
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: 

 Η σύνταξη ισολογισμού έναρξης με ημερομηνία 1/1/2023. 

 Η σύνταξη Ισολογισμού τέλους χρήσης 2022  και παρουσίασή του στο Διοικητικό  
Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
έως 30/6/2023. 

 Αναλυτική Λογιστική για το οικονομικό έτος 2022-2023 με λογιστικό προσδιορισμό 
του λειτουργικού κόστους ,του κόστους των παραγόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, του κόστους των παραγόμενων ενσώματων ή ασώματων 
ακινητοποιήσεων, καθώς και το λογιστικό προσδιορισμό των αναλυτικών μικτών 
και καθαρών αποτελεσμάτων σε βραχυχρόνια (μηνιαία κλπ.) και ετήσια βάση .Η 
ανάπτυξη των λογαριασμών θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 146/03. 

 Η εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας 
έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τις λογιστικές αρχές και κανόνες 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για 
το έτος 2022-2023. 

 Η παραμετροποίηση του λογισμικού που διαθέτει το Νοσοκομείο 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και η Mηχανογραφική τήρηση των 
βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων της σύμφωνα με τις  ανάγκες του  και  
όπως ορίζονται στο Π.Δ.146/2003 

 Τήρηση λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα. Οι λογαριασμοί της Αναλυτικής  Εκμεταλλεύσεως 
πρέπει να λειτουργούν στο αυτό λογιστικό σύστημα με τη Γενική Λογιστική , 
«Σύστημα συλλειτουργίας» ,υπό τον όρο θα διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των 
βασικών αρχών των παραγράφων 1.1.100-1.1.102 του Π.Δ. 146/2003. Σε 
συνέπεια των παραπάνω είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2022-
2023  στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου μας. 

 Ο έλεγχος και υπολογισμός των σχετικών οικονομικών στοιχείων και η κατάρτιση 
των φορολογικών δηλώσεων. 

 Η ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου για τις μεταβολές που 
επέρχονται στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος από την 
μεταβολή –κατά την εφαρμογή –νέων επιστημονικών μεθόδων και της σχετικής 
νομοθεσίας. 

 Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν τόσο στο νοσοκομείο έδρας (Γ. 
Γεννηματάς) όσο και στην οργανική μονάδα (Ο Άγιος Δημήτριος) ξεχωριστά και 
μόνο η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων θα γίνει ενοποιημένα. 

 Η σύνταξη Ισολογισμού τέλους χρήσης 2022 και του Ζωγραφείου 
Κληροδοτήματος. 

 Η πλήρης εφαρμογή της αριθμ.Β2α/οικ. 70504/7-10-2019 (ΦΕΚ 3815/15-10-2019) 
υπουργικής απόφασης επί του καθορισμού προϋποθέσεων ανάθεσης της 
εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής- Αναλυτικής Λογιστικής και 
κοστολόγηση στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, ήτοι: 
α) Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003 για λογαριασμό της Δημόσιας 
Μονάδας Υγείας εκ μέρους του αναδόχου. 
β) Την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της μονάδας υγείας με την 
ηλεκτρονική υποβολή στο taxis όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων. 



