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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
Ζ
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -                       

Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ” 

Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο  

ΑΦΜ 999161766,  Γ.Ο.Τ.  Ζξαθιείνπ 
                                                                  

Σκήκα Πξνκεζεηώλ                                                                              Ζξάθιεην  2  -12-2016 

Πιεξνθνξίεο :  Ξπινύξε Όιγα                                                           Αξ. Πξση.:        17929        
ΣΖΛ.:   2813 408806  

FAX  :   2810 214481 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 49ΓΗ/2016 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ αλάζεζεο έξγνπ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ 
ΥΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ.146/2003 ΚΑΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» γηα ην έηνο 2017 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», CPV 79211000-6  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00€ 

ζπκπ/λνπ ΦΠΑ. 

  

Έρνληαο ππφςε : 

1.Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην 

Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.2 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3 Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.4 Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 « Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ 

ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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1.5 Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ 

1.6 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

1.7 Σνπ Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3—14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», άξζξν 3  

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

δαπαλψλ)    

 

. Σηο απνθάζεηο: 

1. Σε Σελ κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130644/09 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο 

ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 90/385/ΔΟΚ/20-6-90 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ζηα Δλεξγά Δκθπηεχζηκα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» 

(ΦΔΚ 2197/Β/2-10-09). 

2. Σελ κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξνηφληα» (ΦΔΚ 2198/Β/2-10-09). 

3. Σελ κε αξηζκ. 769/14/12-10-2016 Απφθαζε  εληαίνπ Γ.. έγθξηζεο πξνθήξπμεο θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο Τπεξεζίαο  

4. Ζ κε αξηζ.641/9-11-2016 Απφθαζε Αλάιεςεο Γέζκεπζεο 

 

ΔΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   ΔΗ 

 

Αλνηθηφ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ αλάζεζεο έξγνπ 

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ.146/2003 ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» γηα ην έηνο 2017 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», CPV 79211000-6 
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  φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (σο Παξάξηεκα Σ΄ ηεο παξνχζεο), ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

45.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0426 ηνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ- ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- Γ.Ν. ―ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ‖. 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

& ΧΡΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 

Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(Γξαθείν Πξσηνθφιινπ) 

     19-12-2016  

Ζμέρα  ΔΕΤΣΕΡΑ 

και ώρα έως 15:00 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 

Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

20-12-2016, 

Ζκέξα ΣΡΗΣΖ  

θαη ώξα 10:00 

π.κ. 

 

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δειαδή κέρξη 19-12-2016 εκέξα 

ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 15:00 κκ , ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ  ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζα είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη  ζα επηζηξαθνύλ)  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, απφ ηξηκειή  επηηξνπή  ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:  

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα 

κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

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

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

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 
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Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη  ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο 

3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

      – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ                                                 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

3.2  ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

       ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

3.4  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ                                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ                    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

3.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

3.7 ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε’ 

3.8 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ                                                          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄    

 

4- Δθ όζνλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 121ηνπ 

Ν.4412/2016.  

5- Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Γ/μεο παξέρνληαη από ηελ Τπεξεζία.  

Ζ πεξίιεςε ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηεο δηαθήξπμεο 49ΓΗ/2016 ζα αλαξηεζεί ζηε Γη@χγεηα θαη ζην 

Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο επαλαπξνθήξπμεο 49ΓΗ/2016, ζα αλαξηεζεί ζην site ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

www.venizeleio.gr (Γηαθεξχμεηο Γηαγσληζκψλ) απ’ φπνπ ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά. 

πλεκκέλν ην ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο µε ην πξφγξακκα Hermes 

8.1.6. Δπίζεο ζα αλαξηεζεί θαη ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

 

 

 

 
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΟΠΟΤΛΟ 

 

 

http://www.venizeleio.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
Αλνηθηφο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά  

ΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ (ΚΖΜΓΖ) 2-12-2016 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία: 20-12-2016 

Ζκέξα: ΣΡΗΣΖ 

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 
Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Αλάδεημε αλαδφρνπ αλάζεζεο έξγνπ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ.146/2003 ΚΑΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ»γηα ην 

έηνο 2017 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», (Χο παξαθάησ πίλαθαο θαη  

Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθώλ Πξνδ/θώλ) 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 
 

79211000-6 

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ - 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

(ζηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο, άκεζε θαη 

δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

χκβαζεο) 

www.venizeleio.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
45.000,00€ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ 
ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

 ΚΑΔ 0426 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ Γηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο  ζα δηαξθέζεη από 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έσο θαη  
2  έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελόο αθόκε έηνπο κε 

ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ αλαδόρνπ θαη κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο θαη ηηκέο . 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ 

ΔΗΓΩΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο 

εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/94. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ αλάζεζεο έξγνπ 
 «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ.146/2003 ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ»γηα ην έηνο 2017  γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 
 Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

 

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

 
Α/Α 

 
Κωδικόσ 

 
Περιγραφή 

Σεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
Φορζασ 

 
Ποςότητα 

Σιμή χωρίσ 
Φ.Π.Α 

Σιμή με 
Φ.Π.Α 

 
1 

 
93704 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 
Γ.Ν "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" 

 
1 

 
36.290,322 

 
45.000,00 

 
υνολικόσ Προϋπολογιςμόσ με Φ.Π.Α: 

     
45.000,00 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1 - Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα  ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν 

αληίγξαθα. 

1.2.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.2.2.  Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ  απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

1.2.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 

παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.   

1.3- ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

1.3.1 - Ζ ιέμε  ΠΡΟΦΟΡΑ. 

1.3.2 - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνκήζεηα. 

1.3.3- Ο αξηζκφο  ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4- Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

1.3.5-Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά   κε ηελ  πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη  εηδηθόηεξα ηα εμήο: 

1.4.1- ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» κέζα 

ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 
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1.4.2.- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ  ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Oια ηα θχιια ησλ 

παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε 

απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν.  

   ε θάθειν κε ηε έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη :                                                             

1. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν αληίγξαθα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ηερληθή 

πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ.  

1.4.3.-ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ». 

Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα : 

1.4.4- Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

Ζ ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD)   

µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Γηα λα θαηεβάζεηε ην πξφγξακκα Hermes 8.1.6, µε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα 

ππνβάιιεηε ηηο πξνζθνξέο ζαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξέπεη λα αλνίμεηε ην Internet Explorer 

θαη λα πιεθηξνινγήζεηε ην site www.or-co.gr. Δπηιέμηε ην ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ  θαη κεηά επηιέγεηε ηελ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, φπνπ κπνξείηε  λα θαηεβάζεηε 

ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν. 

Απηή  ε επηινγή  δεκηνπξγεί  3 δηζθέηεο:  1. ηνηρεία  Πξνκεζεπηή,  2. Σερληθή  Πξνζθνξά,  

3.Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά. 

*Σν CD ή DVD ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο   πξνζθνξάο λα είλαη ζε δχν αληίηππα ζε 

πεξίπησζε µε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελφο λα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα. 

Μέζα   ζην   θάθειν   ησλ   νηθνλνκηθψλ λα   ππάξρεη   ε   νηθνλνκηθή   πξνζθνξά   ζε έληππε 

θαη ζε ειεθηξνληθή  κνξθή. 

 

1.4.5. –ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 

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 

1.4.6.-ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε « πιεξνθνξίεο 

http://www.or-co.gr/
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εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 

κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

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

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 

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

πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη , φηαλ ππάξρνπλ ζε  απηήλ  δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.4.8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127, ηνπ Ν. 

4412/2016  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη 

φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη , επζέσο ή εκκέζσο ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο. 

Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ 

δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ 

ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.   

1.4.9. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηνχο, 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

1.4.10.  Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο  ζα πεξηέρνληαη 

ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

1.4.11. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο 

πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

1.4.12. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξνκέλε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
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απνζθξαγηζηνύλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα. 

1.4.13. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε. 

1.4.14. Ζ παξαιαβή & απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο  

& Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.4.15. Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

1.5.  Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ 

απηήο.  

 - Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά  κνλνγξάθνληαη, απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα  ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν  ν νπνίνο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη  απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ Τπεξεζία, πξνθείκελνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο. 

1.6. ηάδηα ελεξγεηώλ: 

1.6.1α. Καη' αξρήλ απνδνρή πξνζθνξώλ: Αξρηθψο ε Τπεξεζία αμηνινγεί ηα ππνβιεζέληα απφ 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο Γ/μεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηηο θαη' αξρήλ απνδεθηέο 

ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο. 

1.6.1β. Σερληθή αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Σν ηερληθφ κέξνο ησλ θαη' αξρήλ απνδεθηψλ 

πξνζθνξψλ δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ απηή λα 

γλσκνδνηήζεη πνηεο απφ ηηο θαη' αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο, είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. 

1.6.1γ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

παξαπάλσ ζηαδίσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ θαη' 

αξρήλ θαη ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 

1.6.2- Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε όπνπ όιεο νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θξίλνληαη σο 

απνδεθηέο θαηά ηα δύν πξνεγνύκελα ζηάδηα ελεξγεηώλ (αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ) ηόηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή 

ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ Ν. 4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξεί 

λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

 1.6.3-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 (ζηνπο δηθαηνχρνπο) .  

