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      ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 

    

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

2ε Τ.ΠΔ.  

ΓΔΝΗΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ 
Σει.: 2271350258 
Fax: 2271044311 

                                                                                        

ΥΗΟ,   13-6-2016 

A.Π:7125/14-6-2016 

 

 

 

                                          ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

                            ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ   ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

γηα ηελ αλάζεζε Τπεξεζηώλ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο, Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ηελ ζύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

βάζεη ηνπ πδ 146/2003   γηα έλα έηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 

έηνπο 2016 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ –ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

ΔΗΓΟ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Πξόρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  Ζ  ρακειόηεξε ηηκή                  

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 

Τπνζηήξημε Δπίβιεςε θαη  εθαξκνγή ηνπ 

δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο, Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο ινγηζηηθή γηα ηελ ρξήζε 2016. 

ύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2016 βάζεη 

ηνπ πδ 146/2003.   

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γεπηέξα 27-6-2016 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Παξαζθεπή 24-6-2016 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  22.498,20 € ΤΜΠΔΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α.   

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ (120) ΖΜΔΡΔ 
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Σν Γεληθό Nνζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» έρνληαο ππόςε : 

1. Σν Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

2. Σν Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/2007) «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

3. Σν Ν.3329/05 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο». 

4. Σνλ  Ν.3527/9.2.2007 (ΦΔΚ 25 η. Α΄) Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ επνπηεπνκέλσλ 

απφ ην Τ.Τ. & Κ.Α. θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηξίην άξζξν. 

5. Σν Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σν Ν.2522/97 δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

Γεκνζίσλ έξγσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (ΦΔΚ178/Α/8-9-97). 

7. Σν Ν.2198/96 (ΦΔΚ 43/Α/22-3-94) ζρεηηθά κε ηελ «παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

8. Σν Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/27-11-95) άξζξα 79-85 πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ 

Διέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο » θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

9. Σν Ν.2741/99  (ΦΔΚ  199/Α/28-9-1999) άξζξν  8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο». 

10. Σν Π.Γ  166/5-06-03 πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο  Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2004/35/ΔΚ ηεο 29-6-00 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (ΦΔΚ 1387 Α). 

11. Σν Π.Γ. 146/2003 , Άξζξν 3 «Τπνρξέσζε ησλ Ννζνθνκείσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

Γεληθήο Λνγηζηηθήο  θαη ησλ Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο θαη Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ » ε 

νπνία αξρίδεη απφ 01-01-06, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31. 

12. Τπ’ αξ. 62008/ΔΓΓΔΚΟ 1992/30-12-2008 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα 

αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

13. Άξζξν 8 ηνπ Ν.3697/2008 (ΦΔΚ 194/Α/25-9-08) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κέηξα θνξνινγηθήο 

δηθαηνζχλεο θ.α. δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3697/2008 πνπ 

πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο  

14. Άξζξν 25 ηνπ λφκνπ 4025/2011(ΦΔΚ 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε ΔΤ. θ.α. 

δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζεζκνζεηείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο δεκφζηεο   

κνλάδεο   πγείαο   ζε   ζέκαηα   δηνηθεηηθά,   δηαρεηξηζηηθά   θαη ινγηζηηθά».  
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15. Σελ κε αξηζκφ 94064/01-10-2012 εγθχθιην ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο «Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Τγείαο (Γ.Μ.Τ.) 

16. Σνπ Π.Γ.15/2011 (ΦΔΚ 30/Α/2011) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ελάξμεσο ηεο Δθαξκνγήο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο 

Σακεηαθήο Βάζεο 

17. Σν Ν.3730/2008 άξζξν 10 

18.   To N.3867/2010 άξζξν 27 παξ.11 

19.   Σελ ππ’ αξ. 10/28-5-2015 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

πεξί εγθξίζεσο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

       20. Σελ ππ΄αξ.448/30-7-2015  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ζπγθξφηεζε       

επηηξνπήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

       21. Σελ απφ  6-10-15 αλαθνίλσζε ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  ζην site ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ. 

       22. Σελ ππ΄αξ.21/30-12-15 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

       

ΠΡΟΚΖΡΡΤΟΤΜΔ 

1.Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,  γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αλάζεζεο 

Τπεξεζηψλ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ηελ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ πδ 

146/2003  γηα έλα έηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ έηνπο 2016»   

 θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

2. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πφζν ησλ εηθνζηδχν  

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα νθηψ επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ ( 22.498,20 € ) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ.  

3. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

δαθηπινγξαθεκέλε πξνζθνξά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο. ηνηρεία ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Α 

4 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, 

εηδηθνί φξνη, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).  

5 Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεί απφ 

πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ  
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6 Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 27Ζ Ηνπλίνπ 2016, εκέξα 

Γεπηέξα,  ψξα 10:00 π.κ., θαη ηφπνο ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7 Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε 

εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη 24-6-2016, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα  

14:00 κ.κ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 

ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη  

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

8 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

[εθεμήο: «Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ»] φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη  ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ παξαξηήκαηνο Β΄. 

9 Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή 

εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 

εθπξνζψπεζεο. 

10 H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 6ν ηνπ  

παξαξηήκαηνο Β΄, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ  ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

11 Ζ παξνχζα δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθφ κεηξψν δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

12 Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν απηήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο), ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην 

δηαδίθηπν (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr), θαζψο θαη ζηε Γηαχγεηα.  

13 Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ (Κ. Π. Γ.) Π.Γ. 118/07 θαη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζπκπιεξσκαηηθνχο 

γεληθνχο φξνπο φπσο απηνί νξίδνληαη ζηα παξαξηήκαηα Α έσο Ε ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο  θαη ηα νπνία επηζπλάπηνληαη 

 

                                            ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' 

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 

http://www.xioshosp.gr/


 

 

6 

6 

ΦΑΚΔΛΟ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ- ΔΗΓΗΚΟΗ 

ΟΡΟΗ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ' 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ε' 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ζ΄ 

 

Σα παξαξηήκαηα απηά ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξφζθιεζεο  απηήο. 15

 Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε 

ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ ηα έγγξαθα απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ' 

απηνχο, κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηε ιήμε ηεο αηηήζεσο. Δθφζνλ δεηεζνχλ 

έγθαηξα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο 

πξέπεη λα παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 

νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ 

αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα   ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο (εθαξκνγή Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο κε παξάιιειε ηήξεζε ηεο Γεκόζηαο 

Λνγηζηηθήο θαη εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.):  

α)  Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.  

β)  Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.  

γ)  πλεηαηξηζκνί.  

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην 

εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

1.1 Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Α. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

1. Τπεχζπλε δήισζε  ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ νπνία: 
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 α. ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β. Θα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 

Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

 - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

 - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) . 

 - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην 

 - δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α’ 101) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα). 

 γ. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 3 ηεο παξνχζεο.  

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

3. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ  θαηά ην Παξάξηεκα Γ’  ν πξνζθέξσλ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή 

ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α’ 290),νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα Β’.  

 

α) Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

 

1.    Απφζπαζκα  πνηληθνχ  κεηξψνπ,  έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ  ηνπ  ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
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ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 

ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

2.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

3.   Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο   ππνρξεψζεηο ηνπ  ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ 

αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

4.    Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ,  κε ην νπνίν  ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ  

δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη 

ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ (6) 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

β.) Οη Αιινδαπνί: 

 

1.   Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο   Αξρήο   ηεο   ρψξαο   εγθαηάζηαζεο   ηνπο,   έθδνζεο   ηνπιάρηζηνλ   ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 

60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

2.   Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

πεξηπηψζεηο (2) θαη (3) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
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3.   Πηζηνπνηεηηθφ ηεο  αξκφδηαο Αξρήο   ηεο  ρψξαο  εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε 

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  πεξί εγγξαθήο   ηνπο   ζηα   κεηξψα   ηνπ   νηθείνπ   

Δπηκειεηεξίνπ   ή   ζε   ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

 

γ.) Σα Ννκηθά Πξόζσπα Ζκεδαπά ή Αιινδαπά : 

1.      Σα   παξαπάλσ   δηθαηνινγεηηθά   ησλ   εδαθίσλ   (α)   θαη   (β), αληίζηνηρα. 

