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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
4ε .ΞΔ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ                                      
       

ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ  09-08-2021 
Ρκήκα:    Οηθνλνκηθνχ  

Γξαθείν:  Πξνκεζεηψλ 

Ξιεξνθ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Ραρ.Γ/λζε:  25εο Μαΐνπ 152  

Ρειέθωλν:  2553350329 
Φαμ: 2553350330 

E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΑΟ. 6093/2021 

 
ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ 
ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ   ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ, ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ 

ΓΝ (2) ΔΡΥΛ,  ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ  30.000,00€ ΚΔ 
Φ.Ξ.Α. ΘΑΗ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

AΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔ ΚΝΛΑΓΗΘΝ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΡΖΛ ΡΗΚΖ. 
 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Υακειφηεξε ηηκή   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ηκεξνκελία:  31ε Απγνχζηνπ 2021  

εκέξα  Σξίηε θη ψξα 10:00 π.κ.   

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ηκεξνκελία:  30ε Απγνχζηνπ 2021  
εκέξα  Γεπηέξα  θη ψξα 14:30κ.κ.   

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  (Γξαθείν πξνκεζεηψλ) 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  (CPV 

79210000-9), γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

 
30.000,00€  κε ΦΠΑ  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 
Γχν (2) έηε   

ΚΡΑΣΗΔΙ  
Η ηηκή ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο 

ΓΔΜΔΤΗ ΑΓΑ:Φ5Κ4690Β9-657 

 

ΡΝ  ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

 
      Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

  

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 97Γ64690Β9-5ΚΟ
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1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α‟/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α‟/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ 
Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α‟/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α‟/09-02-2007), πεξί Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν „Πξφγξακκα Γηαχγεηα‟ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α‟/ 08-08-2016), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4600/2019 (ΦΔΚ 43/η.Α΄/9-3-2019), πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ νξγαληζκνχ δεκφζηαο πγείαο, ζχζηαζε εζληθνχ ηλζηηηνχηνπ 
λενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

8. Σελ Θ.6ν /Γ 16ν /14-07-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ  παξνρή 

ππεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο (CPV 79210000-9) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000,00€ πιένλ ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ηηκή. 
9. Σελ Θ.14ν /Γ 17ν /04-08-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο Θ.6ν /Γ 16ν /14-07-2021 απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ  παξνρή ππεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο 

(CPV 79210000-9) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000,00€ πιένλ 
ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ηηκή, σο πξνο:Α) Σελ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ 15.000,00€ πιένλ ΦΠΑ, ζε 30.000,00€ κε ΦΠΑ. Β) Σα 

αληηθείκελα ησλ εξγαζηψλ αλάζεζεο, ηα θξηηήξηα αλάζεζεο, ηα παξαδνηέα θαζψο θαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, ζχµθσλα µε ηελ ππ‟ αξηζµ. Β2α/νηθ. 70504 (ΦΔΚ 3815/Β/ 15-10-
2019) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο “MY-DATA” ε νπνία 

ζα εθαξκφζεη ην Ννζνθνκείν απφ 01-/11-2021 ζχκθσλα κε ην Ν.4174/2013 αξζ. 15A. 
10. Σελ ππ΄αξηζκ. 286 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε αξηζ. πξση. 6072/06-08-2021  θαη 

ΑΓΑ Γεκνζίεπζεο Φ5Κ4690Β9-657. 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π ΔΗ  

 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε Αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  (CPV 

79210000-9), γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

     Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 
ππεξεζηψλ είηε γηα κέξνο απηψλ.  

 
      Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 25 ηνπ Ν.4412/2016, κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Δθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή µε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 
 

      Όζνη  ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην  δηαγσληζκφ, πξέπεη λα απνζηείινπλ ζην Γξαθείν 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο , επηζηνιήο, e-mail, θ.η.ι., ηα 

ΑΔΑ: 97Γ64690Β9-5ΚΟ
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ζηνηρεία ηνπο (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψλνπ, αξηζκ. Μερ. Σειενκνηνηππίαο, e-
mail account.θ.η.ι.).  ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, απηέο 

ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.did-hosp.gr) θαη ζα απνζηέιινληαη ζηα 
e-mail πνπ ζα δεισζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.  

Η παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  www.did-hosp.gr, ηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 
www.et.diavgeia.gov.gr θαη απφ ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

www.eprocurement.gov.gr.  
      Η θα Βαιαζίδνπ Αγγειηθή παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 2553350329, e-mail:  promitheies@1132.syzefxis.gov.gr), φιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θη ψξεο.  

 

 
ΑΟΘΟΝ 1Ν  

ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΦΑΠΔΗΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
 

 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 
ΓΔΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

 30ε Απγνχζηνπ 
εκέξα  Γεπηέξα   

θη ψξα 14:30κ.κ.   

 

31ε Απγνχζηνπ  
εκέξα  Σξίηε  

θη ψξα 10:00 π.κ.   
 

 
Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ 
ΓΔΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

 

 Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Σπρφλ 

απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα  ηεο 
αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

ίδηα εκέξα (φια ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο) φπσο παξαθάησ.  

 

Α’ ΦΑΠΖ – Έιεγρνο  Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο   

   ηε θάζε απηή ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο 

θπξίσο θαθέινπο ησλ  πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο 
ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη 
απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ 

θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία.  Η αξκφδηα Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, 

κνλνγξάθεη θαη ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά 
θχιιν. Δηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο επφκελεο θάζεηο  αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ 
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Καηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξά, ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ.  

 
Β’ ΦΑΠΖ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ  Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

   ε απηφ ην ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέζεζαλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Μνλνγξάθεη θαη 

ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ 
αλά θχιιν θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, βαζκνινγεί ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηέζεζαλ ηερληθά απνδεθηέο πξνζθνξέο. Δηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ 

ηελ επφκελε θάζε  αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο 
φξνπο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Καηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ 

ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζην πξαθηηθφ. 
 

Γ’ ΦΑΠΖ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

http://www.did-hosp.gr/
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http://www.eprocurement.gov.gr/
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   ε απηφ ην ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ 
Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη θαη ειέγρεη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη 

θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν κφλν ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηέζεζαλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο θαη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη ηερληθά απνδεθηή. Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ πξνζθεξφλησλ πνπ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.   
 

    Δάλ ζην Γηαγσληζκφ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα, ηα 
αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, κπνξεί λα αηηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο 
απηήο. 