γ) Στην ευθύνη του αναδόχου είναι η επίβλεψη των στοιχείων που η μονάδα 
υγείας υποβάλλει προς το Γ.Λ.Κ., την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ΥΠΕ 
και το Υπουργείο Υγείας. 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για: 
1) Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή 
και την ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης. 
2) Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και 
λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου 
λογιστικού. 
3) Την επίβλεψη και τον έλεγχο της σωστής λογιστικής απεικόνισης των 
λογιστικών γεγονότων που αφορούν τον φορέα, με βάση την Δημόσια λογιστική, 
την Γενική και Αναλυτική Λογιστική και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
4) Την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία. 
5) Την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, την ενημέρωση 
των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως. 
6) Την σύνταξη και υποβολή μηνιαίων οριστικοποιημένων ισοζυγίων του 
κυκλώματος της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1-8 του Π.Δ. 146/2003), της 
Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003) και λογαριασμών τάξεως 
(ομάδα 10 του Π.Δ. 146/2003). Επίσης την συμφωνία των υποσυστημάτων 
(διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών, παγίων, προμηθευτών, εσόδων κ.λπ.) με τα 
παραπάνω τρία (3) λογιστικά κυκλώματα. 
7) Την κατάρτιση και υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή, των 
οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρ. 
4.1.100 τουΠ.Δ. 146/2003 και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. 
8) Την υποβολή αναλυτικής έκθεσης επί των κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων τέλους χρήσης. Στην έκθεση αυτή θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση 
των κονδυλίων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, για κάθε χρήση. 
Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από επεξηγηματικές πληροφορίες και θα υπάρχει 
σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης θα 
παρουσιάζονται μια σειρά από αριθμοδείκτες (αποδοτικότητας, ρευστότητας 
κ.λπ.) με αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων. Οι 
αριθμοδείκτες θα αφορούν τόσο την νοσηλευτική κίνηση όσο και τα οικονομικά 
μεγέθη της μονάδας υγείας. Στο τέλος της έκθεσης θα παρουσιάζονται οι 
προτάσεις και τα συμπεράσματα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας της 
μονάδας υγείας. 
9) Την παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση της Δημόσιας Μονάδας 
Υγείας, για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων 
οικονομικής φύσης. 
10) Την εκπόνηση κοστολογικής μελέτης και την υποστήριξη της εφαρμογής της 
αναλυτικής λογιστικής της εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003). Ο 
προσδιορισμός των (κύριων και βοηθητικών) κέντρων κόστους, ο προσδιορισμός 
των φορέων κόστους (DRGs), η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του κόστους σε 
άμεσα και έμμεσα, σταθερό και μεταβλητό, η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και 
επαναμερισμού των στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους, 
η ανάπτυξη των διαδικασιών που θα διευκολύνουν την λειτουργία της και η 
προσαρμογή των λογαριασμών της ομάδας (9) του Π.Δ. 146/2003 ώστε να 
ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις της Δημόσιας Μονάδας Υγείας και 
το σύστημα κοστολόγησης DRG, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή της Αναλυτικής 
Λογιστικής Κοστολόγησης. 
11) Την εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι 
ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή 
ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας. 

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται, φυσική παρουσία ενός 
ατόμου , εκ των τεσσάρων της ομάδας έργου, για τουλάχιστον  5 ώρες 



ημερησίως 3 εργάσιμες ημέρες στο νοσοκομείο έδρας «Γ.Γεννηματάς» και 3 
εργάσιμες ημέρες στο ενοποιημένο νοσοκομείο «Ο Άγιος Δημήτριος») 

 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα της 

Αναθέτουσας αρχής παράτασης για ένα (1) έτος επιπλέον.  

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Προτείνεται η συνολική προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη του έργου να είναι  

€41.500,00 με ΦΠΑ. 

 

Δ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο  της σύμβασης ανάθεσης θα περιλαμβάνει:  

α) Την εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003 όπως ισχύει, για λογαριασμό της Δημόσιας 
Μονάδας Υγείας εκ μέρους του αναδόχου. 
Η εφαρμογή περιλαμβάνει την καταχώρηση όλων των λογιστικών γεγονότων από τα 
πρωτογενή παραστατικά στα τηρούμενα στο λειτουργικό σύστημα της Δημόσιας 
Μονάδας Υγείας, λογιστικά βιβλία, την εκτέλεση όλων των ενεργειών που 
απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής 
λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού, την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και 
ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 όπως ισχύει, 
αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους 
χρήσεως, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της 
απογραφής τέλους χρήσεως, το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται 
για την πλήρη εφαρμογή και η ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της 
απογραφής έναρξης αποτελούν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου.  
 
Δεν αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου η ανάπτυξη και  η 

τροποποίηση του λογισμικού που θα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις  οικονομικές 

υπηρεσίες της Δημόσιας Μονάδος Υγείας. 

β) Την εκπόνηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υπογραφή 

της σύμβασης, διαγνωστικής μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης στο 

Νοσοκομείο, στον τομέα της Λογιστικής, Κοστολογικής και Μηχανογραφικής 

οργάνωσης και λειτουργίας και στον τομέα του λειτουργούντος συστήματος 

οικονομικών πληροφοριών και θα προτείνονται τρόποι βελτίωσης της υπάρχουσας 

κατάστασης. 