 

1.7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:  

Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην 

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθόινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά  : 

1. Πηζηνπνηεηηθφ  ηνπ  νηθείνπ  Δπηκειεηεξίνπ,  µε  ην  νπνίν  ζα  πηζηνπνηείηαη  αθελφο  ε εγγξαθή ηνπο 

ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα φζνπο αζθνχλ 

γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ 

αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. 

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

καδί κε ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) , ζηελ νπνία ζα   

δειψλεηαη: 

 Οη ηπρφλ λνµηθνί πεξηνξηζµνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα  

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχµβαζε πξνµεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεµνζίνπ 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηµσξεζεί µε απνθιεηζµφ απφ ηνπο δηαγσληζµνχο πξνµεζεηψλ 

ή ππεξεζηψλ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα. 

 Όηη ε πξνζθνξά ηνπο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ 

γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. .  

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη     

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

 Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
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 Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

 Οηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθµεηαιιεχεηαη νιηθά ή µεξηθά ηε µνλάδα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη ν λφµηµνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο Τεξεζίαο, ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή .  

 

 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε 

αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ 

εθάζηνηε πξνθήξπμε.  

 

Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο θαη δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε 

πεξίπησζε ΔΠΔ, ΟΔ, θαη ΔΔ θαη απφ ην Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γ/ληα χκβνπιν ζε πεξίπησζε 

Α.Δ. 

1.8 Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

1.8.1 Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ηεο πξνζθεξφκελεο 

Τπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, 

1.8.2 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο δελ ζα 

απνξξίπηνληαη  ππφ  ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο 

απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

1.8.3. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

1.8.4. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 -Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

1.8.5. Πέξαλ ηεο θύξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο   πξνζθνξέο. 
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1.8.6. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο 

ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 

δηαγσληδόκελνο ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα: 

• Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε 

• Καηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ή δηθαζηηθή 

ελέξγεηα. 

2- Δ Γ Γ Τ Ζ  Δ Η   

2.1  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ 

αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

2.2  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξόληα 

Γηαγσληζκό. 

2.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο 

λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

-Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο _ηζρχνο _ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο ηεο   πξνο  ππνγξαθή 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. λα  αλαγξάθεη φηη  ιήγεη δχν (2) 

κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

2.4  Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηνπο ην 

νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα. 

2.5  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

3-  ΣΗΜ Δ   

 Σηκή µνλάδνο ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα 

παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ζχκθσλα µε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε 

ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα  ζα  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ 

νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 
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δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα 

θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά  

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:  

         1   Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. 

         2. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο 

Φ.Π.Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).  

 Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα : 

-Oηη κε πνηλή απφξξηςεο, νη ηηκέο ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη 

ζηε κνλάδα κέηξεζεο φπσο δεηνχληαη απφ ηε Γ/με. 

- φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα. 

 

εκεηψλνληαη ηα αθφινπζα : 

- Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηµή ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α. 

- Δπηζεµαίλεηαη   φηη   ε  ζπλνιηθή  πξνζθεξφµελε  ηηµή  ηεο  νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα 

μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο δηαθεξχμεο . 

  

- Δάλ ζην δηαγσληζµφ νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο είλαη ππεξβνιηθά ραµειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνµεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε ηνλ νηθνλνµηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν 

πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνµήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνµέλσλ πξνµεζεηψλ, ηηο νπνίεο 

επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα  ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο αλά είδνο.  

3.2  Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3.3  Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

3.4 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε  ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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3.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

3.6   -Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ απηά. 

5-   ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ Γηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο  ζα δηαξθέζεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έσο θαη  
2  έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελόο αθόκε έηνπο κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ αλαδόρνπ θαη κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο θαη ηηκέο . 
 

6- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ  

1.Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 

2. Τπεχζπλν  γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο  είλαη ην ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»            

   

                  

7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο .    

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

8-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

-Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ  πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔΡΟΤ ΣΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 - 105 ηνπ Ν. 4412/216. Απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
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                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ . 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 9, 10 θαη 11 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.     

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν (Λ) 

ηεο Σηκήο ηεο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. 

πγθξηηηθή Σηκή 

Λ=           ---------------------- 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ, ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο σο πιένλ ζπκθέξνπζα θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηνχ,  

Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηωλ νκάδωλ βαζκνινγνύληαη κε βάζε ηνπο 100 βαζκνύο. Ζ βαζκνινγία 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 120 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (αηηηνινγεκέλα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο). 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα,  

είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ δχν νκάδσλ. 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηνπ Λ κεηαμχ δχν πξνζθνξψλ ζα επηιεγεί ε πξνζθνξά εθείλε πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΚΡIΣΗΡIΩΝ ΑΞIΟΛΟΓΗΕΩ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 146/2003 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ»-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ  υντελεστής 
Κριτηρίων 

 Α ΟΜΑΔΑ   

1 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 70% 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   Α.  ΟΜΑΔΑ  70% 

 Β. ΟΜΑΔΑ   

1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Δ  146/2003 Ε Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΤ ΣΗΡΟΤΝ 
ΔΗΜΟΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ(ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΜΩΝ) 

30% 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   Β.  ΟΜΑΔΑ  30% 

 ΤΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑ  100% 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

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, ζηελ ππεξεζία θ.ι.π απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο.     

  Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ φηαλ: 

1.Σνπ έγηλε ε αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο  θαη δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε. 

2.ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

3.ε θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο 

ή αδηαθνξίαο θαη κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ησλ δειηίσλ θαη ειιηπήο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο θπξψζεηο. 
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-Ζ δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα θάλεη πεξηθνπή επί εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ κέρξη 5% αλ 

δηαπηζηψλεη πιεκκειή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. 

-Γηα θάζε παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο, ε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα πεξηθφςεη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο κέρξη θαη 10%. 

-Σέινο ε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξηθνπήο κέρξη θαη 30% ηνπ ηκήκαηνο, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ζνβαξή θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ην ηέινο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη ινγαξηαζκφο φπνπ επηζηξέθεηαη φιν ή κέξνο 

ηνπ παξαθξαηεζέληνο πνζνχ, εθφζνλ παχνπλ λα ηζρχνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε παξαπάλσ 

παξαθξάηεζε, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4.ηνλ αλάδνρνπ πνπ θεξχζζεηαη έθησηνο απφ ηε κε ππνγξαθή ή κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ, πνπ ππνρξεσηηθά θαινχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

-Αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε 

ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκηά ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ 

δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο 

γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκνηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε 

βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.    

-Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζφ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην νπνίν 

θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ην έξγν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε 

ρξήζε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

-ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γίλεη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, 

θαηά πεξίπησζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά 

πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία 

ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγίζηκν πνζφ. 

                                                                             

ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο .
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

Ολνκαζία Σξάπεδαο  

Καηάζηεκα     

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο ΣΚ fax) Ζκεξνκελία έθδνζεο ………..ΔΤΡΩ ………………. 

Πξνο 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -                       

Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ” 

Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο  

ΑΦΜ 999161766,  Γ.Ο.Τ.  Ζξαθιείνπ 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ   ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ……..  ΔΤΡΩ…….. 

    

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

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

πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ…………….. (θαη νινγξάθσο) …….……………..ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο………………………………..……. 

ΑΦΜ…………………………………… 

Γ\λζε……………………………………………………         

Πξνο ………………………………………………. 

γηα   ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί 

ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ………………( αξ.δηαθ/μεο …….../…..….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

……….. θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο  πξν Φ.Π.Α. αμίαο 

……….ΔΤΡΩ απηήο . 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο  νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

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

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ 

εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ  ……………………….. 

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ν ρξφλνο _ηζρχνο _ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο  πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. λα  αλαγξάθεη φηη  ιήγεη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

«ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΚΔΛΝ 
ΓΗΞΙΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΝ Ξ.Γ. 146/2003 ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΓΗΔΘΛΩΛ 

ΞΟΝΡΞΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ» 
 

ΓΗΑ ΡΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΝ ΔΡΝΠ 2017,  ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ    
 

Α. ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ  
 

Οη επηδησθόκελνη ζηόρνη ησλ παξαπάλσ θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πινπνίεζεο ηνπ γηα ην Λνζνθνκείν καο 
είλαη νη εμήο: 

 

Α/Α ΔΞΗΓΗΩΘΩΚΔΛΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ 

ΔΞΗΡΔΜΖΠ ΠΡΝΣΩΛ 

1 Σύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο 2016 Έσο 31/5/2017 

2 Δθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Από 01/01/2017 

3 

Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ Λνζνθνκείσλ 
 Από 1/1/2017 νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο νξηζηηθνπνηνύληαη ζην 

ηέινο θάζε κήλα ή ην αξγόηεξν εληόο 5 εκεξώλ ηνπ επόκελνπ 
κήλα. 

Σπκθσλεκέλα ηζνδύγηα 
θάζε κήλα εληόο 5 

εκεξώλ ηνπ επόκελνπ 
κήλα, έσο ην ηέινο 

ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ρξόλνπ 

4 
Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

γηα ην έηνο 2016 
Έσο 30/6/2017 

5 
Ζ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ 
Λνζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο. 

