
 
 
                        
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η Υ. ΠΕ. 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 
 
 

Ταχ. ∆/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – 
ΠΑΤΡΩΝ -  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α 

Τ.Κ. 27100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ. 26210-82784 
Φαξ. 26210-82378 

Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com  
 

 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.:    25391/01-12-2015 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

«ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ ∆ΥΟ (2) 
ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ   

 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

(N.M. ΠΥΡΓΟΥ, Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ Ν.Μ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) 
 
 
 

Συνολικού Προϋπολογισµού 16.113,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Με κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Κ3346907Ε-6Φ3



 

2 

 

 

 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................................................... 3 

1. Γενικές πληροφορίες ............................................................................................................... 3 
1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού ..................................................................................... 3 
1.2 Προϋπολογισµός .......................................................................................................... 3 
1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ...................................................................................... 3 
1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού ............................................................ 3 

        1.5 ∆ικαίωµα Συµµετοχής………………………………………………………………..4 
1.6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών……………………………………………5 

2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής .................................................................................................... 5 

3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών ...................................................................................... 12 
3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών ................................................................................. 12 
3.2 Περιεχόµενο προσφορών ........................................................................................... 12 
3.3 Ισχύς των Προσφορών ............................................................................................... 14 

4. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγηση Προσφορών ............................................................... 14 
4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού-∆ιαδικασία Αξιολόγησης ....................... 14 
4.2 Απόρριψη προσφορών ............................................................................................... 14 
4.3  Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισµού. ..................................... 15 

5. Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης .................................................................. 15 
5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις .......................................... 15 
5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις ................................................................................ 16 
5.3 ∆ιαδικασία παροχής υπηρεσιών ................................................................................ 16 
5.4 Υποχρεώσεις αναδόχου ............................................................................................. 16 
5.5 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία ............................................................................... 16 

 
ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΟΡΟΙ – TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ……………………………..………………………………17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Κ3346907Ε-6Φ3



 

3 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι   «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  
2015 του Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ∆ΥΟ (2) ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Πύργου, Αµαλιάδας και Κρεστένων αρµοδιότητάς του.  
Η αναλυτική περιγραφή του προς ανάθεση έργου παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της 
παρούσας. 

1.2 Προϋπολογισµός 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την ανάθεση του έργου ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2015 ΑΠΟ ∆ΥΟ (2) ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ του Γ. Ν. 
ΗΛΕΙΑΣ της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, Αµαλιάδας και Κρεστένων  του ανέρχεται 
στο συνολικό ποσό των 16.113,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
•Οι συµµετέχοντες  θα υποβάλλουν µία οικονοµική προσφορά µε απαραίτητη 
προϋπόθεση την ανάλυση αυτής  µε το ποσό που θα αφορά έκαστη Νοσηλευτική 
Μονάδα. 
•Με το µειοδότη που θα αναδειχθεί θα υπογραφεί ενιαία σύµβαση (και για τις τρείς 
Ν.Μ. του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας), ενώ ο προϋπολογισµός έκαστης Νοσηλευτικής 
Μονάδας θα βαρύνεται µε την (αναλογούσα) δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω 
σύµβαση, κατόπιν της επιµέρους προσφοράς του µειοδότη για αυτήν. 
 

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο  Ηλείας(Ν.Μ.Πύργου)  της 6ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας          το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο µειοδοτικό  διαγωνισµό και θα υπογράψει 
µε τον µειοδότη  σύµβαση για την παροχή του έργου διάρκειας (ηµεροµηνία περάτωσης) 
µέχρι την 15η Αυγούστου  2016. 
 Πληροφορίες και παραλαβή της προκήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προµηθειών τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 
 
∆ιεύθυνση έδρας: Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου  
Νέα Εθνική Οδός (ΝΕΟ) - Συντριάδα Πύργου 
Τ.Κ. 27 100  
Τηλ.: 2621082784  
Fax: 2621082378 
Πληροφορίες: Γραφείο Προµηθειών, κ. Πουλιάσης Αλέξανδρος 
  