 
    Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο 

ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 

Ν.4412/2016. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε 
κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ρσξίο λα δεηεζνχλ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 
 

    ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ 

ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν. Έβξνπ. Η 
απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
    Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,  ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ (εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά) θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ.  Η εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχκελνο δελ 
παξαζηάζεθε, κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, κφλν κεηά απφ αίηεζή ηνπ πξνο 

ηελ Τπεξεζία θαη αθνχ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 
 

 
ΑΟΘΟΝ 2Ν  

ΣΟΝΛΝΠ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 

Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη ζηελ δηεχζπλζε : 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  
25εο Μαΐνπ 152 Γηδπκφηεηρν 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  
ηει. 2553350329  

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ην 
αξγφηεξν έσο ηελ 30ε Απγνχζηνπ 2019, εκέξα  Γεπηέξα  θη ψξα 14:30κ.κ., αθνχ πξψηα 

πξσηνθνιιεζνχλ απφ ηελ Γξακκαηεία. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 
 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν  
ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.  

2. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Η πιήξεο επσλπκία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

2.3. Οη ιέμεηο ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ θαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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2.4. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε 
ζηνηρεία –δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο , ηερληθή θη νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  

4. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ελεκεξσηηθά, ηερληθά 
θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  
5. Αληηπξνζθνξέο  θη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 

ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ αλσηέξσ φξν, δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζνχλ ή λα επηθαιεζηνχλ ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ 
ηνπο.  

6. Γίλνληαη  δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ αληί ησλ 
πξσηνηχπσλ,  ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα  ζην Ν. 4250/2014. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηα νπνία 

απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.  
7. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε θαη 

κνλνγξαθή απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Η  πξνζθνξά  ζαο 
δελ πξέπεη λα έρεη  μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

ζαο νπνηνδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή.  

8. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 
9. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε. Η ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 

 
ΑΟΘΟΝ 4ν  

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΞΝ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ζα πεξηέρνληαη ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

1. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΑ ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖΠ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ/ 

εθπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Ν. 4412/2016. 

2.    Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (Δπαγγεικαηηθνχ, Βηνηερληθνχ θ.ι.π.) κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζ‟ απηφ, ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Αξρή. 

3.    Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεύζπλεο Γήιωζεο (ΡΔΓ) ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη 

εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ http://www.did-hosp.gr 

(πξνκήζεηεο - πξνθεξχμεηο). Απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 
Ν. 1599/1986. Ρν ΡΔΓ θαηαηίζεηαη κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπηωζε 

εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016 ην 
νπνίν πξνζηέζεθε  κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/2017. 

 Σν TEΤΓ αθνξά : 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο, φηαλ ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη Ο.Δ., Δ.Δ,ΔΠΔ, ΙΚΔ 
-ην Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα είλαη Α.Δ. 
- ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

http://www.did-hosp.gr/
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Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
78 ηνπ Ν. 4412/2016 (Ά147), ην ΣΔΤΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο 

απηνχο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα δειψλεηαη φηη:  
 απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ 

ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 
 παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017. 
 ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 

 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  
 

 

Ζ κε ππνβνιή ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε κε ζπκπιήξωζε ηεο δήιωζεο 
ζύκθωλα κε ηα δεηνύκελα ζπληζηά ηoλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληα  από ηνλ 

δηαγωληζκό, εθηόο εάλ ζπληξέρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δίλνπλ ην δηθαίωκα παξέθθιηζεο 
ζύκθωλα κε αξ. 73 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 5ν  

ΡΔΣΛΗΘΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη 

Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο” ηνπ Παξαξηήκαηνο  Ι ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο 
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 6ν   
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε. 
Α. Σηκέο 
Η ηηκή ησλ ππεξεζηψλ δίλεηαη  ζε επξψ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 
ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη  
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη 

ΑΔΑ: 97Γ64690Β9-5ΚΟ





7 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζηε παξνχζα δηαθήξπμε.  

 
ΑΟΘΟΝ 7ν   

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 

ΑΟΘΟΝ 8ν  

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ - ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ  

   Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη γηα ηελ ηειηθή 

επηινγή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ ηερληθά 
απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
α. Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

β. Ο αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

    Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηνπ Γηνηθεηή. Η αλαθνίλσζε 
ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα. Απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνκεζεπηή, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί 
ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

    Δάλ ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016.  
 Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, 

φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

 ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. 
ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 
ΑΟΘΟΝ 9ν  

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

9.1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ζα ηζρχεη γηα δχν (2) έηε 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

9.2. H δαπάλε γηα ηελ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ. 

9.3. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. 

9.4. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή ΔΚΑΠΤ ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή 

πξνκήζεηα ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην 
ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα 

απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη 
ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   
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9.5. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηηο 
πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ. 

9.6.   Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο κεηά απφ 

δηαγσληζκφ λένο πξνκεζεπηήο , ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

9.7.   Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην 
γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

9.8.  ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ.    
 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν  
ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ 

απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Καη‟ εμαίξεζε ν αλάδνρνο  δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 
χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 11ν  

ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ 
 

11.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή 

δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ 
ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 
α) ε παξνρή ππεξεζηψλ δελ παξαζρεζεί κε επζχλε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θνξέα. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε 
κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 

απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε 
θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε 

ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο 
ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

11.2.  Δπίζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο: 
Απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, 

εθφζνλ δελ πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 
Απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ πιεξνί 

επαθξηβψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη παξαβηάδεη θαη΄ επαλάιεςε απηέο φπσο απηφ 
πξνθχπηεη χζηεξα απφ ζρεηηθή απηνςία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζσξεπηηθά, κε απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ 

Π.Γ.Ν.Α νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. 
Καηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, θαζψο θαη άιισλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε άιιν 
ζπληεξεηή, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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 Η απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (Γ.) κε βάζε ηελ νπνία ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο 
θαη ε νπνία πξέπεη λα είλαη απνιχησο αηηηνινγεκέλε, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν κε δηαδηθαζία 

 
 

ΑΟΘΟΝ 12ν  

ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
Χο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ Πξνκεζεπηή  φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο 
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

1. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. Πιεκκχξα. 
4. εηζκφο.  

5. Πφιεκνο.  

6. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
7. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή, 
ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην 
θνξέα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 

ΑΟΘΟΝ 13ν  
ΞΙΖΟΥΚΖ  

   Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  ζα γίλεηαη µεηά απφ θάζε ηµεµαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

     H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

      Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε 

ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.  

      Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκα-

ηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο 

ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

    ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  θαζπζηεξήζεη απφ ην Ννζνθνκείν  εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Ννζνθνκείν  θαζίζηαηαη 
ππεξήκεξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη 

φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

 Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ν έιεγρνο 

ηνπ θαθέινπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξν-
κεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε 

έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

     Απαηηήζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ 

κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ  πνπ αθνξνχλ 
ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 

Άξζξν 14ν 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  
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Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο. 2% 

2 Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσο επηβάιιεηαη 

θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζεο 

(άξζξν 4ν ηνπ  Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

0,07% 

3 Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη θξάηεζε   
0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 

350 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη) 

0,06% 

4 Τπέξ ηνπ Γεκνζίνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,02% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο εθηφο θπα, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν 
πνζφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Πξνκεζεηψλ (άξζξν 36ν ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη) 

0,02% 

  

   Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 
επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.                                                                      

ΑΟΘΟΝ 15ν 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 

     Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην 

δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ 
Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Σν πνζφ 

ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ(€). 
1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαη‟ άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απαηηείηαη. 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: 

      Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  
θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν 

κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ 
θαηαθπξψζεθαλ ζ‟ απηφλ, ρσξίο Φ.Π.Α.  

      Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν. 

      Η αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη 
ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

3.  Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν 
πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

4.  Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 

ηνπ Ν.4412/2016. 

5. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ  

παξαξηήκαηνο Β΄. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 
ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε 

απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν 

θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 

 
ΑΟΘΟΝ 16o  

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ – ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 
 

     Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο ν αλάδνρνο  

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 
ηξίην, ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο θαηά ηελ 
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εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ  θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζεο. Ο αλάδνρνο κεηαθέξεη ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ή 

ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο θαη δηαζθαιίδεη φηη 
απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη έρνπλ δεζκεπηεί κε ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

θαη ερεκχζεηαο. 

   ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζνλ 
αλάδνρν ε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην γεγνλφο απηφ ζα 

απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο θαη παξάιιεια ζα δίλεη ζην Ννζνθνκείν ην 
δηθαίσκα λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκηέο 

ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί. 
    Ο αλάδνρνο  δειψλεη ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θαη νη  λφκνη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο απηνί ηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη απφ ην Ννζνθνκείν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο θαη έρεη 

δεζκεχζεη ζρεηηθά θαη ηνπο ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιινλ πνπ ηπρφλ ελεξγεί γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ. 

     Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ 

απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο , νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ 

ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, 
θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

      Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο – ην ππφ αλάζεζε έξγν  ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

      Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

 
ΆΟΘΟΝ 17ν  

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ  

Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα δηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηζρχoπv νη  
πεξί πξoκεζεηψv ηoπ Γεκoζίoπ Νφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ν Αζηηθφο Κψδηθαο, φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά. 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                            

                                                                                       Ν  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                                                                               ΡΝ  Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Νηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο Πύκβαζεο 
 

Τν ππό πξνθήξπμε έξγν πεξηιαµβάλεη ηα παξαθάησ:  

α) Τελ πιήξε εθαξµνγή ηνπ π.δ. 146/2003 γηα ινγαξηαζµό ηεο ∆εµόζηαο Μνλάδαο 

Υγείαο εθ µέξνπο ηνπ αλαδόρνπ.  

β) Τελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο µνλάδαο πγείαο µε ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ζην taxis όισλ ησλ πξνβιεπόµελσλ δειώζεσλ (ΜΗΦ-MY-

DATA κ.α). 

γ) Σηελ επζύλε ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε επίβιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ε µνλάδα πγείαο 

ππνβάιιεη πξνο ην Γ.Λ.Κ., ηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ., ην Διεγθηηθό Σπλέδξην, ηελ ΥΠΔ θαη ην 

Υπνπξγείν Υγείαο.  

Δηδηθόηεξα ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα: 

1. Τν άλνηγµα όισλ ησλ ινγαξηαζµώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξµνγή 

θαη ηελ ελεµέξσζε ησλ ινγαξηαζµώλ µε ηα δεδνµέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο.  

2. Τελ εθηέιεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεµέξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεµόζηνπ 

ινγηζηηθνύ.  

3. Τελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ 

ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ηνλ θνξέα, µε βάζε ηελ ∆εµόζηα 

ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά 

πξόηππα.  

4. Τελ ζύληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζύµθσλα µε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείµελε λνµνζεζία.  

5. Τελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεµέξσζε 

ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζµαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο.  

6. Τελ ζύληαμε θαη ππνβνιή µεληαίσλ νξηζηηθνπνηεµέλσλ ηζνδπγίσλ ηνπ 

θπθιώµαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (νµάδεο 1-8 ηνπ π.δ. 146/2003), ηεο 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (νµάδα 9 ηνπ π.δ. 146/2003) θαη ινγαξηαζµώλ ηάμεσο 

(νµάδα 10 ηνπ π.δ. 146/2003). Δπίζεο ηελ ζπµθσλία ησλ ππνζπζηεµάησλ 

(δηαρεηξίζεηο θαξµαθείνπ, πιηθώλ, παγίσλ, πξνµεζεπηώλ, εζόδσλ θ.ιπ.) µε ηα 

παξαπάλσ ηξία (3) ινγηζηηθά θπθιώµαηα.  

7. Τελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή από ηνλ θαηά ην λόµν ππεύζπλν ινγηζηή, ησλ 

νηθνλνµηθώλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο ζύµθσλα µε ηα ππνδείγµαηα ηεο 

παξ. 4.1.100 ηνπ π.δ. 146/2003 θαη ηα δηεζλή πξόηππα ρξεµαηννηθνλνµηθήο 

αλαθνξάο.  

8. Τελ ππνβνιή αλαιπηηθήο έθζεζεο επί ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνµηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο. Σηελ έθζεζε απηή ζα γίλεηαη αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ιζνινγηζµνύ θαη ησλ απνηειεζµάησλ ρξήζεο, 

γηα θάζε ρξήζε. Η παξνπζίαζε ζα ζπλνδεύεηαη από επεμεγεµαηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζα ππάξρεη ζύγθξηζε µε ηηο πξνεγνύµελεο ρξήζεηο. Σε εηδηθό 

θεθάιαην ηεο έθζεζεο ζα παξνπζηάδνληαη µηα ζεηξά από αξηζµνδείθηεο 

(απνδνηηθόηεηαο, ξεπζηόηεηαο θ.ιπ.) µε αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνεγνύµελσλ ρξήζεσλ. Οη αξηζµνδείθηεο ζα αθνξνύλ ηόζν ηελ λνζειεπηηθή 

θίλεζε όζν θαη ηα νηθνλνµηθά µεγέζε ηεο µνλάδαο πγείαο. Σην ηέινο ηεο 
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έθζεζεο ζα παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο θαη ηα ζπµπεξάζµαηα ζρεηηθά µε ηελ 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο µνλάδαο πγείαο.  