 

6 

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. 

 

7 

Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Λνζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ 

δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηώλ, ώζηε ε Γηνίθεζε λα 
κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 
 

Β. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Τν ππό πξνθήξπμε έξγν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 

Ρελ πιήρε εθαρκογή ηοσ Ξ.Γ. 146/2003 γηα ηo Νηθολοκηθό έηος 2016 
 

α) Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ, ηελ ζύληαμε θαη 

έθδνζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ινγηζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκώλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο 
έλαξμεο απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ.  

 
β) Τελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο – Αλαιπηηθήο θαη 

Θνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Σπκβνύινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο 

αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθόζνλ απαηηεζεί.  
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γ) Τελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 θαζώο θαη κε ηα 
Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  

 
δ) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Κεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην  

 
ζη) Τελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

Αλαισηηθόηερα: 
 

1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:  
I. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ  

II. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ-ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνύ 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  
III. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ  

IV. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη απαηηνύληαη γηα ηελ ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ.  

V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Κεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην 

ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί.  
 

2. Υπνινγηζκόο θαη έιεγρνο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη    Παζεηηθνύ όπσο:  
I. Σπκθσλία Δζόδσλ- Δμόδσλ  

II. Σπκθσλία Τξαπεδηθώλ Ινγαξηαζκώλ  
III. Θαζεκεξηλή ζπκθσλία Τακείνπ  

IV. Σπκθσλία νθεηιεηώλ  

V. Σπκθσλία απαηηήζεσλ  
 

3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία  
 

4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ην 

Λνζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκόζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Ινγηζηηθή θαη ηελ Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή θαη ηα δηεζλή 
ινγηζηηθά πξόηππα ήηνη:  

I. Σπκπιήξσζε ηνπ Ινγηζηηθνύ Σρεδίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο σο 
πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκώλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξγαληθνύ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

ρξήζεσο.  
II. Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αμηόπηζηε, απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ 

αληηζηνηρηδόκελσλ ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο Ινγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 
θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003.  

IV. Θαηαρώξεζε θαη παξαθνινύζεζε αληίζηνηρσλ αλαιώζεσλ απνζεκάησλ από ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  

V. Υπνζηήξημε ηνπ Ινγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 

κεραλνγξαθηθώλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ κέζσ ηεο 
«εθαξκνγήο Ινγηζηεξίνπ».  

VI. Παξαθνινύζεζε  θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ινηπώλ δηαδηθαζηώλ 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη παξέκβαζε απηνύ, όπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ 

ππεπζύλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζώζεσλ-

βειηηώζεσλ  
VII. Σύληαμε 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 «Δπηζηεκνληθόο 

ζρεδηαζκόο – Σπληνληζκόο θαη ππνζηήξημε ΥΥΘΑ θαη ΥΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ 
νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ 

δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο»  

 
5. Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 

Ηζνινγηζκνύ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζύληαμε Δθζέζεσο Γηαρείξηζεο θαη ηελ 
ππνβνιή απηώλ ζηελ επνπηεύνπζα αξρή θαζώο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Θ.  
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Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη 

νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο.  
Σε πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη άιιεο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ αλαγθαία πιήξε ελεκέξσζε ηνπο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: 

 

1. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ Π.Γ. 146/03. 

2. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.200 

ηνπ Π.Γ. 146/03. 
3. Ο πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.300 ηνπ Π.Γ. 146/03. 

4. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηαιιεύζεσο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.400 
ηνπ Π.Γ. 146/03. 

5. Τν Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ 

νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν δίλνληαη δηάθνξεο πξόζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο, θαηαξηίδεηαη δε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 146/03. 

 
6. Δθαξκνγή Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (Γ.Ι.Π.) γηα ην έηνο 

 

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιόγσ εθαξκνγή είλαη νη εμήο: 
 

ΓΔΛΗΘΑ: 
Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ έηνπο 2016 κε βάζε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαξηηζζέλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζεη 
ηνπ Π.Γ. 146/2003 θαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα γηα ηα Γ.Ι.Π. 

 

Δηδηθόηερα: 
 

α. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ (Θαηάζηαζε Σρεκαηοοηθολοκηθής Θέζες) 
Σύκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. Λν 1 ν Ηζνινγηζκόο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σαθήλεηα κε ζθνπό λα είλαη θαηαλνεηόο από ηνπο ρξήζηεο 

 Σπλάθεηα γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ  

 Αμηνπηζηία &  

 Σπγθξηζηκόηεηα, λα θαηαξηίδεηαη δειαδή κε ηνλ ίδην ηξόπν έηζη ώζηε λα είλαη ζπγθξίζηκνο από ηνπο 

ρξήζηεο. 

 
Ζ δηάξζξσζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 
β. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΣΟΖΠΔΩΠ  

(Θαηάζηαζε Σρεκαηοοηθολοκηθής Δπίδοζες) 
 

Σύκθσλα κε ηα Γ.Ι.Π. Λν 1 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα θνλδύιηα: 

Έζνδα 
Φξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 

Θέξδε ή Εεκίεο πξν θόξσλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη από ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ, ή ην δηαθαλνληζκό 
ππνρξεώζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζε δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Φόξνη εηζνδήκαηνο – Έμνδα 

Θέξδνο ή Εεκία σο απνηέιεζκα αιγεβξηθνύ αζξνίζκαηνο εζόδσλ θαη εμόδσλ. 
Ζ δηάξζξσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
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γ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 
Σύκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. Λν 1 νη ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκνύληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

Τακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
Τακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Τακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Κε ηελ δηάξζξσζε όπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 

Ρακεηαθές Οοές από Ιεηηοσργηθές Γραζηερηόηεηες  

Πιεόλαζκα (Έιιεηκκα) Φξήζεσο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φ 

Πξνζαξκνγέο γηα:  

     Απνζβέζεηο Φ 

     Πξνβιέςεηο Φ 

     Κείσζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο Φ 

     Αύμεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη δαλεηζκό Φ 

     Κείσζε ζηνπο πξνκεζεπηέο/δαλεηζκό (Φ) 

     Αύμεζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο (Φ) 

Θαζαξέο Δηζπξάμεηο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Φ 

Ρακεηαθές Οοές από Δπελδσηηθές Γραζηερηόηεηες  

Δηζπξάμεηο από πώιεζε παγίσλ θαη επελδύζεσλ Φ 

Πιεξσκέο γηα αγνξά παγίσλ θαη επελδύζεσλ (Φ) 

Θαζαξέο πιεξσκέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Φ) 

Ρακεηαθές Οοές από Σρεκαηοδοηηθές Γραζηερηόηεηες  

Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία Φ 

Πιεξσκέο γηα δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία (Φ) 

Πιεξσκέο από ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Φ) 

Θαζαξέο πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Φ) 

Θαζαρή κεηαβοιή ζηα τρεκαηηθά δηαζέζηκα  Σ 

Σρεκαηηθά δηαζέζηκα αρτής περηόδοσ  Σ 

Σρεκαηηθά δηαζέζηκα ηέιοσς περηόδοσ Σ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ     

      

Πνζά ζε €     

    Θιεηόκελε  τρήζε 

Έζοδα από σγεηολοκηθές σπερεζίες    

Δπητορεγήζεης    

Ιοηπά Έζοδα   

Θόζηνο   

Κηθηό Αποηέιεζκα  0,00 

  

Κείολ: 
  

Έμνδα Γεκόζησλ Σρέζεσλ   

Έμνδα Γηνίθεζεο   

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο   

Αποηέιεζκα Σρεκαηοδοηηθώλ θαη επελδσηηθώλ αποηειεζκάηωλ  0,00 

   

Φξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα   

Φξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα   

Ινηπά Φξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα   

   

Αποηέιεζκα Σρεκαηοδοηηθώλ θαη επελδσηηθώλ αποηειεζκάηωλ   

Αποηέιεζκα Σρεκαηοδοηηθώλ θαη επελδσηηθώλ αποηειεζκάηωλ θαη 

αποζβέζεωλ 
  

Ξιεόλαζκα (Έιιεηκκα) Ξερηόδοσ  0,00 



                                                                                                                                                  

                                                                                              Αλήθεη ζηε Γ/με 49ΓΗ/2016 

 

24 
 

 

δ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 
 

Σύκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. Λν 1 νη ζπλήζεηο ινγαξηαζκνί ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  
είλαη: 

Τν Θεθάιαην 
Ινγαξηαζκνί πάζεο θύζεσο απνζεκαηηθώλ 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο Παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ 

 
Κε ηελ δηάξζξσζε όπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά  ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