γ) Την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της υπάρχουσας μηχανογραφικής υποδομής 

(hardware−software) και την υποβολή πρότασης αξιοποίησης, βελτίωσης ή 

αντικατάστασης της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των 

αναγκαίων σχεδίων και αναλύσεων για την ανάπτυξη ή προμήθεια του κατάλληλου 

λογισμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής – Αναλυτικής και 

Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επιλογή 

και εγκατάσταση της αναγκαίας μηχανογραφικής υποδομής εφόσον απαιτηθεί. 



δ)  Την Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σχεδίου Γενικής  –  Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης, όπως προσδιορίζεται 
από το ΠΔ 146/2003 όπως ισχύει, και την αριθ.πρωτ.53560/5-6-2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επιλογή και 
εγκατάσταση της αναγκαίας μηχανογραφικής υποδομής εφόσον απαιτηθεί. 
  
ε)  Tην κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με το ΠΔ 
146/2003 όπως ισχύει, καθώς και με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 
  
στ) Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί 
απαραίτητο 
 
ζ) Την παροχή στοιχείων στις Προϊστάμενες Αρχές του Νοσοκομείου, τα οποία έχουν 
αναφορά σε λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής (BI-forms κλπ) 
 
η) Tην ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου για τις μεταβολές που 
επέρχονται στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος από την 
μεταβολή –κατά την εφαρμογή –νέων επιστημονικών μεθόδων και της σχετικής 
νομοθεσίας. 
 
θ) Την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου (Ε9, ΕΝΦΙΑ, 

ΜΥΦ, φορολογική δήλωση κλπ) με την ηλεκτρονική υποβολή στο taxis όλων των 

προβλεπόμενων δηλώσεων. 

ι) Την  θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του 

Νοσοκομείου. 

κ) Την επίβλεψη των στοιχείων που η μονάδα υγείας υποβάλλει προς το Γ.Λ.Κ., την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ  

1. Ετήσια απογραφή ήτοι:  

I. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων  

II. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μηχανημάτων -τεχνικών 
εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού  
III. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων  
IV. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
καθώς και των λοιπών παγίων στοιχείων όπως περιγράφονται στο ΠΔ 146/2003 
όπως ισχύει και απαιτούνται για την σύνταξη του ισολογισμού.  
V. Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί 
απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν 
έχουν καταχωρηθεί και συμφωνία αυτού με Γενική Λογιστική. 
 
2.  Υπολογισμός και έλεγχος όλων των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού και 
Παθητικού όπως:  
I. Συμφωνία Εσόδων- Εξόδων  
II. Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών  
III. Καθημερινή συμφωνία Ταμείου  
IV. Συμφωνία υποχρεώσεων  
V. Συμφωνία απαιτήσεων  



 
3.Φυσική απογραφή των αποθεμάτων κατά ποσότητα και αξία 

  
4. Επίβλεψη και έλεγχος της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών 
γεγονότων που αφορούν το Νοσοκομείο με βάση την Δημόσια λογιστική, την Γενική 
Λογιστική και την Αναλυτική Λογιστική και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ήτοι: 
  
I. Συμπλήρωση του Λογιστικού Σχεδίου του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τις 
οικονομικές υπηρεσίες ως προς το τμήμα των λογαριασμών προσδιορισμού  του 
οργανικού αποτελέσματος και του αποτελέσματος χρήσεως.  
 
II. Έλεγχος  -  συνεργασία  με την εταιρεία υποστήριξης του μηχανογραφικού 
συστήματος της Δημόσιας Μονάδας Υγείας και με  τις οικονομικές υπηρεσίες της  για 
την αξιόπιστη, αποτελεσματική συλλειτουργία  και συμφωνία των αντιστοιχιζόμενων 
λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής Λογιστικής.  Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες 
καθορίζονται με το Π.Δ. 146/2003 όπως ισχύει.  
 
III. Καταχώρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων αναλώσεων αποθεμάτων από τα 
διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, επίσης μέσω του ίδιου προγράμματος.  
 
IV. Υποστήριξη του Λογιστηρίου για την διενέργεια των λογιστικών εγγραφών και την 
έκδοση των μηχανογραφικών τίτλων πληρωμής των προμηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων του Νοσοκομείου μέσω της «εφαρμογής Λογιστηρίου».  
 
