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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Α/Α: 53/2021 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ»,  για ένα έτος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής  
προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  
CPV 79212100-4 
 

 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), 

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974), 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

143/28-6-2014), 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/09-03-1999), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007), 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-

2016), 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας  στην οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουάριου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013), 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), 
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10. Τις διατάξεις του Ν. 4111/13 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 
18/25-01-2013), 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011), 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/13-7-

2010), 

13.  Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 

Α΄90/18-04-2013)», 

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194/22-11-2010), 

15.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145/05-08-2016), 

16.  Την  ΥΑ Π1/B/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’2677/21-10-2013), 

17. Την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0028/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

431/07-05-1998), 

18.  Ν. 4025/2-11-2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) [Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 

19.  Την υπ’  αριθμ. ΓΠΔΥ5γ/οικ./129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

20.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 94064/01-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.                                 

[Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας 

(Δ.Μ.Υ.)] 

21.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53560/5–6–13 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.                                 

[«Υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού 

Συστήματος»] 

22.  Ν. 4795/17-04-2021 (ΦΕΚ 62/Α/2021) [Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου 

Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια 

διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

23. Η υπ΄αριθμ. 464/20-01-2021 αίτηση  χορήγησης του Οικονομικού  Τμήματος  του  

Νοσοκομείου 

24. Η υπ’ αριθμ. 3/22-01-21 (Θέμα 13ο)[ΑΔΑ:ΩΦ5Μ4690Ω8-Ι4Θ] απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού. 

25. Το υπ΄αρ. πρωτ.  4187/23-03-2021  πρακτικό της επιτροπής σύνταξης των τεχνικών 

προδιαγραφών για την παροχή  υπηρεσιών  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ» 

26. Η υπ’ αριθμ. 24/31-05-21 (Θέμα 24ο)[ΑΔΑ:9ΟΘ84690Ω8-ΦΟΟ] απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου περί έγκρισης των τεχνικών  προδιαγραφών 
του διαγωνισμού για την παροχή  υπηρεσιών  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ». 

27. Την υπ’ αριθμ  878/10-06 2021 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Η2Ζ4690Ω8-

ΝΨΚ). 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 



ΑΔΑ: 64ΡΩ4690Ω8-Ι6Ρ



3 

 

  
Προκηρύσσει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την : 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ»,  για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής  
προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  
[CPV 79212100-4: Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου] 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού 

ελέγχου σε θέματα διοικητικά, λογιστικά, και διαχειριστικά στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11(ΦΕΚ228/α/2011) έχει 

θεσμοθετηθεί  ο εσωτερικός έλεγχος στις Δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, 

λογιστικά, και διαχειριστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού 

κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια. 
Ως χρόνος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το  ένα  έτος  από την ημερομηνία  έναρξης  της  

σύμβασης. 

 Ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. 

 Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και  ενέργειες που αναφέρονται 

στην Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές, καθώς και όσες δεν αναφέρονται ρητά, αλλά 

απαιτούνται  για την ολοκλήρωση των παραδοτέων. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

Φ.Π.Α. (€) 
24% 

ΣΥΝΟΛΟΝ  
(€) 

1. 90021003 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

8.000,00 1.920,00 9.920,00  

 

Στο τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες 

του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης , χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται το ένα (1)  έτος  από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΡΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Τμήμα Γραμματείας 
/ 

Πρωτόκολλο 

Από: 18-06-2021 

Έως: 24-06-2021 
(μέχρι τις 15:00΄μ.μ.) 

