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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Βεροίας» πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 
«Διαμόρφωσης Συστήματός διαδικασιών για τη δημιουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη 
Βελτιστοποίηση των διαδικασιών» προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 9.920,00 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, (οικονομική και τεχνική 
προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

 Η τεχνική προσφορά θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τη σχετική τεχνική έκθεση πιστοποιητικά και 
δικαιολογητικά.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα χρόνο (1) από την υπογραφή της.
  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.
 Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Προέδρου του Νομικού Προσώπου Κ.Α.Π.Α του Δ. Βέροιας 

μετά την αξιολόγηση της προσφοράς. 
 Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του 
άρθρου 74 του Ν.4412/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο ή  Υπεύθυνη δήλωση 
εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του 
Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε 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: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
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διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους.  Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 
 Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
-  αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο 
τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.

3.Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής.

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

5. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζει 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Το 
εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του. 





Τρόπος υποβολής - Περιεχόμενο Προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει 
απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και την ένδειξη:
«Διαμόρφωση Συστήματός διαδικασιών για τη δημιουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη 
Βελτιστοποίηση των διαδικασιών»
Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους:
1ος«Δικαιολογιτικά συμμέτοχης - Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από τη 
πρόσκληση και τη σχετική τεχνική έκθεση πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.
2ος « Οικονομική Προσφορά » ο οποίος θα περιλαμβάνει το έντυπό Οικονομικής Προσφοράς από την σχετική 
τεχνική έκθεση.
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω δαπάνη μέχρι την Τρίτη 01 Μαρτίου του 
2022  στα γραφεία μας, Θ. Ζωγιοπούλου 5 Βέροια, 4ος όροφος.  

Συν.: Τεχνική Έκθεση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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Προϋπολογισμού € 8.000,00 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική Εκεθση - περιγραφή
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
4. Εντυπο οικονομικής προσφοράς
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και δ. τ. 
«ΚΑΠΑ» Βέροια 17 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για σκοπούς πληρέστερης κατανόησης των όρων που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα Τεχνική Έκθεση, κρίνεται σκόπιμη η 
διατύπωση των πιο κάτω εννοιών.

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Ετήσια Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου». Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση την κείμενη νομοθεσία «Νόμος 4795/2021 Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις 

Βέροια: 17 Δεκεμβρίου 2021





για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση(ΦΕΚ A' 62/17-04-2021))» οφείλουν να εφαρμόζουν 
σύστημα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. 
Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη 
λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα, καθώς και η εγκαθίδρυση του θεσμού του 
Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να ενισχυθούν οι µμηχανισμοί λογοδοσίας και 
ακεραιότητας στους φορείς του δημόσιου τομέα συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων τους βάσει των αρχών της 
καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις προβλέψεις του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133).

Το νομικό πρόσωπο ΚΑΠΑ Δ.Βέροιας, προς διασφάλιση την αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, την 
πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και για την ενδυνάμωση και την αποτελεσματική 
λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού ελέγχου αναθέτει την υπηρεσία υποστήριξης της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου σε πιστοποιημένους επαγγελματίες-εμπειρογνώμονες µε τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υφίστανται στο 
ανθρώπινο δυναμικό του φορέα.

Εσωτερικός έλεγχος (internal audit), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 το ν. 4795/2021,  είναι η µια ανεξάρτητη, 
αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις 
λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους, υιοθετώντας µια 
συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Οι μεθοδολογίες αυτές στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη 
λειτουργία του, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ελέγχου.

Εσωτερικός Έλεγχος λειτουργεί στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των αρχών του Κώδικα 
Ηθικής - Δεοντολογίας, όπως διατυπώνονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική -συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία παρέχει 
διαβεβαίωση περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα.

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control), όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 το ν. 3496/2006, 
είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής 
δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου (internal audit), που έχει εφαρμόσει η 
Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του με αποδοτικό, 
αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις πολιτικές 
της Διοίκησης, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και πόρους του φορέα, μέσω πιστοποίησης της πληρότητας και 
ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές και 
διαχειριστικές πληροφορίες.

Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 4 και 5  του Ν.  4795/2021 ορίζεται ότι Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το 
πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και των δικλίδων ελέγχου που υιοθετεί ο φορέας και είναι 
σχεδιασμένο για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση στον φορέα για την επίτευξη των στόχων του σχετικά µε την:
α) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών, 
β) αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών,
γ) συμμόρφωση µε τους νόμους, τους κανονισμούς κα τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, τo 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. (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 
(Institute of Internal Auditors - Ι.Ι.Α.). Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται σε ένα οργανωμένο πλέγμα 
λειτουργιών και διαδικασιών, το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα διακυβέρνησης, τη δια4χείριση κινδύνων, το 
κανονιστικό πλαίσιο, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις εντολές, καθώς και τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.
Οι ΟΤΑ υποχρεούνται στην πλήρη καταγραφή και συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε όλες τις 
λειτουργίες και τις δράσεις τους.

Μηχανισμοί Ελέγχου – Δικλείδες (control) είναι οποιαδήποτε πράξη – επαρκής ενέργεια επιτελείται από τη 
Διοίκηση, το Συμβούλιο και άλλα όργανα για να διαχειριστούν τον κίνδυνο και να αυξήσουν την πιθανότητα 
επίτευξης των προσδιορισμένων αντικειμενικών σκοπών και στόχων.





Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών (ExternalServiceProvider) είναι ένα άτομο ή μια εταιρεία, εκτός 
οργανισμού, που διαθέτει τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και την αντίστοιχη εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα.

Κίνδυνος (Risk) είναι το ενδεχόμενο να συμβεί ένα γεγονός το οποίο θα έχει αρνητική επίδραση στην επίτευξη 
των αντικειμενικών σκοπών. Ο κίνδυνος υπολογίζεται ως προς την επίπτωσή του και την πιθανότητα επέλευσής του.

Ενδογενής κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει, πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο για τον περιορισμό του, όταν 
απουσιάζει η οποιαδήποτε δικλείδα ασφαλείας.

Υπολειμματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που παραμένει μετά τη λήψη μέτρων (μείωση επιπτώσεων και 
πιθανότητας εμφάνισης ενός ανεπιθύμητου γεγονότος) από τη Διοίκηση.

Αποδεκτός κίνδυνοςείναι εκείνος ο οποίος αξιολογείται ως χαμηλός και θεωρείται από τη Διοίκηση ότι δεν 
αποτελεί απειλή, ώστε να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του.

Αξιολόγηση κινδύνων (RiskAssessment)Αφορά τον προσδιορισμό όλων των πιθανών οντοτήτων - λειτουργιών 
στο εσωτερικό του οργανισμού που συνιστούν το «Περιβάλλον Ελέγχου» και σε δεύτερη φάση περιλαμβάνει την 
καταγραφή όλων των ενδεχομένων κινδύνων που σχετίζονται με το εν λόγω περιβάλλον, ώστε τελικά να τεθούν 
προτεραιότητες ως προς την σημασία των κινδύνων. Ο κάθε κίνδυνος προσδιορίζεται με βάσει δύο παράγοντες, την 
«Πιθανότητα Επέλευσης» και την «Σημαντικότητα Επίπτωσης».

Ετήσιο πλάνο ελέγχου (annualauditplan) καταρτίζεται πρόγραμμα ελέγχου με βάση την εκτίμηση κινδύνων 
(riskassessment) που έχει προηγηθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας του εσωτερικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού.

Ελεγκτικό σύμπαν περιλαμβάνει όλες τις περιοχές κινδύνου που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 
ελέγχου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός καταλόγου των πιθανών ελεγκτικών έργων που θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν.

Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο ρόλος ενός ατόμου υπεύθυνου για την αποτελεσματική λειτουργία 
του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου και τα υποχρεωτικά στοιχεία του Διεθνούς 
Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής.