V. Παρακολούθηση σε ημερήσια βάση και συνεχής έλεγχος του συνόλου των 
λογιστικών εγγραφών και λοιπών διαδικασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση της 
εφαρμογής και παρέμβαση αυτού, όπου απαιτείται, μέσω των υπευθύνων των 
οικονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για τη διενέργεια των αναγκαίων 
διορθώσεων-βελτιώσεων 
  
VI. Σύνταξη μηνιαίου ισοζυγίου υπογεγραμμένο από τον Επικεφαλή Συντονιστή 
Λογιστή Α' τάξης. 
 
VII.Η εφαρμογή του ενιαίου πλαισίου κωδικοποίησης αναλυτικής λογιστικής με βάση 
το εγχειρίδιο εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής  το  οποίο εκπονήθηκε  στο  
πλαίσιο  του  έργου  «Επιστημονικός  σχεδιασμός  – Συντονισμός  και  υποστήριξη  
ΥΥΚΑ  και ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού 
προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης  
νοσοκομείων με τη χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» 
 
5. Η κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Εκμετάλλευσης, 
Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού, Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 
προσαρτήματος στη σύνταξη Εκθέσεως Διαχείρισης και στην υποβολή αυτών στην 
εποπτεύουσα αρχή καθώς και στη δημοσίευση στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  
 
6.  Η παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την 
υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης. 
  
7.  Η εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι 
ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή 
ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας.  
 



8.  Η εκμάθηση στα στελέχη του Νοσοκομείου των οικονομικών δεδομένων π.χ. 

χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών, ώστε η Διοίκηση να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη 

εικόνα για την πορεία των οικονομικών του Νοσοκομείου. 

9. Η ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου για τις μεταβολές που 
επέρχονται στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος από την 
μεταβολή –κατά την εφαρμογή –νέων επιστημονικών μεθόδων και της σχετικής 
νομοθεσίας. 
 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:  
α) Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και 

την ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης. 
β) Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και 

λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου 
λογιστικού. 

γ) Την επίβλεψη και τον έλεγχο της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών 
γεγονότων που αφορούν τον φορέα, με βάση την Δημόσια λογιστική, την Γενική και 
Αναλυτική Λογιστική και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

δ) Την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία. 

ε) Την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, την ενημέρωση των 
λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως. 

στ) Την σύνταξη και υποβολή μηνιαίων οριστικοποιημένων ισοζυγίων του κυκλώματος 
της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1-8 του Π.Δ. 146/2003), της Αναλυτικής Λογιστικής 
(ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003) και λογαριασμών τάξεως (ομάδα 10 του Π.Δ. 
146/2003). Επίσης την συμφωνία των υποσυστημάτων (διαχειρίσεις φαρμακείου, 
υλικών, παγίων, προμηθευτών, εσόδων κ.λπ.) με τα παραπάνω τρία (3) λογιστικά 
κυκλώματα. 

ζ) Την κατάρτιση και υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή, των 
οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα της 
παρ.4.1.100 του Π.Δ. 146/2003 και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής 
αναφοράς. 

η) Την υποβολή αναλυτικής έκθεσης επί των κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων τέλους χρήσης. Στην έκθεση αυτή θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση 
των κονδυλίων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, για κάθε χρήση. 
Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από επεξηγηματικές πληροφορίες και θα υπάρχει 
σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης θα 
παρουσιάζονται μια σειρά από αριθμοδείκτες (αποδοτικότητας, ρευστότητας κ.λπ.) 
με αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων. Οι αριθμοδείκτες 
θα αφορούν τόσο την νοσηλευτική κίνηση όσο και τα οικονομικά μεγέθη της 
μονάδας υγείας. Στο τέλος της έκθεσης θα παρουσιάζονται οι προτάσεις και τα 
συμπεράσματα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας υγείας. 

θ) Την παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση της Δημόσιας Μονάδας 
Υγείας, για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων 
οικονομικής φύσης. 

ι) Την εκπόνηση κοστολογικής μελέτης και την υποστήριξη της εφαρμογής της 
αναλυτικής λογιστικής της εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003). Ο 
προσδιορισμός των (κύριων και βοηθητικών) κέντρων κόστους, ο προσδιορισμός 
των φορέων κόστους (DRGs), η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του κόστους σε 
άμεσα και έμμεσα, σταθερό και μεταβλητό, η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και 
επαναμερισμού των στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους, η 
ανάπτυξη των διαδικασιών που θα διευκολύνουν την λειτουργία της και η 
προσαρμογή των λογαριασμών της ομάδας (9) του Π.Δ. 146/2003 ώστε να 
ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις της Δημόσιας Μονάδας Υγείας και το 



σύστημα κοστολόγησης DRG, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή της Αναλυτικής 
Λογιστικής Κοστολόγησης. 

