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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ 

ΝΑΞΟΥ 

 
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορά 

για την «εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ146/2003 και εφαρμογή 

των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (CPV 79211000-6)» για τις 

ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή βάσει 

τιμής ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης €15.000,00 με Φ.Π.Α. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 

«Εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος Σύµφωνα µε το Π.∆. 

146/2003 και Εφαρµογή Των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης» 

Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι των παραπάνω και οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες υλοποίησης 

του για το Νοσοκοµείο είναι οι εξής: 



Α/Α ΕΠΙ∆ΙΩΚΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ 

1 
Σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης 

2017 

Έως 30/06/2018 ή όπως ορίζεται 

ειδικά για κάθε χρήση 

2 Εφαρµογή της αναλυτικής λογιστικής Για όλο τον συµβατικό χρόνο 

3 
Εφαρµογή της διαδικασίας της µηνιαίας οριστικοποίησης 

των οικονοµικών συναλλαγών του Νοσοκοµείου 

Συµφωνηµένα ισοζύγια κάθε µήνα 

εντός 30 ηµερών του επόµενου 

µήνα, έως το τέλος του 

συµβατικού χρόνου 

4 
Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης για το έτος 2017 

Έως 30/9/2018 ή όπως ορίζεται 

ειδικά για κάθε χρήση 

5 

Η παροχή συµβουλών στα στελέχη και στη ∆ιοίκηση του 

Νοσοκοµείου για την υποστήριξη του συστήµατος και την 

επίλυση προβληµάτων οικονοµικής φύσης. 

 

6 

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. 

 

7 

Η εκµάθηση στα στελέχη του Νοσοκοµείου των 

οικονοµικών δεδοµένων π.χ. χρησιµοποίηση 

αριθµοδεικτών, ώστε η ∆ιοίκηση να µπορεί να έχει 

ολοκληρωµένη εικόνα για την πορεία των οικονοµικών του 

Νοσοκοµείου. 

 

 

 

 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

Την πλήρη εφαρµογή του Π.∆. 146/2003 για όλο το συµβατικό χρόνο 

α) Η εφαρµογή περιλαµβάνει 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.∆. 146/2003 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.  



β) Την Εφαρµογή της Αναλυτικής Λογιστικής 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.  

γ) Την κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύµφωνα µε το Π∆ 

146/2003 καθώς και µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

δ) Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί 

απαραίτητο  

στ) Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του 

Νοσοκοµείου. 

Αναλυτικότερα: 

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 Π∆ 146/2003 

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.  

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 οφειλετών  

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 ∆ηµόσια 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 του Νοσοκοµείου και µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του για την 

αξιόπιστη, αποτελεσµατική συλλειτουργία και συµφωνία των αντιστοιχιζόµενων 

λογιστικών κυκλωµάτων της Γενικής Λογιστικής. Οι σχετικές αναλυτικές 

διαδικασίες καθορίζονται µε το Π.∆. 146/2003.  

IV. Καταχώρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων αναλώσεων αποθεµάτων από 

τα διάφορα τµήµατα του Νοσοκοµείου, επίσης µέσω του ίδιου προγράµµατος.  

V. 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».  

VI. Παρακολούθηση 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  

VII. Σύνταξη µηνιαίου ισοζυγίου στο τέλος κάθε µήνα.  

VIIΙ. 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, ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και 

προσαρτήµατος στη σύνταξη Εκθέσεως ∆ιαχείρισης έτους 2017 και στην υποβολή 

αυτών στην εποπτεύουσα αρχή καθώς και στη δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εµφανίζονται τα στοιχεία του 

ισολογισµού και ορισµένων άλλων λογαριασµών του Νοσοκοµείου, κεφαλαιώδους 

σηµασίας.  

Σε προσάρτηµα των οικονοµικών αυτών καταστάσεων εµφανίζονται επεξηγηµατικές 

και άλλες σηµαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους 

ενδιαφερόµενους στην αναγκαία πλήρη ενηµέρωση τους. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής: 

 

1. Η κατάσταση του ισολογισµού σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.100 
του Π.∆. 146/03. 



2. Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρ. 4.1.200 του Π.∆. 146/03. 

3. Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 
4.1.300 του Π.∆. 146/03. 

4. Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρ. 4.1.400 του Π.∆. 146/03. 