Κανονισμός λειτουργίας (Charter) εσωτερικού ελέγχου είναι ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο καθορίζει τον 
σκοπό, την δικαιοδοσία και την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου. O κανονισμός λειτουργίας α) καθιερώνει τη θέση 
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου εντός του οργανισμού β) εξουσιοδοτεί την πρόσβαση σε αρχεία, το προσωπικό 
και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των έργων και γ) καθορίζει το εύρος των 
δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου.

Διαχείριση Κινδύνων (RiskManagement)είναι η διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης και 
ελέγχου ενδεχομένων δυσμενών γεγονότων ή καταστάσεων, η οποία παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επίτευξη 
των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού.

Διαδικασία είναι μια αυστηρά προκαθορισμένη αλληλουχία ενεργειών, η οποία πρέπει να ακολουθείται ώστε να 
επιτελεσθεί ορθά μία εργασία.

Διακυβέρνηση (Governance)είναι ο συνδιασμός των διαδικασιών και των δομών που εφαρμόζονται από τη 
διοίκηση του φορέα, προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση, διεύθυνση, διαχείριση και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων του οργανισμού με την προοπτική της επίτευξης των στόχων του.

Προσθέτω αξία – Προστιθέμενη αξία  (AddValue)Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει αξία στον οργανισμό όταν 
παρέχειμία αντικειμενική και σχετική διαβεβαίωση και συνεισφέρει στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της 
διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου.

Κώδικας Ηθικής – Δεοντολογίαςείναι οι αρχές που οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εφαρμόζουν, ώστε να 
προάγεται η κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα. Εδραιώνει την εμπιστοσύνη ως προς την αντικειμενικότητα 
διαβεβαίωσης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Οι 
αρχές του κώδικα Ηθικής είναι η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα, η εμπιστευτικότητα και η επάρκεια σε γνώσεις – 
δεξιότητες – εμπειρίες.





Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα σύνολο απαιτήσεων, 
υποχρεωτικού χαρακτήρα, που βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχές.

Είναι Δηλώσεις θεμελιωδών απαιτήσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού Ελέγχου και για την 
αξιολόγηση της απόδοσή του, που είναι διεθνώς εφαρμόσιμα σε επίπεδο οργανισμού και σε ατομικό επίπεδο. Είναι 
ερμηνείες, που αποσαφηνίζουν όρους και έννοιες που περιλαμβάνονται στα Πρότυπα.

Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών ασχολούνται με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων που 
εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο ενώ τα Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών εσωτερικού 
ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο Υπηρεσιών
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο μας από 

εξωτερικό σύμβουλο (Πάροχο Εξωτερικών Υπηρεσιών) για:
 Την καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 Την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης,
 Επιβεβαίωση προς τη Διοίκηση για την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών οι οποίες έχουν υιοθετηθεί, ως 

προς την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
 Την από κοινού (co-sourcing) διενέργεια εσωτερικών ελέγχων,
 Την παροχή θεωρητικής και πρακτικής (on-the-job) εκπαίδευσης για την μετάδοση γνώσης και εμπειρίας. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι μια πρόσφατη για την τοπική αυτοδιοίκηση διαδικασία που συνίσταται σε επισκόπηση της 
διαχείρισης όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με 
σκοπό να εντοπισθούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να εκθέσουν την επιχείρηση  σε κινδύνους και να 
επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά δεδομένα και την κοινωνική παροχή της.Οι υπηρεσίες του προσφέρουν 
διασφάλιση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ελέγχου (controls) και την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και τον εμποδίζουν να επιτύχει τους σκοπούς του και εν τέλει να 
προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες, παραμένοντας παράλληλα εντός των δημοσιονομικών στόχων και 
περιορισμών.

Έτσι:
 Θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία όλων των υπηρεσιών της 

επιχείρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί και επικαιροποιηθεί μέσω της διενέργειας εσωτερικών 
ελέγχων

 Θα εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες, προλαμβάνοντας το ενδεχόμενο να συμβούν γεγονότα (κίνδυνοι) που ελλοχεύουν 
σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης  με αρνητική επίδραση στην επίτευξη των αντικειμενικών της 
σκοπών, αντιμετωπίζοντας πιθανά προβλήματα προτού αυτά εξελιχθούν σε κρίσεις

 Θα εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων τους.
 Θα προωθηθεί η διαφάνεια, η νομιμότητα και η εξάλειψη πιθανής διαφθοράς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σκοπός:
 Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία διαδικασία που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης, όχι απευθείας των 

αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να εντοπιστούν λάθη και 
παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά δεδομένα και την κοινωνική παροχή της 
Επιχείρησης. 

