  

και την χρέωση του λογαριασμού 53,90 και παράλληλη  συμφωνία με του 

σχετικούς λογαριασμούς όψεως που τηρεί η επιχείρηση. 

 Αναλυτική εκτύπωση των πωλήσεων από το σχετικό υποσύστημα και 

αντιπαράθεση των  δεδομένων με τους λογαριασμούς των κατά είδος εισόδων 

που τηρούνται στην γενική λογιστική. 

 Παραλαβή μισθοδοτικών καταστάσεων και έλεγχος της ορθής μεταφοράς του 

κόστους μισθοδοσίας  στην γενική λογιστική.  

 Εγγραφές τακτοποίησης των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την 

μεταφορά δεδομένων των υποσυστημάτων στην γενική λογιστική. 

 Άνοιγμα νέων λογαριασμών λογιστικού σχεδίου όπου κριθεί απαραίτητο.  

 Πρωτογενής καταχώρηση οικονομικών πράξεων που δεν  παρακολουθούνται 

σε κάποιο  υποσύστημα της οικονομικής διαχείρισης όπως δαπάνες, 

επιχορηγήσεις, έργα υπό εκτέλεση κλπ. 

 Έλεγχος των υποβολών  των πάσης φύσεως κρατήσεων .. 

 Συμφωνία των λογαριασμών των χρηματικών διαθεσίμων με τους 

αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 Συμφωνία του ταμείου της γενικής λογιστικής με την ταμειακή υπηρεσία. 

 Συμφωνία των δανείων με τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 Ενημέρωση του μητρώου παγίων με τις προσθήκες και βελτιώσεις παγίων κα 

συμφωνία με τους λογαριασμούς  της γενικής λογιστικής. 

 Συμφωνία των δεδομένων του δημοσίου λογιστικού με την γενική λογιστική.  

 Οριστικοποίηση εγγραφών στο μηχανογραφικό σύστημα.  

 Εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων.  

 

Β)Για την αναλυτική λογιστική 

Β1. Ενημέρωση των βιβλίων της αναλυτικής λογιστικής σε οριζόμενη κοστολογική: 



 με την δημιουργία λογιστικών άρθρων μεταφοράς των αγορών, εσόδων, 

εξόδων και των αναλώσεων των αποθηκών στα κύρια και βοηθητικά κέντρα 

κόστους και εσόδων.  

 με την δημιουργία λογιστικών άρθρων επιμερισμού των βοηθητικών κέντρων 

κόστους στα κύρια  κέντρα κόστους. 

 με την δημιουργία λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας. 

 με την καταχώρηση απογραφών αποθεμάτων των επιμέρους κλινικών η 

τμημάτων.  

 την αποτύπωση του κόστους αναλωθέντων υλικών. 

Β2. Την Συμφωνία των τριών λογιστικών υποσυστημάτων δημοσίου λογιστικού 

γενικής λογιστικής και αναλυτικής λογιστικής με την : 

 Εκτύπωση ισοζυγίου γενικής λογιστικής της ελεγχόμενης περιόδου. 

 Εκτύπωσης ισοζυγίου του δημοσίου λογιστικού της ελεγχόμενης περιόδου. 

 Εκτύπωση ισοζυγίου αναλυτικής λογιστικής της ελεγχόμενης περιόδου. 

 Σύγκριση δεδομένων. 

 Τακτοποίηση διαφορών με  σχετικά λογιστικά άρθρα. 

 Οριστικοποίηση εγγραφών 

Β3. Εκτύπωση οριστικών  μηνιαίων  ισοζυγίων  και ισοζυγίων ανά κοστολογική 

περίοδο. 

Β4.Την δημιουργία λογιστικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως στα βιβλία της 

αναλυτικής λογιστικής σε κάθε κοστολογική περίοδο όπως αυτή έχει οριστεί 

από την μελέτη  με την δημιουργία λογιστικών άρθρων. 

