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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ AΡ. 54/8-9-2020 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα  «Τπεξεζηώλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο» 

CPV «48441000-1»                                   

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 24.800 €  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ ΚΑΗ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ 

 

Σόπνο 

δηαγσληζκνύ 

Υξόλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ 

Σειηθή Ζκεξνκελία 

 Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Κξηηήξην 

Καηαθύξσζεο 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γαπάλεο  

ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΥΗΟΤ 

Ζκεξνκελία: 29/10/20 Ζκεξνκελία: 27/10/20 Πιένλ πκθέξνπζα 

από Οηθνλνκηθή 

άπνςε Πξνζθνξά 

Βάζεη ηεο Σηκήο 

24.800 €  

κε ΦΠΑ  

Ζκέξα: Πέκπηε Ζκέξα: Σξίηε 

Ώξα: 12.00  Ώξα: 14:00 
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Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ, έρνληαο ππόςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο 

ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 

134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

5. Σνπ ΠΓ 80/2016 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 145/5-8-2016 ΣΔΤΥΟ. Α' ) θαη ηνπ 

Ν.4152/2013 ΄΄Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/12,4093/12 θαη 4127/13΄΄ 

6. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ  πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ). 

8. Σνπ Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

9. Tνπ Ν. 4152/2013 ππνπαξάγξαθνο Ε.5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία  2011/7/ΕΕ ςχετικά με τον 
νόμιμο τόκο υπερημερίασ και των  προθεςμιών πληρωμήσ. 

10. Toπ Ν.4497/2017 Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. (Άξζξν 107 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016) 

11.  Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4
α
 “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).  

12. Σνπ Ν. 4472/2017 Ζιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνκεζεηψλ Τγείαο άξζξν 25. 

13. Σνπ Ν.4605/2019 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412 – πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ. 

 

Β. Τις αποθάζεις: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 14/23.04.2020 (ΑΓΑ: 6Ζ17469073-3Φ1) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν ηξνπνπνηεκέλνο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2020. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 22/17-07-2020 (ΑΓΑ: 6Κ8Τ469073-Ζ63), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «Τπεξεζηώλ 

Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 1441/2020 (ΑΓΑ: 97Ζ469073-Η1) αλάιεςε πίζησζεο. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 941/14-08-2020 (ΑΓΑ: ΧΝΚΟ469073-Ρ0Β), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
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5. Σελ ππ’ αξηζ. 29/1-10-2020 (ΑΓΑ:ΧΣΕΤ469073-ΥΛΥ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη  νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε  Γηαθήξπμε.   

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «Τπεξεζηώλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο» (CPV 48441000-1) 

δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2020 πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 24.800 € κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Βάζεη ηεο Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ,  ζηηο 29-10-2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00 

από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 27-10-2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00.  

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο: 

- Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό. 

- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 

- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη: 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν έληππα  (Πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν).
 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα Σερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν έληππα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν έληππα  (Πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απόξξηςεο. Οη ηηκέο γηα 

θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. 

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 

4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε 

ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ 

ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία: 

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό.  
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Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο.  

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη 

ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ). 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο 

αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, 

ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ 

θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ 

εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε 

ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα 

έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ 

εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλήζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο 

ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε 

επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε 

αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

H επηηξνπή  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη (αθνχ έρεη 

πξνεγεζεί ε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή) ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ή 50% αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 104 θαη 105  ηνπ 

Ν.4412/2016  θαη άξζξν 107, παξ.25 ηνπ Ν. 4497/2017. – «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4412/2016» Ζ ηειηθή 

θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα  θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. 

Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, φισλ ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο ελζηάζεηο θαηά ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)  

2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο, 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

3. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο». 

 

                                                             

                               

 

 

                                                                                                                            

 

Αλαζέηνπζα Αξρή ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV  Τπεξεζίεο Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο (CPV 48441000-1) 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο   24.800 €    ΜΔ ΦΠΑ  

Υξεκαηνδόηεζε 
 ΚΑΔ 0419.01 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1441/2020 (AΓΑ: 97Ζ469073-Η1) 

 

Σόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα 

Πξσηνθόιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ 

λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε. 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ  27-10-2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00  

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 29-10-2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00 

 

 

  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α’ 

ΟΡΟΗ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
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Σόπνο Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα  ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr  

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 
15-10-2020 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

( όια εηο δηπινύλ) 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-άξζξν 93 

1. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄. 

 Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, κεηά ηελ ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη 

πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή ή ηα ΚΔΠ). 

 Σελ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεη ν θαηά πεξίπησζε εθπξφζσπνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα (λφκηκνο εθπξφζσπνο)  
2. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  ζχκθσλα κε ην αξ.72 ηνπ Ν.4412/16 

3. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα 

αληηπξνζψπσλ. 

4. Σν Γεληθό πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΖ ηνπ ζπκκεηέρνληα.  

Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο λα είλαη ελππφγξαθεο θαη λα θέξνπλ απαξαίηεηα 

ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Β΄ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι..) 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ ππνβνιή κφλν 

κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν 

επί πνηλή απνξξίςεσο.  

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε κία δεκφζηα 

http://www.xioshosp.gr/
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ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4), φπνηε θαη 

ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ ηερλννηθνλνκηθήο.   

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

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη πξνο ην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ 

ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ: 

 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ 

κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν 

απνξξίπηνληαη. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Βάζεη ηεο Σηκήο. 

 Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

ΔΝΣΑΔΗ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) 

επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 

ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε 

ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 

απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν. 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 αξ.72 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 αξ.72 
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ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα 

βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε 

εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξα 36 & 350 ηνπ Ν.4412/16 θαζψο θαη ηνπ 

Ν. 3580/2007) 

Ο ΦΠΑ επί ηεο %  ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα βαξχλεη ην 

Ννζνθνκείν. 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη:  

- ζην  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο»,  

- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13) Τπνπαξάγξαθνο 

Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν 

ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,   

- θαζψο επίζεο θαη  ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα ηελ εμφθιεζε 

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

Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόκηκεο θξαηήζεηο :  

1. 0,07% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19 

- Υαξηφζεκν 3% επί ηεο ΔΑΑΓΖΤ  

- Ο.Γ.Α 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηεο ΔΑΑΓΖΤ 

2. 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο (κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ πιελ ηνπ θφξνπ)  

3. Τπέξ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 0,06% 

- Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ 

εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α 20% 

 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 

64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4%. 

 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο.( άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16) 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο  ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή. 

 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (Ν.4412/2016 άξζξν 
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117 παξ.3) 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη αλαθνίλσζε 

δεηψληαο ηνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο εηο δηπινύλ, (Ν.4412/2016 

άξζξν 80) ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο θαη λα 

έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4605/19 άξ.43. 

 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο: 

- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε. 

- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  

- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

- Πηζηνπνηεηηθά Πξσηνδηθείνπ 

-     Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ. 

      -     Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ 

      -     Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΖ 

       

Σα πηζηνπνηεηηθά εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΖ λα έρνπλ εθδνζεί  ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη) φηη δελ 

έρεη επέιζεη θακία κεηαβνιή ζην πξφζσπφ ηνπ (αξ.104 ηνπ Ν.4412/16) . Ζ 

ππεχζπλε δήισζε λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

(άξζ.103, ηνπ Ν.4412/16). 

 Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθφ ζην Γ 

γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε (λ.4412/2016 άξζξν 103 παξ.6 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο (λ.4412/2016 

άξζξν 105 παξ.4) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 5% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο  δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα 

αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε 

ζηα πιαίζηα ηωλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην 

πξνϊόλ-ππεξεζία  

 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ 

ΜΑΣΑΗΧΖ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
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θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

δ. καηαίσζεο γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5. ηνπ 

λ.4412/2016. 

