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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

Αριθμ. φακέλου (35/22) 

 
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
 
α.Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
β. Την με Αριθμ. Συν. 18η/16-06-2022 (Θέμα: 65ο) (ΑΔΑ: ΨΞΩΑ46904Ε-Μ9Ε) [ΑΔΑΜ: 
22REQ011147575] Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 5215/25-08-2022 Αρ. Δέσμευσης 16223 [ΑΔΑ:ΨΕΚΓ4690ΩΜ-Β2Ε] 
[ΑΔΑΜ: 22REQ011147634] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
                                                        Προσκαλεί 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την «Παροχή 1) 

ανεξάρτητων υπηρεσιών από εσωτερικό ελεγκτή σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά, λογιστικά 

και διαχείρισης κινδύνων και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, και 2) υπηρεσιών κατάρτισης 

σχεδίου – εγχειριδίου, χάρτη παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, για την κάλυψη 

αναγκών του Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού 

ελέγχου. 

 
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ] και 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει της  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 
των 16.000,00€ + ΦΠΑ 24% (ή 19.840,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑΕ  0439 του 
Τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
 

 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ολ. Γιαγιάκου   
Τηλέφωνο: 210 33 81138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
Αθήνα: 29-08-2022 
Αρ.  Πρωτ: 16436 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Τόπος υποβολής προσφορών 

Ημερομηνίες υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία 

Αποσφράγισης 
προσφορών 

 Έναρξη Λήξη 

Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
(Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) 

Τετάρτη 
31/08/2022 

Δευτέρα 
12/09/2022 

και ώρα 14.00 

Τρίτη 
13/09/2022 

και ώρα 10.00 π.μ. 

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε 
σφραγισμένο  φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
αναγράφοντας: 
 

1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
 πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 

i.Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους 
οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
δημοσίου.  
ii.Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 
σύμφωνα με αυτούς. 
iii.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 
iv.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. 

 

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα της  παρούσης. 
Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 
 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς 
τους  Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης, απαντώντας 
υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο 
Prospectus του κατασκευαστή. 
 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 
χρηματοδότησης.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται 
δεκτές. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που 
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έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται 
στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 
13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  
 

 α.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την 
υποβολή  του.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   
του   Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 
Διοικητικού συμβουλίου 
 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο 
υποβολής του) 
 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό 
θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 
 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν 
τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  
από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται 
ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 
φάση αυτής.  
 

   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις 
→ Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 35/22). 
 

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών  
στο email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία 
της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να 
προκύψουν. 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί  
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.  
 

http://www.hosp-alexandra.gr/
mailto:promith@hosp-alexandra.gr
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις) 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
 

 Α.   Εγγύηση συμμετοχής:  Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.  
 

 Β.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Στον παρόντα διαγωνισμό δεν 
απαιτείται. 
 

  Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από την λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
κ.α.α.  

 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ  
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 
Το αντικείμενο του έργου διακρίνεται σε δυο υποέργα με ενδεικτικό προϋπολογισμό 
ανά υποέργο: 
 

Α/Α Υποέργο CPV Οργανική 
Μονάδα 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ενδεικτική 
Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

Ενδεικτική 
Αξία με 
ΦΠΑ 

1 Υποέργο 1: Ετήσια 
Παροχή Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» 
 

Υπηρεσία 10.000,00€ 12.400,00€ 

2 

 

Υποέργο 2: 
Κατάρτιση σχεδίου - 
Εγχειριδίου, χάρτη 
παραγωγής πράξεων 
με δημοσιονομικές 
συνέπειες, για την 
κάλυψη αναγκών του 
Νοσοκομείου μας 

 Γ.Ν.A. «Αλεξάνδρα» Υπηρεσία 
 

6.000,00€ 7.440,00€ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  16.000,00€ 19.840,00€ 

 

Υποέργο 1- Υπηρεσία Ετήσιας Παροχής Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα αναλάβουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: 
 

 
στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των 
κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, 

υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών 
του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά 
εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη 
λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες 
συνέπειές του, 

ν επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των 
λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων 
έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, 

 Ελέγχου 
του φορέα και εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων 

 
διαχείρισης, 

αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και 
διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό 
τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή 
απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο 
μέλλον, 
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φορέα, 
και των 

προγραμμάτων του φορέα, 

τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του, 

επίτευξη των στόχων του φορέα, 

πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του 
εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους, 

 Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη, 

με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής 
ευθύνης υπαλλήλων και 

και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών. 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές, οφείλουν να προβούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις εξής 
ελεγκτικές εργασίες: 

 
διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του 
διπλογραφικού συστήματος. 

λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 
ος επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά 

ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) 
Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. 

ι στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους 
πίνακες του BI-FORMS & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας». 