9. Τελ παξνρή ζπµβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε ∆ηνίθεζε ηεο ∆εµόζηαο Μνλάδαο 

Υγείαο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ 

νηθνλνµηθήο θύζεο.  

10. Τελ εθπόλεζε θνζηνινγηθήο µειέηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξµνγήο ηεο 

αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ηεο εθµεηαιιεύζεσο (νµάδα 9 ηνπ π.δ. 146/2003). Ο 

πξνζδηνξηζµόο ησλ (θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ) θέληξσλ θόζηνπο, ν 

πξνζδηνξηζµόο ησλ θνξέσλ θόζηνπο (DRGs), ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θόζηνπο ζε άµεζα θαη έµµεζα, ζηαζεξό θαη µεηαβιεηό, ε 

αλάπηπμε ησλ βάζεσλ µεξηζµνύ θαη επαλαµεξηζµνύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θόζηνπο 

ζηα θέληξα θαη ζηνπο θνξείο θόζηνπο, ε αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ε πξνζαξµνγή ησλ ινγαξηαζµώλ ηεο 

νµάδαο (9) ηνπ π.δ. 146/2003 ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη πιεξνθνξηαθέο 

απαηηήζεηο ηεο ∆εµόζηαο Μνλάδαο Υγείαο θαη ην ζύζηεµα θνζηνιόγεζεο DRG, 

πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εθαξµνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο -Κνζηνιόγεζεο.  

11. Τελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα εμεηδηθεπµέλα ζέµαηα πνπ απαηηνύλ νη 

αλάγθεο θαηά ηµήµα θαη ηελ πξαθηηθή επηµόξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ 

θαζεµεξηλή ελαζρόιεζε ηνπ µε ην αληηθείµελν, µε ηελ µεηάδνζε εµπεηξίαο.  

12. Δθαξµνγή ∆ηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆.Π.Φ.Α.) µε 

ηε δηαδηθαζία ηεο µεηαηξνπήο ησλ νηθνλνµηθώλ δεδνµέλσλ ησλ 

θαηαξηηζζέλησλ νηθνλνµηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ Π.∆. 146/2003 ζύµθσλα 

µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΠΥ (έγγξαθν 3560/22-7-2008).  

Τπρόλ πξόζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, δύλαληαη λα θαζνξίδνληαη ζηε ζύµβαζε, ε 

νπνία ζα αλαθέξεη ιεπηνµεξώο ηα παξαδνηέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο εθ µέξνπο ηνπ 

αλαδόρνπ θαη ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηνπ έξγνπ.  

∆ελ απνηειεί µέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ ε αλάπηπμε θαη ε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ινγηζµηθνύ πνπ ζα ππνζηεξίδεη µεραλνγξαθηθά ηηο νηθνλνµηθέο ππεξεζίεο ηεο 

∆εµόζηαο  

Β. ΠΑΡΑ∆ΟΣΔΑ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ  

Τα παξαδνηέα ηνπ αλαδόρνπ θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο εµεξνµελίεο πινπνίεζεο ηνπο, 

εµθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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 ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Α1) Οργάνωςθ και εποπτεία 
απογραφϊν 2021 και 2022 

Α2) Ζλεγχοι απογραφϊν 2021 
και 2022 

Α1 

Οργάνωςθ των Απογραφϊν 

Συνεργεία απογραφϊν 

Οδθγίεσ. 

 

Α1) μζχρι 31-12-2021 και 31-12-2022 
για κάκε ζτοσ 

Α2) μζχρι 31-1-2022 και 31-1-2023 
για κάκε ζτοσ 

Α2 

Παρατθριςεισ/ Ζλεγχοι. 

Παρατθριςεισ επί των διαφορϊν 
απογραφϊν. 

Συγκζντρωςθ των απογραφϊν και 
ςχθματιςμόσ αρχείου κατά 
αντικείμενο. 

Αποτίμθςθ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων και των αποκεμάτων. 

Αποτίμθςθ των διαφορϊν. 

 

 

 

2 

α. Σφνταξθ ιςολογιςμοφ του 
Γ.Ν. Διδυμοτείχου για τα ζτθ 
2021 & 2022 

β. Εγγραφζσ ζναρξθσ 2022 και 
2023 

Σφνταξθ λογιςτικϊν άρκρων. 

 

Σφνταξθ του Ιςολογιςμοφ. 

 

Ενθμζρωςθ του Μθχανογραφικοφ 
Συςτιματοσ και κλείδωμα των 
υπολοίπων ζναρξθσ. 

 

Σφνταξθ πρακτικοφ απογραφϊν και 
ειςιγθςθ προσ το Συμβοφλιο 
Διοίκθςθσ. 

 

Δθμοςιεφςεισ. 

Ο ιςολογιςμόσ τζλουσ χριςθσ 2021 
κα γίνει μζχρι 31-07-2022 και για το 
ζτοσ 2022κα γίνει ζωσ 31-07-2023.  

(Μετά τθν ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ 
από ορκωτοφσ λογιςτζσ και με 
δυνατότθτα παράταςθσ του χρόνου 
παράδοςθσ κατόπιν αιτιολογθμζνου 
αιτιματοσ τθσ αναδόχου εταιρείασ 
ζπειτα από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
ΔΣ )  
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3 

Παρακολοφκθςθ, ζλεγχοσ & 
λειτουργία τθσ Αναλ. 
Λογιςτικισ- Κοςτολόγθςθσ 

 

Περιγραφι και ςφςτθμα λειτουργίασ 
τθσ αναλυτικισ 
λογιςτικισ/κοςτολόγθςθσ 
ςτθριηόμενο ςτουσ κανόνεσ τθσ 
επιςτιμθσ τθσ οικονομικισ των 
εκμεταλλεφςεων αλλά και ςτισ 
δυνατότθτεσ του υπάρχοντοσ 
ςυςτιματοσ πλθροφορικισ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

 

 

 

 

4 

Εποπτεία/ Υποςτιριξθ/ 
εκπαίδευςθ 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά κζςθ 
εργαςίασ. 