Οι υπηρεσίες του προσφέρουν διασφάλιση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ελέγχου 
(controls) και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την Επιχείρηση και την εμποδίζουν να επιτύχει τους 
σκοπούς της και εν τέλει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, παραμένοντας παράλληλα εντός των 
δημοσιονομικών στόχων και περιορισμών. 

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να εφαρμοσθούν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στις οποίες να 
περιλαμβάνεται: 

 Καταγραφή σε συνεργασία με τους υπαλλήλους των διαδικασιών λειτουργίας της Επιχείρησης στο σύνολο τους. 
 Καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχο του υφιστάμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 
 Ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των προϊσταμένων των υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διασφαλίζοντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που εντοπίζουν και αποτρέπουν λάθη – παραλείψεις. 
 Επισημάνσεις των θεμάτων που το Νομικό πρόσωπο πρέπει να βελτιώσει, ώστε να αποφεύγονται λάθη που θα 

μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά σ’ αυτό.





 Αντικείμενο της υπηρεσίας
Αντικείμενο της παρούσας  υπηρεσίας είναι: 
1. Εξασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών και δεδομένων που απεικονίζονται στους 

λογαριασμούς, τα βιβλία, τα έντυπα και τις καταστάσεις των υπηρεσιών της Επιχείρησης. 
2. Αξιολόγηση των υφιστάμενων και των προτεινόμενων διαδικασιών. 
3. Καθορισμός οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων.
4.Αναθεώρηση των εφαρμοσμένων διαδικασιών για συμμόρφωση στους ισχύοντες νόμους και προς διευκόλυνση της 

λειτουργικότητας των υπηρεσιών. 
5. Αναθεώρηση συμβάσεων, συμβολαίων κλπ. για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. 
6. Υποβοήθηση των υπηρεσιών του Νομικού προσώπου στην αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων-προβλημάτων 

προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις. Επιπροσθέτως, η διαδικασία θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στην 
Επιχείρηση για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων. 

7. Την παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης για την μετάδοση της γνώσης και εμπειρίας. 
Μεθοδολογική Προσέγγιση για την Υλοποίηση των Υπηρεσιών 
H προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση θα πρέπει να είναι πλήρως συμμορφωμένη με τα Διεθνή Πρότυπα και θα 

πρέπει περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την υλοποίηση του αντικειμένου της εργασίας, όπως αυτό 
περιγράφεται ανωτέρω και διακρίνεται στα κάτωθι στάδια, το περιεχόμενο των οποίων παρουσιάζεται ακολούθως. 

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας μέσω της βελτιστοποίησης των 
διαδικασιών και αν χρειάζεται στον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των δραστηριοτήτων. 

Θα συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και θα γίνει επισκόπηση με τις υπάρχουσες πολιτικές, διαδικασίες, 
συστήματα και πρακτικές που έχουν εισαχθεί και ακολουθούνται στην καθημερινή λειτουργία του Νομικού 
προσώπου με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος αυτού. 

Θα γίνει ανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν με στόχο τον εντοπισμό των σημείων ελέγχου που έχουν εισαχθεί 
στις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας του.

Θα χρησιμοποιηθούν οι εκθέσεις ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών αλλά και ευρήματα προηγούμενων εσωτερικών 
ελέγχων εφόσον υπάρχουν προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου. 

Τα ευρήματα θα αξιολογούνται ώστε να προσθέτουν αξία και να αποτελούν ευκαιρίες για βελτίωση των διαδικασιών. 
 