Πνζά ζε € 

Κεηοτηθό 

θεθάιαηο 

Δπητορεγήζεης 

επελδύζεωλ 

Ιοηπά 

αποζεκαηηθά 

Αποηειέζκαηα 

εης λέολ 
Πύλοιο 

πόιοηπα θαηά ηελ 1ε 

Ηαλοσαρίοσ θι. τρήζες, 
ζύκθωλα κε ηης 

προεγούκελες 

ιογηζηηθές αρτές         0,00 
Πξνζαξκνγέο κεηάβαζεο 

ζηα ΓΠΦΠ 0,00       0,00 
Αλακορθωκέλα 

σπόιοηπα θαηά ηελ 1ε 

Ηαλοσαρίοσ θι. τρήζες, 
ζύκθωλα κε ηα ΓΞΣΞ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 

31/12/ θι. ρξήζεο            

Θαζαξό εηζόδεκα 
θαηαρσξεκέλν απ' επζείαο 

ζηε θαζαξή ζέζε         0,00 
Θαζαξά Απνηειέζκαηα 

Πεξηόδνπ 01/01-31/12/ θι. 
ρξήζεο        0,00 0,00 

Πσλοιηθό 

Αλαγλωρηδόκελο 
Θέρδος/δεκηά Ξερηόδοσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            
πόιοηπο ηωλ Ηδίωλ 

Θεθαιαίωλ θαηά ηελ 

31ε  Γεθεκβρίοσ θι. 
τρήζες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

πόιοηπα θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβρίοσ θι. τρήζες, 
ζύκθωλα κε ηης 

προεγούκελες 
ιογηζηηθές αρτές         0,00 

Πξνζαξκνγέο κεηάβαζεο 
ζηα ΓΠΦΠ 

        
0,00 

Αλακορθωκέλα 

σπόιοηπα θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβρίοσ θι. τρήζες, 

ζύκθωλα κε ηα ΓΞΣΞ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ε. ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΞΝ ΠΛΝΓΔΝΛ ΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

(Γλωζηοποηήζεης) 
 

Σηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο από ηα πξόηππα πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ όςε ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ησλ ινηπώλ πξναλαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο: 
Γήισζε ζπκκόξθσζεο κε όια ηα ηζρύνληα πξόηππα. 

Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί. 

Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο όςεηο ησλ νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ 
Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη κε αλαγλσξηζκέλεο ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο. 
Κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλσζηνπνηήζεηο όπσο ηνπο ζηόρνπο ηεο κνλάδαο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηε δηαρείξηζε 

θηλδύλνπ (ΓΙΠ 32). 

Οη Ινγηζηηθέο Πνιηηηθέο θαη Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο παξέρνπλ όιεο ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 
Οη ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζα: 

παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

επηιέρζεθαλ θαη εθαξκόζζεθαλ γηα ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ή γεγνλόηα γλσζηνπνηνύλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνύληαη θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε θακία άιιε θαηάζηαζε δίδνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα κία εύινγε παξνπζίαζε. 
 

Σηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη θαη ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2015 κε ηε ζύληαμε ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηζνινγηζκνύ.  

 

Πη. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ 
  

Ζ θαηάξηηζε ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ησλ Οηθνλνκηθώλ 
Θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003, κε βάζε ηα  ηζρύνληα γηα ηα Γηεζλή 

Ινγηζηηθά Πξόηππα.  

Ζ πξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ, πξνϋπνζέηεη όηη ζα εκθαλίδεηαη θαη κία ηνπιάρηζηνλ 
ζπγθξίζηκε ρξήζε. 

Σε επίπεδν εγγξαθώλ, ζα γίλνπλ όπνπ απαηηείηαη, νξηζκέλεο αλαδηαηάμεηο ζην Ηζνδύγην κε βάζε ην Θιαδηθό 
Σρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ νη εγγξαθέο κεηαηξνπήο. 

Ζ επόκελε ρξήζε, πξνϋπνζέηεη έλα «θιεηζκέλν» ηζνδύγην Ηζνινγηζκνύ γηα όιε ηε ρξήζε θαη έλα «αλνηθηό» 
ηζνδύγην απνηειεζκάησλ. 

Γίλνληαη επίζεο εγγξαθέο αλαδηάηαμεο ηνπ Ηζνδπγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη εγγξαθέο αλακόξθσζεο πνπ αθνξνύλ 

ηε ρξήζε.  
Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη κεηαθνξά, ησλ εγγξαθώλ κεηαηξνπήο πνπ έγηλαλ ζηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο. 

. 
7. Ζ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο.  

 
8. 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.  

 

9. Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Λνζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηώλ, 
ώζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 
Θα ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε ηεο επζύλεο ησλ ελ ιόγσ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζηηο ζπκβάζεηο αλάζεζήο ηνπο, 

νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη από πιεπξάο δηνίθεζεο.  
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Γ.  ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ ΡΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ 
 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ρώξν ησλ Λνζνθνκείσλ είλαη κηα 
δηαδηθαζία κε αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο, πνπ ππόθεηηαη ζε πξόζθαηεο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λόκνπο, πνπ πηζαλόλ 

λα πξνϋπνζέηνπλ θαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη από ηνλ 
αλάδνρν ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν. 

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη΄ ειάρηζηνλ δεζκεπηηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά θαη γηα ηελ νινθιήξσζε νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηεο εξγαζίαο (πιελ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ), πνπ απηέο ζα θξίλνπλ σο απαξαίηεηε-ππνρξεσηηθή κε ζθνπό ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε κε 

ηελ θείκελε Λνκνζεζία. 
Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ) ζεσξνύλ ππνρξεσηηθή γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ 

όζσλ νξίδεη ε λνκνζεζία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ, αξθεί ε ζπλνιηθή 
πξνζθνξά ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην Πξνϋπνινγηζκό (π.ρ. ζπκπιήξσζε πηλάθσλ ΔΣΥ-net, δεηνύκελσλ 

ζηνηρείσλ από Γ.Ι.Θ., θιπ). 
Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηζεκαλζνύλ επηπξόζζεηεο (ππνρξεσηηθέο) εξγαζίεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε, 

ηόηε ξεηά ζα ζεσξείηαη απνδεθηό, όηη ν κεηνδόηεο ζα νινθιεξώζεη νηαδήπνηε επηπξόζζεηε εξγαζία πνπ ηπρόλ 

ζεσξεζεί ππνρξεσηηθή γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα Λνκνζεζία, ρσξίο λα έρεη αμίσζε θακίαο επηπξόζζεηεο ακνηβήο. 

 
 

Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΔΩΠ 
Τν έξγν ζα δηαξθέζεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο θαη 2 έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο 

ελόο αθόκε έηνπο.  

 
 

Δ. ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 

Ν αλάδοτος, ζηολ οποίο ζα αλαηεζεί από ηε Γεκόζηα Κολάδα γείας ηο έργο, ζα πρέπεη λα πιεροί 

ηης παραθάηω προϋποζέζεης: 
 

α) Λα έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ, πνπ εθαξκόδεη ππνρξεσηηθά δηπινγξαθηθή 
ινγηζηηθή παξάιιεια κε ην ζύζηεκα ηνπ Γεκόζηνπ Ινγηζηηθνύ ζε Λ.Π.Γ.Γ. ή ζε Αλώλπκεο Δηαηξείεο ή ζε 

Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο.  
 

β) Θαηά ηελ επηινγή, ζα ζπλεθηηκεζεί ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, ζε εθαξκνγή Π.Γ. 146/2003 ζε 

Γεκόζηεο Κνλάδεο Υγείαο ελώ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ ζε εθαξκνγή ησλ π.δ. 
205/1998 (Θιαδηθό Ινγηζηηθό Σρέδην ησλ Λ.Π.Γ.Γ.) θαη π.δ. 315/1999 (Θιαδηθό Ινγηζηηθό Σρέδην ησλ Ο.Τ.Α)  

 
γ) Ωο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ή ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο 

πξνηεηλόκελεο από ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Γεκόζηα Κνλάδα Υγείαο θαη 

εηδηθόηεξα ε ππνγξαθή απ’ απηόλ ηοσιάτηζηολ ηρηώλ ηζοιογηζκώλ ηωλ εηαηρεηώλ ποσ περηγράθοληαη 
ζηελ παραπάλω παράγραθο α) θαη β). Σε πεξίπησζε πνπ απηό ην πξόζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 

απνρσξήζεη από ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληόο δέθα εκεξώλ από άιιν πξόζσπν, πνπ λα 
θαηέρεη ηα ζρεηηθά πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη.  

 

δ) Τν θπζηθό πξόζσπν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο 
ινγηζηή−θνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο. Τα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα πιαηζηώλεη ηελ νκάδα ηνπ αλαδόρνπ σο βνεζνί, 

ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή – θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β΄ ή Γ΄ ηάμεσο. 
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Πη. ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ 

1. Ζ ζύλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζώο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ ΘΥΑ 
620086/ΔΓΓΔΘΟ 1992/08 (ΦΔΘ 2657/β/30-12-2008) γηα ην «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΟ» Λνζνθνκείν είλαη ε παξαθάησ: 

 
 Έλαο (1) Ινγηζηήο - Φνξνηέρλεο κε άδεηα Α’ Τάμεσο σο Δπηθεθαιής ηες Νκάδας Έργοσ. 

