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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  3/2022 

  

 Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση  Νο25/10-12-2022 ΘΕΜΑ 5ο 

(ΑΔΑ:Ψ66Δ469ΗΖΞ-ΦΘΞ)  του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ.Λήμνου  

προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα 

εσωτερικής διαχείρισης στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου CPV  79411000-8, 

λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

      

1. Τον Ν. 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Ν. 4782/21  

2. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου 

«ΝΟΜΟΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».  

3. Τον Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007)        

4. Το ΦΕΚ 2657/30-12-2008 «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού 

συστήματος»  

5. Το άρθρο 79 Ν.4623/2019(Α΄134) «Λογιστικές εργασίες σε Νοσοκομεία και 

εποπτευόμενους φορείς»  

6. Τον Αρ. Απόφασης Β2α/οικ.70504 (ΦΕΚ 3815 Β΄15-10-19) περί καθορισμό 

προϋποθέσεων ανάθεσης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής – 

Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας.  

7. Το Π. Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/Α/2003) « Περί ορισμού του περιεχόμενου και του χρόνου 

έναρξης της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας, 

(άρθρο3).  

8. Την υπ' αριθ. Νο25/10-12-2022 ΘΕΜΑ 5ο (ΑΔΑ:Ψ66Δ469ΗΖΞ-ΦΘΞ)  απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Λήμνου περί έγκρισης της 

ανάδειξης αναδόχου για υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα εσωτερικής διαχείρισης 

στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.  

          

    Διενεργείται η παρούσα διαδικασία μετά από  συλλογή προσφορών, για την ανάδειξη 

αναδόχου για υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα εσωτερικής διαχείρισης στο Γενικό 

Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου CPV  79411000-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
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#5.000,00# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (ή 4.032,26€ χωρίς ΦΠΑ ).  

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. 

  

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο –Κ.Υ 

Λήμνου έως την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο .    

Όσες προσφορές θα κατατεθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας, θα επιστραφούν ως 

εκπρόθεσμες χωρίς να αποσφραγισθούν  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά, η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022  και ώρα 13:00, στο 

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  , από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.   

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ   

Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Λήμνου  

Γραφείο Προμηθειών  

Δ/νση: ΗΦΑΙΣΤΟΥ 12, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΚ: 81400 

Τηλ. Επικοινωνίας: 22543-50129 

E-MAIL: prom@1160.syzefxis.gov.gr 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 «Ανοικτή πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την 

ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε 

θέματα εσωτερικής διαχείρισης στο Γενικό Νοσοκομείο – 

Κέντρο Υγείας Λήμνου»  

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ  

 Προϋπολογισμός Γενικού Νοσοκομείου –Κέντρου Υγείας 

Λήμνου 

ΚΑΕ   0419 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ:   

4.032,26€ (χωρίς ΦΠΑ)  

5.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  79411000-8  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜ.  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022  και ώρα 13:00  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής 

προσφορών Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών  

Από την ανάρτηση της Συλλογής στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Έντυπη υποβολή 

Στο πρωτόκολλο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. 

ΛΗΜΝΟΥ 

Δ/νση: ΗΦΑΙΣΤΟΥ 12, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 

Ταχ.Κωδ.:   81400 

Έως Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της)  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022  και ώρα 13:00 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 ΕΤΟΣ από την υπογραφή της σύμβασης 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος  από το Ν. 4172/2013 Άρθρο 64, 

φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ    Με την ανάρτηση της Σύμβασης στον διαδικτυακό ιστότοπο  

ΚΗΜΔΗΣ  

  

 

Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες Κανονιστικές Πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις Διατάξεις: 

1. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» το οποίο με το Άρθρο 13 

καταργεί το Π.Δ. 113/2010, 

2. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

3. Το Π.Δ. 39/2017, ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017, «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

4. Το Π.Δ. 88/2017 (ΦΕΚ Α’ 88/20.06.2017), «56.Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο 

Κόσιτσε της Σλοβακίας, 57. Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 58. Ειδικός 

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

5. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

6. Του Ν. 4821 / 2021 (ΦΕΚ Α΄130/23.07.2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες 

ρυθμίσεις». 

7. Του N. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄157/04.09.2021) «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών 

πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και 
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διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

2. Τις Αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής: 

1. Την με αριθ.. Νο25/10-12-2022 ΘΕΜΑ 5ο (ΑΔΑ:Ψ66Δ469ΗΖΞ-ΦΘΞ)   Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ .            