Manuals, και οδθγίεσ λειτουργίασ 
του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ 
κατά κζςθ εργαςίασ. 

Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτα 
εξειδικευμζνα κζματα που απαιτοφν 
οι ανάγκεσ κατά τμιμα και τθν 
πρακτικι επιμόρφωςθ κάκε χριςτθ 
ςτθν κακθμερινι εναςχόλθςι του με 
το αντικείμενο, με τθν μετάδοςθ 
εμπειρίασ 

 

On the job training και κεωρθτικι 
εκπαίδευςθ ςε χρόνο που κα 
κακοριςκεί από κοινοφ, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

 

 

 

5 

 

Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα Εφαρµογι των ∆ιεκνϊν Προτφπων 
Χρθµατοοικονοµικισ πλθροφόρθςθσ 

Υποβολι αναλυτικισ ζκκεςθσ επί 
των κονδυλίων των οικονομικϊν 
καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ  

Εντόσ ενόσ (1) µθνόσ από τθν 
χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ 
ελζγχου από τουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 

 

 

6. 

 

Στατιςτικά δεδομζνα 
οικονομικϊν ςτοιχείων 

Εξαγωγι αποτελεςμάτων – 
ςτατιςτικϊν δεδομζνων – 
οικονομικϊν ςτοιχείων ςε μθνιαία 
βάςθ (για BiForms ι οποιοδιποτε 
άλλο ςτοιχείο ηθτθκεί από το 
Υπουργείο Υγείασ ι το Υπουργείο 
Οικονομικϊν) ςε τριμθνιαία βάςθ 
(για Στατιςτικι Αρχι) ι εξαμθνιαία 
βάςθ (deloitte, Μθτρϊο 
Δεςμεφςεων ςτθν Εφαρμογι ΓΓΠΣ, 
και ςτατιςτικά δεδομζνα Β.Ι. κ.α.) 

Εντόσ των προβλεπόµενων 
προκεςµιϊν 

 

 

Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Εκπλιρωςθ των φορολογικϊν 
υποχρεϊςεων µε τθν θλεκτρονικι 
υποβολι ςτο taxis όλων των 
προβλεπόµενων δθλϊςεων (ΕΝΦΙΑ, 
Ε9, Φόροσ Ειςοδιματοσ, Δθλϊςεισ-

Εντόσ των προβλεπόµενων 
προκεςµιϊν  
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Αποδοχζσ Μιςκωτθρίων 
Συμβολαίων, Συγκεντρωτικζσ 
Πελατϊν-Προμθκευτϊν κ.α.) 

 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Πληροφόρηςησ. 

H κατάρτιςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων με βάςθ τα Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα 
(Δ.Λ.Π.) με τθ διαδικαςία τθν μετατροπισ των οικονομικϊν δεδομζνων των 
καταρτιςκζντων οικονομικϊν 

καταςτάςεων βάςει του Π.Δ. 146/2003, με βάςθ τα ιςχφοντα για τα Δ.Λ.Π. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Σφμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 ο Ιςολογιςμόσ κα πρζπει να ζχει τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά: 

• Σαφινεια με ςκοπό να είναι κατανοθτόσ από τουσ χριςτεσ 

• Συνάφεια για να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν 

• Αξιοπιςτία 

• Συγκριςιμότθτα, να καταρτίηεται δθλ. με τον ίδιο τρόπο ζτςι ϊςτε να είναι 
ςυγκρίςιμοσ από 

τουσ χριςτεσ. 

2. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 

Σφμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 
κονδφλια: 

• Ζςοδα 

• Χρθματοοικονομικά Ζξοδα 

• Κζρδθ ι Ηθμίεσ προ φόρων, που αναγνωρίηονται από τθ διάκεςθ ςτοιχείων 
Ενεργθτικοφ ι το 

διακανονιςμό υποχρεϊςεων που αποδίδονται ςε διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ. 

• Φόροι ειςοδιματοσ – Ζξοδα 

• Πλεόναςμα ι Ζλλειμμα ωσ αποτζλεςμα αλγεβρικοφ ακροίςματοσ εςόδων – εξόδων. 
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3. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Σφμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 οι ταμειακζσ ροζσ ταξινομοφνται και παρουςιάηονται ςε 
τρεισ επιμζρουσ κατθγορίεσ: 

• Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 

• Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 

• Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ 

4. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Σφμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο 1 οι ςυνικεισ λογαριαςμοί των Ιδίων Κεφαλαίων είναι: 

• Το Κεφάλαιο 

• Λογαριαςμοί πάςθσ φφςεωσ αποκεματικϊν 

• Διαφορζσ αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ Παγίων ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ 

5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ ΠΟΤ ΤΝΟΔΕΤΟΤΝ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

Στισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ από τα 
πρότυπα πλθροφορίεσ οι οποίεσ δεν παρουςιάηονται ςτθν όψθ του Ιςολογιςμοφ και 
των λοιπϊν προαναφερομζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Θ ςειρά παρουςίαςθσ των επεξθγθματικϊν ςθμειϊςεων περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 
ενότθτεσ: 

• Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με όλα τα ιςχφοντα πρότυπα 

• Περίλθψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν που ζχουν εφαρμοςκεί 

• Επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ για τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτισ όψεισ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων 

• Άλλεσ γνωςτοποιιςεισ που περιλαμβάνουν: 

α) Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και μθ αναγνωριςμζνεσ ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ 

β) Μθ χρθματοοικονομικζσ γνωςτοποιιςεισ όπωσ τουσ ςτόχουσ τθν μονάδασ και τθ 
διαχείριςθκινδφνου (ΔΛΠ 32) 

 

Γ. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη' ειάρηζηνλ δεζκεπηηθέο 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, ζεσξώληαο όηη ζα 
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πξέπεη λα έρνπλ ηελ εκπεηξία γηα ηελ νινθιήξσζε νπνηαδήπνηε 

επηπξόζζεηεο εξγαζίαο (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ), πνπ απηέο ζα 

θξίλνπλ σο απαξαίηεηε-ππνρξεσηηθή κε ζθνπό ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε κε 

ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 

Λόγσ ηεο ζεµαζίαο θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ έξγνπ, νη ζπµµεηέρνληεο πξέπεη λα 

έρνπλ επί πνηλή απνθιεηζµνύ, απνδεδεηγµέλεο ηθαλόηεηεο, εμεηδηθεπµέλεο γλώζεηο θαη 