Στάδια παρεχόμενων υπηρεσιών 

1ο ΣΤΑΔΙΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISKASSESSMENT) (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Ε.Ε.) –ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 
Στο στάδιο αυτό θα γίνει αξιολόγηση των κινδύνων που διαχειρίζεται το Νομικό πρόσωπο (RiskAssessment) μέσω 

των κάτωθι βημάτων:
 Διενέργεια συναντήσεων-συνεντεύξεων με τα αρμόδια στελέχη του Νομικού προσώπου (Διευθυντής, Υπεύθυνοι 

Τμημάτων & Γραφείων) σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του, για τη συλλογή πληροφοριών με σκοπό την 
κατανόηση των στόχων και των κινδύνων που αντιμετωπίζει. 

 Καταγραφή εφαρμοζόμενων διαδικασιών
 Ορισμός πεδίου ελέγχου και εντοπισμός όλων των ελεγχόμενων μονάδων του Νομικού προσώπου που μπορεί να 

είναι λειτουργίες, διαδικασίες, υπηρεσίες, τμήματα, εκτελούμενα έργα και πληροφοριακά συστήματα. 
 Χαρτογράφηση Κινδύνων
 Αξιολόγηση των ενδογενών κινδύνων κάθε ελεγχόμενης περιοχής, βάσει κριτηρίων επίπτωσης και πιθανότητας και 

υπολογισμός του υπολειμματικού κινδύνου. 
 Συσχέτιση κινδύνων με επιδιωκόμενους στόχους, μέτρηση κινδύνων και ιεράρχησή τους. 
 Τρόπος αντιμετώπισης των κινδύνων. 
 Στο στάδιο αυτό θα καλυφθούν τα πέντε συστατικά (περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνων, σημεία ελέγχου – 

διαδικασίες, πληροφόρηση & επικοινωνία, παρακολούθηση) ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου: 

Περιβάλλον ελέγχου 
Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη ,με σκοπό την αξιολόγηση του περιβάλλοντος 

λειτουργίας. Θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, check-lists και αναλυτικά προγράμματα ελέγχου 
που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μη αναγνώρισης 
σχετικών κινδύνων ή δικλείδων ασφαλείας, κινδύνους που διατρέχουν οι ελεγκτές που βασίζουν την εργασία τους σε 
ερωτηματολόγια και μόνο. 

Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό θα εξετασθούν: 
 Αν το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης είναι σύννομο και εξασφαλίζει την έγκαιρη και ακριβή γνωστοποίηση όλων 

των σημαντικών θεμάτων που αφορούν το Νομικό πρόσωπο. 





 Τους επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας (ως προς τη συμφωνία τους με τις βέλτιστες πρακτικές). 
 Τα οργανογράμματα και τις γραμμές επικοινωνίας. 
 Τα όρια ευθύνης και δικαιοδοσίας των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης.
 Τις πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, τον κώδικα δεοντολογίας και τις περιγραφές θέσεων και 

αρμοδιοτήτων. 
 Την επάρκεια του συστήματος παραγωγής των απαραίτητων στοιχείων και τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο 

και τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού στα πλαίσια της στρατηγικής και τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται σε περίπτωση αποκλίσεων. 

Αναλυτικότερα: 
Στα πλαίσια της ελεγκτικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση των διαδικασιών – εργασιών που 

ακολουθούνται σήμερα στο σύνολο των υπηρεσιών του Νομικού προσώπου, με σκοπό την αξιολόγηση των 
υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας και την εύρεση των προβλημάτων που εμποδίζουν να επιτύχει τους αντικειμενικούς 
της σκοπούς. Προμήθειες (προγράμματα προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, έρευνα αγοράς, ανάθεση 
προμηθειών, διαγωνισμοί). 

Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων 
Σε αυτό το στάδιο θα διενεργηθούν συνεντεύξεις/ brains torming sessions με τα αρμόδια στελέχη του Νομικού 

προσώπου προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις τους σχετικά με: 
• τους βασικούς στόχους της Επιχείρησης, 
• τους σημαντικότερους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τους στόχους αυτούς, 
• τη στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων και τη γενικότερη κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων. 
 Στο στάδιο αυτό θα καλυφθούν λεπτομερώς: 
 Ο ρόλος της Διοίκησης στα πλαίσια της διαχείρισης των κινδύνων. 
 Οι μηχανισμοί προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου και διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία 

του. 
 Αξιολόγηση Ελεγκτικών Μηχανισμών και Δικλείδων Ασφαλείας του συνόλου των εργασιών – διαδικασιών που 

εφαρμόζονται σήμερα 
Στο στάδιο αυτό θα αξιολογηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες του 

Νομικού Προσώπου . Για όλες τις υπηρεσίες θα εξεταστούν οι πρόσφατα αναπτυγμένες πολιτικές και διαδικασίες 
που έχουν υιοθετηθεί για την κάλυψη των σχετικών με κάθε μονάδα κινδύνων. 

Για το σκοπό αυτό θα παραληφθούν για κάθε υπηρεσία όλα τα εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών, ενώ παράλληλα 
θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με όλα τα αρμόδια στελέχη κάθε υπηρεσίας έτσι ώστε να κατανοηθούν από τον 
ανάδοχο πλήρως τα σημεία ελέγχου που έχουν εισαχθεί για κάθε υπηρεσία. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν 
έλεγχοι επιβεβαίωσης (walkthroughtests) ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί όπως έχει περιγραφεί και 
εμφανίζεται στις σχετικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, θα γίνει εξέταση:

 • της μορφής των υφιστάμενων διαδικασιών, 
• της διαδικασίας σχεδιασμού των διαδικασιών λειτουργίας, 
• της διαδικασίας ανανέωσης των ανωτέρω εγχειριδίων. 
 Θα καταγραφούν ελλείψεις / αδυναμίες αναφορικά με τους εγκεκριμένους κανονισμούς και τις διαδικασίες, τους 

μηχανισμούς αναθεώρησης των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώνονται, καθώς και 
αδυναμίες αναφορικά με θέματα διαχωρισμού αρμοδιοτήτων όπως σύγκρουση αρμοδιοτήτων, διττός έλεγχος όλων 
των λειτουργιών, διαχωρισμός διαχείρισης από τις λειτουργίες λογιστικοποίησης και ελέγχου. 

 
2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Το στάδιο αυτό θα περιλαμβάνει την παράδοση σχεδίου-εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου που θα αποτελείτε από δύο 

μέρη: 
Α’ Μέρος εγχειριδίου: 
Το πρώτος μέρος του εγχειριδίου Ε.Ε. θα περιλαμβάνει ένα υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα έχει καταρτισθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα και Οδηγίες του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ). 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι απαραίτητος διότι αποτελεί το επίσημο έγγραφο το οποίο 
(ενδεικτικά): 

 Καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες, τη δικαιοδοσία και το πεδίο αρμοδιότητας της λειτουργίας του εσωτερικού 
ελέγχου. 

 Καθορίζει τη θέση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου εντός της Επιχείρησης. 
 Καθορίζει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 
 Ορίζει το επιχειρησιακό πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου. 
 Παρέχει εξουσιοδότηση για την πρόσβαση σε αρχεία, προσωπικό, τους φυσικούς πόρους και στα στοιχεία με την 

εκτέλεση των εργασιών και των αρμοδιοτήτων της Επιχείρησης. 





 Β’ Μέρος εγχειριδίου: 
Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου θα αποτελεί τον κατευθυντήριο οδηγό για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του 

ελεγκτικού έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 
Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής : 
 Γενική Περιγραφή Βημάτων Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου 
 Μεθοδολογία Δειγματοληψίας (Στατιστική Δειγματοληψία ή Δειγματοληψία κατά την κρίση του ελεγκτή-κριτική 

προσέγγιση) 
 Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου ανά Διεύθυνση, Τμήμα, Γραφείο και δραστηριότητα όπου θα περιγράφονται 

λεπτομερώς : 
α) οι ελεγκτικές ενέργειες (αναλυτική περιγραφή βημάτων ελέγχου και συσχέτιση με τους υποκείμενους κινδύνους για 

την κάθε ελεγχόμενη περιοχή ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα και να καλυφθούν οι απαραίτητοι 
ελεγκτικοί στόχοι) 

β) οι στόχοι της κάθε ελεγκτικής ενέργειας 
γ) ο τρόπος δειγματοληψίας 
δ) τα εργαλεία ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν 
ε) και την απαραίτητη επιβεβαίωση που θα πρέπει να ληφθεί 
 Μεθοδολογία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα κατάρτισης μίας ολοκληρωμένης έκθεσης ελέγχου. 
 Μέθοδοι παρακολούθησης των διορθωτικών ενεργειών - υλοποίησης προτάσεων. 