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Απευθείας Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο κατακύρω-

σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Άρθρο 86/Ν.4412) για την ανάθεση 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (CPV:79411000-

8)  του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ .Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 

δώδεκα(12)μήνες, με δικαίωμα του Νοσοκομείου,  για  παράταση     δώδεκα  (12) ακόμη μήνες με απόφαση 

του Δ.Σ του Νοσοκομείου με τις αντίστοιχες τιμές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο  

Προσφορές υποβάλλονται  για όλα τα τμήματα  . 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ με το Φ.Π.Α 

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

  Κάθε προμηθευτής- ανάδοχος , επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.  

  Αναλυτικά οι Όροι αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ

ΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ

ΗΣ ΣΤΟ 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜ

ΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Σ 

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ

ΙΑ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ

ΣΗΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ

ΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  

14/02/2022 

ΔΕΥΤΕΡΑ  

14/02/2022 

ΠΕΜΠΤΗ 

03/03/2022 

14:00μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

04/03/2022 

13:00μ.μ. 

 

12 ΜΗΝΩΝ  
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Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καταχωρήθηκε: 

Περίληψη της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης έχει σταλεί για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων: 

1) Εμπορικού - Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

2) Επιμελητηρίου Λέσβου 

3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου 

4) Δήμο Λήμνου 

5) Στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου  www.limnoshospital. gr  

6) Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ  μέχρι τις 03/03/2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, με οποιονδήποτε τρόπο.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι 

διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.  

ΑΡΘΡΟ 01. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται: 

Α) από το Ν.4782/2021, ‘Αρθ.55 (με ισχύ από 01.09.2021). 

Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 

ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 119/N.4412 - Τροποποίηση του άρθρου 127 του 

ν. 4412/2016 ως εξής. 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 (N.4412), περί 

απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης 

της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας 

της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς δι-

οικητικής προσφυγής. 

 Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 02. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 

προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που 

http://www.limnoshospital.gr/
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ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (Άρθρο 

97/Ν.4412).  

 

ΑΡΘΡΟ 05. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ανάθεσης - Κατακύρωσης» υποβάλλονται, επί ποινή 

αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά: 

1)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75),  υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα 

δηλώνεται ότι: 

1.  Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσας Πρόσκλησης. 

2.  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας Πρόσκλησης. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75),  υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα 

δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους (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): 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέ-

χονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντι-
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στοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διά-

πραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζο-

νται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτω-

βρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποί-

ηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ )παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέ-

μηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α-

πόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδό-

θηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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 Διοικη-

τικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Φορολογική Ενημερότητα. 

4) Ασφαλιστική Ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 06.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δεν απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής για τη συμμετοχή σε Πρόσκληση Απευθείας Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

(Άρθρο 21 / Ν.4782). 

ΑΡΘΡΟ 07.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών- υπηρεσιών. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις  παρακάτω νόμιμες κρατήσεις: 

α) Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 44 του Ν.4605/2019/ΦΕΚ 

Α’-52-01.04.2019). 
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β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).  

γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

δ)  Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

ε) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17). 

στ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17). 

ζ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των 

προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010). 

η) Φόρος εισοδήματος 4% για Προμήθειες, 8% για Υπηρεσίες, 1% για καύσιμα και 20% για Υπηρεσίες 

Ελευθ. Επαγγελματιών, επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του 

Ν.4172/13). 

θ) Υπέρ του Δημοσίου 0,02% (μόνο σε Συμβάσεις άνω των 60.000,00€  Άρθρ.36/Ν.4412, παρ.6) Ο χρόνος 

,τρόπος και η διαδικασία κράτησης του  ως  άνω χρηματικού ποσού  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών  Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016 

ι) Υπέρ Ε.Κ.Α.Π.Υ. 0,5% (μόνο σε Εκτελεστικές Συμβάσεις από Κεντρικούς Διαγωνισμούς Αρ.πρωτ. 

2412/28.06.2019) 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 08. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από 

οικονομική άποψη βάσει ΤΙΜΗΣ. 

ΑΡΘΡΟ 09. ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού, παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση. 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, και τουλάχιστον τα εξής: 

1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

4. Την τιμή. 

5. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

6. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

7. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
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8. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

9. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής. 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, θα ισχύει  από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος (1), με δικαίωμα 

Παράτασης άλλο ένα έτος (1), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 

44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4497/17.  

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 4412/2016), 

να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

Σύμβασης, 

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα 

μονομερούς λύσης της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 

ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που 

είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού 

του Προμηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 130). Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα 

έγγραφα της σύμβασης.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, 

υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της παρ. 8 του Άρθρου 86, 

κι επισημαίνονται στην Προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να 

περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την 

καινοτομία και την απασχόληση.  

3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:  

α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του 

Άρθρου 1 του Ν. 4019/2011 (Α΄ 216),  

β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού,  

γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και  

δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια . 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 

σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την 

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art86_8
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ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί 

στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν 

να επικαλεστούν άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιον από αυτούς.   

ΜΕΡΟΣ  Α’ 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ. 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής ,οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:  

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 

• Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου. 

• Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του 

δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 

• Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του B.I.Forms 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. 

• Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του 

B.I.Forms. 

• Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο 

σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. 

• Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. 

• Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων 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. 
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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 - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και 

υπηρεσιών. 

• Υποσύστημα μητρώου παγίων. 

• Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - 

Τ.Ε.Π.. 

• Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 

• Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. 

• Υποσύστημα προμηθευτών. 

• 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 δημόσιου 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. 

4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από 

το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων 

διαδικασιών. 

5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς 

και το Προσάρτημα. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι  εσωτερικοί  ελεγκτές θα πρέπει να κατέχουν: 

  - Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο            Οικονομικών για 

τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή    βεβαίωση ότι είναι μέλη του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

-Αποδεδειγμένη τριετή  τουλάχιστον εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο των Δημοσίων Μονάδων Υγείας ,που να 

προκύπτει από σχετικές συμβάσεις έργου ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών.  

-Πιστοποίηση Εσωτερικού ελέγχου(CIA)  

Οι παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με την κατάθεση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών.   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Οι υποψήφιοι ελεγκτές θα πρέπει να κατέχουν:  

 Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις 

μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή βεβαίωση ότι είναι μέλη του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.   

 Αποδεδειγμένη διετής τουλάχιστον εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, που 

να προκύπτει από σχετικές συμβάσεις έργου ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών.   

 Πιστοποίηση Εσωτερικού Ελέγχου (CIA).  

Οι παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με την κατάθεση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών.   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Oι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα αναλάβουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 Κατάρτιση του Ετήσιου ή Πολυετές Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών 

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

ευκαιριών του φορέα, 

 Σχεδιασμός και διενέργεια  προγραμματισμένων και εκτάκτων ελέγχων 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, 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, 

  Παροχή συμβουλευτικών έργων 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, 

  Έλεγχο και παροχή  διαβεβαίωσης περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα 

και εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων 

 Αξιολόγηση  της λειτουργίας του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

 Έλεγχος την ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και 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, 

 Έλεγχος και αξιολόγησης των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών και µη αναφορών του φορέα, 

 Αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του 

φορέα, 

 Έλεγχος της συμμόρφωσης του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές 

που διέπουν τη λειτουργία του, 

 Έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των 

στόχων του φορέα, 

 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών η βελτιωτικών ενεργειών που 

πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση µε τις προτάσεις του εσωτερικού 

ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους, 

 Κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης µε Γνώμη, 
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 Γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα µε τις 

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

και 

 Μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω:  

 

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 

• Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου. 

• Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) 

του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 

• Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του B.I. Forms 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. 

• Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του 

B.I. Forms. 

• Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, 

τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών 

εργαστηρίων κ.λπ. 

• Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. 

• Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων 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 - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών 

και υπηρεσιών. 

• Υποσύστημα μητρώου παγίων. 

• Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - 

Τ.Ε.Π.. 

• Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 

• Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. 

• Υποσύστημα προμηθευτών. 

• 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 δημόσιου 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 τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από 

το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων 

διαδικασιών. 

 

5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς 

και το Προσάρτημα. 

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.). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές να είναι σύμφωνες με το νόμο 4795/2021 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                   O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

                 

 

 

 

                                                                                        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 6ΣΦΑ469ΗΖΞ-Ι3Ρ




		2022-02-14T11:57:28+0152
	TRIANTAFYLLOS KANTARAS


		2022-02-14T12:32:18+0200
	Athens