2.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο ( κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3.  Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) , απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν 

ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

4.  Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο γ2 εθδίδνληαη φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηάζρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ. 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α1να θαη 7β12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί 

ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 
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 Δπί ησλ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 

δ.) Οη πλεηαηξηζκνί: 

 

1.   Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο   ηνπιάρηζηνλ   ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δελ έρεη  θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Π.Γ60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

 

2.  Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3 ηνπ εδαθίνπ (α) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. (β) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληίζηνηρα θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 

3.  Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.   

 

ε.) Οη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά : 

1.  Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

-  Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα , ε δελ θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

 Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν έλνξθε 

δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο , απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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- Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

- Ζ απαξίζκεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ, ζχκθσλα κε 

ην παξφλ άξζξν είλαη πεξηνξηζηηθή. 

Πξνζθνξά ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ 

1. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, 

είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ. 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ εμ’ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, 

κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ 

ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή 

θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε. 

Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

2 .Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξφζθνξα 

πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε . 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ 

ηελ ιήμε , θαηά αλψηεξν φξην, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

δηαθήξπμε. 

 

3. Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο  

3.1  Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο από ηελ 01/01/2016 έσο 
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31/12/2016 .  

 

Ζ  εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ νξίδνληαη ζην παξάηεκα Ε ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ σο 

εμήο  

3.2  Ζ ππνζηήξημε - επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνύ πζηήκαηνο 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 γηα ηε ρξήζε ηνπ 

2015 από 1/1/2015 έσο θαη ηηο 31/12/2015 (1ν παξαδνηέν). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

παξαπάλσ ζηόρνπ απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή θπζηθή παξνπζία ελόο ηνπιάρηζηνλ 

ππαιιήινπ ηνπ αλαδόρνπ ηνπιάρηζηνλ γηα έμη ώξεο εκεξεζίσο (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 

9:00π.κ-15:00 κ.κ)γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/01/2016 ή άιισο από ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο κέρξη 31/12/2016. 

3.3  Ζ ζύληαμε, παξάδνζε θαη παξνπζίαζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2016, ζύκθσλα  θαη κε 

ην Π.Γ 146/2003, έσο θαη ηηο 30/6/2017. 

Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε παξάγξαθν Γ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Ε', ηεο παξνχζεο. Όκσο ζε πεξίπησζε πνπ, κε ππαηηηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηείλεηαη έσο 

λα παξαδνζνχλ φια ηα παξαδνηέα. Ζ ρξνληθή επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο ζπκθσλείηαη 

αλάκεζα ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

Δίλαη δπλαηή κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε 

ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, γηα παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε άιισλ 

παξφκνησλ ή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο έρνπλ ήδε αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ηεο 

πξψηεο ζχκβαζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην αξζξ. 11 παξ. 3 πεξ. ζη ηεο Οδεγίαο 92/50. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη φξνη , ην πεξηερφκελν ηεο λέαο ζχκβαζεο θαη ε ακνηβή ηνπ 

παξέρνληνο ηηο λέεο ππεξεζίεο θαζνξίδνληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνβιεπφκελε 

δηαπξαγκάηεπζε. 

 

4 Σόπνο εθηέιεζεο Τπεξεζηώλ 

Ζ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Έδξα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζηελ έδξα ηνπ Αλαδφρνπ ή φπνπ 

δεηεζεί εθόζνλ ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

έξγνπ. 
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                                                        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ 

 

1.Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη φηη άιιν απαηηείηαη ην αξγόηεξν 

κέρξη ηελ 24-6-2016 θαη έσο ηηο 14:00 κ.κ., ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο 

εμήο: 

1.1.  Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, 

κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε, κε πιήξε 

αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ. Σα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κε ηηο ελδείμεηο θιπ. πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ, ζα θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο 

ζθξαγίδεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ινηπά ζηνηρεία πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο δελ ππάγνληαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ. 

1.2. ΣΟ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ ηδξχκαηνο ήηνη : Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο                                            

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (πιήξεο επσλπκία,  δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα, θαμ θιπ.) 

1.3.  Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

1.3.1. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηξεηο (3) 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο:  

Α. «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ, ηνλ θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Β. «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνλ θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά, θαζψο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

παξαξηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο  

Γ . «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

1.3.2    Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.3.3     ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα 

θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
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1.4.      Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

1.5.     Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπή παξαιαβήο 

θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο  ησλ 

πξνζθνξψλ,  ιακβάλνπλ  γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο  επίζεο  θαη  

ησλ  ηερληθψλ  ζηνηρείσλ  ησλ πξνζθνξψλ  πνπ θαηαηέζεθαλ. 

1.6.  Ζ επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα 

επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1.6.1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  δελ απνζθξαγίδεηαη,   

αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ  ηελ   επηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία. 

1.6.2.  Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά   

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ  θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο  δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηήο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά απφ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ. 

1.7.  Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο αλαιπηηθά ηελ 

ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.                                                      

1.7.1. Πξνζθνξέο ειιηπείο ή αζαθείο ζα απνξξίπηνληαη. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 

θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 

ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.8.  Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη   

επνπζηψδεηο   απφ   ηελ   αξκφδηα   επηηξνπή   αμηνιφγεζεο. 

1.9.   Ζ ππέξβαζε  ηνπ ρξφλνπ  παξάδνζεο  απνηειεί νπζηψδε  απφθιηζε  θαη  ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
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1.10. Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

1.10.1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.10.2.  Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο (Π.Γ 118/07, άξζξν 2, παξ.2, εδάθην 

ηβ). 

1.10.3.  Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληα σο 

απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε 

ελψπηνλ ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε  ηνπ 

ζπιινγηθνχ. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν   εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

 

2. Δγγπήζεηο : 

 

2.1  Ο αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χςνπο 5%  επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν 

ΦΠΑ. 

2.2    Δγγπεηηθέο   επηζηνιέο   πνπ   εθδίδνληαη   εθηφο   Διιάδαο   ζα   ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

2.3   Ζ  έγθαηξε   αληίδξαζε   ηνπ   Αλαδφρνπ   ζε   παξνπζηαδφκελα   /  επεξρφκελα 

πξνβιήκαηα ηνπ Έξγνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Καη ηνχην δηφηη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ έγθαηξε θαη 

επαλεηιεκκέλε επηζήκαλζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ πνπ νδεγνχλ ζε απνθιίζεηο, ε 

ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ θαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ νξζή θαη 

άκεζε επίιπζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε χκβαζε ηνπ θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ ζην έξγν φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηα 

πκβαηηθά Σεχρε. 

 

 

3. Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο 

εκπηζηεπηηθώλ. 

«ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα 
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ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο 

πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ». 