και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, 
χειρουργείων εργαστηρίων κ.λπ. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λαμβάνουν 
υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού 
Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις 
καλές πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O και το Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.). 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδίδει: 

σύμβασης. 
 

προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - εκκρεμότητες-προτάσεις και λύσεις για 
τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 

του φορέα, η οποία και θα συνοδεύει τον Απολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις του 
φορέα με παράδοση εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της οικονομικής χρήσης. 

 

Υποέργο 2 - Κατάρτιση σχεδίου-εγχειριδίου, Χάρτη Παραγωγής Πράξεων με 

Δημοσιονομικές Συνέπειες, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας 

 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα αναλάβουν την κατάρτιση σχεδίου «ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» που θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι 
υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας και οι κίνδυνοι ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς προτυποποίηση 
και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών του φορέα κατόπιν αξιολόγησης – εκτίμησης 
των δημοσιονομικών κινδύνων και την υποστήριξη στην ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονισμού 
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Λειτουργίας θεσπίζοντας εσωτερικούς κανόνες και πολιτικές για το σύνολο των Υπηρεσιών του 
φορέα (Οικονομική – Διοικητική, Ιατρική και Νοσηλευτική), όπως και αρχές συμπεριφοράς των 
προσώπων που υπόκεινται σε αυτόν, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο η εκπλήρωση του σκοπού του Νοσοκομείου και να διασφαλίζεται η άσκηση των 
δραστηριοτήτων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το εν λόγω σχέδιο χάρτη θα 
καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Νόμου 4938/2020. Το σχέδιο 
χάρτη θα περιγράφει ενδεικτικά και θα περιλαμβάνει: 
-αναφορά στο υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
-καταγραφή της ροής/στάδια διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο ανά ελεγκτικό 
κύκλωμα 
-καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα 
-καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας ανά ελεγκτικό κύκλωμα 
-καταγραφή προτεινόμενων – προβλεπόμενων δικλίδων προς αντιμετώπιση – μείωση της 
έκθεσης του φορέα σε δημοσιονομικούς κινδύνους και βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας 
του φορέα. 
 
Στάδιο 1 – Συγκέντρωση και επεξεργασία απαιτούμενου υλικού – Χαρτογράφηση 
 
Συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων  
πολιτικών, διαδικασιών, συστημάτων και πρακτικών που έχουν εισαχθεί και ακολουθούνται στην 
καθημερινή λειτουργία του φορέα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος αυτού. 
Ανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν με στόχο τον εντοπισμό των σημείων ελέγχου που 
έχουν εισαχθεί στις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας του φορέα. 
Αξιοποίηση των εκθέσεων των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών προκειμένου να 
αξιολογηθεί το περιβάλλον ελέγχου. 
Στο στάδιο αυτό θα καλυφθούν πέντε συστατικά (περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνων, 
σημεία ελέγχου – διαδικασίες, πληροφόρηση & επικοινωνία, παρακολούθηση) ενός συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου: 
Περιβάλλον ελέγχου 
Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τα αρμόδια στελέχη του φορέα με σκοπό την αξιολόγηση 
του περιβάλλοντος ελέγχου του. 
Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια , checklists και 
αναλυτικά προγράμματα ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό έχοντας σαν στόχο 
την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη αναγνώρισης σχετικών κινδύνων ή δικλείδων 
ασφαλείας. 
Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό θα εξεταστεί: 
• Αν το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης είναι σύννομο και εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ακριβή 

γνωστοποίηση όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν το φορέα. 
• Τις διαδικασίες, πολιτικές, κανονισμούς ως προς τη συμφωνία του με τις βέλτιστες πρακτικές. 
• Τα οργανογράμματα και τις γραμμές επικοινωνίας. 
• Τα όρια ευθύνης και δικαιοδοσίας των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης. 
• Την επάρκεια του συστήματος παραγωγής των απαραίτητων στοιχείων και τη συμμόρφωση με 

το θεσμικό πλαίσιο και την διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού στα πλαίσια 
της στρατηγικής του φορέα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση αποκλίσεων. 

 
Διαδικασία Αναγνώρισης Κινδύνων 
 
Σε αυτό το στάδιο θα διενεργηθούν συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη του φορέα για την 
συγκέντρωση των απόψεων τους σχετικά με: 
 
• τους βασικούς στόχους του φορέα, 
• τους σημαντικότερους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τους στόχους αυτούς, 
• την στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων, και 
• τη γενικότερη κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων του φορέα. 
 
Στο στάδιο αυτό θα καλυφθούν λεπτομερώς: 
• Ο ρόλος της Διοίκησης στα πλαίσια της Διαχείρισης των κινδύνων 
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• Οι μηχανισμοί προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου και διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνου που 
ενέχει η λειτουργία του φορέα. 