3ο ΣΤΑΔΙΟ : Επισκόπηση  και αξιολόγηση επάρκειας των υπαρχουσών διαδικασιών του νομικού προσώπου
Ο ανάδοχος θα προβεί σε επισκόπηση των διαδικασιών που τηρούνται στα τμήματα του Νομικού Προσώπου ,έτσι 

ώστε να επισημανθούν θέματα προς βελτίωση και να αποφευχθούν λάθη που θα μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά 
στην οικονομική κατάσταση του.

4ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους που θα υποδειχθούν από το Νομικό πρόσωπο, προκειμένου να 

αποκτήσουν την επαρκή γνώση για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι εκπαιδευτικές ώρες θα 
εξαρτηθούν από τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του Νομικού προσώπου και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Η διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

Για το παραδοτέο 1ου σταδίου πέντε  μήνες
Για το παραδοτέο 2ου σταδίου   τρεις μήνες 
Για το παραδοτέο 3ου + 4ου σταδίου τέσσερις μήνες

Βέροια 17.12.2021

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                             Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ                           ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ





Υπηρεσία : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και δ. τ. 
«ΚΑΠΑ» Βέροια 17 Δεκεμβρίου 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 – Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, 

βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεσθεί η υπηρεσία σε συνδιασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.
Εφεξής, ως «Αναθέτουσα Αρχή» ορίζεται το Νομικό Πρόσωπο Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέροιας και ώς 

«Πάροχος Υπηρεσίας ή Ανάδοχος», ο Οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί με Δημόσια Σύμβαση η 
παρούσα παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 2 – Ισχύουσες διατάξεις
Για την διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας και την 

εκτέλεσή της, ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις:
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τις διατάξεις του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17-04-2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, 

Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική 
αυτοδιοίκηση»

 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - περί εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου» και ιδιαίτερα του άρθρου 168.

 Τις διατάξεις του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/27.09.2012) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων 
δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» άρθρο 1, παρ.3 περί σύστασης μονάδων εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 3 – Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά επί συνόλου τιμής, 
εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της υπηρεσίας. Τα τεύχη που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας 
είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

 Ο Προϋπολογισμός
 Η Τεχνική Έκθεση
 Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου

Άρθρο 4 – Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο τμηματικά, σύμφωνα με τα στάδια 

υλοποίησης που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμού, μετά την παραλαβή των 
υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στο Τμήμα Λογιστηρίου και την 
κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δαπάνη (Ν.4583/18)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε διάστημα 60 ημερών, κατόπιν θεώρησης του σχετικού εντάλματος 
από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20/ήμερο του ημερολογιακού έτους, 
τότε τα σχετικά τιμολόγια λόγω λήξης του οικονομικού έτους θα εξοφλούνται το επόμενο οικονομικό έτος, μετά την 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης του επόμενου οικονομικού έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Κ.Α. 02.00.6117.019 «αμοιβές εσωτερικού ελέγχου» του 

νομικού προσώπου  του έτους 2022.





Άρθρο 5 - Ποινικές ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατό να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν είναι απαραίτητη.
Άρθρο 7 – Φόροι – τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο ΦΠΑ 
βαρύνει το Νομικό Πρόσωπο.
Άρθρο 8 – Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση – Έκπτωση αναδόχου

Εάν τα παραδοτέα δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 
στον Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9 - Απόρρητο και Εχεμύθεια

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόρρητα έναντι οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, τα 
γεγονότα, τις πληροφορίες, τις γνώσεις, τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία τα οποία του έχουν ανακοινωθεί ως εμπιστευτικά 
και δεσμεύεται από την υποχρέωση αυτή και μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων του.