5. Το Προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως είναι 
απαραίτητο συµπλήρωµα των οικονοµικών αυτών καταστάσεων, µε το οποίο 
δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηµατικές πληροφορίες, καταρτίζεται δε 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1.501 του Π.∆. 146/03. 

 

6. Εφαρµογή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) για το έτος 2017  

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην εν λόγω εφαρµογή είναι οι εξής: 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων του έτους 2017 µε βάση τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, µε τη διαδικασία της µετατροπής των οικονοµικών δεδοµένων 

των καταρτισθέντων οικονοµικών καταστάσεων βάσει του Π.∆. 146/2003 και 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τα ∆.Λ.Π. 

 

Ειδικότερα: 

α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο 1 ο Ισολογισµός θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

Σαφήνεια µε σκοπό να είναι κατανοητός από τους χρήστες 

Συνάφεια για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών  

Αξιοπιστία  

Συγκρισιµότητα, να καταρτίζεται δηλαδή µε τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να είναι 

συγκρίσιµος από τους χρήστες. 

Με την  διάρθρωση του Ισολογισµού όπως ενδεικτικά αυτός  εµφανίζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ            

            

Ποσά σε €   

            

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Κλειόµ. χρήση   Προηγ. χρήση   

           



Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού          

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις          

Επενδύσεις σε ακίνητα          

Άύλα περιουσιακά στοιχεία          

   0,00    0,00    

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία          

Αποθέµατα          

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις          

Λοιπές Απαιτήσεις          

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού          

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων 

         

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα          

   0,00    0,00    

           

Σύνολο Ενεργητικού  0,00    0,00    

           

           

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

           

Ίδια Κεφάλαια          

Κεφάλαιο          

Λοιπά Αποθεµατικά          

Αποτελέσµατα Εις Νέον          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  0,00    0,00    

           

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις          

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις από 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

         

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 

         

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  0,00    0,00    

           

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις          

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις          

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις          

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις από 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

         

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις          

Κρατικές Επιχορηγήσεις          

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων  0,00    0,00    

            

Σύνολο Υποχρεώσεων   0,00    0,00    

            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων 

  0,00    0,00    

            

    0,00    0,00    

β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  

(Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης) 

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Νο 1 πρέπει να περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα 

κονδύλια: 



Έσοδα 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Κέρδη ή Ζηµίες προ φόρων, που αναγνωρίζονται από τη διάθεση στοιχείων 

Ενεργητικού, ή το διακανονισµό υποχρεώσεων που αποδίδονται σε διακοπείσες 

δραστηριότητες. 

Φόροι εισοδήµατος – Έξοδα 

Κέρδος ή Ζηµία ως αποτέλεσµα αλγεβρικού αθροίσµατος εσόδων και εξόδων. 

Με την  διάρθρωση της κατάστασης αποτελεσµάτων όπως ενδεικτικά αυτή 

εµφανίζεται παρακάτω: 

 

γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο 1 οι ταµειακές ροές ταξινοµούνται και παρουσιάζονται σε 

τρεις επιµέρους κατηγορίες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     

      

Ποσά σε €     

    Κλειόµενη  χρήση 

Έσοδα από υγειονοµικές υπηρεσίες    

Επιχορηγήσεις    

Λοιπά Έσοδα   

Κόστος   

Μικτό Αποτέλεσµα  0,00 

    

Έξοδα ∆ηµόσιων Σχέσεων   

Έξοδα ∆ιοίκησης   

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης   

Αποτέλεσµα Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων  0,00 

   

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα   

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα   

   

Αποτέλεσµα Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων   

Αποτέλεσµα Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων 

  

Πλεόνασµα (Έλλειµµα) Περιόδου  0,00 



Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 

Με την διάρθρωση όπως αυτή εµφανίζεται ενδεικτικά, στον πίνακα που ακολουθεί. 