ζεµαληηθή εµπεηξία θαη ζπγθεθξηµέλα:  

Γ1. Ως προς ηην ηετνική και επαγγελµαηική ικανόηηηα θα πρέπει να διαθέηοσν: 

α) Δµπειρία  

Να έρεη απνδεδεηγµέλα εµπεηξία ζε αλάινγν ινγηζηηθό - θνζηνινγηθό ζρεδηαζµό θαη 

ζε µεραλνγξαθηθέο εθαξµνγέο, ζε όηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία Γεληθήο – Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο, εζσινγηζηηθήο θνζηνιόγεζεο θαη ηνπ ∆εµόζηνπ Λνγηζηηθνύ µε ηελ 

δηπινγξαθηθή µέζνδν. Καηά ηελ επηινγή ζα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε ε ελδερόµελε 

εµπεηξία θαη εμνηθείσζε ηνπ αλαδόρνπ ζε ππνδνµέο ηνπ Υγεηνλνµηθνύ Τνµέα, πνπ ζα 

απνδεηθλύεηαη από πξνεγνύµελε δηεθπεξαίσζε έξγσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη άµεζα µε 

ηε Ννζνθνµεηαθή Λνγηζηηθή, ηε Ννζνθνµεηαθή Οξγάλσζε - Λεηηνπξγία, ηα 

Οηθνλνµηθά ηεο Υγείαο θαη ην Ννζνθνµεηαθό Κόζηνο.  

Ωο εµπεηξία ελλνείηαη ε εµπεηξία ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο - 

ζπληνληζηήο ηεο πξνηεηλόµελεο από ηνλ αλάδνρν νµάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ζηνλ Φνξέα, Λνγηζηήο - Φνξνηέρλεο Α΄ ηάμεσο, ηα πξνζόληα ηνπ νπνίνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ [εξγαζηαθή εµπεηξία ζε παξόµνηεο 

εθαξµνγέο, εθπαηδεπηηθή πείξα, ε ππνγξαθή απ' απηόλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

ηζνινγηζµώληα ηειεπηαία ηξία ρξόληα (2017, 2018, 2019),πξηλ από ηελ πξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζµνύ]. Σε πεξίπησζε πνπ απηό ην πξόζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 

απνρσξήζεη από ηελ νµάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληόο δέθα εµεξώλ από άιιν 

πξόζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα απόθαζε.  

                                β) Τίτλοι Σπουδών - Άδειες – ∆εξιότητες  

 Τα υπόλοιπα φυςικά πρόςωπα που κα πλαιςιϊνουν τθν οµάδα του 

αναδόχου, κα πρζπει να είναι κάτοχοι αδείασ λογιςτι - φοροτζχνθ 

τουλάχιςτον Βϋ τάξεωσ. Επιπλζον, όλα τα µζλθ τθσ οµάδασ του αναδόχου 

πρζπει να ζχουν Πτυχίο Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Τµιµατοσ 

Λογιςτικισ ι Τµιµατοσ Λογιςτικισ και Χρθµατοοικονοµικισ ι Τµιµατοσ 

Οργάνωςθσ και ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Τµιµατοσ ∆ιοίκθςθσ Επιχειριςεων 

Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι.  

 Να ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιιςει το µθχανογραφικό ςφςτθµα του 

Νοςοκοµείου για τθν διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν τθσ προθγοφµενθσ 

παραγράφου.  

 Στθν οµάδα ζργου του αναδόχου κα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ζνασ 

(1) Αναλυτισ- Προγραµµατιςτισ πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι, µε 

αποδεδειγµζνθ τριετι επαγγελµατικι εµπειρία ςτθν εκπόνθςθ και ςτθν 

εφαρµογι προγραµµάτων µθχανογραφικισ τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων, 

ι των π.δ. 146/2003 και 205/1998.  
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Δπηµειεηήξην ηεο Διιάδαο, βάζε ηνπ Ν. 2515/97 θαη Π.∆. 340/98 γηα ηα 

δηαγσληδόµελα λνµηθά πξόζσπα.  

Γ3. ∆ικαιολογηηικά για ηην ηεκµηρίωζη ηης ηετνικής και επαγγελµαηικής 

ικανόηηηας 

Οη παξαπάλσ ηθαλόηεηεο, γλώζεηο θαη εµπεηξία αποδεικνύονηαιαπό ηελ ππνβνιή 

θαηαιόγνπ, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηόηεξεο παξαδόζεηο ησλ ηξηώλ (3) 

ηειεπηαίσλ εηώλ (2017, 2018 & 2019), γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήµαηνο µε βάζεη ην Π∆ 146/03, µε µλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, ηεο 

εµεξνµελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνύ. Οη παξαδόζεηο αποδεικνύονηαι, µε ηελ 

πξνζθόµηζε πηζηνπνηεηηθώλ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ε ζεσξεζεί από ηελ αξµόδηα αξρή 

(π.ρ πξσηόθνιια παξαιαβήο, βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αληίγξαθα ζπµβάζεσλ, 

αληίγξαθα Ιζνινγηζµώλ ειεγµέλσλ από νξθσηνύο ινγηζηέο θ.ι.π.).  

Aπαιηείηαι η προζκόµιζη:  

-Βηνγξαθηθώλ ζεµεησµάησλ Δπηθεθαιή – Σπληνληζηή θαη µειώλ νµάδαο έξγνπ.  

-Πηπρίσλ µειώλ νµάδαο έξγνπ.  

-Αδεηώλ από ΟΔΔ Α΄ θαη Β΄ ηάμεο αληίζηνηρα.  

-Σπµβάζεσλ ή βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο έξγσλ 

∆ηπινγξαθηθνύ Λνγηζηηθνύ Σπζηήµαηνο ζε ∆εµόζηεο Μνλάδεο Υγείαο µε βάζεη ην 

Π.∆. 146/03.  

-Ιζνινγηζµώλ θαη ινηπώλ νηθνλνµηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε ∆εµόζηεο Μνλάδεο Υγείαο µε 

βάζεη ην Π.∆. 146/03 ειεγµέλσλ από Οξθσηνύο Λνγηζηέο.  

-Τνπιάρηζηνλ δύν (2) νηθνλνµηθώλ θαηαζηάζεσλ ζπληαγµέλεο µε ηα ∆.Π.Φ.Π. ζε 

∆εµόζηεο Μνλάδεο Υγείαοειεγµέλσλ από Οξθσηνύο Λνγηζηέο .  