1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα 
από: 
1.Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη 
2.1.Το Ν.2286/1995 Περί Προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων 
2.2.Το Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου) όπως ισχύει σήµερα. 
2.3.To N.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005), άρθρο 35 
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2.4.Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
2.5.Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 
σήµερα.  
2.6.Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.  
2.7.Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  
2.8.Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  
2.9.Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
2.10.Του Ν 3867 /2010 (ΦΕΚ Α/128/03/08/2010) 
2.11.Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις Εµπορικές Συναλλαγές».  
2.12.Του Ν. 3918/2-3-2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 
διατάξεις» 
2.13.Τις διατάξεις του Ν 4013/2011 
2.14.Τις διατάξεις του Ν 4046/2012 
2.15.Τις διατάξεις του Νόµου 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
2.16. Τα άρθρα 157 & 201 του Ν.4281/2014(ΦΕΚ Α 160/08.08.2014), «(Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις)» 
2.17.Την υπ΄αριθ. 5804/04-12-2014 (ΦΕΚ 3261/04-12-2014) Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 390/Β/19-12-
2014) των Υπουργών Οικονοµικών-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης του 
ΠΠΥΦΥ 2014.  
2.18. Την υπ’ αριθ. 6484/31-12-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) περί ορισµού φορέων 
διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014-πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότησης 
για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών και παράτασης 
του ΠΠΥΥ 2010, 2011 και 2013. 
3. Την υπ’ αριθ. 254/06-02-2015 Απόφαση του ∆ιοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. για τη χορήγηση 
εξουσιοδότησης και ορισµού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισµών που 
περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο ΠΠΥΥ 2014-πιστώσεις 2015 για τους φορεία 
αρµοδιότητας της 6ης Υ.Π.Ε. 
3.1. Την υπ’ αριθ. 10η/20-03-2015 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισµών του ΠΠΥΦΥ 2014-πιστώσεις 
2015. 
 

1.5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, εφόσον έχουν κατά νόµο το δικαίωµα παροχής των εν λόγω υπηρεσιών 
στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα: 
• Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα 
στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. 
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την 
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εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 
του Π.∆. 60/2007.  
 

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, 
ένας εκ των οποίων θα πρέπει να έχει προηγούµενη εµπειρία στην παροχή όµοιας φύσης  
ελεγκτικών υπηρεσιών στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η οποία θα αποδεικνύεται 
µε την προσκόµιση µίας τουλάχιστον σύµβασης για την παροχή όµοιας φύσης υπηρεσιών 
στο δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και πιστοποιητικού παραλαβής ή 
υπεύθυνης δήλωσης για την παραλαβή των υπηρεσιών.  

 

1.6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 15η ∆εκεµβρίου   2015  ηµέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. 

ενώπιον κατά το Νόµο ορισθείσης Επιτροπής. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα  14 ∆εκεµβρίου και ώρα 14:00 

µ.µ. στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου,  

Συντριάδα Πύργου Τ.Κ. 27 100 Πύργος, στο Γραφείο Προµηθειών. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τουs, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  
 

Α. Έλληνες Πολίτες 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  

1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 

παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

2.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι 

προσφέροντες.  

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 
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1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 

2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

� Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης, 

� ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
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β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του  

διαγωνισµού. 

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή 

ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

� Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 

της παρούσας διακήρυξης (∆ικαιολογητικά  κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

2.2 1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

� Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

� Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

� Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από 

κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆ ή Ν.Π.Ι.∆ ή Α.Ε του ∆ηµοσίου τοµέα ή 

αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 

18,34 και 39 του Κ.Π.∆ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο 

χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το 

χρονικό αυτό διάστηµα.   

2.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 

προσφερόµενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

2.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
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οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του 

διαγωνισµού. 

5. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 

Β. Αλλοδαποί 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  

1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 

παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

2.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι 

προσφέροντες.  

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
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παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 

2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν: 

� Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης, 

� ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του  

διαγωνισµού. 

� Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή 

ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

� Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 

της παρούσας διακήρυξης (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

2.2 1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση 
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γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

� Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

� Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

� Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από 

κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆ ή Ν.Π.Ι.∆ ή Α.Ε του ∆ηµοσίου τοµέα ή 

αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 

18,34 και 39 του Κ.Π.∆ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο 

χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το 

χρονικό αυτό διάστηµα.   

2.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το 

άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

2.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

5. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα: 

 

2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
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Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. 

• Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και 

τα όργανα διοίκησης αυτού. 

• Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  

2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας. 

Πιστοποιητικό περί  µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή 

2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 

Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά 

που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο 

της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση 

και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ηµεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 

οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το 

σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. 

∆. Συνεταιρισµοί  
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, 

Β και Γ.  

∆ιευκρινίζεται ότι : 

� το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και  

� οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
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Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προµηθευτή, που συµµετέχει 

στην ένωση. 

Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής 

των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους 

συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 

αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 

• Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισµού των συµµετεχόντων  από τον διαγωνισµό.  
• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 
απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος 
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

3.Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών  

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους 
είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο 
τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο 
(courier) στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, στην Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου. 
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Οργανισµό 
έγκαιρα.  
 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

3.2 Περιεχόµενο προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, που 
πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  
Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2015 ΑΠΟ ∆ΥΟ (2)ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  : ……………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ……… 
 
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού και 
τον τίτλο του φακέλου.  
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα 
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 
 
1. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ  µε την ένδειξη  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»   

Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων του αρθ.  2: 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής της παρούσας, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο (όπου χρειάζεται) δυνάµει του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-
2014), και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις 
χωριστές σειρές, µε αρίθµηση του περιεχοµένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. 

 
2. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων 
εγγράφων, όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο 
αντίγραφο (όπου χρειάζεται) δυνάµει του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014), και το 
δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές 
σειρές, µε αρίθµηση του περιεχοµένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή 
στην ελληνική γλώσσα. 
 
3. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο 
οποίο υπάγεται το προς ανάθεση έργο, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 
 Επίσης σε περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο τιµών της 
Ε.Π.Υ, οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του 
παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόµενο είδος να αναγράφεται εάν το 
προσφερόµενο είδος συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ και ο  α/α 
του παρατηρητηρίου καθώς και η τιµή  στον οποίο ανήκει το είδος. Αν το είδος δεν 
συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο τιµών να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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Οι συµµετέχοντες  θα υποβάλλουν µία οικονοµική προσφορά µε απαραίτητη 
προϋπόθεση την ανάλυση αυτής  µε το ποσό που θα αφορά έκαστη Νοσηλευτική 
Μονάδα. 
Με το µειοδότη που θα αναδειχθεί θα υπογραφεί ενιαία σύµβαση (και για τις τρείς Ν.Μ. 
του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας), ενώ ο προϋπολογισµός έκαστης Νοσηλευτικής 
Μονάδας θα βαρύνεται µε την (αναλογούσα) δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω 
σύµβαση, κατόπιν της επιµέρους προσφοράς του µειοδότη για αυτήν. 

3.3 Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τέσσερις (4) 
µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί 
να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας πριν από τη λήξη της.  

4. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγηση Προσφορών 

4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού-∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

4.1.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 

διαγωνισµού στις στο Γραφείο Προµηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου την 15η 

∆εκεβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. ενώπιον κατά το Νόµο ορισθείσης 

Επιτροπής. 

4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των διαγωνιζόµενων που 
πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο µέρος Β της παρούσας. 
Για την επιλογή της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, η επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 
-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 
συµµετεχόντων 
 
-Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
 
 Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενιαία, χωρίς διάκριση 
σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και 
Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς). 

4.2 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα 
δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 
οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία 
των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι 
είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

ΑΔΑ: 6Κ3346907Ε-6Φ3



 

15 

 

 

 

 

Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα 
από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος 
αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

4.3  Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισµού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. Ηλείας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι 
κρίσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται 
στα άρθρα 20 και 21 του Π.∆. 118/2007. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον 
παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, 
εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για τον Οργανισµό, 
(iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των διαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε 
αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση µαταίωσης 
του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 
Το Γενικό  Νοσοκοµείο Ηλείας  διατηρεί το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου 
Αναδόχου, να µαταιώσει οριστικά τη διαδικασία, ή να την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζηµίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν µέρος . 

5. Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και του ανάδοχου  θα υπογραφεί συµβάση 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύµβαση θα 
καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη 
και την προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα 
κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών.  
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ µέχρι την 15 Αυγούστου  2016 . Η σύµβαση είναι 
δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον οι υπηρεσίες αυτές χορηγηθούν από ∆ηµόσια 
Υπηρεσία ή για τις υπηρεσίες αυτές υπογραφεί σύµβαση από αρµόδια Υπουργεία. Το 
Νοσοκοµείο, αρµοδιότητας 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει 
την ισχύ της σύµβασης που θα καταρτιστεί στον παρόντα διαγωνισµό, µετά την έναρξη 
ισχύος νέας σύµβασης για την αντίστοιχη υπηρεσία βάσει του Ν.2955/01. 
Ο υποψήφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει κατόπιν 
σχετικής ειδοποίησης για υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του 
έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο 
συµβαλλόµενους. 
Αν ο ανάδοχος δεν παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης , κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική 
ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας αποφασίζει την ανάθεση 
της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή  
λαµβάνεται  εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε 
ζηµιάς του Οργανισµού. 

5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τµηµατικής παράδοσης.  
Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν και κάθε 
δαπάνη απαιτούµενη για ολοκλήρωση του έργου. 

5.3 ∆ιαδικασία παροχής υπηρεσιών 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου στο χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη έγκαιρης παροχής υπηρεσιών θα επιβληθούν 
στον µειοδότη κυρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 
Η ποιοτική και ποσοτική παροχή των υπηρεσιών θα ελέγχεται από επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Νοσοκοµείου. 

5.4 Υποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του αναδόχου που 
απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκοµείου 
Ηλείας σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου.  

5.5 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ότι ισχύει στο Π.∆. 118/07  
Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα ένστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆.118/07. 
Για το παραδεκτό της ένστασης , σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007, 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις 
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους , το ύψος του 
οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 
κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) «Παράβολα από κάθε αιτία». 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών & Ανάπτυξης µπορεί να 
αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω 
ποσών(Ν.3377/05). 
Ακολουθεί παράρτηµα µε τα προς παροχή υπηρεσίες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που 
συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
        Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  
 
 
                                      ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

ΟΡΟΙ – TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες που ο 

«ΕΛΕΓΚΤΗΣ» θα κρίνει κατάλληλες µε βάση τους κανόνες των Ελληνικών Ελεγκτικών 

Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3329/05, όπως 

αυτές ισχύουν, µε τελικό σκοπό την παράδοση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» της προβλεπόµενης από τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα έκθεσης 

ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων της οικείας  χρήσης που θα έχει συντάξει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, ένας εκ 

των οποίων θα πρέπει να έχει προηγούµενη εµπειρία στην παροχή όµοιας φύσης  ελεγκτικών 

υπηρεσιών στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η οποία θα αποδεικνύεται µε την 

προσκόµιση µίας τουλάχιστον σύµβασης για την παροχή όµοιας φύσης υπηρεσιών στο 

δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και πιστοποιητικού παραλαβής ή υπεύθυνης 

δήλωσης για την παραλαβή των υπηρεσιών.  

Οι συµµετέχοντες  στον διαγωνισµό, οφείλουν στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς τους 

να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ,    τα κάτωθι έγγραφα  αρµοδίως επικυρωµένα 

(όπου χρειάζεται) δυνάµει του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014: 

 

1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελµά του κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού,  καθώς και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. 

3) Αντίγραφα των προηγούµενων συµβάσεων που έχουν εκτελεσθεί και πιστοποιητικά 

ορθής εκτέλεσης και περάτωσης των σχετικών υπηρεσιών. 
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Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες των Ελληνικών Ελεγκτικών 

Προτύπων, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες, τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 

ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αυτές οι διαδικασίες και πρότυπα 

προβλέπουν τον προγραµµατισµό και διενέργεια του ελέγχου µε σκοπό την σχετική 

εξασφάλιση του «ΕΛΕΓΚΤΗ» ότι οι οικονοµικές καταστάσεις του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

δεν περιλαµβάνουν σηµαντικά λάθη. 

Ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» θα εξετάσει σε δειγµατοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία 

εκείνα που τεκµηριώνουν τα ποσά και πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης αφενός µεν την εκτίµηση των λογιστικών 

µεθόδων που εφαρµόσθηκαν και του ευλόγου των εκτιµήσεων του αρµοδίου οργάνου και 

αφετέρου την αξιολόγηση της  συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Λόγω της φύσης των ελεγκτικών επαληθεύσεων και άλλων σύµφυτων περιορισµών 

ενός ελέγχου (δειγµατοληπτική βάση) αλλά και της πιθανότητας ύπαρξης άλλων συµφυών 

περιοριστικών καταστάσεων (όπως π.χ. αλληλοσυγκρουόµενα καθήκοντα και αρµοδιότητες, 

πλαστογραφία κ.λ.π.) που µπορεί να συναντηθούν σε οποιοδήποτε λογιστικό ή διαχειριστικό 

σύστηµα υπάρχει κάποιος κίνδυνος ότι ακόµα και ουσιαστικές ανακρίβειες ίσως να 

παραµείνουν ανεξιχνίαστες ή είναι πιθανό να µη γίνει δυνατή η ανεύρεση σηµαντικών 

λαθών, παραλείψεων, ατασθαλιών ή ακόµη και παρανόµων ενεργειών.  

 Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση, 

την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Επίσης είναι µέληµα 

και ευθύνη του προαναφερόµενου οργάνου η επιλογή και εφαρµογή των πλέον κατάλληλων 

λογιστικών µεθόδων και αρχών, η σύννοµη τήρηση των βιβλίων και στοιχείων, και ο 

σχεδιασµός και εφαρµογή ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που να 

διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». 

  Ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανό να λάβει 

προφορικές διαβεβαιώσεις από τα αρµόδια όργανα του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Όταν αυτός 

το κρίνει απαραίτητο για τους σκοπούς του ελέγχου, οι διαβεβαιώσεις αυτές θα του 

χορηγούνται γραπτώς µαζί µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που προβλέπονται από τα 

ελεγκτικά πρότυπα.  

Οι πιο πάνω εργασίες υπολογίζεται και συµφωνείται ρητά ότι θα εκτελεστούν από 

τον «ΕΛΕΓΚΤΗ» µετά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του 

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» για την οικεία χρήση σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέγει. Ο Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να παραδώσει τις προβλεπόµενες παραπάνω εκθέσεις 
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ελέγχου εντός εύλογου χρόνου από της παραδόσεως σ’ αυτόν επί αποδείξει των παραπάνω 

εγγράφων (του ισολογισµού, των αποτελεσµάτων χρήσεως, κ.λ.π.) υπογεγραµµένων νόµιµα 

από το αρµόδιο όργανο της εκάστοτε Ν. Μονάδας.  

 

Οι υπηρεσίες του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» είναι υποχρεωµένες να ακολουθούν τις 

οδηγίες και υποδείξεις του «ΕΛΕΓΚΤΗ», όσον αφορά την εκτέλεση της συγκεκριµένης 

εργασίας, και να του παρέχουν όλα τα στοιχεία για την εκτέλεση της εργασίας του σύµφωνα 

µε το νόµο.  
       Η αµοιβή θα καταβληθεί από έκαστη Νοσηλευτική Μονάδα   εφάπαξ µε το πέρας 

του ελέγχου, δηλ. µε την παράδοση υπογεγραµµένων των εκθέσεων ελέγχου, και µετά από 

την έκδοση από τον «ΕΛΕΓΚΤΗ» του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

1.- Τα δικαιώµατα του «ΕΛΕΓΚΤΗ» ως προς την αµοιβή του εξαντλούνται στην 

αµοιβή του, όπως καθορίστηκε πιο πάνω, η οποία θα καταβληθεί µε τον τρόπο που 

συµφωνήθηκε και µε την έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών θεωρηµένου 

από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  

2.- Υποχρέωση του «ΕΛΕΓΚΤΗ» είναι να παραδώσει στο αρµόδιο όργανο την 

έκθεση ελέγχου κάθε χρήσης. 

 - Τα µέρη θα προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τους που   θα προκύψει 

από την παρούσα ή εξ αφορµής αυτής µε βάση την καλή  πίστη. 

            - Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν καταστεί εφικτό, αποκλειστικά αρµόδια για κάθε 

διαφορά µεταξύ των µερών από και εξ αφορµής της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια της 

έδρας του «ΕΛΕΓΚΤΗ» και εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο. 

 

 

                                                                                   Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  
 
 
 
                                               ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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