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  

Πλεόνασµα (Έλλειµµα) Χρήσεως από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Χ 

Προσαρµογές για:  

     Αποσβέσεις Χ 

     Προβλέψεις Χ 

     Μείωση στα αποθέµατα & απαιτήσεις Χ 

     Αύξηση στους προµηθευτές και δανεισµό Χ 

     Μείωση στους προµηθευτές/δανεισµό (Χ) 

     Αύξηση στα αποθέµατα & απαιτήσεις (Χ) 

Καθαρές Εισπράξεις από λειτουργικές δραστηριότητες Χ 

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες  

Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων Χ 

Πληρωµές για αγορά παγίων και επενδύσεων (Χ) 

Καθαρές πληρωµές για επενδυτικές δραστηριότητες (Χ) 

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες  

Εισπράξεις από δάνεια και παρεµφερή εργαλεία Χ 

Πληρωµές για δάνεια και παρεµφερή εργαλεία (Χ) 

Πληρωµές από υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Χ) 

Καθαρές πληρωµές για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Χ) 

Καθαρή µεταβολή στα χρηµατικά διαθέσιµα  Χ 

Χρηµατικά διαθέσιµα αρχής περιόδου  Χ 

Χρηµατικά διαθέσιµα τέλους περιόδου Χ 

 

δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο 1 οι συνήθεις λογαριασµοί των Ιδίων Κεφαλαίων είναι: 

 

Το Κεφάλαιο 



Λογαριασµοί πάσης φύσεως αποθεµατικών 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας Παγίων στοιχείων του Ενεργητικού 

Με την διάρθρωση όπως αυτή εµφανίζεται ενδεικτικά  στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Ποσά σε € 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η 

Ιανουαρίου κλ. χρήσης, 

σύµφωνα µε τις 

προηγούµενες 

λογιστικές αρχές 
        0,00 

Προσαρµογές µετάβασης 

στα ∆ΠΧΠ 
0,00       0,00 

Αναµορφωµένα 

υπόλοιπα κατά την 1η 

Ιανουαρίου κλ. χρήσης, 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταβολή ιδίων 

Κεφαλαίων για την 

περίοδο 01/01 - 31/12/ 

κλ. χρήσης  
          

Καθαρό εισόδηµα 

καταχωρηµένο απ' 

ευθείας στη καθαρή θέση 
        0,00 

Καθαρά Αποτελέσµατα 

Περιόδου 01/01-31/12/ 

κλ. χρήσης        0,00 0,00 

Συνολικό 

Αναγνωριζόµενο 

Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Υπόλοιπο των Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά την 

31η  ∆εκεµβρίου κλ. 

χρήσης 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Υπόλοιπα κατά την 31η 

∆εκεµβρίου κλ. χρήσης, 

σύµφωνα µε τις 

προηγούµενες 

λογιστικές αρχές 

        0,00 

Προσαρµογές µετάβασης 

στα ∆ΠΧΠ 
        0,00 

Αναµορφωµένα 

υπόλοιπα κατά την 31η 

∆εκεµβρίου κλ. χρήσης, 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ε. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Γνωστοποιήσεις) 



Στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες από τα 

πρότυπα πληροφορίες οι οποίες δεν παρουσιάζονται στην όψη του Ισολογισµού και 

των λοιπών προαναφεροµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Η σειρά παρουσίασης των επεξηγηµατικών σηµειώσεων περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

ενότητες: 

∆ήλωση συµµόρφωσης µε όλα τα ισχύοντα πρότυπα 

Περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών που έχουν εφαρµοσθεί 

Επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις όψεις των 

οικονοµικών καταστάσεων 

Άλλες γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνουν: 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και µη αναγνωρισµένες συµβατικές δεσµεύσεις 

Μη χρηµατοοικονοµικές γνωστοποιήσεις όπως τους στόχους της µονάδας µε τις 

πολιτικές και τη διαχείριση κινδύνου (∆ΛΠ 32) 

Οι Λογιστικές Πολιτικές και Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις παρέχουν όλες τις επιπλέον 

πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων του Νοσοκοµείου. 

Οι σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων θα παρουσιάζουν τις 

πληροφορίες για τη βάση προετοιµασίας των καταστάσεων και τις λογιστικές 

πολιτικές που επιλέχθηκαν και εφαρµόσθηκαν για σηµαντικές συναλλαγές ή 

γεγονότα γνωστοποιούν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και δεν 

παρουσιάζονται σε καµία άλλη κατάσταση δίδουν επιπλέον πληροφορίες που δεν 

παρουσιάζονται στις καταστάσεις αλλά είναι απαραίτητες για µία εύλογη 

παρουσίαση. 

 

Στ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

Η κατάρτιση θα διενεργηθεί µε τη διαδικασία της µετατροπής των οικονοµικών 

δεδοµένων των Οικονοµικών Καταστάσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Π.∆. 146/2003, µε βάση τα  ισχύοντα για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Η πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προϋποθέτει ότι θα 

εµφανίζεται και µία τουλάχιστον συγκρίσιµη χρήση. 