 

4. Σηκέο: 

4.1.    Με ηελ πξνζθνξά ε ηηκή ζα δνζεί ζε επξψ γηα ην   ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 22.498,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ην πνζφ απηφ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

4.2.   Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ κε 

μέλν λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4.3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

4.5.  Πξνζθνξά γηα εγρψξην πξντφλ πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα 

ζπλαιιάγκαηνο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.6.  Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο 

%, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

4.7 Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ 

Π.Γ. 60/2007. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

 

5.  Ζ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί  ζε 12 ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο κε ηελ παξαιαβή 

ησλ παξαδνηέσλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Γ ζην  παξάξηεκα Ε   

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ (Π.Γ 118/2007) θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.2469/97, θαζψο θαη ΠΓ 

166/2003. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηφλ 

ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 166/2003 (ΦΔΚ 
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138/Α/5-6-03) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 200/35 ηεο 29-6-2000 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ 

ζπκβαζηνχρν. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο δηαθεξχμεηο ησλ Γ.Τ.ΠΔ. ή ησλ Ννζειεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ν 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 

2955.2001 (ΦΔΚ 256/Α/2-11-01). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο 

δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο 

θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

6. Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο 

6.1.   Έλζηαζε   θαηά  ηεο δηαθήξπμεο  ηνπ   δηαγσληζκνχ   ππνβάιιεηαη  ζηελ αξκφδηα γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Τπεξεζία κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ   δηαζηήκαηνο   απφ   

ηελ   δεκνζίεπζε   ηεο   δηαθήξπμεο   κέρξη   ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ε 

ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη ην αξγόηεξν πέληε εξγάζηκεο  εκέξεο πξηλ  από ηελ 

δηελέξγεηα  ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

6.2.   Καηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο σο 

πξνο ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Ζ   έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά εμεηάδεηαη θαηά  

ηελ  αμηνιφγεζε   ησλ  απνηειεζκάησλ  ηνπ  δηαγσληζκνχ  απφ  ην   αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απόφαση κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ.  Ζ   έλζηαζεο   

θαηά   ηεο   ζπκκεηνρήο   πξνκεζεπηή   ζε   δηαγσληζκφ   θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζ' 

απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 

6.3. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ( αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ) έσο 

θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ,κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηεο θαηαρψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζην βηβιίν πνπ ηεξείηαη γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ . Ζ έλζηαζε απηή εμεηάδεηαη απφ ην 

αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε 

πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
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απφθαζεο κε θξνληίδα ηνπο. 

 

7.Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία. 

Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία γηα λα αξζεί 

πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε ε λα απνηξαπεί πεξαηηέξσ δεκηά ζηα ζπκθέξνληα ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1,3,4,5,6,7, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2522/97. Πξηλ ππνβάιιεη 

ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) 

εκεξψλ, αθφηνπ έιαβε γλψζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, 

λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο 

λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκα ηνπ. Ζ πξνζθπγή 

θνηλνπνηείηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε 

ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή ηεο πξνζθπγήο. Γελ απαηηείηαη άζθεζε 

πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ε νπνία δέρεηαη ελ φιν ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ 

ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο. Οη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο δελ ζίγνπλ δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ 

άζθεζε δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαηά ηελ δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ. 

 

8. Γιώζζα ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε ζα ζπλαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Γιψζζα εξγαζίαο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ειιεληθή γιψζζα 

θαη φια ηα έγγξαθα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλεμαξηήησο εάλ αθνξνχλ ζηνλ αλάδνρν ή ζε 

ηξίηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σν ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ) ζα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη θάζε επηθνηλσλία ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζα γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξμεη θφζηνο κεηαθξάζεσλ 

εγγξάθσλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή θαη δηεξκελεηψλ θαηά ηηο πξνθνξηθέο 

ζπλελλνήζεηο - ζπζθέςεηο, ην θφζηνο απηφ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

εκεηψλεηαη πάλησο, φηη φπνηε ρξεηαζηεί επηθνηλσλία ηνπ αλαδφρνπ κε ηξίηνπο (π.ρ. 

αιινδαπνχο θνξείο θιπ.) ζηελ αγγιηθή ή ζε άιιε γιψζζα, νη αλαγθαίεο δηεξκελείεο -

κεηαθξάζεηο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ 

ίδην. 

 

9.Τπνγξαθή ζύκβαζεο - Δγγπήζεηο 

Ο δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ην Έξγν, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη 
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κέζα ζε είθνζη  (20) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο λα 

ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε. Αλ πεξάζεη ε αλσηέξσ 

πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη 

ηε χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ην αξγφηεξν κέρξη 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ 

Έξγνπ πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

ΦΠΑ. 

 

10. Ρήηξα θαζπζηέξεζεο 

Γηα θάζε εκέξα ηπρφλ θαζπζηέξεζεο ηεο ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ Παξαδνηέσλ, ν 

Δξγνδφηεο είλαη δπλαηφλ λα επηβάιιεη ξήηξα θαζπζηέξεζεο χςνπο κέρξη 50 ΔΤΡΩ αλά 

εκέξα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ'  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖΝ  ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ   

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ - θαηαθύξσζε δηαγσληζκνύ 

1. Αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

δηαθήξπμε. 

2. Αλνίγνληαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3. Δλεκεξψλνληαη εγγξάθσο νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

νξίδεηαη εκεξνκελία γηα ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

4.  Πξνζθνξέο πνπ δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ αλνίγνληαη αιιά επηζηξέθνληαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

5. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ρακειφηεξε 

ηηκή. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 118/2007. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ 

θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

6. Δπηιέγεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γ.. γηα έγθξηζε. 

7. Δλεκεξψλεηαη ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη θαηαθχξσζε θαη είλαη 

ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζήο ηνπ λα ππνβάιεη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 4 

ηεο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ 
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ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 

πξνζθνκίδεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ 

απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, 

νπφηε ζεσξνχληαη   ηερληθά απνδεθηέο. 

9.Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηε δηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη 

ζπληζηνχλ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

10. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ φξγαλν θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν. Απηφο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 20 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία 

θαη ζα παξακείλεη ζην Ννζνθνκείν κέρξη ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. 

 

                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Γ' 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Σν πεξηερόκελν ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ έρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εθηόο 

από ηα αλαθεξόκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ηα θάησζη:  

 

1. Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία  ζα δειψλεηαη  φηη: 

- ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

(πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο, φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ αληίζηνηρε αξρή), φηη ν 

δηαγσληδφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δηαγσγή βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ θαη φηη δελ έρεη δηαπξάμεη βαξχ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

Πξνθήξπμεο,  ηεο νπνίαο   ν   δηαγσληδφκελνο   έιαβε   γλψζε,   φηη   ν   δηαγσληδφκελνο   

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, φηη ε ππνβαιιφκελε 

πξνζθνξά θαιχπηεη  ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ  ππεξεζηψλ θαη  φηη   ηα ζηνηρεία 
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πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αθξηβή. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ  εθπξνζψπνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζηελ έλσζε φηη δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ). 

 

2. Άδεηα Α' ηάμεο Λνγηζηή Φνξνηέρλε απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο , βάζε 

ηνπ Νφκνπ 2515/97 θαη Π.Γ. 340/98, γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο Φπζηθά Πξφζσπα,  ηνλ 

Τπεχζπλν Οκάδαο Έξγνπ  

3. Άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο  Λνγηζηή Φνξνηέρλε απφ ην Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδνο , βάζε ηνπ Νφκνπ 2515/97 θαη Π.Γ. 340/98  ησλ ππνινίπσλ κειψλ 

ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή – θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ 

Β’ ή Γ’ ηάμεσο 

4. Φσηναληίγξαθα Πηπρίσλ Διιεληθνχ Παλεπηζηήκηνπ ε Ηζφηηκνπ παλεπηζηήκηνπ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηνπ  Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

ή Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνχ  εθφζνλ είλαη θνξνηέρλεο ινγηζηέο ε Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ΑΔΗ ή ΣΔΗ γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ 

ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο-

Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ 

ΚΒ είηε ησλ π.δ. 146/2003, 205/1998,315/1999 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ΟΣΑ). 