 Γπν (2) Ινγηζηέο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Β’ Τάμεσο πηπρηνύρνη Α.Δ.Η ή Τ.Δ.Η. 

 Έλαο (1) Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνύρνο Α.Δ.Η ή Τ.Δ.Η κε απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ είηε ηξίηεο 

θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΣ είηε ησλ ΠΓ 146/2003, 205/1998, 315/1999 (Θιαδηθό Ινγηζηηθό Σρέδην ησλ Ο.Τ.Α).  

 
Ε. ΡΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

Ζ εθηέιεζε ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Έδξα ηνπ Λνζνθνκείνπ κε θπζηθή 
παξνπζία ηνπ ελόο (1) αηόκνπ από ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδόρνπ γηα εηθνζηπέληε (25) ώξεο εβδνκαδηαίσο. Τα 

αλσηέξσ ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε παξνπζηαζζεί θαη ζα 

αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζηελ έδξα ηνπ 
Αλαδόρνπ, ή όπνπ δεηεζεί .  

 
Ζ. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ 

Ζ πξνϋπνινγηδόκελε ζπλνιηθή αμία ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα 
βαξύλεη ηνλ ΘΑΔ 0426 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2017 

 

ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΣΝΛ: 
 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 
β) Σπλεηαηξηζκνί 

γ) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 
 ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην 

εηδηθό επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη. Γηα όζνπο αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, από αξκόδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ. 

 
Υπεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986,  ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη: 

 Οη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο από ζύκβαζε πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ηνπ 

δεκνζίνπ 
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκό από ηνπο δηαγσληζκνύο  πξνκεζεηώλ ή 

ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

 Όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζηλή θαη    αθξηβή σο 
πξνο ην πεξηερόκελν ηνπο. 

 Όηη ε πξνζθνξά ηνπο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλώζε 
θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

 Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη, εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ, νπνηνδήπνηε επηπιένλ έγγξαθν 
δεηεζεί από ην Λνζνθνκείν. 

 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Παξνρήο Ινγηζηηθώλ – Φνξνηερληθώλ Υπεξεζηώλ από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, 
βάζεη ηνπ Λ. 2515/97 θαη Π.Γ. 340/98. 

Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο θαη δελ 

ιακβάλνληαη ππόςε. 

Τόζν ε πξνζθνξά όζν θαη ε ππεύζπλε δήισζε ζα είλαη πξσηόηππα. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ππνγξάθεηαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε 

ΔΠΔ, ΟΔ, θαη ΔΔ θαη από ην Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. θαη ηνλ Γ/ληα Σύκβνπιν ζε πεξίπησζε Α.Δ  

 



                                                                                                                                                  

                                                                                              Αλήθεη ζηε Γ/με 49ΓΗ/2016 

 

28 
 

 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 
Α/Α 

 
Κωδικόσ 

 
Περιγραφή 

Σεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
Φορζασ 

 
Ποςότητα 

Σιμή χωρίσ 
Φ.Π.Α 

Σιμή με 
Φ.Π.Α 

 
1 

 
93704 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σ’ 

 
Γ.Ν "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" 

 
1 

 
36.290,322 

 
45.000,00 

 
υνολικόσ Προϋπολογιςμόσ με Φ.Π.Α: 

     
45.000,00 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

                                                                                                    
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
Ζ
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -                       

Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ” 

Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο  

ΑΦΜ 999161766,  Γ.Ο.Τ. Ζξαθιείνπ 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

                                

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚ.         

ΠΟΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

 (πκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΑΝΑΓΟΥΟ             

ΤΠΖΡΔΗΑ   

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ               

 

7
ε
 Τ.ΠΔ. Κξήηεο – ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

Γ/λζε Λεσθ. Κλσζζνύ 

 

ην Ζξάθιεην Κξήηεο ζήκεξα  ηελ  …………………. ηνπ 

κελφο……………………………., νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ, απφ ην έλα κέξνο, ην 

Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, κε ηελ επσλπκία Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ θαη   εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 

Γηνηθεηή …………………………………… θαη απφ ην άιιν κέξνο ε Δηαηξεία 

……………… Γ/λζε ………………………Σει………………………Fax. 

………………………….., ΑΦΜ …………………………… , ΓΟΤ  

…………………… , πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ  

…………………………………………………  πξφεδξν ηνπ Γ.. απηήο βάζεη ηνπ 

Φ.Δ.Κ ……………………………………………. θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ 

Γ.……………………………, ν νπνίνο , λνκίκσο παξίζηαηαη κε ην δηθαίσκα 

θαηάξηηζεο  θαη ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο, δήισζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη 

ζπλαπνδέρζεθαλ  ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε,  γηα  

ηελ Τπεξεζία αλάδεημεο αλαδφρνπ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ.146/2003 ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 
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ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» γηα ην έηνο 2017 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», CPV 79211000-6  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά»(ΚΑΔ 0426 & CPV 79211000-6).   

Με ηελ αξηζ………… απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, εγθξίζεθε ε πίζησζε θαη 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.. 

Με ηνλ ΑΓΑ…………………… Γεζκεχηεθε ε πίζησζε γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε.. 

 Με ηελ κε αξηζ. ………../…-..2016 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»  θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ε 

Τπεξεζία αλάδεημεο αλαδφρνπ σο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο 

παξνχζεο χκβαζεο ζηελ εηαηξεία ………………………… 

Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ 

πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ …../…../2016  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο  Γ/μεο  κε αξηζ. 49/2016 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ ………  & CPV ……….......  

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ Τπεξεζία αλάδεημεο αλαδφρνπ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 

ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ.146/2003 ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ 

ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» γηα ην έηνο 2017 ζην 

δεύηεξν νλνκαδόκελν ζην εμήο «ΑΝΑΔΟΥΟ», ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηωλ 

εξγαζηώλ θέο ηεο δηαθήξπμεο σο απηά πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο 

παξνχζεο χκβαζεο, ε νπνία ηνπ θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο 

θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.                  

Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ηνλ Νφκν 2469/97 άξζξν 18 θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη θφξνπ, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & ηνλ Ν. 

3329/05 ― Δζληθφ χζηεκα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο‖, ην Ν. 3527/2007 « 

Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Ν.3580/2007 

«Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ινηπέο ηζρχνπζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ-ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ-ΣΗΜΖ 

ηελ παξνχζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ηεο θαηαθπξσζείο Τπεξεζίαο, γηα ηελ νπνία ε 

εηαηξεία αλαδείρζεθε πξνκεζεπηήο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ηχπνπο θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε 

θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.

       

                                                              ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ 

Ζ Γηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο  ζα δηαξθέζεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έσο θαη  

2  έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελόο αθόκε έηνπο κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ αλαδόρνπ θαη κε 
ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο . 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ έγγξαθε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ηζρύεη ζαλ όξνο απηήο Ο αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη από εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό πνπ απνηειεί ηελ 

νκάδα ηνπ έξγνπ. 

Ζ ζύλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζώο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε 
ηελ ΘΥΑ 620086/ΔΓΓΔΘΟ 1992/08 (ΦΔΘ 2657/β/30-12-2008) γηα ην Γ.Λ «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΟ»  

είλαη ε παξαθάησ: 
 

Έλαο (1) Ινγηζηήο - Φνξνηέρλεο κε άδεηα Α’ Τάμεσο σο Δπηθεθαιής ηες Νκάδας 

Έργοσ. 
Γπν (2) Ινγηζηέο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Β’ Τάμεσο πηπρηνύρνη Α.Δ.Η ή Τ.Δ.Η. 

Έλαο (1) Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνύρνο Α.Δ.Η ή Τ.Δ.Η κε απνδεδεηγκέλε 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο 

ηήξεζεο βηβιίσλ είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΣ είηε ησλ ΠΓ 146/2003, 205/1998, 
315/1999 (Θιαδηθό Ινγηζηηθό Σρέδην ησλ Ο.Τ.Α).  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ 

Η εθηέιεζε ηωλ Τπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 
θπζηθή παξνπζία ηνπ ελόο (1) αηόκνπ από ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδόρνπ γηα εηθνζηπέληε (25) 
ώξεο εβδνκαδηαίωο. Σα αλωηέξω ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα νπνηαδήπνηε 
έθηαθηε αλάγθε παξνπζηαζζεί θαη ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγω έξγνπ. Εμεηδηθεπκέλεο 
εξγαζίεο ζα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζηελ έδξα ηνπ Αλαδόρνπ, ή όπνπ δεηεζεί .  
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                                                         ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Όιεο νη πιεξωκέο ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλνληαη ζε επξώ, ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 , κε ηελ πξνζθόκηζε ηωλ λόκηκωλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηά ηνλ ρξόλν πιεξωκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία γηα έθδνζε ηωλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάηωλ. Ο ρξόλνο πιεξωκήο ζα είλαη 

εμήληα(60) εκέξεο από ηηο ζεωξήζεηο ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

επηηξόπνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζην Ηξάθιεην θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην Ννζνθνκείν 

δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε γηα ηνλ ιόγν απηό ηακεηαθή ξεπζηόηεηα. 

