
 

                                                                   
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ A T I A 
3 

η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
ΦΟΡΕΑΣ: N. ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
 
TMHMA OIKONOMIKO                                                      ΚΟΖΑΝΗ: 19-05 -2017 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1                                                           
Τ.Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: K.ΚΩΣΤΑΚΗ 
ΤΗΛ: 2461352869 
FΑΧ : 2461352638 
E-MAIL:promithies@mamatsio.gr  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ME ΚΩΔΙΚΟ CPV: 

79212100-4  
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

Διακήρυξη 8/2017 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γ.N «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 30-05-2017 
Ημέρα: Tρίτη 
Ώρα : 14:00 μ.μ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 31-05-2017 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Τμήμα Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 0879 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  6.027,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α  
Εκ των οποίων οι 3.013,50€ 
αντιστοιχούν στο Ν. Πτολεμαΐδας και 
3.013,50€ στο Ν. Κοζάνης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος 
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Έχοντας υπόψη : 
 

 Το Ν.3329/2005 – «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» 

 Το Ν.3580/07 –(ΦΕΚ 134./Α΄/ 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις» 

 Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 

υγείας και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος –Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων 

ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική 

μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία  

 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο 

της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για 

τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών 

− μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις 

για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές 

διατάξεις.  

 Του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) 

 Την υπ΄ αριθ. 4658/06-09-2016 (ΦΕΚ 2937/Β/΄15-09-2016) περί έγκρισης 

προγράμματος προμηθειών, υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των 

εποπτευομένων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με 

χρηματοδότηση του από τον τακτικό προϋπολογισμό το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων και λοιπές πηγές 

 Την αριθμ. 171/09-05-2017 (ΑΔΑ:7ΖΚΘ4690ΒΣ-ΜΛΞ) Απόφαση του Δ.Σ  

περί έγκρισης  διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού   

 Την προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη 6.027,00€ συμπ. ΦΠΑ (3.013,50€ 

για το Νοσοκομείο Κοζάνης & 3.013,50€ για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας)  

 Την αριθμ. πρωτ. 6227/18-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΞΒ4690ΒΣ-ΛΥΑ) Α/Α 670 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 

 Την αριθμ. πρωτ. 6212/09-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ2Β46907Ρ-ΚΚΙ) Α/Α 207 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές , για την ανάδειξη  ορκωτών λογιστών 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  του έτους 2016 του Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-

ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 6.027,00 € συμπ. ΦΠΑ, 

(3.013,50€ για το  Γ.Ν Πτολεμαΐδας και 3.013,50€ για το Γ.Ν Κοζάνης)  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για ένα (1) έτος . 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31-05-2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. στο 

γραφείο προμηθειών του Ν. Κοζάνης από την αρμόδια επιτροπή. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας 

του Νοσοκομείου όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών. 

1. ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

   Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν 

στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, 

εντός της προθεσμίας.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την 

προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του  Ν. Κοζάνης 

Διεύθυνση Μαματσίου 1, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2461350869-639, μέχρι την  30-05-2017 

και ώρα 14.00 μ.μ.  (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί 

το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν 

 

2.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

    Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 

δυο επιμέρους φακέλους :  

  Α. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει : 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο του σώματος ορκωτών  ελεγκτών λογιστών (ΣΟΕΛ). 

2. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 

παρ.4 ν. 4412/2016 (Α 147)], του Παραρτήματος Δ΄ της διακήρυξης. Το εν λόγω έντυπο 

υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή 

πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον 

πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο είτε με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είτε με ειδική ατομική εξουσιοδότηση του 

προέδρου ή διευθύνοντα συμβούλου.  
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  Β. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει την οικονομική 

προσφορά με την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. Η τιμή πρέπει να 

περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, νόμιμες κρατήσεις και 

άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική 

τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου» 

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ‘’ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’ ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ. Αριθμ.: 8/2017 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: … ………. για το Γ.Ν ’’ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’ ΦΟΡΕΑΣ: Ν. 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY:   

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

   Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 θα γίνει σύμφωνα με τις 

ελεγκτικές διαδικασίες , τους κανόνες των ελληνικών προτύπων , τις αρχές και τους κανόνες 

της ελεγκτικής που ακολουθεί το σώμα των ορκωτών λογιστών. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν 

σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος θα 

περιλαμβάνει επίσης αφ΄ ενός μεν την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που 

εφαρμόστηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων του αρμοδίου οργάνου και αφ΄ ετέρου την 

αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Οι οικονομικές καταστάσεις μετά τον έλεγχο τους θα υπογραφούν από δύο ορκωτούς    

λογιστές, ως εκ τούτου ο ανάδοχος στην προσφορά του θα ορίζει τους δύο ορκωτούς 

λογιστές που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τους δύο 

αναπληρωματικούς τους.         
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην Κοζάνη σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 

……………………………………………………, που εδρεύει στ ………………………………, 

νόμιμα εκπροσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που 

χάριν συντομίας θα καλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, 

οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ 

…………………, Δ.Ο.Υ. ………………………………. εταιρία με την επωνυμία 

……………………………………………. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ".  

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη.  

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.  

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, για τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 

τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση …………………………, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην  8/2017 Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2.1. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2.2.  Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για 

την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).  

2.3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 

την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 

δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου , που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 
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αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 

καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη 

υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).  

2.4 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 

κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 

ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 

3580/2007.  

 ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει 

του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 

παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 

«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η 

εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 

ΟΓΑ επ’ αυτού.  

2.5. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 
8%.   

2.6. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσο-

κομείο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου 

της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε. την υπ’ αριθ. 

……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………………….., 

η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο 

ισχύος, ήτοι ποσού ……………………………... αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση 

τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Πέρα από την κατάπτωση  της εγγύησης δικαιούται το Νοσοκομείο σε περίπτωση κήρυξης 

του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας 

θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής 

νομοθεσίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των 

όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του νοσοκομείου. 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης 

εντολές του νοσοκομείου. 

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά  κατά παράβαση 

των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης και σχεδίου σύμβασης, 

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 

στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – 

μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους 

του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το 

χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με 

την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν 

να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
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διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/ με την αμοιβή του αναδόχου  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη εκτέλεση της υπό ανάθεσης 

υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με 

τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον 

Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 

διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα 

βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία 

στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της 

προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτό της  Κοζάνης . 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 
 
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 
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ΑΡΘΡΟ 8  
ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ 

 
 Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του 

διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία 

συμφωνεί. 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει 

μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από 

προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Έχουν 

πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο 

που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, 

β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και γ) οι διευκρινιστικές του  

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

…………. διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και ο Ν.4412/2016 περί 

προμηθειών του Δημοσίου. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση 

άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

              Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια 

αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των 

οποίων το Νοσοκομείο έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος           

 

 

 

 

 

                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΙΩΤΙΔΗΣ 
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