κ) Την εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι 
ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή 
ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας. 

 
 

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

παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε ανάλογο λογιστικό κοστολογικό σχεδιασμό και 

σε μηχανογραφικές εφαρμογές, σε ότι αφορά την λειτουργία Γενικής Αναλυτικής 

Λογιστικής, εσωλογιστικής κοστολόγησης και του Δημόσιου Λογιστικού με την 

διπλογραφική μέθοδο. Κατά την επιλογή θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η ενδεχόμενη 

εμπειρία και εξοικείωση του αναδόχου σε υποδομές του Υγειονομικού Τομέα, που 

θα αποδεικνύεται από προηγούμενη διεκπεραίωση έργων, τα οποία σχετίζονται 

άμεσα με τη Νοσοκομειακή Λογιστική, τη Νοσοκομειακή Οργάνωση Λειτουργία, τα 

Οικονομικά της Υγείας και το Νοσοκομειακό Κόστος. 

2. 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 του ανάδοχου, σε εφαρμογή Π.Δ 146/2003 όπως ισχύει, 
ενώ θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή των: π.δ. 
205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των  Ν.Π.Δ.Δ.).  

 
3. Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι 

επικεφαλής συντονιστής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την 
υλοποίηση του έργου στον Φορέα, Λογιστής Φοροτέχνης Α΄ τάξεως, τα προσόντα 
του οποίου θα διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα η σύνταξη 
απ’ αυτόν τουλάχιστον πέντε (5) ισολογισμών σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 κατ’ 
έτος, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού 
(χρήσεων 2018, 2019 και 2020). Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για 
οποιονδήποτε λόγω αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προσόντα που απαιτεί 
η παρ.1. 

 
4. Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του ανάδοχου, να είναι 

κάτοχος άδειας λογιστή-φοροτέχνη Α’ τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα 
που θα πλαισιώνουν την ομάδα του ανάδοχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι 
κάτοχοι αδείας λογιστή-φοροτέχνη τουλάχιστον Β’  τάξεως. 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 Α.Τ.Ε.Ι.  

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

Αναλυτής-Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι. με εξαρτημένη εργασία 
πλήρους απασχόλησης με τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 
προ της δημοσίευσης της διακήρυξης και με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική 
εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, είτε τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων είτε των Π.Δ. 146/2003, 205/1998. 

  



6. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει :έναν λογιστή- φοροτέχνη με 
άδεια Α’ τάξεως και τρείς (3) λογιστές- φοροτέχνες με άδεια τουλάχιστον  Β’ 
τάξεως. 

 

6. Όλα τα μέλη της ομάδος έργου θα πρέπει να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας 
πλήρους απασχόλησης με τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 
προ της δημοσίευσης της διακήρυξης.  

 
7. Να απαγορεύονται ρητώς οι υπεργολαβίες σε τρίτους.  

 
8. Το Νοσοκομείο υποστηρίζεται μηχανογραφικά από την Computer Team. Για τον 

λόγο αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τουλάχιστον πέντε (5) 
βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς, που να βεβαιώνουν ότι έχει την δυνατότητα να 
διαχειριστεί το συγκεκριμένο Μηχανογραφικό Πρόγραμμα. 

 

9. Για την αξιοπιστία του Αναδόχου, είναι απαραίτητη η κατοχή πιστοποιητικού συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών. 

 

10. Ο ανάδοχος να είναι συμμορφωμένος με τις διαδικασίες GDPR και να 
εναρμονίσει το προϊόν με τις επιχειρησιακές διαδικασίες που θα προκύψουν από 
τη συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με το GDPR. 

 

 Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
1ο Παραδοτέο 

I. Η εκπόνηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, διαγνωστικής μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης στο 
Νοσοκομείο, στον τομέα της Λογιστικής, Κοστολογικής και Μηχανογραφικής 
οργάνωσης και λειτουργίας και στον τομέα του λειτουργούντος συστήματος 
οικονομικών πληροφοριών και θα προτείνονται τρόποι βελτίωσης της 
υπάρχουσας κατάστασης. 
 