 Μεταφοράς των υπολοίπων του κόστους αναλωθέντων υλικών στα κύρια 

κέντρα κόστους με χρέωση τους αναλυτικούς λογαριασμούς του 92 και 

πίστωση τους αντιθέτους λογαριασμούς (94.99) 

 Μεταφοράς στην χρέωση των αναλυτικών λογαριασμών των μικτών 

αποτελεσμάτων (96.01) των διαμορφωμένων υπολοίπων των κέντρων 

κόστους (92.00…) με αντισυμβαλλόμενους λογαριασμούς τους αντιθέτους 

λογαριασμούς (92.99) 

 Μεταφοράς στην Πίστωση των αναλυτικών λογαριασμών των μικτών 

αποτελεσμάτων (96.01) των διαμορφωμένων υπολοίπων των εσόδων (96.70-



96.78) με αντισυμβαλλόμενους λογαριασμούς  τους αντιθέτους 

λογαριασμούς (96.99) 

 Εκτύπωση αναλυτικού ισοζυγίου του λογαριασμού 96.01 από το οποίο 

προκύπτει το μικτό αποτέλεσμα της κάθε δραστηριότητας. 

 Την μεταφορά των διαμορφωμένων υπολοίπων του λογαριασμούς 96.01 

καθώς και των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων στους αναλυτικούς 

λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσεως (98) για την διαμόρφωση του 

τελικού καθαρού αποτελέσματος. 

 

Γ) Για την λειτουργία του μητρώου παγίων 

 Έλεγχος των  λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής με τους 

οποίους είναι συνδεδεμένα τα πάγια του νοσοκομείου  και διόρθωση τυχόν 

αποκλίσεων.  

 Έλεγχος των συντελεστών αποσβέσεων.  

 Έλεγχος των θέσεων  του πάγιου εξοπλισμού  και των κέντρων κόστους που 

αυτά φαίνεται ότι ανήκουν.  

 Διερεύνηση της διαδικασίας με την οποία ενημερώνεται το μητρώο παγίων 

από τις διαχειριστικές αποθήκες και προσαρμογή των διαδικασιών αυτών 

στις ανάγκες  του λογισμικού αλλά και των αναγκών του νοσοκομείου.  

 Παραμετροποίηση των διαδικασιών ενημέρωσης του μητρώου παγίων σε 

συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία  του λογισμικού.  

 Προτάσεις βελτίωσης της ενημέρωση ι του μητρώου παγίων.  

 Ενημέρωση με τις νέες αγορές πάγιου εξοπλισμού και τις αντίστοιχες 

προσθήκες η βελτιώσεις παγίων.  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 

Για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το 

Διπλογραφικό σύστημα στο τέλος της εκάστοτε χρήσης, που είναι ο Ισολογισμός και 

τα Αποτελέσματα Χρήσης μαζί με το Προσάρτημα τους και την έκθεση 

διαχείρισης, αναλυτικά περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες υπηρεσίες:  

 Οργάνωση και επίβλεψη απογραφής λήξης και αποτίμησης τη 31/12/2016 σε 

συνεργασία με τα στελέχη του νοσοκομείου και καθ’ υπόδειξη της εκάστοτε 

εταιρίας. 



 Σύνταξη φύλλου επιμερισμού των εξόδων σε κόστος πωλήσεων, έξοδα 

διοίκησης, έξοδα  διάθεσης, χρηματοοικονομικά κλπ. 

 Δημιουργία αποσβέσεων και εγγραφές αυτών στην Γενική Λογιστική.  

 Συμφωνία μητρώου παγίων με ισοζύγιο παγίων προ και μετά των 

αποσβέσεων.  

 Συμφωνία λογαριασμών όψεως και δανείων με τις τράπεζες και λοιπούς 

πιστωτικούς οργανισμούς. 

 Συμφωνία απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ δημόσιου λογιστικού και 

γενικής λογιστικής. 

 Έγγραφές Γενικής Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

 Έγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού.  