 

5. Άδεηα Λεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Παξνρήο Λνγηζηηθώλ - Φνξνηερληθώλ Τπεξεζηώλ 

απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, βάζε ηνπ Νφκνπ 2515/97 θαη Π.Γ. 340/98 γηα ηα 

δηαγσληδφκελα Ννκηθά Πξφζσπα. 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Οη  ελψζεηο  επηρεηξήζεσλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζα  ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ 

δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά. ε πεξίπησζε επηινγήο απηψλ δχλαηαη λα ππνρξεσζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή λα ζπζηήζνπλ θνηλνπξαμία ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν. Απαγνξεύεηαη,   επί   πνηλή   

απνθιεηζκνχ,   ε   ζπκκεηνρή   ζην   δηαγσληζκφ   κηαο επηρείξεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ) θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο. 

6. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαζώο θαη 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο πξνθήξπμεο όπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Ε΄. 
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Σα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ θαη ζα 

απνηεινχληαη απφ: 

6.1 ρεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπιάρηζηνλ  κε ηξία (3) δηαθνξεηηθά  Ννζνθνκεία  πνπ αθνξνχλ 

ηελ πινπνίεζε αληηζηνίρσλ έξγσλ εθαξκνγήο ηνπ πδ 146/2003  

6.2 Ηζνινγηζκνχο  ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία (3) δηαθνξεηηθά  Ννζνθνκεία  πνπ έρνπλ ζπληαρηεί 

βάζεη ηνπ πδ146/2003 θαη  θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ έιεγρνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο  θαη 

έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγνπ ηνπ πξνζθέξνληνο.   

6.3. Ηζνδχγηα αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο απφ ηξία (3) δηαθνξεηηθά  Ννζνθνκεία.  

6.4. Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ γηα ηα νκνεηδή έξγα πνπ επηθαιείηαη ν 

αλάδνρνο ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά.  

6.5. Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ  ηεο νκαδαο εξγνπ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηα 

νκνεηδή έξγα πνπ επηθαιείηαη ν αλάδνρνο ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά.  

6.6. Βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

έρεη ην λνζνθνκείν.  

Γεδνκέλνπ φηη ηα αλσηέξσ ζα απνηειέζνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην αλαιπηηθέο 

θαη εκπεξηζηαησκέλεο.  

ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ, φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξέρνληαη απηνηειψο γηα 

θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Δ 

ΦΑΚΔΛΟ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΖ  ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ . 

Σν πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ απηνχ, πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

1.Πεξηγξαθή   ηεο   πθηζηάκελεο  νξγάλσζεο   ηνπ   δηαγσληδόκελνπ -    

 

1.1 Ηζηνξηθφ δξαζηεξηφηεηαο 

1.2 Σερληθή ππνδνκή 

1.3 Καηάινγν θαη πίλαθα ηνπ απαζρνινχκελνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ  

1.4 πλεξγάηεο εηδηθνί ζχκβνπινη κε  αλαθνξά  ζηελ  εηδηθφηεηα   θαη   ηηο ππεξεζίεο πνπ 

απηνί πξνζθέξνπλ ζηνλ δηαγσληδφκελν 

 

2.πλνπηηθή  πεξηγξαθή   ηεο  γεληθήο  εκπεηξίαο  ηνπ  δηαγσληδόκελνπ. 

 

2.1 Τπνβνιή θαηαιφγνπ πειαηψλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 
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ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ αλά πειάηε. 

 

3.πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγσλ παξνρήο νκνεηδώλ ππεξεζηώλ ζε Ννζνθνκεία,   ζηα 

νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ν δηαγσληδόκελνο, θαη ηα νπνία έρνπλ επηηπρώο 

νινθιεξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ (3) εηώλ. 

πγθεθξηκέλα δεηείηαη θαηάινγνο κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή έξγσλ πνπ αλέιαβε θαη 

νινθιήξσζε ν Πξνζθέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ. 

ε θάζε έξγν λα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:  

- Πειάηεο θαη ρξνλνινγία αλάιεςεο ηνπ έξγνπ  

- Γηάξθεηα θαη πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  

- Ρφινο ηνπ πξνζθέξνληνο (π.ρ. θχξηνο ζπκβαιιφκελνο ή ππεξγνιάβνο, εηδηθφ 

αληηθείκελν ζπκκεηνρήο)  

- Άιινη ζπκκεηέρνληεο 

- Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο (ζε νηθνλνκηθά κεγέζε)  

- Έηνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

4. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή κέρξη ηξηώλ (3) έξγσλ ζε Ννζνθνκεία πνπ αλέιαβε θαη 

νινθιήξσζε ν Πξνζθέξσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία θαη πνπ ν Πξνζθέξσλ ζεσξεί 

όηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο κε ηα πξνθεξπζζόκελν θαηά ηνλ παξόληα 

δηαγσληζκό έξγν. 

5.Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ, αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

είλαη θξίζηκα γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ θαη ησλ ηξόπσλ θαη κέζσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή 

απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

6.Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ θαη ζρεηηθό ρξνλνδηάγξακκα. 

7.Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο  ηεο νκάδαο έξγνπ  πνπ ν δηαγσληδόκελνο ζα 

εθαξκόζεη εάλ αλαδεηρζεί σο Αλάδνρνο.  

Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 

ηελ ΚΤΑ 620086/ΔΓΓΔΚΟ 1992/08 (ΦΔΚ 2657/β/30-12-2008) γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Υίνπ «θπιίηζεην» είλαη ε παξαθάησ: 

Έλαο (1) Λνγηζηήο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Α΄ ηάμεσο, σο Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ. 

Ωο εκπεηξία λνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ε 

ππνγξαθή απφ απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πξηλ απφ 
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ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξφζσπν γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληφο δέθα εκεξψλ απφ 

άιιν πξφζσπν πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηεί ην εδάθην α ηεο παξ. 3 απηήο ηεο 

ΚΤΑ 620086. 

Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο 

Λνγηζηή – Φνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο. Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ 

νκάδα ηνπ αλαδφρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο Λνγηζηή-Φνξνηέρλε Β΄ 

&  Γ΄ ηάμεσο. Δπηπιένλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν 

Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

Έλαο (1) Λνγηζηήο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Β΄ ηάμεσο πηπρηνύρνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 

Γύν (2) Λνγηζηέο-Φνξνηέρλεο κε άδεηα Γ΄ ηάμεσο πηπρηνύρνη Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 

Έλαο (1) Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνχρνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. κε απνδεδεηγκέλε 

3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ είηε ησλ ΠΓ 146/03, 

205/98, 315/99 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ζρέδην ησλ ΟΣΑ). Απαηηείηαη ε θαηάζεζε πίλαθα 

εκπεηξίαο ζε εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο 

βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ είηε ησλ ΠΓ 146/03, 205/98, 315/99 (Κιαδηθφ 

Λνγηζηηθφ ζρέδην ησλ ΟΣΑ). Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Γεκφζηνπο ή Ηδησηηθνχο Φνξείο αλάζεζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πηζηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ Αλαιπηή-

Πξνγξακκαηηζηή. 

8. Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ηνπ ππεύζπλνπ έξγνπ, ησλ ζηειερώλ θαη ησλ 

ζπλεξγαηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δηάθνξεο θξίζηκεο ζέζεηο ηεο 

πξνηεηλόκελεο νξγάλσζεο. 

