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Στην  Γουμένισσα  σήμερα  την  28  του  μηνός  Αυγούστου  2012,  ημέρα 
Τρίτη, οι πιο κάτω υπογράφοντες τη σύμβαση αυτή:
1. αφενός  τo Γενικό  Νοσοκομείο-ΚΥ  Γουμένισσας,  που  εδρεύει  στην 

Γουμένισσα,  Μαυροπούλου  9,  και  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  το 
Διοικητή κ. Χατζησάββα Γρηγόριο (ΦΕΚ 370/2-11-2011) (εφεξής για λόγους 
συντομίας «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ») και 

2. αφετέρου ο Κουτούπης Ανδρέας, Λογιστής Α΄ Τάξης (στο εξής για λόγους 
συντομίας «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ»),  που εδρεύει  στην  Αθήνα  (οδός 
Ερεσσού 36), 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Την 18/06/2012 με βάση την με αρ. πρωτ. 2407/29-05-2012  πρόσκληση 
ενδιαφέροντος  διενεργήθηκε  διαγωνισμός  με  διαπραγμάτευση  για  την 
πρόσληψη  ενός  (1)  εσωτερικού  ελεγκτή  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 
χαμηλότερη τιμή.

Τα  αποτελέσματα του  ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκαν  με  την 
13/13-07-2012 (θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων 
Κιλκίς  και  Γουμένισσας  και  οι  ζητούμενες  υπηρεσίες  κατακυρώθηκαν  στον 
Κουτουπή Ανδρέα. Ύστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλόμενων με την 
παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει  στον ανωτέρω,  ονομαζόμενο   ανάδοχο και 
αυτός  αναλαμβάνει  την  παροχή  υπηρεσιών  με  τους  κατωτέρω  όρους  και 
συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/96) 
«Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  θεμάτων»  και  του  Π.Δ 
118/07(ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμήθειας Δημοσίου».

       Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
  1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 
*   Μηνιαίος  έλεγχος  λειτουργίας  μηχανογραφικών  προγραμμάτων 

Νοσοκομείου
*   Μηνιαίος  έλεγχος  εφαρμογής  του  διπλογραφικού  συστήματος  στις 

εφαρμογές 
   α) της Γενικής Λογιστικής
   β)  του Δημοσίου Λογιστικού και 
   γ)  Αναλυτικής Λογιστικής

1

ΑΔΑ: Β4ΓΜ46904Ξ-Ω8Ρ



*  Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του  esy net επί των οριστικών 
μηνιαίων  οικονομικών,   καταστάσεων (μηνιαία  οριστικά  ισοζύγια  )  στις  τρεις 
εφαρμογές του  διπλογραφικού  συστήματος ήτοι:

   α)  Γενικής Λογιστικής
   β)  Δημοσίου Λογιστικού και 
   γ)  Αναλυτικής Λογιστικής
* Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που 

συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net
* Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις 

φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο 
και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κλπ.

* Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων 
* Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία  και κατάρτιση των 

ετησίων οικονομικών καταστάσεων 
* Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων 

2.  Διαδικασίες  εσωτερικού  ελέγχου  στον  τομέα  της 
μηχανογράφησης 

Μηνιαίες  διαδικασίες  στον  τομέα  της  μηχανογράφησης  των 
μηχανογραφικών  υποσυστημάτων  του  Νοσοκομείου  και  της  διασύνδεσης 
αυτών  τόσο  μεταξύ  τους  όπου  απαιτείται   όσο  και  με  το  πρόγραμμα  του 
διπλογραφικού συστήματος.

Ειδικότερα  στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί 
μετά  από  δειγματοληπτικούς  ελέγχους  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  κάτωθι 
βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου :

*Υποσύστημα  διαχείρισης  φαρμάκου-υλικών   ιατροβιοτεχνολογίας 
αναλώσιμων υλικών –ανταλλακτικών και υπηρεσιών

* Υποσύστημα μητρώου παγίων
*   Υποσύστημα  κίνησης  ασθενών-τιμολόγησης  ασθενών  –εξωτερικών 

ιατρείων-απογευματινών ιατρείων –ΤΕΠ
* Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών-απεικονιστικών εργαστηριών , 