 
Αξιολόγηση Ελεγκτικών Μηχανισμών και Δικλείδων Ασφαλείας του συνόλου των εργασιών – 
διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα στο φορέα. 
 
Στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των ελεγκτικών μηχανισμών και των 
δικλείδων ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες του φορέα. Για όλες τις υπηρεσίες που θα 
καλυφθούν, θα εξεταστούν οι πρόσφατα αναπτυγμένες πολιτικές και διαδικασίες που έχουν 
υιοθετηθεί για την κάλυψη των σχετικών με κάθε μονάδα κινδύνων. 
Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα παραλάβει για κάθε υπηρεσία όλα τα εγχειρίδια πολιτικών και 
διαδικασιών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο συνεντεύξεις με όλα τα 
αρμόδια στελέχη κάθε υπηρεσίας έτσι ώστε να κατανοηθούν πλήρως τα σημεία ελέγχου που 
έχουν εισαχθεί για κάθε διεύθυνση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι επιβεβαίωσης 
(walk through tests) ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί όπως έχει περιγράφει και 
εμφανίζεται στις σχετικές διαδικασίες 
 
Στάδιο 2 – Καταγραφή διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο, ανάλυση 
των 
δημοσιονομικών κινδύνων και δικλείδων ασφαλείας ανά διαδικασία 
 
• Εκπόνηση προσχεδίου (draft έκδοσης) των διαδικασιών, των δημοσιονομικών κινδύνων ανά 

διαδικασία και των δικλείδων ασφαλείας ανά διαδικασία. 
• Αξιολόγηση των Δημοσιονομικών κινδύνων βάσει των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας. 
• Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων διευθύνσεων. Παροχή επεξηγηματικών 

πληροφοριών και καταγραφή των σχολίων τους και ενδεχόμενων προτάσεων από την πλευρά 
τους. 

• Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα προσχέδια των διαδικασιών που θα προκύψουν από το 
προηγούμενο βήμα. 

• Εκπόνηση προτάσεων εισαγωγής δικλείδων ασφαλείας ανά διαδικασία που εμπεριέχει 
δημοσιονομικό κίνδυνο. 

• Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων διευθύνσεων. 
• Παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών και καταγραφή των σχολίων τους και ενδεχόμενων 

προτάσεων από την πλευρά τους. 
• Εκπόνηση τελικού προσχεδίου και αποστολή τους στη Διοίκηση για έγκριση. 
• Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα τελικά προσχέδια των διαδικασιών που θα προκύψουν 

από το προηγούμενο βήμα. 
• Οριστικοποίηση και έγκριση από τη Διοίκηση. 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» με παράδοση εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου 

 
Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ενώσεις 
προμηθευτών 
- συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες οι οποίοι κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα 
πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα: 
 

ποιότητας. 

έργα Εσωτερικού Ελέγχου ή/και Διαχείρισης Κινδύνων σε φορείς Δημοσίου (εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα 3 να είναι σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας ) την τελευταία πενταετία. 
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Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη που 
έχουν εμπλακεί σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Κινδύνων σε Δημόσιες Μονάδες 
Υγείας και τα οποία θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ως Επικεφαλή του Έργου με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά : 
-Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή 
Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον 
ΔΟΑΤΑΠ. 
- Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ελεγκτική κατεύθυνση 
- Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών 
- Να είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (πιστοποίηση Certified Internal Auditor - CIA) 

από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 
- Να κατέχει Πιστοποίηση διαχειριστή Κινδύνων (πιστοποίηση Certification in Risk Management 

Assurance - CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 
- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσιες 

Μονάδες Υγείας άνω των 5 ετών και τουλάχιστον 3ετή εμπειρία ως risk officer (Διαχειριστής 
Κινδύνων). 

 
Τουλάχιστον έναν ακόμη Εσωτερικό Ελεγκτή με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

- Να κατέχει Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή 
Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον 
ΔΟΑΤΑΠ. 

- Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ελεγκτική κατεύθυνση 
- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε Δημόσιες 

Μονάδες Υγείας άνω των 3 ετών. 
- Να διαθέτει μια τουλάχιστον μια πιστοποίηση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο 

(CIA/CICA/CFSA/CCSA/CISA κλπ) 
 
Ο εσωτερικός ελεγκτής (Επικεφαλής του Έργου) θα είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής 
Ελέγχου του Νοσοκομείου. Ένα μέλος (τουλάχιστον) της Ομάδας Έργου οφείλει να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του με φυσική του παρουσία στο Νοσοκομείο κατά τις εργάσιμες ώρες των 
Διοικητικών Υπηρεσιών, πέντε ημέρες τον μήνα στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα (έδρα) στις 
ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές δομές αυτού. 
 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, 
προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών όπως περιγράφηκαν στα 2 υποέργα. 
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