Γηα όιεο ηηο πιεξωκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 6 

                     ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηνπ έρνπλ 

θαηαθπξσζεί ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

κε αξηζ. Πξση. ……………έγγξαθε Πξνζθνξά ηνπ  ε  νπνία απνηειεί  αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο(σο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο):                                                  
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΝ 

ΔΟΓΝ«ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΚΔ ΡΖ 
ΣΟΖΠΖ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΖΚΔΛΝ ΓΗΞΙΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΝ 

Ξ.Γ. 146/2003 ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΓΗΔΘΛΩΛ ΞΟΝΡΞΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ»ΓΗΑ ΡΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΝ ΔΡΝΠ 2017,  ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ    
 

Α. ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ  

 
Οη επηδησθόκελνη ζηόρνη ησλ παξαπάλσ θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πινπνίεζεο ηνπ γηα ην 

Λνζνθνκείν καο είλαη νη εμήο: 
 

Α/Α ΔΞΗΓΗΩΘΩΚΔΛΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ 

ΔΞΗΡΔΜΖΠ 
ΠΡΝΣΩΛ 

1 Σύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο 2016 Έσο 31/5/2017 

2 Δθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο Από 01/01/2017 

3 

Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ 
νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ Λνζνθνκείσλ 

 Από 1/1/2017 νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο νξηζηηθνπνηνύληαη 

ζην ηέινο θάζε κήλα ή ην αξγόηεξν εληόο 5 εκεξώλ ηνπ 
επόκελνπ κήλα. 

Σπκθσλεκέλα 
ηζνδύγηα θάζε κήλα 

εληόο 5 εκεξώλ ηνπ 
επόκελνπ κήλα, έσο 

ην ηέινο ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

4 
Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο γηα ην έηνο 2016 
Έσο 30/6/2017 

5 
Ζ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ 
Λνζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο. 

 

6 

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. 

 

7 

Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Λνζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ 

δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηώλ, ώζηε ε 
Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ 

πνξεία ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 
 

Β. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Τν ππό πξνθήξπμε έξγν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 
Ρελ πιήρε εθαρκογή ηοσ Ξ.Γ. 146/2003 γηα ηo Νηθολοκηθό έηος 2016 

 

α) Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκόζηνπ 

ινγηζηηθνύ, ηελ ζύληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο 

απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε 
εθαξκνγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκώλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο 

απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ.  
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β) Τελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο – 

Αλαιπηηθήο θαη Θνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Σπκβνύινπ γηα ηελ επηινγή 
θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθόζνλ απαηηεζεί.  

 
γ) Τελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 

θαζώο θαη κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  
 

δ) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Κεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην  

 
ζη) Τελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 
Αλαισηηθόηερα: 

 

1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:  
I. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθώλ εθηάζεσλ  

II. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ-ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ινηπνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  

III. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ  

IV. Υπνινγηζκόο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ 
ινηπώλ παγίσλ ζηνηρείσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη απαηηνύληαη γηα ηελ 

ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ.  
V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Κεηξώνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθόζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππόςε ηπρόλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ 
θαηαρσξεζεί.  

 

2. Υπνινγηζκόο θαη έιεγρνο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη    Παζεηηθνύ όπσο:  
I. Σπκθσλία Δζόδσλ- Δμόδσλ  

II. Σπκθσλία Τξαπεδηθώλ Ινγαξηαζκώλ  
III. Θαζεκεξηλή ζπκθσλία Τακείνπ  

IV. Σπκθσλία νθεηιεηώλ  

V. Σπκθσλία απαηηήζεσλ  
 

3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία  
 

4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ πνπ 
αθνξνύλ ην Λνζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκόζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Ινγηζηηθή θαη ηελ 

Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα ήηνη:  

I. Σπκπιήξσζε ηνπ Ινγηζηηθνύ Σρεδίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκώλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξγαληθνύ απνηειέζκαηνο 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.  
II. Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αμηόπηζηε, απνηειεζκαηηθή 

ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδόκελσλ ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο 
Ινγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003.  

IV. Θαηαρώξεζε θαη παξαθνινύζεζε αληίζηνηρσλ αλαιώζεσλ απνζεκάησλ από ηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.  

V. Υπνζηήξημε ηνπ Ινγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ηελ έθδνζε 

ησλ κεραλνγξαθηθώλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ κέζσ ηεο «εθαξκνγήο Ινγηζηεξίνπ».  

VI. Παξαθνινύζεζε  θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ θαη ινηπώλ 
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη παξέκβαζε απηνύ, όπνπ 

απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζύλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζώζεσλ-βειηηώζεσλ  

VII. Σύληαμε 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 

«Δπηζηεκνληθόο ζρεδηαζκόο – Σπληνληζκόο θαη ππνζηήξημε ΥΥΘΑ θαη ΥΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε 
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θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο»  
 

5. Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ 
ρξήζεο, Ηζνινγηζκνύ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζύληαμε Δθζέζεσο 

Γηαρείξηζεο θαη ηελ ππνβνιή απηώλ ζηελ επνπηεύνπζα αξρή θαζώο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην 
Φ.Δ.Θ.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο.  
Σε πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη άιιεο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ 
αλαγθαία πιήξε ελεκέξσζε ηνπο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: 

7. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ Π.Γ. 
146/03. 

8. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο 
παξ. 4.1.200 ηνπ Π.Γ. 146/03. 

9. Ο πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο παξ. 4.1.300 ηνπ 

Π.Γ. 146/03. 
10. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηαιιεύζεσο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηεο 

παξ. 4.1.400 ηνπ Π.Γ. 146/03. 
11. Τν Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη απαξαίηεην 

ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν δίλνληαη δηάθνξεο 
πξόζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηαξηίδεηαη δε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηελ παξάγξαθν 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 146/03. 

12. Δθαξκνγή Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (Γ.Ι.Π.) γηα ην έηνο 
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιόγσ εθαξκνγή είλαη νη εμήο: 

 
ΓΔΛΗΘΑ: 

Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ έηνπο 2016 κε βάζε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά 

Πξόηππα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαξηηζζέλησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 146/2003 θαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα γηα ηα Γ.Ι.Π. 

 
Δηδηθόηερα: 

 
α. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ (Θαηάζηαζε Σρεκαηοοηθολοκηθής Θέζες) 

Σύκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. Λν 1 ν Ηζνινγηζκόο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σαθήλεηα κε ζθνπό λα είλαη θαηαλνεηόο από ηνπο ρξήζηεο 

 Σπλάθεηα γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ  

 Αμηνπηζηία &  

 Σπγθξηζηκόηεηα, λα θαηαξηίδεηαη δειαδή κε ηνλ ίδην ηξόπν έηζη ώζηε λα είλαη 

ζπγθξίζηκνο από ηνπο ρξήζηεο. 
 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 

β. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΣΟΖΠΔΩΠ  

(Θαηάζηαζε Σρεκαηοοηθολοκηθής Δπίδοζες) 
 

Σύκθσλα κε ηα Γ.Ι.Π. Λν 1 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα θνλδύιηα: 
Έζνδα 

Φξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 
Θέξδε ή Εεκίεο πξν θόξσλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη από ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ, ή ην 

δηαθαλνληζκό ππνρξεώζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζε δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Φόξνη εηζνδήκαηνο – Έμνδα 
Θέξδνο ή Εεκία σο απνηέιεζκα αιγεβξηθνύ αζξνίζκαηνο εζόδσλ θαη εμόδσλ. 

Ζ δηάξζξσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
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γ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 

Σύκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. Λν 1 νη ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκνύληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηξεηο 
επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

Τακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Τακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
Τακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Κε ηελ δηάξζξσζε όπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 

 

Ρακεηαθές Οοές από Ιεηηοσργηθές Γραζηερηόηεηες  

Πιεόλαζκα (Έιιεηκκα) Φξήζεσο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φ 

Πξνζαξκνγέο γηα:  

     Απνζβέζεηο Φ 

     Πξνβιέςεηο Φ 

     Κείσζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο Φ 

     Αύμεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη δαλεηζκό Φ 

     Κείσζε ζηνπο πξνκεζεπηέο/δαλεηζκό (Φ) 

     Αύμεζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο (Φ) 

Θαζαξέο Δηζπξάμεηο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Φ 

Ρακεηαθές Οοές από Δπελδσηηθές Γραζηερηόηεηες  

Δηζπξάμεηο από πώιεζε παγίσλ θαη επελδύζεσλ Φ 

Πιεξσκέο γηα αγνξά παγίσλ θαη επελδύζεσλ (Φ) 

Θαζαξέο πιεξσκέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Φ) 

Ρακεηαθές Οοές από Σρεκαηοδοηηθές Γραζηερηόηεηες  

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ     

      

Πνζά ζε €     

    Θιεηόκελε  τρήζε 

Έζοδα από σγεηολοκηθές σπερεζίες    

Δπητορεγήζεης    

Ιοηπά Έζοδα   

Θόζηνο   

Κηθηό Αποηέιεζκα  0,00 

  