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 

182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο 

θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα 

νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ  

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ 
 

 

ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

                                                              ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

Υίνο, 8-9-2020 

Πξνδηαγξαθέο αλάζεζεο ηεο εθαξκνγήο δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο Γεληθήο-Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη 

θνζηνιόγεζεο έηνπο 2020 

χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Αξηζκ.Β2α/νηθ.70504/7-10-2019 (ΦΔΚ Β΄3815/15-10-2019) 

΄΄Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεσλ αλάζεζεο ηεο εθαξκνγήο δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο Γεληθήο-Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο θαη θνζηνιόγεζεο ζηηο δεκόζηεο Μνλάδεο Τγείαο΄΄ νη Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο, πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζην πιαίζην δηαζθάιηζεο παξνρήο επίθαηξεο θαη ππεχζπλεο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζηε Γηνίθεζε, κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δαπαλψλ, ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε δεκνζίσλ πφξσλ θαη ελίζρπζε ηεο 
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δηαθάλεηαο ζηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δχλαηαη λα αλαζέηνπλ ζε Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα 

(εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ρσξίο άιιε πξνυπφζεζε, ην έξγν ηεο πιήξνπο 

εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο βηβιίσλ θαη ηε ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κιαδηθνχ ηνπο Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (π.δ. 146/2003), ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. 

 

Α. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ζ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ, ε παξνρή 

ινγηζηηθήο θαη θνξνηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2020 θαη γηα όιε ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

2. Ζ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2020 βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

3. Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο (ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο κε ην πξνζάξηεκα ηνπο) γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2020 βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

4. Ζ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο. 

5. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ νη αλάγθεο θαηά ηκήκα θαη 

ηελ πξαθηηθή επηκόξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρόιεζε ηνπ κε ην αληηθείκελν, κε 

ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο ζε ζέκαηα Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

 

B. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ-ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΔΗ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΚΑΣΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

α)  Σελ  πιήξε 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 κε βάζε ην 

Γεκφζην Λνγηζηηθφ, ηε Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, ζηα  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 ππνζηήξημε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο θαη 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.  
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β) Σελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ  ζρεδίνπ  Γεληθήο  -  Αλαιπηηθήο  θαη  

Κνζηνινγηθήο  Οξγάλσζεο   

γ) Σελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν ινγηζηή, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο 

ρξήζεο 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. 

ζη) Σε ζχληαμε θαη ππνβνιή κεληαίσλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ ηζνδπγίσλ ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

(νκάδεο 1-8 ηνπ π.δ 146/2003), ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (νκάδα 9 ηνπ π.δ 146/2003) θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεσο 

(νκάδα 10 ηνπ π.δ 146/2003).Δπίζεο ηε ζπκθσλία ππνζπζηεκάησλ (δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ, πιηθψλ, παγίσλ, 

πξνκεζεπηψλ, εζφδσλ θιπ.) κε ηα παξαπάλσ 3 ινγηζηηθά θπθιψκαηα. 

δ) ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ππνζηήξημε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ε κνλάδα πγείαο ππνβάιιεη 

πξνο ην Γ.Λ.Κ., ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηελ ΤΠΔ θαη ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο. 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ 

1.  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.   Δπίβιεςε   θαη   έιεγρνο   ηεο   ζσζηήο   ινγηζηηθήο   απεηθφληζεο   ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ην 

Ννζνθνκείν κε βάζε ηε Γεκφζηα ινγηζηηθή, ηε Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ήηνη: 

 πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο   ππεξεζίεο σο 

πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ πξνζδηνξηζκνχ  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 θαη παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ αλαιψζεσλ απνζεκάησλ απφ  ηα  δηάθνξα  ηκήκαηα  ηνπ  





13 

 

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»  

 

4. Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο, Ηζνινγηζκνχ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο θαη ππνβνιή απηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή 

θαζψο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ.  

Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 

νξηζκέλσλ άιισλ Λνγαξηαζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο.  

ε πξνζάξηεκα ησλ Οηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη άιιεο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ αλαγθαία πιήξε ελεκέξσζε ηνπο.  

Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο:  

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ Π.Γ. 146/03.  

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.200 

ηνπ Π.Γ. 146/03.  

 Ο Πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.300 ηνπ Π.Γ. 146/03. Ζ 

θαηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.400 ηνπ 

Π.Γ. 146/03.  

 Σν Πξνζάξηεκα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ 

Οηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν δίλνληαη δηάθνξεο πξφζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, θαηαξηίδεηαη δε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1.501 ηνπ Π .Γ. 146/03.  