-Βεβαίσζεαπό δεµόζην θνξέα πγείαο γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο ηνπ 

κεραλνγξαθηθνύ πξνγξάκκαηνο ORCO.  

-Πίλαθα εµπεηξίαο ηνπ αλαιπηή – πξνγξαµµαηηζηή ζε εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξµνγή 

πξνγξαµµάησλ µεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ ή ησλ Π∆ 146/03 & 

205/98. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπλνδεύεηαη από βεβαηώζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνπο 

αληίζηνηρνπο ∆εµόζηνπο ή Ιδησηηθνύο Φνξείο αλάζεζεο, ηα νπνία πεξηιαµβάλνπλ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πηζηνπνηνύλ ηελ εµπεηξία ηνπ Αλαιπηή – Πξνγξαµµαηηζηή.  

-Πηζηνπνηεηηθώλ από αλεμάξηεην δηαπηζηεπµέλν θνξέα (ζην αληηθείµελν ησλ 

ινγηζηηθώλ ππεξεζηώλ) γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ζύµθσλα µε ην δηεζλέο 

πξόηππν EN ISO 9001:2015, ην δηεζλέο πξόηππν ISO 27001:2013 γηα ηελ δηαρείξηζε 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ην δηεζλέο πξόηππν ISO 22301:2019 γηα ηε 

δηαζθάιηζε επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο, ζε ηζρύ. 

Οι προςφορζσ που δεν διαθζτουν τα παραπάνω προςόντα δεν γίνονται αποδεκτζσ. 
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Γεδνκέλνπ όηη ηα αλσηέξσ ζα απνηειέζνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ, ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην 

αλαιπηηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο. 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Η ζύλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζώο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζµ. Β2α/οικ. 70504 (ΦΔΚ 3815/Β/ 15-10-2019) Απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Υγείαο είλαη ε παξαθάησ: 

 'Ενασ (1) Λογιςτισ-Φοροτζχνθσ με άδεια Α' Τάξεωσ ωσ Επικεφαλήσ τησ 
Ομάδασ Ζργου.Ωσ εμπειρία νοείται θ εμπειρία του φυςικοφ προςϊπου, που 
κα είναι επικεφαλισ τθσ προτεινόμενθσ από τον ανάδοχο ομάδασ, για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου και ειδικότερα θ υπογραφι απ' αυτόν τουλάχιςτον 
τριϊν (3) ιςολογιςμϊν ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Υγείασ (ελεγμζνων από ορκωτοφσ 
λογιςτζσ), τα τελευταία τρία χρόνια πριν από τθν προκιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ,µε ςχζςθ εξαρτθµζνθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ µε τον Ανάδοχο 
(να επιςυναφκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ), τθν τελευταία τριετία πριν από τθ 
δθµοςίευςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. Σε περίπτωςθ που αυτό το πρόςωπο για 
οποιονδιποτε λόγο, αποχωριςει από τθν ομάδα, κα πρζπει να 
αντικαταςτακεί εντόσ δζκα θμερϊν από άλλο πρόςωπο που να κατζχει τα 
προςόντα που απαιτοφνται 

 Γύν (2) Λνγηζηέο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Β' Τάμεσο πηπρηνύρνη 

Α.Δ.Ι ή Τ.Δ.Ι. 

 Τν θπζηθό πξόζσπν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, λα είλαη 

θάηνρνο άδεηαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Α' ηάμεσο. Τα ππόινηπα θπζηθά πξόζσπα 

πνπ ζα πιαηζηώλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλαδόρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη 

θάηνρνη αδείαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Β' ηάμεσο. Δπηπιένλ όια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ή Τκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο ή ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Τκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

ΑΔΙ ή ΤΔΙ. Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά (π.ρ.:άδεηεο αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, ηίηινπο ζπνπδώλ, βηνγξαθηθά θιπ). 

 Έλαο (1) Αλαιπηήο - Πξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνύρνο Η/Υ-Πιεξνθνξηθήο Α.Δ.Ι ή 

Τ.Δ.Ι κε αποδεδειγμένη 3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εκπόνηζη θαη ζηελ 

εθαρμογή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ είηε ηξίηεο 

θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ είηε ησλ ΠΓ 146/03, 205/98, 315/99. Απαιηείηαι η 

καηάθεζη πίνακα εκπεηξίαο ζε εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒΣ είηε ησλ ΠΓ 

146/03, 205/98, 315/99. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνπο αληίζηνηρνπο Γεκόζηνπο ή Ιδησηηθνύο Φνξείο 

αλάζεζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πηζηνπνηνύλ ηελ 

εκπεηξία ηνπ Αλαιπηή – Πξνγξακκαηηζηή θαζώο θαη βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη 

ηίηινπο ζπνπδώλ. 

Οι προςφορζσ που δεν διαθζτουν τα παραπάνω προςόντα δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Η εθηέιεζε ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Έδξα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε θπζηθή παξνπζία ελόο (1) αηόκνπ από ηελ Οκάδα Έξγνπ δύν θνξέο ην 

κήλα (αλάδεθαπελζήκεξν). Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζηελ 
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έδξα ηνπ Αλαδόρνπ,ή όπνπ δεηεζεί εθόζνλ ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Τν έξγν ζα δηαξθέζεη γηα δύν (2) έηε θαη ζα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ εκέξα ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

Η ηειηθή επζύλε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλήθεη ζηε Γηνίθεζε ηεο 

Γεκόζηαο Μνλάδαο Υγείαο, ε νπνία ζα επνπηεύεη ην έξγν ηνπ Αλαδόρνπ, θαζώο θαη ηε 

ζπλάξηεζε ηνπ κε ηα έξγα άιισλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ (π.ρ. νξθσηώλ ειεγθηώλ) 

θαη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Θα ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε ηεο επζύλεο ησλ ελ ιόγσ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζηηο 

ζπκβάζεηο αλάζεζήο ηνπο, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη από πιεπξάο δηνίθεζεο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β  
 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ  ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ  ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ………………………. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘΓΝΠΖΠ ………………………………………….. 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΥ) 

ΞΟΝΠ ΡΝ  

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ………………………… 

……………………….  Ρ.Θ. ……………… 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ..…………. € ππέξ ηεο εηαηξείαο ………………………………………… γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο …………………..……………… γηα ηελ  αλάζεζε  

…………………………………………………… 

ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκφ …………………………  Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν παξαπάλσ πνζφλ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο  

κέζα ζε  ηξεηο (3) εκέξεο  απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.      