 

Τμήμα 

Προμηθειών 
 

25-06-2021 

Ώρα: 10:00΄ π.μ. 
 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, οι ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, οι συνεταιρισμοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 
από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-82016) και δραστηριοποιούνται νομίμως  αδειοδοτημένα στο 

αντικείμενο της παρούσας. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Οι ζητούμενες υπηρεσίες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, αφορούν τόσο στο κεντρικό κτήριο του 

Νοσοκομείου επί της οδού Αγίου Θωμά 17, όσο και στο κτήριο παραρτήματος, επί της οδού 
Σεβαστουπόλεως 16. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
1. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα 

διοικητικά, λογιστικά, και διαχειριστικά στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο με φυσική παρουσία 

τουλάχιστο 2 φορές  την εβδομάδα. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11(ΦΕΚ228/α/2011) 

θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, 

λογιστικά, και διαχειριστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού 

κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν σύμφωνα με τις υπ’ 

αριθ.96064/01/10/12 και 129854/22-11-11, Εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Υγείας, για την «αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των 

Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)» τα εξής:  

1.1. Οργάνωση Πλαισίου Ελέγχου 

 Στο στάδιο αυτό ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τα αρμόδια 

στελέχη του Νοσοκομείου με σκοπό να κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες και 

δραστηριότητές του. 

 Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα παραλάβει από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου όλα τα σχετικά 

εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών και θα προσδιορίσει τον ελεγκτικό χώρο (Audit 

Universe) και το εύρος της εργασίας (Scope of Works) που θα πρέπει να καλύψει κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του. 

 Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα προσδιορίσει όλους τους πιθανούς επιχειρησιακούς κινδύνους οι 

οποίοι θα συνδέονται με τις διάφορες δραστηριότητες και λειτουργίες. 

 Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της κάθε λειτουργίας και δραστηριότητας θα 

προσδιορίζεται η έκταση του ελέγχου (δειγματοληψία) με τη σύμφωνη γνώμη της 

Διοίκησης. 

 Θα πραγματοποιηθεί υποστήριξη στην ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
θεσπίζοντας εσωτερικούς κανόνες και πολιτικές για το σύνολο των Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου (Οικονομική – Διοικητική, Ιατρική και Νοσηλευτική),όπως και αρχές 

συμπεριφοράς των προσώπων που υπόκεινται σε αυτόν, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
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κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπλήρωση του σκοπού του Νοσοκομείου και να 

διασφαλίζεται η άσκηση των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
1.2. 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 BI.HEALTH 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 BI.HEALTH. 

 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. 

 Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

 Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας. 

 Μηνιαίος έλεγχος Εσόδων – Απαιτήσεων Νοσοκομείου. 

 Μηνιαίος έλεγχος Προμηθειών  & Διαχειρίσεων. 

 Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών έργων. 

 Μηνιαίος έλεγχος Υποχρεώσεων – Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 Μηνιαίος έλεγχος Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές συμφωνίες). 

 Περιοδική επισκόπηση λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου. 

 Μηνιαίος έλεγχος του Τμήματος Διατροφής, ως διαχειριστικό τμήμα. 

 Μηνιαίος έλεγχος του Τμήματος Επιστασίας – Ιματισμού, ως διαχειριστικό τμήμα. 

 Μηνιαίος έλεγχος της τήρησης της λίστας χειρουργείου. 

 Μηνιαίος έλεγχος της εργασίας του Γραφείου Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. 

 Μηνιαίος έλεγχος του Τμήματος Ποιότητας και Εκπαίδευσης. 

 Μηνιαίος έλεγχος της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. 

 Μηνιαίος έλεγχος της διαχείρισης των υλικών/έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας και της 

Βιοιατρικής Τεχνολογίας. 

 Μηνιαίος έλεγχος της χρήσης των αντιδραστηρίων από τα εργαστήρια. 
1.3.  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, PACS. 

 Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. 
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 Υποσύστημα προμηθευτών. 

 Υποσύστημα μισθοδοσίας. 
1.4.  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. 

1.5.  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. 
1.6.  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. 

Επιμέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελεγκτή Χρονοδιάγραμμα 

Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου Σε μηνιαία βάση 

Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον 

τομέα της μηχανογράφησης, εφαρμογής της 

αναλυτικής λογιστικής 

Σε μηνιαία βάση – Πιστοποίηση βασικών 

υποσυστημάτων του Νοσοκομείου 

Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον 

τομέα του διπλογραφικού συστήματος 

Σε μηνιαία βάση – Πιστοποίηση στοιχείων 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση 

του νοσοκομείου 

Σε μηνιαία βάση 

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη 

Διοίκηση του νοσοκομείου 

Σε ετήσια βάση 

Η σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση θα πρέπει να κατατίθεται εντός 15 ημερών 

του επόμενου μήνα στο Πρωτόκολλο. 

1.7. Υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του 

Νοσοκομείου την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο, αυτοπροσώπως τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσας συμβάσεως. 

 Η παρούσα σύμβαση θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της 

εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου ο ανάδοχος 

δεν αποκαλύπτει καμία πληροφορία που του δόθηκε, ούτε κοινοποιεί στοιχεία ή έγγραφα 

των οποίων έλαβε γνώση σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση 
αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να 

απαιτήσει: α) την αποκατάσταση κάθε ζημίας του, που ενδεχομένως προκύψει, συνεπεία 

της κοινοποιήσεως εγγράφων – στοιχείων, από τον ανάδοχο, σε τρίτους και β) την άμεση 

και στο διηνεκές παύση κοινοποίησης εγγράφων – στοιχείων, από τον ανάδοχο, σε τρίτους, 

στο μέλλον. 
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 Ο ανάδοχος, με κανένα τρόπο, δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, 

σχετιζόμενες με την εν γένει κατάσταση του Νοσοκομείου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

άδεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου.  

 Η επεξεργασία, από τον ανάδοχο, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών, αλλά 
και όλων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο,  θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/10-04-1997) και τις τροποποιήσεις αυτού βάσει του Ν. 

4624/2019(ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019). 

 Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στο νοσοκομείο τουλάχιστο 

2 φορές την εβδομάδα και να προσκομίζει αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίας. Αν  επιθυμεί 

να υποστηρίζεται από άλλα άτομα θα πρέπει  να καθορίζει τον αριθμό των βοηθών του, 

αλλά οι συνεντεύξεις και οι έλεγχοι  θα διενεργούνται από τον ίδιο. 

 Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα πρέπει να συμφωνεί με την Διοίκηση τις διορθωτικές 
ενέργειες και να παρακολουθεί την υλοποίηση τους ανά τρίμηνο, καθώς επίσης και την 

υλοποίηση ενεργειών από παλαιότερες εκθέσεις του. 

1.8. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας 

  Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, 

πλάνα, στατιστικά στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας συμβάσεως, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του 
Νοσοκομείου. 

 Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 

τα στοιχεία στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών 

των εγγράφων, αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς 

την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.   

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ) 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής (Υπεύθυνος του έργου) θα πρέπει να κατέχει τα κάτωθι: 

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

ΔΟΑΤΑΠ. 

  Να διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή  επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου δημοσίων φορέων υγείας ή  σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού 

ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Η εμπειρία αυτή θα τεκμηριώνεται με αντίστοιχες συμβάσεις ή 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

 Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου οικονομικών 

για  μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις . 
 Να είναι πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών. 

 Να μην έχει ο υποψήφιος ή η εταιρεία σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή με 

επιχειρήσεις λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι 

οποίες να συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την 1η ΥΠΕ, τα Κέντρα Υγείας, τις Μονάδες 

Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητας της κάτι που θα αποδεικνύεται από 

σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος.  

 Τίτλο πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών  (CIA/CFSA/CCSA/CISA). 

 Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως σε ισχύ. 
 Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Να έχουν άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Επιπρόσθετα 
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 Η ομάδα έργου θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα ακόμα Εσωτερικό Ελεγκτή 

πιστοποιημένο και ενταγμένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών με 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο 

δημόσιων φορέων υγείας. 
 