Κείολ: 
  

Έμνδα Γεκόζησλ Σρέζεσλ   

Έμνδα Γηνίθεζεο   

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο   

Αποηέιεζκα Σρεκαηοδοηηθώλ θαη επελδσηηθώλ 

αποηειεζκάηωλ 
 0,00 

   

Φξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα   

Φξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα   

Ινηπά Φξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα   

   

Αποηέιεζκα Σρεκαηοδοηηθώλ θαη επελδσηηθώλ 

αποηειεζκάηωλ 
  

Αποηέιεζκα Σρεκαηοδοηηθώλ θαη επελδσηηθώλ 
αποηειεζκάηωλ θαη αποζβέζεωλ 

  

Ξιεόλαζκα (Έιιεηκκα) Ξερηόδοσ  0,00 
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Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία Φ 

Πιεξσκέο γηα δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία (Φ) 

Πιεξσκέο από ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Φ) 

Θαζαξέο πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Φ) 

Θαζαρή κεηαβοιή ζηα τρεκαηηθά δηαζέζηκα  Σ 

Σρεκαηηθά δηαζέζηκα αρτής περηόδοσ  Σ 

Σρεκαηηθά δηαζέζηκα ηέιοσς περηόδοσ Σ 

 

δ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 
 

Σύκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. Λν 1 νη ζπλήζεηο ινγαξηαζκνί ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  
είλαη: 

Τν Θεθάιαην 

Ινγαξηαζκνί πάζεο θύζεσο απνζεκαηηθώλ 
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο Παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ 

 
Κε ηελ δηάξζξσζε όπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά  ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

Πνζά ζε € 

Κεηοτηθό 

θεθάιαηο 

Δπητορεγήζεης 

επελδύζεωλ 

Ιοηπά 

αποζεκαηηθά 

Αποηειέζκαηα 

εης λέολ 
Πύλοιο 

πόιοηπα θαηά 

ηελ 1ε 

Ηαλοσαρίοσ θι. 
τρήζες, 

ζύκθωλα κε ηης 
προεγούκελες 

ιογηζηηθές αρτές         0,00 

Πξνζαξκνγέο 
κεηάβαζεο ζηα 

ΓΠΦΠ 0,00       0,00 
Αλακορθωκέλα 

σπόιοηπα θαηά 
ηελ 1ε 

Ηαλοσαρίοσ θι. 

τρήζες, 
ζύκθωλα κε ηα 

ΓΞΣΞ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Κεηαβνιή ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ γηα ηελ 

πεξίνδν 01/01 - 
31/12/ θι. ρξήζεο            

Θαζαξό εηζόδεκα 
θαηαρσξεκέλν απ' 

επζείαο ζηε 
θαζαξή ζέζε         0,00 

Θαζαξά 

Απνηειέζκαηα 
Πεξηόδνπ 01/01-

31/12/ θι. ρξήζεο        0,00 0,00 
Πσλοιηθό 

Αλαγλωρηδόκελο 

Θέρδος/δεκηά 
Ξερηόδοσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

πόιοηπο ηωλ 

Ηδίωλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Θεθαιαίωλ θαηά 

ηελ 31ε  

Γεθεκβρίοσ θι. 
τρήζες 

            

πόιοηπα θαηά 

ηελ 31ε 
Γεθεκβρίοσ θι. 

τρήζες, 
ζύκθωλα κε ηης 

προεγούκελες 

ιογηζηηθές αρτές         0,00 
Πξνζαξκνγέο 

κεηάβαζεο ζηα 
ΓΠΦΠ 

        
0,00 

Αλακορθωκέλα 

σπόιοηπα θαηά 
ηελ 31ε 

Γεθεκβρίοσ θι. 
τρήζες, 

ζύκθωλα κε ηα 
ΓΞΣΞ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 
ε. ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΞΝ ΠΛΝΓΔΝΛ ΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ (Γλωζηοποηήζεης) 
 

Σηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο από ηα πξόηππα 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ όςε ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ησλ ινηπώλ 
πξναλαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο: 
Γήισζε ζπκκόξθσζεο κε όια ηα ηζρύνληα πξόηππα. 

Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί. 

Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο όςεηο ησλ νηθνλνκηθώλ  
θαηαζηάζεσλ 

Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη κε αλαγλσξηζκέλεο ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο. 

Κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλσζηνπνηήζεηο όπσο ηνπο ζηόρνπο ηεο κνλάδαο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηε 
δηαρείξηζε θηλδύλνπ (ΓΙΠ 32). 

Οη Ινγηζηηθέο Πνιηηηθέο θαη Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο παξέρνπλ όιεο ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 

Οη ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζα: 
παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ επηιέρζεθαλ θαη εθαξκόζζεθαλ γηα ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ή γεγνλόηα 

γλσζηνπνηνύλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε θακία άιιε 
θαηάζηαζε δίδνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο αιιά είλαη 

απαξαίηεηεο γηα κία εύινγε παξνπζίαζε. 
 

Σηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη θαη ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2015 κε ηε 

ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηζνινγηζκνύ.  
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Πη. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ 

  
Ζ θαηάξηηζε ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003, κε βάζε ηα  
ηζρύνληα γηα ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα.  

Ζ πξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ, πξνϋπνζέηεη όηη ζα εκθαλίδεηαη θαη κία 
ηνπιάρηζηνλ ζπγθξίζηκε ρξήζε. 

Σε επίπεδν εγγξαθώλ, ζα γίλνπλ όπνπ απαηηείηαη, νξηζκέλεο αλαδηαηάμεηο ζην Ηζνδύγην κε βάζε 

ην Θιαδηθό Σρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ νη εγγξαθέο κεηαηξνπήο. 
Ζ επόκελε ρξήζε, πξνϋπνζέηεη έλα «θιεηζκέλν» ηζνδύγην Ηζνινγηζκνύ γηα όιε ηε ρξήζε θαη έλα 

«αλνηθηό» ηζνδύγην απνηειεζκάησλ. 
Γίλνληαη επίζεο εγγξαθέο αλαδηάηαμεο ηνπ Ηζνδπγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη εγγξαθέο 

αλακόξθσζεο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε.  

Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη κεηαθνξά, ησλ εγγξαθώλ κεηαηξνπήο πνπ έγηλαλ ζηελ εκεξνκελία 
κεηάβαζεο. 

. 
7. Ζ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεο.  

 
8. 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.  

 
9. Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Λνζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε 

αξηζκνδεηθηώλ, ώζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ πνξεία ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
 

Θα ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε ηεο επζύλεο ησλ ελ ιόγσ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζηηο ζπκβάζεηο 
αλάζεζήο ηνπο, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη από πιεπξάο δηνίθεζεο.  

 

 
Γ.  ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ ΡΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ 

 
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ρώξν ησλ Λνζνθνκείσλ 

είλαη κηα δηαδηθαζία κε αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο, πνπ ππόθεηηαη ζε πξόζθαηεο θείκελεο δηαηάμεηο 
θαη λόκνπο, πνπ πηζαλόλ λα πξνϋπνζέηνπλ θαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν. 
Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη΄ ειάρηζηνλ δεζκεπηηθέο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά θαη γηα ηελ νινθιήξσζε νπνηαδήπνηε 
επηπξόζζεηεο εξγαζίαο (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ), πνπ απηέο ζα θξίλνπλ σο απαξαίηεηε-

ππνρξεσηηθή κε ζθνπό ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. 

Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ) ζεσξνύλ 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ όζσλ νξίδεη ε λνκνζεζία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ, αξθεί ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπο λα κελ 

ππεξβαίλεη ην Πξνϋπνινγηζκό (π.ρ. ζπκπιήξσζε πηλάθσλ ΔΣΥ-net, δεηνύκελσλ ζηνηρείσλ από 

Γ.Ι.Θ., θιπ). 
Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηζεκαλζνύλ επηπξόζζεηεο (ππνρξεσηηθέο) εξγαζίεο ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ κεηνδόηε, ηόηε ξεηά ζα ζεσξείηαη απνδεθηό, όηη ν κεηνδόηεο ζα νινθιεξώζεη νηαδήπνηε 
επηπξόζζεηε εξγαζία πνπ ηπρόλ ζεσξεζεί ππνρξεσηηθή γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Λνκνζεζία, ρσξίο λα έρεη αμίσζε 
θακίαο επηπξόζζεηεο ακνηβήο. 
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Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΔΩΠ 

Τν έξγν ζα δηαξθέζεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο θαη 2 έηε κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο ελόο αθόκε έηνπο.  

 
 

Δ. ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 

Ν αλάδοτος, ζηολ οποίο ζα αλαηεζεί από ηε Γεκόζηα Κολάδα γείας ηο έργο, ζα 

πρέπεη λα πιεροί ηης παραθάηω προϋποζέζεης: 
 

α) Λα έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ, πνπ εθαξκόδεη ππνρξεσηηθά 
δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή παξάιιεια κε ην ζύζηεκα ηνπ Γεκόζηνπ Ινγηζηηθνύ ζε Λ.Π.Γ.Γ. ή ζε 

Αλώλπκεο Δηαηξείεο ή ζε Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο.  