 Όια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά ζε 

γιψζζα εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκε κεηάθξαζε ζηελ 

Διιεληθή.  ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε,  ζα επηθξαηεί ε ειιεληθή δηαηχπσζε. 

9. ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φξνπο ηεο παξνχζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα, 

φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Σν ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζε πνζφ πξν Φ.Π.Α. 

θαη ζε πνζφ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ' 
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Σν Ννκηθφ Πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο είλαη :  

 Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 146/2003 «πεξί νξηζκνχ ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο» 

 Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 3599/2007 ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 Σν άξζξν 11 ηνπ Ν. 3697/2008 ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Σν άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 3730/2008 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

 Σελ Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζ. 62008/ΔΓΓΔΚΟ  1992 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Σελ αξηζ. 94064/1-10-2012 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

 Σελ αξηζ. 53560/5-6-13 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε εξγαζηψλ γηα 

πιήξε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο. 

 

Α. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

1. Ζ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ δεκόζηνπ 

ινγηζηηθνύ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

2. Ζ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο  ινγηζηηθήο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 βάζεη 

ηνπ πδ 146/2003 

3. Ζ ζύληαμε ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ην πξνζάξηεκα ηνπο θαη 

ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ  ΔΡΓΑΗΩΝ –ΤΠΖΡΔΗΩΝ  ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΔΗ Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΚΑΣΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ    

 

α)  Σελ  εθαξκνγή  ηνπ  Π.Γ. 146/2003  γηα  ινγαξηαζκφ  ηεο  Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο. 

Ζ   εθαξκνγή ηνπ  Π.Γ. 146/2003    πεξηιακβάλεη   ηελ   θαηαρψξεζε   φισλ   ησλ   ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ απφ ηα πξσηνγελή παξαζηαηηθά ζηα ηεξνχκελα ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα  ηεο  

Γεκφζηαο Μνλάδαο  Τγείαο,  ινγηζηηθά  βηβιία,  ηελ  εθηέιεζε φισλ  ησλ  ελεξγεηψλ  πνπ  

απαηηνχληαη γηα  ηελ  ελεκέξσζε  θαη  ιεηηνπξγία ηεο  γεληθήο  ινγηζηηθήο,  ηεο  αλαιπηηθήο  

ινγηζηηθήο θαη  ηνπ  δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  Π.Γ. 146/2003  αιιά  θαη  ηελ  θείκελε  

λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ   ελεκέξσζε   

ησλ   ινγηζηηθψλ   βηβιίσλ   γηα   ηα   απνηειέζκαηα   ηεο απνγξαθήο  ηέινπο  ρξήζεσο,  ην  

άλνηγκα  φισλ  ησλ  ινγαξηαζκψλ  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε 
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ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ  αλαδφρνπ.  

β)  Σελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ  ζρεδίνπ  

Γεληθήο  -  Αλαιπηηθήο  θαη  Κνζηνινγηθήο  Οξγάλσζεο  θαη  ηελ παξνρή  ππεξεζηψλ  

πκβνχινπ  γηα  ηελ  επηινγή  θαη  εγθαηάζηαζε  ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο 

εθφζνλ απαηηεζεί.  

δ)  Σνλ  έιεγρν   ηνπ  ηξέρνληνο  Μεηξψνπ  Παγίσλ  θαη  ε  ηξνπνπνίεζε  ηνπ εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην  

ε) Σελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ  

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ 

1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:  

I. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ  

II.  Τπνινγηζκφο  θαη  Απνηίκεζε  ηεο  αμίαο  ησλ  κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

III. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

IV.  Τπνινγηζκφο  θαη  Απνηίκεζε  ηεο  αμίαο  ησλ  επίπισλ  θαη  ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

θαζψο θαη ησλ ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

V.  Ο  έιεγρνο  ηνπ  ηξέρνληνο  Μεηξψνπ  Παγίσλ  θαη  ε  ηξνπνπνίεζε  ηνπ εθφζνλ  θξηζεί  

απαξαίηεην  ιακβάλνληαο  ππφςε  ηπρφλ  θαηαζηξνθέο  ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί.  

2.  Τπνινγηζκφο θαη έιεγρνο φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ 

φπσο:  

I. πκθσλία Δζφδσλ- Δμφδσλ  

II. πκθσλία Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ 

III. Καζεκεξηλή ζπκθσλία Σακείνπ  

IV. πκθσλία νθεηιεηψλ  

V. πκθσλία απαηηήζεσλ  

3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζφηεηα θαη αμία  

4. Δπίβιεςε   θαη   έιεγρνο   ηεο   ζσζηήο   ινγηζηηθήο   απεηθφληζεο   ησλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκφζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

θαη ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ήηνη:  

 πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κεηηο   

νηθνλνκηθέο   ππεξεζίεο   σο   πξνο   ην   ηκήκα   ησλ   ινγαξηαζκψλ πξνζδηνξηζκνχ  
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ηνπ  νξγαληθνχ  απνηειέζκαηνο  θαη  ηνπ  απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.  

 Έιεγρνο  ζπλεξγαζία   κε   ηελ   εηαηξεία   ππνζηήξημεο   ηνπ  κεραλνγξαθηθνχ  

ζπζηήκαηνο  ηεο  Γεκφζηαο  Μνλάδαο  Τγείαο  θαη  κε  ηηο νηθνλνκηθέο     ππεξεζίεο     

ηεο     γηα     ηελ     αμηφπηζηε,     απνηειεζκαηηθή  ζπιιεηηνπξγία     θαη     ζπκθσλία     ησλ     

αληηζηνηρηδφκελσλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ  ηεο  Γεληθήο  Λνγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο  

αλαιπηηθέο  δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003.  

 Καηαρψξεζε ηηκνινγίσλ αγνξψλ ζην κεραλνγξαθηθφ πξφγξακκα δηαρεηξίζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

 Καηαρψξεζε θαη παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ αλαιψζεσλ απνζεκάησλ απφ  ηα  

δηάθνξα  ηκήκαηα  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  επίζεο  κέζσ  ηνπ  ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Τπνζηήξημε  ηνπ  Λνγηζηεξίνπ  γηα  ηελ  δηελέξγεηα  ησλ  ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ  θαη  

ηελ  έθδνζε  ησλ  κεραλνγξαθηθψλ  ηίηισλ  πιεξσκήο  ησλ πξνκεζεπηψλ  θαη  ινηπψλ  

ππνρξεψζεσλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  κέζσ  ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ».  

 Παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε  ηεο  εθαξκνγήο  

θαη  παξέκβαζε  απηνχ,  φπνπ  απαηηείηαη,  κέζσ ησλ  ππεπζχλσλ  ησλ  νηθνλνκηθψλ  

ππεξεζηψλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  γηα  ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ-

βειηηψζεσλ  

 χληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα.  

 Ζ   εθαξκνγή   ηνπ   εληαίνπ   πιαηζίνπ   θσδηθνπνίεζεο   αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε 

βάζε ην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν  εθπνλήζεθε  ζην  

πιαίζην  ηνπ  έξγνπ  «Δπηζηεκνληθφο  ζρεδηαζκφο  πληνληζκφο θαη ππνζηήξημε ΤΤΚΑ 

θαη ΤΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ  νηθνλνκηθνχ  πξνγξακκαηηζκνχ  

θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ     

δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο»  

5. Καηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο,     

Απνηειεζκάησλ    ρξήζεο,     Ηζνινγηζκνχ,     Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο 

ζηε ζχληαμε Δθζέζεσο Γηαρείξηζεο θαη ζηελ ππνβνιή απηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαζψο 

θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ.  

6. Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα  ηελ  

ππνζηήξημε  ηνπ  ζπζηήκαηνο  θαη  ηελ  επίιπζε  πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο.  

7.  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά 

ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην 

αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο.  

8. Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ π.ρ.  
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ρξεζηκνπνίεζε  αξηζκνδεηθηψλ,  ψζηε  ε  Γηνίθεζε  λα  κπνξεί  λα  έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

9.  Ζ  θαηαρψξεζε  ησλ  Πξσηνγελψλ  ζηνηρείσλ (ηηκνιφγηα,  εληάικαηα πιεξσκήο, 

βεβαηψζεηο  λνζειίσλ,  γξακκάηηα  είζπξαμεο  θηι.)  γίλεηαη  κε επζχλε ηνπ λνζνθνκείνπ, κε 

έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

 Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ Π.Γ. 146/2003 γηαηί 

ην εηδηθφ θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην είλαη ηφζν ζεκαληηθφ πνπ αθφκε θαη ζην Ν. 4308/14 

πνπ επηβάιιεη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, αθήλεη ζε ηζρχ ην Π.Γ. 146/2003. 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Γεκφζηα Μνλάδα Τγείαο, σο εκπεηξία λνείηαη ε 

εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ 

αλάδνρν νκάδαο θαη εηδηθφηεξα ε ππνγξαθή απ’ απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, 

ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ, λα είλαη θάηνρνο 

άδεηαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Α’ ηάμεσο. Σα ππφινηπν θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα 

πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλαδφρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη άδεηαο 

ινγηζηή – θνξνηέρλεηνπιάρηζηνλ Β’ ηάμεσο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπηπιένλ φια 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή 

Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Σκήκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 

 ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο 

– Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο 

βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ Π.Γ. 

146/2003, 205/1998, 315/1999 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ Ο.Σ.Α.) ν νπνίνο πξέπεη 

λα έρεη απνδεδεηγκέλα ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ αλάδνρν 

εηαηξεία. 

 Θα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ ππεπζχλνπ έξγνπ, ησλ 

ζηειερψλ θαη ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δηάθνξεο θξίζηκεο ζέζεηο ηεο 

πξνηεηλφκελεο νξγάλσζεο. 

 Ο ππεχζπλνο έξγνπ ηεο αλαδφρνπ νκάδαο έξγνπ ζα θξίλεη ην βαζκφ δπζθνιίαο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. πλεπψο, νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο :  
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- Άιινηε κε επηζθέςεηο ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

- Μέζσ δηαδηθηχνπ (ίληεξλεη) 

- Με ζπλερή ηειεθσληθή ππνζηήξημε ηνπ πειάηε θαη  

- ηελ έδξα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΥΡΟΝΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 βάζεη ηνπ 

πδ 146/2003 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ ΟΡΗΣΗΚΑ ΗΟΕΤΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ  

 

Δληόο ηνπ επόκελνπ 

κελόο ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο 

Ζ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθνύ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε 2016 βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ ΟΡΗΣΗΚΑ ΗΟΕΤΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
 

 

Δληόο ηνπ επόκελνπ 

κελόο ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο 

Ζ ζύληαμε ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ην 

πξνζάξηεκα ηνπο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο γηα ηελ  

δηαρεηξηζηηθή  ρξήζε 2016  βάζεη ηνπ πδ 146/2003. 

 

 

ΔΩ 30/6/2017 

 

 

1.   Ζ   Αλαζέηνπζα   Αξρή   ζπγθξνηεί,   κε   απφθαζε   ηνπ   Γηνηθεηηθνχ   ηεο πκβνπιίνπ, 

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 

2.   Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ην θάζε ζπγθεθξηκέλν Παξαδνηέν. Ο Δξγνδφηεο δηα ηεο 

Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο εθ' φζνλ δηαπηζηψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαδνηένπ ή κε ηθαλνπνηεηηθή 

πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο   απηέο   θνηλνπνηνχληαη   ζηνλ   

Αλάδνρν   εληφο   ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

3.   ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη μαλά ην Παξαδνηέν   κε   

ζπκπιεξσκέλεο   ηηο   δηαπηζησζείζεο   ειιείςεηο,   εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 
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4.   ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ.2 ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη,    ρσξίο    

ν    Δξγνδφηεο    λα    θνηλνπνηήζεη    ζηνλ    Αλάδνρν παξαηεξήζεηο επί ηνπ Παξαδνηένπ, 

ηφηε απηφ ζεσξείηαη παξαιεθζέλ. 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

α.α. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ζ  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ   

 ηα Υίν, ζήκεξα  ……………………ζηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κεηαμχ ηνπ: 

1. Σνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 

ηνλ Γηνηθεηή ηνπ  θ-----------------,  πνπ αθνινχζσο ζα θαιείηαη «Αλαζέηνπζα Αξρή» 

θαη 

2. Σεο ………………………………………………… πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη 

……………………………………………, πνπ αθνινχζσο ζα θαιείηαη «ΑΝΑΓΟΥΟ», 

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελα ηεο ζύκβαζεο. 

 

 Αληηθείκελα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο, Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ηελ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

βάζεη ηνπ πδ 146/2003 γηα έλα έηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπο έηνπο 2016.  

 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» αλαζέηεη θαη ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη 

λα παξέρεη, ζπλεξγαδφκελνο κε ηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ, εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο θαη 

ππεξεζίεο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ 

έξγνπ. 
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 πγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα παξαθάησ ζηάδηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο : 

 

1. Σελ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ δεκόζηνπ 

ινγηζηηθνύ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

2. Σελ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο  ινγηζηηθήο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 

βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

3. Σελ ζύληαμε ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ην πξνζάξηεκα 

ηνπο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 βάζεη ηνπ 

πδ 146/2003 

 

Άξζξν 2ν 

Πεξηγξαθή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 

α)  Σελ  εθαξκνγή  ηνπ  Π.Γ. 146/2003  γηα  ινγαξηαζκφ  ηεο  Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο. 

Ζ   εθαξκνγή ηνπ  Π.Γ. 146/2003    πεξηιακβάλεη   ηελ   θαηαρψξεζε   φισλ   ησλ   ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ απφ ηα πξσηνγελή παξαζηαηηθά ζηα ηεξνχκελα ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα  ηεο  

Γεκφζηαο  Μνλάδαο  Τγείαο,  ινγηζηηθά  βηβιία,  ηελ  εθηέιεζε φισλ  ησλ  ελεξγεηψλ  πνπ  

απαηηνχληαη  γηα  ηελ  ελεκέξσζε  θαη  ιεηηνπξγία ηεο  γεληθήο  ινγηζηηθήο,  ηεο  αλαιπηηθήο  

ινγηζηηθήο  θαη  ηνπ  δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  Π.Γ. 146/2003  αιιά  θαη  ηελ  θείκελε  

λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ   ελεκέξσζε   

ησλ   ινγηζηηθψλ   βηβιίσλ   γηα   ηα   απνηειέζκαηα   ηεο απνγξαθήο  ηέινπο  ρξήζεσο,  ην  

άλνηγκα  φισλ  ησλ  ινγαξηαζκψλ  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ  αλαδφρνπ.  

β)  Σελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ  ζρεδίνπ  

Γεληθήο  -  Αλαιπηηθήο  θαη  Κνζηνινγηθήο  Οξγάλσζεο  θαη  ηελ παξνρή  ππεξεζηψλ  

πκβνχινπ  γηα  ηελ  επηινγή  θαη  εγθαηάζηαζε  ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο 

εθφζνλ απαηηεζεί.  