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………… 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφλ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφλ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

4ε   ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ  ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 
Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

ΠΚΒΑΠΖ  κε αξηζκ.:…………… 

 

 

Ππκβαηηθήο Αμίαο : ………………,…… € ΚΔ ΦΞΑ (24%) 
 

ΚΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ: ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 

ην Γηδπκφηεηρν  Ν. Έβξνπ, ζήκεξα  …………………………… κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 
αθελόο Σν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Γεληθό Λνζνθνκείν 

Γηδπκνηείρνπ πνπ εδξεχεη ζην Γηδπκφηεηρν – 25εο Μαΐνπ 152 – Γηδπκφηεηρν, έρεη αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 997162988, ππάγεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ. Οξεζηηάδαο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ /ηελ …………….. ………………………  θαη ην νπνίν ζην εμήο 

ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ην Ννζνθνκείν» θαη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία ……………………………………. κε ………………………….ηεο Γ.Ο.Τ. ……………………………….. 

(ζην εμήο θαινχκελε «Αλάδνρν») πνπ εδξεχεη ……………………………………………. θαη 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θ. 

…………………………………………. ηεο εηαηξείαο ,  θάηνηθν …………………………………  

αθνχ έιαβαλ ππφςε φηη: 
Α.  δηελεξγήζεθε ………………………………… ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε 

ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ ……………………………………….,  
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ……………………………………€ κε ΦΠΑ , ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. 

……………………/2019 δηαθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ 

θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ αξ. ……………………………… απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ/ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

Β.  Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν 
Αλάδνρνο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ην έξγν κε αληηθείκελν 

ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 
 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
 

      Η παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, απφ …………………….. έσο 

………………………….. θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαδνηέσλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 
ζηελ ππ.αξηζκ. 5562/2019 Γηαθήξπμε θαη ηελ ππ.αξηζκ. ………………….. πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

Η ζχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ιπζεί θαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο εθφζνλ γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία 
ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ή απφ ηε 4ε Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο,  ή κεηά 

ηελ νινθιήξσζε  δηαγσληζκνχ ΠΠΤΤ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
   Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή Τπεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο 

(Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έηνπο 2019,2020 θαη ζχληαμε Ιζνινγηζκνχ γηα θάζε έηνο) γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ θαη κεηά ηελ παξάδνζε νινθιήξσζεο ησλ 
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παξαδνηέσλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ.αξηζκ. 5562/2019 Γηαθήξπμε  θαη ζηελ 
ππ.αξηζκ. …………………………………………  πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο  

 
ε αληίζεηε πεξίπησζε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ έρεη δηθαίσκα επηβνιήο φισλ ησλ 

θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

ην ζπκθέξνλ ηνπ.  
 

Δπηπξφζζεηα, ην ζηέιερνο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα βξίζθεηαη γηα δχν θνξέο ην κήλα (αλά 
δεθαπελζήκεξν) ζε απαζρφιεζε ζην Ννζνθνκείν ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα εθπαηδεχεη θαζ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ηνλ/ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ  Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 3ν : ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ – ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

 
     Ο αλάδνρνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο επηηξνπήο ηνπ  Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ γηα 

ηελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

     Η παξνρή, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνρήο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ. αξηζκ. 5562/2019 Γηαθήξπμεο θαη κε ηνπο 

φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
     ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη πιεκκειψο (απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο, παξαηεξήζεηο 

θιπ.) ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν 
έθπησην κε ηηο αλάινγεο θπξψζεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν : ΞΙΖΟΥΚΖ  
 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π. φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/16). 

Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν 
ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε 

έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ 
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο 

εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 
ΑΟΘΟΝ 5ν : ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 

1 Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο. 2% 

2 Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσο επηβάιιεηαη 
θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζεο 
(άξζξν 4ν ηνπ  Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

0,07% 

3 Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη θξάηεζε   

0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 

350 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη) 

0,06% 

4 Τπέξ ηνπ Γεκνζίνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,02% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 
αμίαο εθηφο θπα, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν 

πνζφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα 

0,02% 
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θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Πξνκεζεηψλ (άξζξν 36ν ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη) 

  

   Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 

επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.                                                                      

ΑΟΘΟΝ 6ν 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

6.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. …………………. εγγπεηηθή επηζηνιή  ηεο 

ηξάπεδαο …………………, πνζνχ ,…………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε 

ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……………………..  
Η αλσηέξσ εγγχεζε   επηζηξέθεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο απηήο  

θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

6.2.  Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία 
ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηνλ Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 7ν : ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
     Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
(α) αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε 
(β) αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο  

(γ) αλ ν αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε  

(δ) αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί 
ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή 

ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 
(ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 8ν  : ΘΟΥΠΔΗΠ ΠΔ ΒΑΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ - ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ 
   

     Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
     Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – κεηά πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο 

ηνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηεο χκβαζεο.  

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ 
παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Ν. 

Γηδπκνηείρνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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     Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 9ν:  ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ 
 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο 

εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

ΑΟΘΟΝ 10ν: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

 
 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 

πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

ΑΟΘΟΝ 11ν ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 

     Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ 

απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο , νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ 

ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, 
θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

      Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο – ην ππφ αλάζεζε έξγν  ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν : ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 
 

     Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα ηηκνιφγηά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. Η κε αλαγξαθή ηεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ή ηελ κε 
εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ. Απαγνξεχεηαη θνηλή έθδνζε ηηκνινγίσλ γηα ππεξεζίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο. Η πεξίπησζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε 
εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ. 

     Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ησλ νπνίσλ ηα θείκελα 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

    Γηα φια ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε, 
βεβαηψζεθε θαη  ππνγξάθεηαη (αηειψο) απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε φπσο αθνινπζεί : 

    Ο Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ 

νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

     Ο Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ' νινθιήξνπ φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο νιφθιεξσλ απεξηνξίζησο ηελ επζχλε 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ 
απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
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     Σέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη 
φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη 

ηζρπξή. 
      Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπληάρζεθε ην παξφλ ζε ηξία (3) 

πξσηφηππα, θαη αθνχ δηαβηβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ απηά, ηα 

δχν (2) έκεηλαλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ θαη ην άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο. 
 

 

ΝΗ  ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 
ΓΙΑ ΣΟ  ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ                                ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

      

                           
                      

 
                                                                                                    (ζθξαγίδα – ππνγξαθή)  
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