3.         ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ  
Όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και 

δευτέρου βαθμού.» 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  της σύμβασης   θα πρέπει  να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 

αφού το Νοσοκομείο   θα βρίσκεται  σε πλήρη  λειτουργία. 
2. Όπου και όταν απαιτείται   ο ανάδοχος θα μπορεί να πραγματοποιεί εργασίες και  σε 

ώρες πλέον του πρωινού ωραρίου και σε μη εργάσιμες ημέρες σε γνώση της Διοίκησης  του  

Νοσοκομείου  και της Επιτροπής  Παρακολούθησης  της  σύμβασης.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλο το αναγκαίο προσωπικό, που θα είναι 

απαραίτητο  για  την  έγκαιρη  και  άρτια  εκτέλεση  του  έργου  και την εκπλήρωση  όλων  

των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, στους 

νόμους, στους ισχύοντες  κανονισμούς και  προβλέπονται  στους  κανόνες  της  Τέχνης,  της  

Τεχνικής  και  της Επιστήμης.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη 

την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή 
τους.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται 

η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων 

απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στον αντίστοιχο 

ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε 

βάρος της Αναθέτουσας Αρχής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το 

ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. 
Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην 

Ελλάδα. 

7. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε 

ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης 

νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση 

οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή 

παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του 

Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Νοσοκομείο  να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία αστική ή 

άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου. 

 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
▪Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας εισήγησης. 
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▪Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ,που θα έχει 

την ευθύνη για την επίβλεψη –παρακολούθηση της εκτέλεσης και παραλαβής των 

υπηρεσιών  της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

▪Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα 
εισήγηση. 

▪Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας  εισήγησης στον Ανάδοχο. 

▪Αναθέτουσα Αρχή (ή Εργοδότης):ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  «ΛΑΪΚΟ» που ανήκει 

στην 1η  Υ. ΠΕ.  ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

 

2. ΝΟΜΟΙ -ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  όπως 

αναφέρεται ακολούθως: 

 Το Ν. 4025/2-11-2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) [Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 

 Την υπ’  αριθμ. ΓΠΔΥ5γ/οικ./129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 94064/01-10-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.                                 

[Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας 

(Δ.Μ.Υ.)] 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53560/5–6–13 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.                                 

[«Υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού 

Συστήματος»] 

 Το Ν. 4795/17-04-2021 (ΦΕΚ 62/Α/2021) [Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου 

Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια 

διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα  πρόσκληση  ισχύουν  οι  σχετικές περί 
προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

  

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού θα 

πρέπει αυτοί να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας που αφορά η παρούσα σύμβαση. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αναδόχου (άρθρο 75 ν. 

4412/2016), είναι οι κάτωθι: 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής (Υπεύθυνος του έργου) θα πρέπει να κατέχει τα κάτωθι: 
 Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή 

Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με  αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον 

ΔΟΑΤΑΠ. 

  Να διαθέτουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή  επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου δημοσίων φορέων υγείας ή  σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού 

ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Η εμπειρία αυτή θα τεκμηριώνεται με αντίστοιχες συμβάσεις ή 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

 Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου οικονομικών 
για  μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις . 

 Να είναι πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών. 
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 Να μην έχει ο υποψήφιος ή η εταιρεία σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή με 

επιχειρήσεις λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι 

οποίες να συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την 1η ΥΠΕ, τα Κέντρα Υγείας, τις Μονάδες 

Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητας της κάτι που θα αποδεικνύεται από 

σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος.  
 Τίτλο πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών  (CIA/CFSA/CCSA/CISA). 

 Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως σε ισχύ. 

 Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Να έχουν άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Επιπρόσθετα 

 Η ομάδα έργου θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα ακόμα Εσωτερικό Ελεγκτή 

πιστοποιημένο και ενταγμένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών με αποδεδειγμένη 
τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο δημόσιων φορέων 

υγείας. 

