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                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα,     14-11-2022    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ.  4661 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
TMHMA:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Ταχ. Δ/νση: Δημ. Σούτσου 21 Αθήνα Τ.Κ.11521 
Πληροφορίες: Γ.Ξένος 
Τηλέφωνο: 2132023407  
Φαξ : 210 6446951 
e-mail: promithies@spiliopoulio.gr 
 
Θέμα: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους 1 «Σάκοι 

βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης ποιότητας, μεγάλης 
αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 περίπου» (Αναλώσιμα Υλικά τροφοδοσίας CPV 
39222000-4).  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ. και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων 
εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

4. Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ’ 134/Α΄/18-6-
2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
για την εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση 
του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό κι άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 
2014/25/Ε.Ε)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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10. Το υπ. αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

11. Την υπ. αρίθμ. 463/8-2-2022 απόφαση Αναπληρώτριας Διοικήτριας για την 
κατακύρωση των ειδών καθαριότητας, χαρτικών και απορρυπαντικών και 
ταυτόχρονα την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: «υλικών 
τροφοδοσίας» (αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας CPV: 39222000-4) τα οποία 
δεν κατακυρώθηκαν στο προηγούμενο διαγωνισμό. 

12.  Την υπ. αριθμ. 4660/14-11-2022 απόφαση κατακύρωσης για την 
τροποποίηση της απόφασης κατακύρωσης 1583/13-4-2022  για την 
προμήθεια του είδους «Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος 
μαύρου, άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 περίπου» 
και τη δημοσίευση Πρόσκλησης. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι 

 
Πρόσκληση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, 
στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για την υποβολή προσφορών για 
την προμήθεια του είδους «Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, 
άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 περίπου, 600 κιλά». 
(αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας CPV: 39222000-4)» για το Π.Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η 
Αγία Ελένη» με προϋπολογισμό δαπάνης σε 960,00 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι 1.190,40 
ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα έτος με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης με δαπάνη 
480,00 ευρώ προ ΦΠΑ 24% δηλ. 595,20 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%  
 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης θα είναι σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 
(ΚΑΕ 1381α) οικονομικών χρήσεων 2022 και 2023. 
 
«ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
Προσφορά υποβάλλει η εταιρεία «ΑΦΟΙ Α. ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» με ΑΦΜ: 
081857450, ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών 
φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με την παρ. 3 
περ. α του άρθρου 120 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.  

 
Η προσφορά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να αποσταλεί στο email: 
promithies@spiliopoulio.gr έως 25-11-2022 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  16:00.  
 
Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται 
όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους 
στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις 
περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις 
τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 
κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, 
απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). Σε διαφορετική 
περίπτωση θα αποστέλλεται μαζί με  την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση ότι 
το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ.  
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Εάν η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή 
ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: 
 

Υπεύθυνη δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή  και των άρθρων  1  &  3 
του Ν. 4250/26-03-2014  (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014)  του Ν.1599/1986,  στην οποία 
αναλυτικά θα  πρέπει να  αναγράφονται  τα  πλήρη στοιχεία του υποψηφίου  και στην 
οποία  θα πρέπει να δηλώνεται ότι:  

• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει  για τον 
προσφέροντα λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του 
Ν. 4412/2016,  για  τους  οποίους  οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021.  

• Τηρεί  όλους τους  Ελληνικούς  Νόμους,  τους  σχετικούς  με  την  εργασία 
(Εργατική  – Ασφαλιστική Νομοθεσία).      

• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
των οποίων ο προσφέροντας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.   

• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή 
βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει  βαρύ 
επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.   

• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα  από  τα 
αδικήματα του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την άσκηση της  επαγγελματικής 
του δραστηριότητας  εφόσον ορίζεται  στην  πρόσκληση  ή  κάποιο  από  τα  αδικήματα  
της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,  και 
της δόλιας χρεοκοπίας.    

• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.   
•Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της παρούσας 
Πρόσκλησης.  

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  ανάθεσης αλλά και  κατά  το στάδιο εκτέλεσης  της σύμβασης.   

 • Λαμβάνει τα  κατάλληλα  μέτρα  για να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.   

 • Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται  για  την  απαρέγκλιτη  
τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των  
φυσικών  προσώπων  έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.   

 
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να 

ζητηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την περί 
προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.   
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Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της. 

 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 και Ν.4412/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ, θα αναγράφεται στην 
οικονομική προσφορά αριθμητικά και ολογράφως και θα περιλαμβάνει τις τυχόν 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά 
και βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά.  

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται εναλλακτική προσφορά για την ίδια 
υπηρεσία και προσφορά για επιμέρους υπηρεσίες. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε υποψήφιος ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει αυτά. Η ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των αναφερομένων 
βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 και 
102 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τον υποψήφιο ανάδοχο να διευκρινίζει ή να συμπληρώνει τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχει υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τον υποψήφιο 
ανάδοχο, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 
1. την κατακύρωση της ανάθεσης 
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.  
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση 

των προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.328 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει η υπογραφή 

συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την προσκόμιση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά  μέσα)  
που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος πριν την έκδοση της Απόφασης 

ΑΔΑ: 9ΔΑΑ4690ΩΛ-ΚΑΙ





[5] 

 

Κατακύρωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, είναι τα κάτωθι:  

 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  
πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  
εκπροσώπου  ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  
του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Ο ανάδοχος ενημερώνεται για την ανάθεση της προμήθειας και καλείται να 

υπογράψει εντός προθεσμίας τη σχετική σύμβαση. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 
του Ν.4412/2016.  

 
Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα παρακολουθείται από 

Τριμελή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρο 216 του Ν4412/2016. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών  μετά 
την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον ανάδοχο με έκδοση του σχετικού 
εντάλματος πληρωμής. Ως προς  τον  τρόπο  πληρωμής  και  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του 
Ν. 4412/2016.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και 
τρίτων κρατήσεις,  που  παρακρατούνται  κατά  την  εξόφληση  του  εντάλματος  
πληρωμής  και αποδίδονται αρμοδίως.    
Η αμοιβή του αναδόχου  υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :  
-Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. ΔΥα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή 
του Α:3 του Ν. 3580/2007.  
-Κράτηση  ύψους  0,07  %  υπέρ  των  λειτουργικών  αναγκών  της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  
σύμφωνα με  το  άρθρο 44 του 4605/2019  (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α')  που 
αντικαθιστά  το  άρθρο 375  παρ  7  του  Ν.4412/2016,  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  
προ  φόρων και  κρατήσεων.  Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό 
αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες 
διατάξεις.  
-Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%  Εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, από αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής 
χρηματοδότησής τους. Καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, που 
έχουν συναφθεί μετά την 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ  147Α Άρθρο 350, Κ.Υ.Α.  
1191/2017  - ΦΕΚ969Β). Η ανωτέρω  κράτηση  υπάγεται  σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.  
Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται 
κατά τις κείμενες διατάξεις.  
-Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο  64  Ν. 
4172/2013).  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.  

Οι  κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε 
αυτές (εκτός του φόρου) επιβάλλεται  το νόμιμο χαρτόσημο. 

 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο προμηθευτής 

ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από 
την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν όλες 

οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  
 
 
 

Η Διοικήτρια 
                               
 
 
 
 
 
 

     Βασιλική Γεννηματά 
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