Σε επίπεδο εγγραφών, θα γίνουν όπου απαιτείται, ορισµένες αναδιατάξεις στο 

Ισοζύγιο µε βάση το Κλαδικό Σχέδιο και στη συνέχεια θα γίνουν οι εγγραφές 

µετατροπής. 

Η επόµενη χρήση, προϋποθέτει ένα «κλεισµένο» ισοζύγιο Ισολογισµού για όλη τη 

χρήση και ένα «ανοικτό» ισοζύγιο αποτελεσµάτων. 

Γίνονται επίσης εγγραφές αναδιάταξης του Ισοζυγίου και στη συνέχεια οι εγγραφές 

αναµόρφωσης που αφορούν τη χρήση.  



Στη συνέχεια πρέπει να γίνει µεταφορά, των εγγραφών µετατροπής που έγιναν στην 

ηµεροµηνία µετάβασης. 

Επιπροσθέτως αναφέρουµε ότι στη αµέσως επόµενη χρήση, επαναλαµβάνεται η ίδια 

διαδικασία, αλλά οι εγγραφές που θα µεταφερθούν από το παρελθόν, αφορούν όλες 

τις εγγραφές που επέδρασαν σε λογαριασµούς του Ισολογισµού, από την 

ηµεροµηνία µετάβασης, µέχρι την έναρξη της χρήσης που µετατρέπεται. 

7. Η παροχή συµβουλών στα στελέχη και στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου για την 

υποστήριξη του συστήµατος και την επίλυση προβληµάτων οικονοµικής φύσης.  

8. 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.  

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

χρησιµοποίηση αριθµοδεικτών, ώστε η ∆ιοίκηση να µπορεί να έχει ολοκληρωµένη 

εικόνα για την πορεία των οικονοµικών του Νοσοκοµείου.  

 

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ   

Λόγω της σηµασίας και της πολυπλοκότητας του έργου, οι συµµετέχοντες πρέπει να 

έχουν επί ποινή αποκλεισµού, αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις 

και σηµαντική εµπειρία σε ζητήµατα ‘όπως: 

Η εµπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.∆.∆., που εφαρµόζουν 

υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε ΑΕ ή σε ΕΠΕ. Κατά την επιλογή, θα 

συνεκτιµηθεί ιδιαίτερα η προηγούµενη εµπειρία του αναδόχου, σε εφαρµογή 

Π.∆.146/2003, ενώ θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούµενη εµπειρία του σε εφαρµογή 

των Π.∆. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.∆.∆.) και Π.∆. 315/1999 

(Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.). 

Η εγκατάσταση και υποστήριξη έργων, την τελευταία τριετία, ∆ιπλογραφικού 

Λογιστικού Συστήµατος σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας µε βάσει το Π.∆. 146/03 και σε 

µηχανογραφική εφαρµογή του Νοσοκοµείου. ∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι παραπάνω 

αναφερόµενες εργασίες (παραγ. Β) θα γίνονται στο εγκατεστηµένο µηχανογραφικό 

σύστηµα του Νοσοκοµείου ,που λειτουργεί µε την εφαρµογή αυτή. 

Η σύνταξη Ισολογισµών και οικονοµικών καταστάσεων σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας 

µε βάσει το Π.∆.146/03 και σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. Υποβολή τουλάχιστον δύο (2) 

οικονοµικών καταστάσεων συνταγµένες µε τα ∆.Π.Χ.Π. σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας. 

Η εµπειρία σε υποστήριξη του κυκλώµατος της Αναλυτικής Λογιστικής σε ∆ηµόσιες 

Μονάδες Υγείας. 

Η εκπαίδευση στελεχών και υπαλλήλων των ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας σε θέµατα 

∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος σύµφωνα µε το Π.∆. 146/03. 

Επίσης οι συµµετέχοντες θα πρέπει να: 



∆ιαθέτουν Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών-φοροτεχνικών 

υπηρεσιών από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, βάση του Ν.2515/97 και 

Π.∆. 340/98 για τα διαγωνιζόµενα νοµικά πρόσωπα. 

∆ιαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της 

ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001 στο αντικείµενο της 

λογιστικής. 