 Σύνταξη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

 Σύνταξη Προσαρτήματος και έκθεσης διαχείρισης. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

Στις εργασίες υποστήριξης των ελεγκτών ορκωτών λογιστών αναλυτικά 

περιλαμβάνονται : 

 Ανάλυση και επεξήγηση των δεδομένων του Ισολογισμού προς τους 

οικονομικούς ελεγκτές. 

 Οριστικοποίηση των διαφόρων πράξεων που θα υποδείξουν. 

 Διόρθωση των οικονομικών καταστάσεων κατόπιν υποδείξεων τους. 

 Υποστήριξη στη δημιουργία του τελικού φακέλου κλεισίματος των 

οικονομικών χρήσεων. 

 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο θα πρέπει να 

παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, προς όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους 

οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή του διπλογραφικού. 

 



Παραδοτέα  και Χρονοδιάγραμμα  του  έργου 

 

Βάση της ροής των εργασιών τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του έργου διαμορφώνονται ως παρακάτω: 

Παραδοτέα έργου   Χρόνος Υλοποίησης 

Αρχική ενημέρωση της γενικής 

λογιστικής με τα δεδομένα της χρήσης 

2015 σύμφωνα με το Π.Δ.146/2003 

Ένα μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Μηνιαίες ενημερώσεις της γενικής 

λογιστικής  με τα δεδομένα της χρήσης 

2015 σύμφωνα με το Π.Δ.146/2003 

Εντός 15 ημερών από την λήξη του 

κάθε μήνα  μέχρι και τον Δεκέμβριο 

του 2012 

Η σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 

2015 

ΕΩΣ 30/4/2016 

Ενημέρωση αναλυτικής  λογιστικής 

διαχειριστικής χρήσης  2015 και 

συμφωνία της με το δημόσιο λογιστικό 

και των λοιπών υποσυστημάτων 

σύμφωνα με το Π.Δ.146/2003 

Εντός του επόμενου μηνός από την 

λήξη του ημερολογιακού τρίμηνου με 

πρώτη ενημέρωση των δεδομένων της 

χρήσης 2015 έως την 31/1/2016 

Υποστήριξη του ελέγχου των ορκωτών 

ελεγκτών 

Για όσο διάστημα χρειαστεί και μέχρι 

την έκδοση του σχετικού 

πιστοποιητικού ελέγχου για τις 

οικονομικές καταστάσεις της 

διαχειριστικής χρήσης 2015 

Εκπαίδευση και λογιστική υποστήριξη  

των στελεχών του λογιστηρίου του 

νοσοκομείου  

Σε όλη την διάρκεια της σύμβασης  

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

σύμφωνα με την  62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992(ΦΕΚ Β 2657 30.12.2008) 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατίθεται το έργο, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 α) Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που 

εφαρμόζει υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Κατά την επιλογή, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η 

προηγούμενη εμπειρία ίου αναδόχου, σε εφαρμογή του π.δ. 146/2003, ενώ θα 

αξιολογηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή των: π.δ. 205/1998 

(Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.) και π.δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο των Ο.Τ.Α.). 

 β) Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι 

επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του 

έργου στην Δημόσια Μονάδα Υγείας και ειδικότερα η υπογραφή απ` αυτόν 

τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη 

του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, 

αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών από 

άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προσόντα που απαιτεί το εδάφιο α της παρ. 3 αυτής 

της απόφασης. 

 γ) Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι 

κάτοχος άδειας λογιστή-φοροτέχνη Α` τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα 

πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας 

λογιστή - φοροτέχνη τουλάχιστον Β` ή Γ τάξεως ανάλογα με την περίπτωση, εκ των 

οποίων ένας λογιστής-φοροτέχνης με άδεια τουλάχιστον Γ΄ τάξεως θα έχει 

φυσική καθημερινή παρουσία με πλήρες ωράριο (7:00-15:00) καθ’ όλη τη 

διάρκεια του συμβατικού χρόνου στις οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου.  