 

5. χληαμε θαη ππνβνιή αλαιπηηθήο έθζεζεο (Δθζέζεσο Γηαρείξηζεο) επί ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο. ηελ έθζεζε απηή ζα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ 
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θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, γηα θάζε ρξήζε. Ζ παξνπζίαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη ζα ππάξρεη ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.  

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  θαηαρψξεζε ησλ Πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (ηηκνιφγηα,  εληάικαηα πιεξσκήο,  βεβαηψζεηο  λνζειίσλ,  

γξακκάηηα  είζπξαμεο  θηι.)  γίλεηαη  κε επζχλε ηνπ λνζνθνκείνπ, κε έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, εηδηθφηεξα σο πξνο ηηο 

πξνζεζκίεο εθαξκνγήο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη ηελ κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ Ηζνδπγίσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε 

δεηήκαηα φπσο:  

α) Δκπεηξία  

Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε αλάινγν ινγηζηηθφ - θνζηνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζε κεραλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο, ζε φηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία Γεληθήο – Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, εζσινγηζηηθήο θνζηνιφγεζεο θαη 

ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ κε ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν. Καηά ηελ επηινγή ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε 

ελδερόκελε εκπεηξία θαη εμνηθείσζε ηνπ αλαδόρνπ ζε ππνδνκέο ηνπ Τγεηνλνκηθνύ Σνκέα, πνπ ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ πξνεγνχκελε δηεθπεξαίσζε έξγσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε Ννζνθνκεηαθή 

Λνγηζηηθή, ηε Ννζνθνκεηαθή Οξγάλσζε - Λεηηνπξγία, ηα Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο θαη ην Ννζνθνκεηαθφ Κφζηνο. 

Χο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο - ζπληνληζηήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Φνξέα, Λνγηζηήο - Φνξνηέρλεο Α΄ 

ηάμεσο, ηα πξνζφληα ηνπ νπνίνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηαθή εκπεηξία ζε 

παξφκνηεο εθαξκνγέο, εθπαηδεπηηθή πείξα, ε ππνγξαθή απ' απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θ.ιπ.). ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξφζσπν, γηα 

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

πξφζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε. 

β) Σίηινη πνπδώλ - Άδεηεο - Γεμηόηεηεο 

Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο 

ινγηζηή - θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεσο. Δπηπιένλ, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ 
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Πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.Η., Α.Σ.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 

Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Φνξέα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

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

πηπρηνχρνο Α.Δ.Η., Α.Σ.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η, κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, ή ησλ π.δ. 146/2003 θαη 205/1998. 

γ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαζψο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο  ζε 

δεηήκαηα   φπσο : 

1. Δγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο έξγσλ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ , ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο  

2. Οξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ αηφκσλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ παξνρή ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

Δθπαίδεπζεο  ζηειερψλ ηνπ δεκνζίνπ ζε ζέκαηα δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο  

Σα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ θαη ζα 

απνηεινχληαη απφ: 

γ.1 ρεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπιάρηζηνλ κε ηξία (3) δηαθνξεηηθά Ννζνθνκεία πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε 

αληηζηνίρσλ έξγσλ εθαξκνγήο ηνπ π.δ 146/2003  

γ.2 Ηζνινγηζκνχο  ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία (3) δηαθνξεηηθά  Ννζνθνκεία  πνπ έρνπλ ζπληαρηεί βάζεη ηνπ 

πδ146/2003 θαη  θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο  θαη έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ έξγνπ ηνπ πξνζθέξνληνο . 

γ.3 Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ γηα ηα νκνεηδή έξγα πνπ επηθαιείηαη ν αλάδνρνο ζηελ ηερληθή ηνπ 

πξνζθνξά. 

γ.4 Βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Computer Team πνπ έρεη 

ην λνζνθνκείν κε ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) Ννζνθνκεία. 