Οι παραπάνω ικανότητες, γνώσεις και εµπειρία αποδεικνύονται από την υποβολή 

καταλόγου, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) 

τελευταίων ετών (2014,2015&2016), µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, 

της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο 

αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε την προσκόµιση πιστοποιητικών τα οποία έχουν 

εκδοθεί η θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή (π.χ πρωτόκολλα παραλαβής , 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, εντάλµατα πληρωµής η άλλα αντίστοιχα, αντίγραφα 

συµβάσεων, αντίγραφα Ισολογισµών ελεγµένων από ορκωτούς λογιστές κ.λ.π.). Η 

γνώση του µηχανογραφικού συστήµατος αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 

βεβαίωσης από άλλον φορέα υγείας που χρησιµοποιεί το ίδιο µηχανογραφικό 

σύστηµα. 

∆εν θα γίνονται δεκτές, προσφορές που δεν θα διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα. 

∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του 

διαγωνιζόµενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αναλυτικές και εµπεριστατωµένες. 

 
∆. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 
Το έργο θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και ένα (1) 

έτος. 

Ε. ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 

Η σύνθεση της οµάδας έργου καθώς και η εµπειρία του υπευθύνου του έργου 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ620086/ΕΓ∆ΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657/β/30-12-2008) για το 

Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Νάξου είναι η παρακάτω: 

Ένας (1) Λογιστής-Φοροτέχνης µε άδεια Α’ Τάξεως ως Επικεφαλής της Οµάδας 

Έργου. 

Ως εµπειρία νοείται η εµπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής της 

προτεινόµενης από τον ανάδοχο οµάδας, για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα 

η υπογραφή απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών (3) ισολογισµών δηµόσιων µονάδων 

υγείας, τα τελευταία τρία (3) 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 της ΚΥΑ 620086 

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΄ τάξεως. Επιπλέον όλα τα µέλη της οµάδας του 

αναδόχου πρέπει να έχουν πτυχίο Τµήµατος Λογιστικής ή τµήµατος Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής ή Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

Ένα (1) λογιστή  µε άδεια τουλάχιστον  Β’ Τάξεως πτυχιούχο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. 

Ένας (1) Αναλυτής – Προγραµµατιστής, πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι µε αποδεδειγµένη 

3ετή επαγγελµατική εµπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρµογή προγραµµάτων 

µηχανογραφικής τήρησης βιβλίων είτε τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ είτε των Π∆ 

146/03, 205/98, 315/99. Απαιτείται η κατάθεση πίνακα εµπειρίας σε εκπόνηση και 

στην εφαρµογή προγραµµάτων µηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε τρίτης 

κατηγορίας του ΚΒΣ είτε των Π∆ 146/03, 205/98, 315/99. Ο παραπάνω πίνακας 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τους αντίστοιχους 

∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς ανάθεσης, τα οποία περιλαµβάνουν τα παραπάνω 

στοιχεία και πιστοποιούν την εµπειρία του Αναλυτή –Προγραµµατιστή. 

Στ. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται στην Έδρα του 

Νοσοκοµείου. Εξειδικευµένες εργασίες θα µπορούν να εκτελούνται στην έδρα του 

Αναδόχου, ή όπου ζητηθεί εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη της επιτροπής 

παρακολούθησης του έργου.  

Ζ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η προϋπολογιζόµενη συνολική αξία του έργου ορίζεται σε 15.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.    

Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

προσφορά για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών. 

Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές να 

συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.               

           Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο 

φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

            Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει: 

Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης(εις διπλούν) 

Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) (εις διπλούν) 

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος 

έως και την 2/3/2018  ημέρα Παρασκευή.   



Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα 

γίνεται αποδεκτή.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις 5/3/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην Οικονομική Υπηρεσία 

του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου 

ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Η πληρωμή του μειοδότη , θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών : 

Α) από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της 

προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου 

εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία και 

Β) Δυνάμει της Παραγράφου  Ζ’ του ν.4152/2013 (Α’107) όπως ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/7 Ε.Ε. της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και ειδικότερα 

με την Υποπαράγραφο Ζ.5 δε του ως άνω νόμου όπου ρυθμίζονται οι συναλλαγές μεταξύ 

επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών και ρυθμίζονται τα θέματα του νόμιμου τόκου 

υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο 

οφειλέτης είναι δημόσια αρχή. 

Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από 

το νόμο. 

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε 

ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

      Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ         

 

ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