Η παρουσία του είναι επιβεβλημένη για την υποστήριξη των καθημερινών 

απαιτήσεων στην συγκρότηση και υποβολή των ζητούμενων οικονομικών 

στοιχείων από τις υπερκείμενες αρχές(ΥΥΚΑ, ΥΠΕ, ΓΛΚ κλπ.), ως εκ τούτου θα 

πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση του μηχανογραφικού 

συστήματος που υποστηρίζει την λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος με 

βάση το ΠΔ 146/2003 σε εφαρμογή της εταιρείας Computer Team.    

Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν Πτυχίο Τμήματος 

Λογιστικής ή Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ή Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. 

ή Τ.Ε.Ι. 

 δ) Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) 

Αναλυτής - Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με αποδεδειγμένη τριετή 

επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων 

μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων είτε των π.δ. 146/2003, 205/1998 3 

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕNΟΥ 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση του Διπλογραφικού συστήματος στο χώρο των 

Νοσοκομείων είναι μια διαδικασία με αρκετές ιδιαιτερότητες, που υπόκειται σε 



πρόσφατες κείμενες διατάξεις και νόμους που πιθανόν να προϋποθέτουν και 

περαιτέρω ενέργειες πέραν των προαναφερομένων, οι οποίες θα παρέχονται από τον 

ανάδοχο χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.  

Οι παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να θεωρηθούν κατ’ ελάχιστον δεσμευτικές για 

τους συμμετέχοντες που θα καταθέσουν προσφορά, θεωρώντας ότι θα πρέπει να 

έχουν την εμπειρία για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε επιπρόσθετης εργασίας (πλην 

των προαναφερομένων), που αυτές θα κρίνουν ως απαραίτητη υποχρεωτική με σκοπό 

την πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπεριλάβουν 

στην προσφορά τους οποιαδήποτε άλλη εργασία (πλην των προαναφερομένων) 

θεωρούν υποχρεωτική για την ορθή εκπλήρωση των όσων ορίζει η νομοθεσία για την 

τήρηση του διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου, αρκεί η συνολική 

προσφορά τους να μην υπερβαίνει το Προϋπολογισμό (π.χ. συμπλήρωση πινάκων 

ΕΣΥ-net, ζητούμενων στοιχείων από ΓΛ.Κ., κλπ).  

Σε περίπτωση που δεν επισημανθούν επιπρόσθετες (υποχρεωτικές) εργασίες στην 

προσφορά του μειοδότη, τότε ρητά θα θεωρείται αποδεκτό, ότι ο μειοδότης θα 

ολοκληρώσει οποιαδήποτε επιπρόσθετη εργασία που τυχόν θεωρηθεί υποχρεωτική 

για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία, χωρίς να έχει αξίωση καμίας επιπρόσθετης αμοιβής.  

Λόγω της σημασίας, της πολυπλοκότητας και του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, 

ειδικότερα ως προς τις προθεσμίες εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής και την 

μηνιαίας οριστικοποίησης των Ισοζυγίων, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν επί 

ποινή αποκλεισμού, αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και 

σημαντική εμπειρία σε ζητήματα όπως:  

Εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζουν υποχρεωτικά 

διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνη. Κατά την επιλογή, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του 

αναδόχου, σε εφαρμογή Π.Δ. 146/2003, ενώ θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούμενη 

εμπειρία του σε εφαρμογή των Π.Δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των 

Ν.Π.Δ.Δ.) και Π.Δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ).  

Εγκατάσταση και υποστήριξη έργων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σε 

Δημόσιες Μονάδες Υγείας με βάσει το Π.Δ. 146/03 .  

Σύνταξη Ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων σε Δημόσιες Μονάδες 

Υγείας με βάσει το Π.Δ. 146/03.  

Σύνταξη Ισολογισμών και Οικονομικών καταστάσεων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας. 

  