 

  

 4. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  
Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική 

προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται: 
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), θα 

αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ειδικότερα στον Εξωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφονται: 

Α) Ο Α/Α της παρούσας πρόσκλησης ήτοι: Α/Α 53/2021 και  η ένδειξη (τίτλος πρόσκλησης): 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ» 

Β) ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου (Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»), 

Γ) η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

Δ) τα στοιχεία του αποστολέα. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο 
(2) αντίτυπα.  Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 
Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των προσφορών θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και 
μόνο, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να 

αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της 

καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που 
θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από την 

παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Οι συμμετέχουσες  εταιρείες  με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να 

αποστείλουν: 

 Όλα  τα έγγραφα και δικαιολογητικά, άδειες, πιστοποιητικά,  βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

 Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του 

Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα 

πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να 

δηλώνεται ότι :  

• Μέχρι και 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.  

• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – 

Ασφαλιστική Νομοθεσία).  

• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα.  
• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  

• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  

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

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.  

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 
επιλεγούν.  

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν 

από τον μειοδότη να προσκομισθούν  στο «ΛΑΪΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με την περί 

προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
  Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  

 Το ποσοστό του Φ.Π.Α στο οποίο υπόκειται η υπηρεσία  ή  το  υλικό. 

- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν 

απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  
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- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση 

νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την 
αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας και των 
υλικών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας 

καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
υπάρχει η υπηρεσία ή το υλικό καταχωρημένα στο παρατηρητήριο τιμών τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.  
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 

την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη  

 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να  γίνει  η  
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την  σχετική ειδοποίηση που του  

αποστέλλεται υποβάλλει  σε φάκελο  με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» τα 

παρακάτω  δικαιολογητικά (αποδεικτικά  μέσα): 

1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην     

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 

προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 
προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε 

περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο υποβάλλουν:  

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε. 

 Ο  Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για την 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το 

ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά 

πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

4. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 
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6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 

εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού στον Ανάδοχο (οριστικός ανάδοχος), η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, 

το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.  

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 

Φ.Π.Α στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα 

έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.  

 

 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί η προμήθεια/ανάθεση υπηρεσίας, το Νοσοκομείο 

αποστέλλει σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία 

επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  

Η σύμβαση θα συνταχθεί  σε τρία όμοια  πρωτότυπα. Δύο θα λάβει η Αναθέτουσα Αρχή και 
ένα ο Ανάδοχος. 
ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα και πριν την 

υπογραφή), να προσκομίσει στο Νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία 

θα καλύπτει ποσοστό 4% της συνολικής κατακυρωθείσας συμβατικής αξίας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο μήνες από το χρόνο  ισχύος  της  προς υπογραφή 

σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί,  μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με 

οριζόμενα στον Ν. 4281/2014. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε 

περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα 

τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σε δώδεκα  ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά την 

κατάθεση  πρωτοκόλλου παραλαβής   των παρεχόμενων  υπηρεσιών  από την ορισθείσα   

Επιτροπή Παραλαβής. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, με έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα 



ΑΔΑ: 64ΡΩ4690Ω8-Ι6Ρ



14 

 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και 

αποδίδονται αρμοδίως.  
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τ. Α’).  

 Εισφορά υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,07% (N.4013/11 άρθρο 4 § 3 όπως τροποποιήθηκε με    Ν. 

4605/2019 A’ 52/1-4-2019  άρθρο 44) 

 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  

 Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ  επί του χαρτοσήμου κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

 Υπέρ Ψυχικής Υγείας : 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.,   

Ν. 3580/07 άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07),  ΚΥΑ ΔΥ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 

Β΄/24-3-2009. 

 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) : 0,06 % (άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν. 4412/2016)  

 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 
969/22-3-2017)   

 Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ  επί του χαρτοσήμου κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, 

άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 969/22-3-2017)   

 

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας 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.  

 
 
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο 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.-  
 

 

                                                                                            Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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