γ.5 Πηζηνπνηεηηθά ISO: ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη πηζηνπνηεηηθφ ISO 27001:2013 ή ηζνδχλακν 

απηνχ  πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά ISO ησλ 

νπνίσλ ε ηζρχο έρεη ιήμεη δελ γίλνληαη δεθηά θαη απνξξίπηνληαη. 

γ.6 Ο αλάδνρνο λα είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο δηαδηθαζίεο GDPR θαη λα ελαξκνλίζεη ην πξντφλ κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ην GDPR. 

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.  
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ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ, φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξέρνληαη απηνηειψο γηα θαζέλαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε . 

 

Γ. Παξαδνηέα έξγνπ θαη κεζνδνινγία παξαθνινύζεζεο πξνόδνπ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

Οη αλσηέξσ ελέξγεηεο απνζθνπνχλ ζηελ αμηφπηζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο, ζε επίπεδν κήλα. Γηα ην ιφγν απηφ ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα κεξηκλήζεη γηα 

ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη έγθαηξε θαηαρψξεζε ζην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκά ηνπ, φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ αγνξψλ, δαπαλψλ, παγίσλ θαη εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο θάζε 

κήλα. Χο εθ ηνχηνπ κε επζχλε ηνπ, ν/νη αλάδνρνο/αλάδνρνη ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο λα παξαδίδνπλ κεληαία 

ζπκθσλεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ Δπηθεθαιή-πληνληζηή Λνγηζηή Α’ ηάμεο, ηζνδχγηα ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο Γεληθήο-Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο έσο ηηο 30 ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ην κήλα 

αλαθνξάο. Με ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηα ηζνδχγηα ζα ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη νηθνλνκηθνί 

πίλαθεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΒΗ) ζηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπεηαη θάζε 

θνξά ε ππνβνιή ηνπο. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε 

παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ δεκόζηνπ 

ινγηζηηθνύ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2020 

βάζεη ηνπ πδ 146/2003 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ 

ΟΡΗΣΗΚΑ ΤΜΦΧΝΖΜΔΝΑ 

ΗΟΕΤΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

 

Δληόο ηνπ επόκελνπ 

κελόο ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο 

Ζ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο γηα 

ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2020 βάζεη ηνπ πδ 

146/2003 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ 

ΟΡΗΣΗΚΑ ΤΜΦΧΝΖΜΔΝΑ  

ΗΟΕΤΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

 

Δληόο ηνπ επόκελνπ 

κελόο ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο 

Ζ ζύληαμε θαη ππνγξαθή νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο γηα ηελ 

δηαρεηξηζηηθή  ρξήζε 2020  βάζεη ηνπ πδ 

146/2003. 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΗΝΑΗ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΣΟΤ 

ΚΑΗ Ζ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

 

ΔΧ 30/6/2021 

 

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

θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 
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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. 

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. 

Ζ ζπζηαζείζα επηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκφλ 941/14-08-2020 Απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο: 

 Ακπαδή Αξγπξψ 

 Μαηζάγθνπ Διεπζεξία 

 Μαπξίθνπ Αλζνχια 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Ζκεξ/ληα έθδνζεο Σαπηφηεηαο 

: 

 

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ

: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο 

δηαθήξπμεο κε αξ……………… 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ 

ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ή εηο βάξνο πξνζψπνπ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ή πξνζψπνπ 

πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπο ιφγνη απνθιεηζκνχ , ζχκθσλα κε ην αξ.73 & 74 ηνπ Ν.4412/16 γηα: 

 i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42),  

ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ 
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παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, 

 iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), 

 iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα 

άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

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

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     ………………………………..   κε 

πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε) δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ παξνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ .  

ι) ε πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα 180 εκέξεο,  πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. (4) 

Ζκεξνκελία:       /        /            

Ο – Ζ Γει. 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη 

κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή 

ηελ δεινχζα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σεο επηρείξεζεο …………………………………, έδξα ………………., νδφο …………………., 

αξηζκφο ……, ΑΦΜ…………………, ΓΟΤ……………………, ηειέθσλν …………………., fax 

………………. 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ 

ΣΗΜΧΝ 

1       

2       

                                                                                                          ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 

 

                                                                                                                             …../…./2020 

                                                                                                Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ     