II. Η εκπόνηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης μελέτης αξιολόγησης της υπάρχουσας μηχανογραφικής υποδομής 
(hardware−software) και την υποβολή πρότασης αξιοποίησης, βελτίωσης ή 
αντικατάστασης της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των 
αναγκαίων σχεδίων και αναλύσεων για την ανάπτυξη ή προμήθεια του 
κατάλληλου λογισμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής – 
Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου 
για την επιλογή και εγκατάσταση της αναγκαίας μηχανογραφικής υποδομής 
εφόσον απαιτηθεί. 

 
2ο Παραδοτέο  

α) Από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος  πρέπει να παραδίδει σε μηνιαία 

βάση Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικού Καθολικού, με τις βασικές συμφωνίες Δημόσιας 

με Γενική Λογιστική (Ταμείου- Διαθεσίμων-Προμηθευτών και Οφειλετών), όπως 

ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και  με βάση τις λογιστικές αρχές 



και κανόνες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. 

β) Από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει σε εξαμηνιαία 

και ετήσια βάση ισοζύγιο Αναλυτικής Λογιστικής το οποίο να συμφωνεί απαραίτητα 

με την Γενική Λογιστική.  

3ο Παραδοτέο  

Το αργότερο μέχρι 30/06/2023, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τον Ισολογισμό 

τέλους χρήσης του Νοσοκομείου για τη χρήση 2022 καθώς και λογιστικό 

προσδιορισμό των αναλυτικών μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων τέλους χρήσης 

2022, όπως ορίζονται στο Π.Δ.   146/2003 όπως ισχύει, καθώς επίσης και τις 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τις λογιστικές αρχές και κανόνες σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Επίσης οφείλει να συνεργαστεί με την εταιρία ορκωτών λογιστών που θα έχει την 

υποχρέωση να ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης  2022  ώστε να 

δημοσιευτούν έως την 31/7/2023. 

4ο Παραδοτέο  

Το αργότερο μέχρι 30/04/2023, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τον Ισολογισμό 

τέλους χρήσης  του Ζωγραφείου Κληροδοτήματος για τη χρήση 2022. 

5ο Παραδοτέο  

Οι ανωτέρω ενέργειες αποσκοπούν στην αξιόπιστη παροχή πληροφοριών για την 

οικονομική κατάσταση της Δημόσιας Μονάδας Υγείας, σε επίπεδο μήνα. Για το λόγο 

αυτό οι Διοικητές των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, θα μεριμνήσουν για την λήψη 

όλων των απαραίτητων μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη καταχώρηση στο 

μηχανογραφικό σύστημά της, όλων των παραστατικών αγορών, δαπανών, παγίων 

και εσόδων που αφορούν τις οικονομικές συναλλαγές κάθε μήνα. Ως εκ τούτου με 

ευθύνη των Διοικητών, οι ανάδοχοι λογιστικής υποστήριξης θα παραδίδουν μηνιαία 

συμφωνημένα και υπογεγραμμένα από τον Επικεφαλή Συντονιστή Λογιστή Α' τάξης, 

ισοζύγια των λογαριασμών της Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής και Λογαριασμών 

Τάξεως έως τις 30 του επόμενου μήνα, από τον μήνα αναφοράς. Με τα στοιχεία που 

θα προκύπτουν από τα ισοζύγια θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι οικονομικοί 

πίνακες του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υγείας (Β.Ι), η ημερομηνία 

υποβολής των οποίων ορίζεται πλέον μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του 

μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

μόνη και αξιόπιστη πληροφόρηση, δεδομένου ότι οι αναγκαίες πληροφορίες 

προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και τους λογαριασμούς που 

τηρούνται σε αυτά, με τη Διπλογραφική Λογιστική Μέθοδο. 

ΣΤ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

1. Το Νοσοκομείο συγκροτεί, με απόφαση της Διοίκησης, Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Αναδόχου.  
 



2. Ο Ανάδοχος υποβάλλει το κάθε συγκεκριμένο Παραδοτέο. Το Νοσοκομείο δια της 
Επιτροπής κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις εφ’ όσον διαπιστώσει 
συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές του Παραδοτέου ή μη 
ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Οι παρατηρήσεις αυτές 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 10 εργάσιμων  ημερών. 
 
3. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ξανά το Παραδοτέο 
με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος το 
οποίο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων του Εργοδότη. 
 
4. Στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παρ. 2 χρονικό διάστημα παρέλθει, 
χωρίς το νοσοκομείο να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις επί του 
Παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται παραληφθέν.  
 
 