γ) Σελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην  ΠΓ  146/2003.  

δ)  Σνλ  έιεγρν   ηνπ  ηξέρνληνο  Μεηξψνπ  Παγίσλ  θαη  ε  ηξνπνπνίεζε  ηνπ εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην  

ε) Σελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ  
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ 

1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:  

I. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ  

II.  Τπνινγηζκφο  θαη  Απνηίκεζε  ηεο  αμίαο  ησλ  κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

III. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

IV.  Τπνινγηζκφο  θαη  Απνηίκεζε  ηεο  αμίαο  ησλ  επίπισλ  θαη  ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

θαζψο θαη ησλ ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

V.  Ο  έιεγρνο  ηνπ  ηξέρνληνο  Μεηξψνπ  Παγίσλ  θαη  ε  ηξνπνπνίεζε  ηνπ εθφζνλ  θξηζεί  

απαξαίηεην  ιακβάλνληαο  ππφςε  ηπρφλ  θαηαζηξνθέο  ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί.  

2.  Τπνινγηζκφο θαη έιεγρνο φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ 

φπσο:  

I. πκθσλία Δζφδσλ- Δμφδσλ  

II. πκθσλία Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ  

III. Καζεκεξηλή ζπκθσλία Σακείνπ  

IV. πκθσλία νθεηιεηψλ  

V. πκθσλία απαηηήζεσλ  

3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζφηεηα θαη αμία  

4.   Δπίβιεςε   θαη   έιεγρνο   ηεο   ζσζηήο   ινγηζηηθήο   απεηθφληζεο   ησλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκφζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

θαη ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ήηνη:  

 I. πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κεηηο   

νηθνλνκηθέο   ππεξεζίεο   σο   πξνο   ην   ηκήκα   ησλ   ινγαξηαζκψλ πξνζδηνξηζκνχ  

ηνπ  νξγαληθνχ  απνηειέζκαηνο  θαη  ηνπ  απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.  

 II. Έιεγρνο  ζπλεξγαζία   κε   ηελ   εηαηξεία   ππνζηήξημεο   ηνπ  κεραλνγξαθηθνχ  

ζπζηήκαηνο  ηεο  Γεκφζηαο  Μνλάδαο  Τγείαο  θαη  κε  ηηο νηθνλνκηθέο     ππεξεζίεο     

ηεο     γηα     ηελ     αμηφπηζηε,     απνηειεζκαηηθή  ζπιιεηηνπξγία     θαη     ζπκθσλία     ησλ     

αληηζηνηρηδφκελσλ     ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ  ηεο  Γεληθήο  Λνγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο  

αλαιπηηθέο  δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003.  

 III. Καηαρψξεζε ηηκνινγίσλ αγνξψλ ζην κεραλνγξαθηθφ πξφγξακκα δηαρεηξίζεσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

 IV. Καηαρψξεζε θαη παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ αλαιψζεσλ απνζεκάησλ απφ  ηα  

δηάθνξα  ηκήκαηα  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  επίζεο  κέζσ  ηνπ  ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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 Τπνζηήξημε  ηνπ  Λνγηζηεξίνπ  γηα  ηελ  δηελέξγεηα  ησλ  ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ  θαη  

ηελ  έθδνζε  ησλ  κεραλνγξαθηθψλ  ηίηισλ  πιεξσκήο  ησλ πξνκεζεπηψλ  θαη  ινηπψλ  

ππνρξεψζεσλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ  κέζσ  ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ».  

 Παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε  ηεο  εθαξκνγήο  

θαη  παξέκβαζε  απηνχ,  φπνπ  απαηηείηαη,  κέζσ ησλ  ππεπζχλσλ  ησλ  νηθνλνκηθψλ  

ππεξεζηψλ  ηνπ  Ννζνθνκείνπ,  γηα  ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ-

βειηηψζεσλ  

 χληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα.  

 VIIΗ.   Ζ   εθαξκνγή   ηνπ   εληαίνπ   πιαηζίνπ   θσδηθνπνίεζεο   αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

κε βάζε ην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν  εθπνλήζεθε  

ζην  πιαίζην  ηνπ  έξγνπ  «Δπηζηεκνληθφο  ζρεδηαζκφο  πληνληζκφο θαη ππνζηήξημε 

ΤΤΚΑ θαη ΤΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνχ  

πξνγξακκαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο»  

5. Καηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο,     

Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, Ηζνινγηζκνχ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε 

ζχληαμε Δθζέζεσο Γηαρείξηζεο θαη ζηελ ππνβνιή απηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαζψο θαη 

ζηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ.  

6. Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα  ηελ  

ππνζηήξημε  ηνπ  ζπζηήκαηνο  θαη  ηελ  επίιπζε  πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο.  

7.  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά 

ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην 

αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο.  

8. Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ π.ρ.  

ρξεζηκνπνίεζε  αξηζκνδεηθηψλ,  ψζηε  ε  Γηνίθεζε  λα  κπνξεί  λα  έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

9.  Ζ  θαηαρψξεζε  ησλ  Πξσηνγελψλ  ζηνηρείσλ (ηηκνιφγηα,  εληάικαηα πιεξσκήο,  

βεβαηψζεηο  λνζειίσλ,  γξακκάηηα  είζπξαμεο  θηι.)  γίλεηαη  κε επζχλε ηνπ λνζνθνκείνπ, κε 

έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Άξζξν 3ν 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο -Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

3.1  Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1)  έηνο απφ 01/01/2015 έσο 

31/12/2015. . 
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 3.2      Ζ  εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζην παξάηεκα Ε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

σο εμήο:  

  Ζ ππνζηήξημε - επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο Γεληθήο 

θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 γηα ηε ρξήζε ηνπ 2014 απφ 

1/1/2015 έσο θαη ηηο 31/12/2015 (1ν παξαδνηέν). Γηα ηελ επίηεχμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ 

απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή θπζηθή παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ 

ηνπιάρηζηνλ γηα έμη ψξεο εκεξεζίσο (Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9:00π.κ-15:00 κ.κ)γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 01/01/2015 ή άιισο απφ ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη 31/12/2015. 

3.3 Ζ ζχληαμε, παξάδνζε θαη παξνπζίαζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2015 έσο θαη ηηο 30/6/2016.  

Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε παξάγξαθν Γ ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Ε', ηεο παξνχζεο. Όκσο ζε πεξίπησζε πνπ, κε ππαηηηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηείλεηαη έσο 

λα παξαδνζνχλ φια ηα παξαδνηέα. Ζ ρξνληθή επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο ζπκθσλείηαη 

αλάκεζα ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

Δίλαη δπλαηή κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε 

ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, γηα παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε άιισλ 

παξφκνησλ ή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο έρνπλ ήδε αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ηεο 

πξψηεο ζχκβαζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην αξζξ. 11 παξ. 3 πεξ. ζη ηεο Οδεγίαο 92/50. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη φξνη, ην πεξηερφκελν ηεο λέαο ζχκβαζεο θαη ε ακνηβή ηνπ 

παξέρνληνο ηηο λέεο ππεξεζίεο θαζνξίδνληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνβιεπφκελε 

δηαπξαγκάηεπζε. 