 
β) Θαηά ηελ επηινγή, ζα ζπλεθηηκεζεί ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, ζε εθαξκνγή 

Π.Γ. 146/2003 ζε Γεκόζηεο Κνλάδεο Υγείαο ελώ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε πξνεγνύκελε εκπεηξία 
ηνπ ζε εθαξκνγή ησλ π.δ. 205/1998 (Θιαδηθό Ινγηζηηθό Σρέδην ησλ Λ.Π.Γ.Γ.) θαη π.δ. 315/1999 

(Θιαδηθό Ινγηζηηθό Σρέδην ησλ Ο.Τ.Α)  

 
γ) Ωο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ή ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ ζα είλαη 

επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλόκελεο από ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ 
Γεκόζηα Κνλάδα Υγείαο θαη εηδηθόηεξα ε ππνγξαθή απ’ απηόλ ηοσιάτηζηολ ηρηώλ 

ηζοιογηζκώλ ηωλ εηαηρεηώλ ποσ περηγράθοληαη ζηελ παραπάλω παράγραθο α) θαη 
β). Σε πεξίπησζε πνπ απηό ην πξόζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνρσξήζεη από ηελ νκάδα, 

ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληόο δέθα εκεξώλ από άιιν πξόζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα ζρεηηθά 

πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη.  
 

δ) Τν θπζηθό πξόζσπν πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδόρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο 
ινγηζηή−θνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο. Τα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα πιαηζηώλεη ηελ νκάδα ηνπ 

αλαδόρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή – θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β΄ ή 

Γ΄ ηάμεσο. 
 

 
Πη. ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ 

2. Ζ ζύλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζώο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε 
ηελ ΘΥΑ 620086/ΔΓΓΔΘΟ 1992/08 (ΦΔΘ 2657/β/30-12-2008) γηα ην «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΟ» 

Λνζνθνκείν είλαη ε παξαθάησ: 

 
 Έλαο (1) Ινγηζηήο - Φνξνηέρλεο κε άδεηα Α’ Τάμεσο σο Δπηθεθαιής ηες Νκάδας 

Έργοσ. 

 Γπν (2) Ινγηζηέο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Β’ Τάμεσο πηπρηνύρνη Α.Δ.Η ή Τ.Δ.Η. 

 Έλαο (1) Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνύρνο Α.Δ.Η ή Τ.Δ.Η κε απνδεδεηγκέλε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο 
ηήξεζεο βηβιίσλ είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΣ είηε ησλ ΠΓ 146/2003, 205/1998, 

315/1999 (Θιαδηθό Ινγηζηηθό Σρέδην ησλ Ο.Τ.Α).  

 
Ε. ΡΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

Ζ εθηέιεζε ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Έδξα ηνπ Λνζνθνκείνπ κε 
θπζηθή παξνπζία ηνπ ελόο (1) αηόκνπ από ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδόρνπ γηα εηθνζηπέληε (25) 

ώξεο εβδνκαδηαίσο. Τα αλσηέξσ ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα νπνηαδήπνηε 
έθηαθηε αλάγθε παξνπζηαζζεί θαη ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. Δμεηδηθεπκέλεο 

εξγαζίεο ζα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζηελ έδξα ηνπ Αλαδόρνπ, ή όπνπ δεηεζεί .  

 
Ζ. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ 

Ζ πξνϋπνινγηδόκελε ζπλνιηθή αμία ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ θαη ζα βαξύλεη ηνλ ΘΑΔ 0426 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2017 
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ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΣΝΛ: 
 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 
β) Σπλεηαηξηζκνί 

γ) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
 

 ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο 

ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη 
αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη. Γηα όζνπο αζθνύλ γεσξγηθό ή 

θηελνηξνθηθό επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, από αξκόδηα 

αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ. 
 

Υπεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986,  ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη: 
 Οη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο από ζύκβαζε πξνκεζεηώλ ή 

ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκό από ηνπο δηαγσληζκνύο  

πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

 Όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζηλή 

θαη    αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπο. 

 Όηη ε πξνζθνξά ηνπο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο 
έιαβαλ γλώζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

 Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη, εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ, νπνηνδήπνηε 
επηπιένλ έγγξαθν δεηεζεί από ην Λνζνθνκείν. 

 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Παξνρήο Ινγηζηηθώλ – Φνξνηερληθώλ Υπεξεζηώλ από ην Οηθνλνκηθό 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, βάζεη ηνπ Λ. 2515/97 θαη Π.Γ. 340/98. 
Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο 

θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε. 

Τόζν ε πξνζθνξά όζν θαη ε ππεύζπλε δήισζε ζα είλαη πξσηόηππα. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ππνγξάθεηαη από ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε ΔΠΔ, ΟΔ, θαη ΔΔ θαη από ην Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. θαη ηνλ Γ/ληα 

Σύκβνπιν ζε πεξίπησζε Α.Δ  

 

                                                         

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα 

βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ απφ ηε 

κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.   

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ φηαλ: 

1.Σνπ έγηλε ε αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο  θαη δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε. 
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2.ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

3.ε θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο ζχκβαζεο ή αδηαθνξίαο θαη κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

ε θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ησλ δειηίσλ θαη ειιηπήο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο 

θπξψζεηο. 

-Ζ δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα θάλεη πεξηθνπή επί εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ 

κέρξη 5% αλ δηαπηζηψλεη πιεκκειή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. 

-Γηα θάζε παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο, ε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα 

πεξηθφςεη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο κέρξη θαη 10%. 

-Σέινο ε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξηθνπήο κέρξη θαη 30% ηνπ 

ηκήκαηνο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ζνβαξή 

θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ην ηέινο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη ινγαξηαζκφο φπνπ επηζηξέθεηαη 

φιν ή κέξνο ηνπ παξαθξαηεζέληνο πνζνχ, εθφζνλ παχνπλ λα ηζρχνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο έγηλε ε παξαπάλσ παξαθξάηεζε, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο θαη 

απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4.ηνλ αλάδνρνπ πνπ θεξχζζεηαη έθησηνο απφ ηε κε ππνγξαθή ή κε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, πνπ ππνρξεσηηθά θαινχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

-Αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα 

πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκηά ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 

αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκνηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε 

ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.    

-Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζφ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

ην νπνίν θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ην έξγν 
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κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο 

βάξνο ηνπ αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ρξήζε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

-ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γίλεη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο νπνίεο 

θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο 

ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο 

θαηαινγίζηκν πνζφ.                                                                                                        

                                                        ΑΡΘΡΟ 8 

Γηα φια θαη ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ Τπεξεζία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ ζχκβαζε απηή, ηζρχεη ε έγγξαθε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή  πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο  θαζψο επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 

Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ. 

 

                                                         ΑΡΘΡΟ 9 

                                       ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Α. Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ, απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα 

εθρσξήζεη ηελ ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 

Διιάδα θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1905/90. 

ηηο πεξηπηώζεηο  πνπ ν πξνκεζεπηήο έρεη ζπλάςεη ζύκβαζε εθρώξεζεο ησλ 

ηηκνινγίσλ ηνπ θαη εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην όλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, 

ππνρξενύηαη ν ίδηνο λα απνδώζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη θαη 

είλαη εθρσξεκέλα, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ.,δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ πνπ 

δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε 

κεηαμύ ηνπο ζύκβαζε εθρώξεζεο. 

 

Β. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απαγνξεχεηαη, εθηφο εάλ ζε 

αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην 

θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ε εηαηξία θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ 

…………………….   εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο 

……………………… , πνζνχ ησλ ………………….επξψ (5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ). 

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

  

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ν ρξφλνο _ηζρχνο _ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο  πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. λα  αλαγξάθεη φηη  ιήγεη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

 

Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην 

φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 

4412/2016. 

πκθσλείηαη όηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, πξόζζεηε 

ζπκθσλία, παξνρή δηεπθνιύλζεσο, παξάηαζεο ρξόλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη 

απνδείρλεηαη κόλν έγγξαθα απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ κέζνπ απόδεημεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε αξκόδηα είλαη ηα 

δηθαζηήξηα ηεο πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Οπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, πξόζζεηε  ζπκθσλία, παξνρή δηεπθνιύλζεσο, παξάηαζε 

ρξόλνπ εθηειέζεσο θ.ι.π γίλεηαη θαη ζα απνδεηθλύεηαη κόλν έγγξαθα 
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απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ κέζνπ απόδεημεο. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη, κε ηελ 

παξνύζα ζύκβαζε, θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από απηή(ζύκβαζε). 

Ύζηεξα από απηά ζπληάρζεθε ε ζύκβαζε ε νπνία αθνύ δηαβάζηεθε θαη 

βεβαηώζεθε ,ππνγξάθεηαη λόκηκα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, ζε δπν  πξσηόηππα. 

 

Έλα από ηα παξαπάλσ πξσηόηππα ηεο ζύκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκόδην Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 

θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε όηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 

 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

              Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ                                                   Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

                     