L.I.S., R.I.S., PAX
* Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών –ιατρικός φάκελος  ασθενών.
* Υποσύστημα μισθοδοσίας

3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού 
συστήματος  

Στο  τέλος  κάθε  μήνα,  μετά  από  δειγματοληπτικό  έλεγχο  θα 
πιστοποιούνται τα κάτωθι:

*  Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο 
των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς,

*  Ενημερότητα  και  συμφωνία  των  δεδομένων  των  ανωτέρω 
υποσυστημάτων  προς  τους  λογαριασμούς   της  γενικής  λογιστικής  ,  του 
δημοσίου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής

*  Απαραίτητες  συμφωνίες  και  διασταυρώσεις  στην  κίνηση  των 
λογαριασμών  τάξεως  σχετικών  με  την  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού   του 
Νοσοκομείου

*  Ενημέρωση  αναλυτικής  λογιστικής  εξαγωγή  των  κοστολογικών 
στοιχείων του πίνακα αναφοράς 

* Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης 
τους.
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4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου 
Σύνταξη  μηνιαίας  έκθεσης  προς  την  Διοίκηση  του  Νοσοκομείου  , 

σχετικής  με  τα  προβλήματα  που  προέκυψαν  από  τον  μηνιαίο  έλεγχο  - 
καταγραφή  εκκρεμοτήτων  –  προτάσεις  και  λύσεις  για  την  βελτίωση  των 
υφισταμένων διαδικασιών 

            5.  Ετήσια  έκθεση  πεπραγμένων προς  την  Διοίκηση  του 
Νοσοκομείου

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό , τον Ισολογισμό την 
Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει  από 1/09/2012 και λήγει την 

1/09/2013, με δικαίωμα παράτασης ενός(1) έτους με μονομερή απόφαση του 
Διοικητή  του  Νοσοκομείου.  Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  εκτελέστηκε,  αν  έχει 
συντελεσθεί οριστικά η ανάθεση των υπηρεσιών.

Εάν  πραγματοποιηθεί  συνένωση  του  Γ.Ν.  Κιλκίς  με  το  Γ.Ν.  –ΚΥ 
Γουμένισσας μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, θα διακοπεί η εν λόγο 
σύμβαση.    

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  από  τον  ανάδοχο  στους  χώρους  του 
Γενικού Νοσοκομείου – ΚΥ Γουμένισσας.

Δ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
1.  Ως  αμοιβή  του  «ΕΛΕΓΚΤΗ» για  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών 

ορίζεται  το  ποσό  των  6.150,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος 
Φ.Π.Α. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης ελήφθη η με αρ.πρωτ.
9-8/2012 ΑΔΑ Β4ΓΨ46904Ξ-Σ27 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης 
πίστωσης με αριθμό καταχώρησης 357  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και  Εντολών 
Πληρωμής του Γ.Ν –ΚΥ Γουμένισσας. 

Ε.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  μετά  την  κοινοποίηση  της 
αναφοράς  κάθε  εφαρμογής,  ύστερα  από  την  έκδοση  του  χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα του αναδόχου.
 Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/07).
Τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
Από την πληρωμή του προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος  φόρος 
εισοδήματος.
Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής  και 
ασφαλιστικής  ενημερότητας.  Οι  όροι  αποπληρωμής  του  τιμήματος  διέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων 
του ΠΔ 166/2003.

Για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  δεν  υποχρεούται  στην 
έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της
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Για τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση της υπηρεσίας, η οποία 
πραγματοποιείται  με  τη  σύμβαση  αυτή,  ισχύουν  οι  όροι  της  πρόσκλησης 
2407/29-05-2012, οι διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ 118/07 Κ.Π.Δ,  και του Ν. 
2955/01, όπως ισχύουν σήμερα.

Για  την  επίλυση  τυχόν  διαφορών  αρμόδια  ορίζονται  τα  Ελληνικά 
Δικαστήρια.

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  συντάχθηκε  η  σύμβαση,  η  οποία  αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 
σε τρία (3) πρωτότυπα.

Ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης πήρε ο Ανάδοχος.

Για το Γ. Ν. –ΚΥ Γουμένισσας
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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