 

3.4 Τπνρξενχηαη λα ζηειερψζεη ηελ νκάδα έξγνπ :  

a. Έλα (1) Τπεχζπλν ζπληνληζηή Φνξνηέρλε Λνγηζηή Α΄ ηάμεο. 

b. Έλα (1) αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Φνξνηέρλε Λνγηζηή Α΄ ηάμεο. 

c. Σέζζεξα (3) Τπνζηεξηθηηθά ζηειέρε Φνξνηέρλεο ινγηζηέο  Β ή Γ΄ ηάμεο  

κέιε  ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.  

d. Έλα (1) Αλαιπηή –Πξνγξακκαηηζηή πηπρηνχρν ΑΔΗ ή ΣΔΗ κε απνδεδεηγκέλε 

ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ηήξεζεο βηβιίσλ είηε Γ’ θαηεγνξίαο ΚΒ είηε ησλ π.δ. 146/2003, 205/1998, 

315/1999 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ΟΣΑ) 

 

Ζ σο άλσ αλαθεξφκελε νκάδα έξγνπ νπδεκία εξγαζηαθή ζρέζε δελ ζα έρεη κε ην 
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Ννζνθνκείν. 

3.5    Τπνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

& Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

3.6 Τπνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα ζηειέρε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, θαη λα δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο θαιήο 

ζπλεξγαζίαο. 

3.7 Τπνρξενχηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθφ θάζε ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη λα κε δεκνζηεχεη, εθδίδεη ή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

αλαθνηλψλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην. Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη θαη βεβαηψλεη φηη ε σο άλσ δέζκεπζε 

ηζρχεη απνιχησο θαη γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζπλεξγάηεο ηνπ 

θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή. Ζ 

ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχεη θαη κεηά ηε 

ιχζε ή ιήμε ηεο παξνχζαο. 

3.8 Τπνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε θάζε επηκέιεηα.  

  

 

Άξζξν 4ν 

Τπνρξεώζεηο ηεο κνλάδαο πγείαο. 

Σν Ννζνθνκείν: 

1. Θα ππνδείμεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ ε νπνία ζα έρεη θαη ηελ επζχλε επηθνηλσλίαο κε ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 

παξαιακβάλεη ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

2. Θα ππνδείμεη ζηνλ Αλάδνρν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ νκάδα έξγνπ κε απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη λα νξίζεη ππεχζπλν ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

3. Θα δηαζέηεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δηπινγξαθηθνχ θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο κε ην δεκφζην ινγηζηηθφ. 

4. Θα ζέηεη εγθαίξσο ππ' φςηλ ηνπ αλαδφρνπ θάζε αλαγθαίν έγγξαθν ή ζηνηρείν ή 

πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην Αλάδνρν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

θαη λα παξέρεη ηελ έγθαηξε ζχκπξαμή ηνπ φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 
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5. Θα ιακβάλεη εγθαίξσο ηηο απαηηνχκελεο απνθάζεηο, φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. 

6. Θα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πξνηάζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

7. Θα κεξηκλά γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ ππαιιήισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ κε ηνλ 

Αλάδνρν.  

8. Θα ηεξεί εκπηζηεπηηθφ θάζε ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο.  

9. Θα παξαρσξήζεη ζηνλ Αλάδνρν θαηάιιειν ρψξν εξγαζίαο κε ηνλ απαηηνχκελν 

κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 

10. Να αληαπνθξίλεηαη εκπξφζεζκα ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβνχινπ  

 

Άξζξν 5ν 

Παξαδνηέα. Έξγνπ θαη κεζνδνινγία παξαθνινύζεζεο πξνόδνπ θαη παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 βάζεη ηνπ 

πδ 146/2003 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ ΟΡΗΣΗΚΑ ΗΟΕΤΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ  

 

Δληόο ηνπ επόκελνπ 

κελόο ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο 

Ζ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2016 

βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ ΟΡΗΣΗΚΑ ΗΟΕΤΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
 

 

Δληόο ηνπ επόκελνπ 

κελόο ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο 

Ζ ζύληαμε ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε ην 

πξνζάξηεκα ηνπο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο γηα ηελ  

δηαρεηξηζηηθή  ρξήζε 2016  βάζεη ηνπ πδ 146/2003. 

 

 

ΔΩ 30/6/2017 

 

1.   Ζ   Αλαζέηνπζα   Αξρή   ζπγθξνηεί,   κε   απφθαζε   ηνπ   Γηνηθεηηθνχ   ηεο πκβνπιίνπ, 

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 

2.   Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ην θάζε ζπγθεθξηκέλν Παξαδνηέν. Ο Δξγνδφηεο δηα ηεο 
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Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο εθ' φζνλ δηαπηζηψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαδνηένπ ή κε ηθαλνπνηεηηθή 

πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο   απηέο   θνηλνπνηνχληαη   ζηνλ   

Αλάδνρν   εληφο   ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

3.   ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη μαλά ην Παξαδνηέν   κε   

ζπκπιεξσκέλεο   ηηο   δηαπηζησζείζεο   ειιείςεηο,   εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 

4.   ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ.2 ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη,  ρσξίο    

ν    Δξγνδφηεο    λα    θνηλνπνηήζεη    ζηνλ    Αλάδνρν παξαηεξήζεηο επί ηνπ Παξαδνηένπ, 

ηφηε απηφ ζεσξείηαη παξαιεθζέλ. 

 

Άξζξν 6ν 

Ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ. 

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ   αλέξρεηαη ζε  ……………..πεξηιακβαλφκελνπ  ηνπ ΦΠΑ 

θαη ζα θαηαβιεζεί  ζε ηζφπνζεο δφζεηο θάζε κήλα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ηελ 

παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηεο ζχκβαζεο: 

 

Άξζξν 7ν 

Δγγπήζεηο-Ρήηξεο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χςνπο 10% 

επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη …………. επξψ. Με ηελ παξαιαβή 

θάζε ελδηάκεζεο θάζεο ή παξαδνηένπ, ε πξνεγνχκελε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε λέα πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ 

ελαπνκέλνπζα ζπκβαηηθή αμία ηνπ έξγνπ. 

Γηα θάζε εκέξα ηπρφλ θαζπζηέξεζεο ηεο ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ Παξαδνηέσλ, ην 

Ννζνθνκείν είλαη δπλαηφλ λα επηβάιιεη ξήηξα θαζπζηέξεζεο χςνπο 50 επξψ αλά εκέξα. 

 

Άξζξν 8ν 

Ηζρύνπζα ζύκβαζε-Σξνπνπνηήζεηο 

 Ζ θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε κε αξηζκφ 

…………………….. απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Κάζε άιιε 

αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν απηήο ηεο ζχκβαζεο θαζίζηαηαη άθπξε κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, ε νπνία θαη κφλνλ πιένλ ηζρχεη καδί κε ηελ γξαπηή πξνζθνξά ηνπ 
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αλαδφρνπ.  

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κπνξεί λα γίλεη κφλνλ κεηά απφ γξαπηή 

ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

Άξζξν 9ν 

Γσζηδηθία θαη εθαξκνζηέν δίθαην 

 Κάζε δηαθνξά ή δηέλεμε πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε, εθαξκνγή, ή εξκελεία ηεο παξνχζαο ή εμ αθνξκήο απηήο σο θαη 

ηηο ζρέζεηο γεληθά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ σο άλσ δηαθνξψλ ή δηελέμεσλ είλαη 

απνθιεηζηηθά ηα Γηθαζηήξηα  ηεο Υίνπ. 

 Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή 

δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ ελδερφκελα ζα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηέζζεξα φκνηα πξσηφηππα ηα νπνία απνηεινχλ δε 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο βνπιήζεσο ησλ κεξψλ πνπ επηθπξψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπο  

 

 ΣΑ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ  ΜΔΡΖ 

 

 

 

Γηα ην 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ   

 

 

Γηνηθεηήο 

Γηα ηελ Δηαηξεία 

 

 

 

 

 