Ο ανάδοχος επιβάλλει την τήρηση του απορρήτου στους υπαλλήλους του, στους συνεργάτες του και στους 
ενδεχόμενους υπεργολάβους.
Άρθρο 10 – Υπογραφή Σύμβασης –Ανάθεση - Εκτέλεση

Η Σύμβαση, θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016.
Η τιμή προσφοράς του Αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών υπηρεσιών.
Άρθρο 11 – Παραλαβή και Παρακολούθηση

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης θα γίνουν στην έδρα και στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου  
και τα παραδοτέα θα πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες  προθεσμίες.

Η επίβλεψη της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που συνέταξε την μελέτη.
Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας θα συνταχθεί σχετικό έγγραφο από την αρμόδια Επιτροπή που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12 - Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να γίνουν με βάσει το έντυπο «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», που 
επισυνάπτεται στην παρούσα.

Δεκτές γίνονται οι προσφορές, μόνο στην περίπτωση που πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και 
αφορούν το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό μελέτης.
Άρθρο 13 - Κριτήρια επιλογής

Για να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το Νομικό Πρόσωπο , ο Οικονομικός 
Φορέας που επιθυμεί να αναλάβει την εργασία, οφείλει να έχει Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα:

 Να διαθέτει επαρκή επιστημονικό προσωπικό το οποίο να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και 
έγκαιρα στις απαιτήσεις της μελέτης, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία μας να εκτελεί απρόσκοπτα το έργο 
της.
Η ανωτέρω επάρκεια θα προκύπτει με δήλωση – βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία 
επίσης θα αναφέρεται αναλυτικά και η ομάδα έργου

 Ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας έργου να  είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής –Certified Internal 
Auditor ή CertifiedInternalControlsAuditor (πιστοποίηση CIAή CICA) με εμπειρία στο Risk Management.
Για τις ανωτέρω πιστοποιήσεις θα πρέπει να προσκομισθούν αντίγραφα, που θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (Ν. 4412/16, άρθρ. 80, παρ.10)

 Ο ανάδοχος να έχει εγκαταστήσει και να εφαρμόζει σύστημα ISO 9001:2015 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που 
παρέχει και σύστημα ISO 27001:2013 για σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Για τα ανωτέρω θα πρέπει 
να προσκομισθούν ευανάγνωστα αντίγραφα αρχικώς επικυρωμένα από δικηγόρο.

Βέροια 17. 12. 2021

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        Ο Δ/ΝΤΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ                               ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ





Υπηρεσία : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και δ. τ. 
«ΚΑΠΑ» Βέροια 17 Δεκεμβρίου 2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Υπηρεσία Ποσότητα Κόστος

1 Παραδοτέο Σταδίου 1 :Χαρτογράφηση Κινδύνων 1 4.000,00

2. Παραδοτέο Σταδίου 2 : Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου 1 3.000,00

3. Παραδοτέο Σταδίου 3+ 4: Πορίσματα επισκόπησης + Σεμινάρια 1 1.000,00

 Σύνολο 3 8.000,00
 ΦΠΑ 24% 1.920,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.920,00 €

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ άνευ ΦΠΑ ή  9.920,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6117.019 «αμοιβές εσωτερικού ελέγχου» του 
νομικού προσώπου του προϋπολογισμού έτους 2022.

Βέροια 17.12.2021

        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                      Ο Δ/ΝΤΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΙΔΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ                          ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ





Υπηρεσία : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και δ. τ. 
«ΚΑΠΑ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Υπηρεσία Ποσότητα Κόστος

1 Παραδοτέο Σταδίου 1 :Χαρτογράφηση Κινδύνων 1

2. Παραδοτέο Σταδίου 2 : Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου 1

3. Παραδοτέο Σταδίου 3+ 4: Πορίσματα επισκόπησης + Σεμινάρια 1

 Σύνολο 3
 ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €

Ολογράφως: ………………….(………..) άνευ Φ.Π.Α, ………................(…………..) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α Α

Ημερομηνία ….. / …. / 2022

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)




