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ΣΥΜΒΑΣΗ 
Συνολικού Τιµήµατος  5.690,24 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.998,98  € µε το ΦΠΑ.  

 
Στη Τρίπολη, σήµερα την 30 Μαϊου 2013 οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 
Αφενός 

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης που εδρεύει στην Τρίπολη-Τέρµα Ερυθρού 
Σταυρού- Τ.Κ.: 22100 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
Αναπληρωτή ∆ιοικητή κ. Αντώνιο Μπούρα και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου 
 Η εταιρεία µε την επωνυµία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηµατικοί 
Σύµβουλοι ΑΕ» που εδρεύει στην Λ. Συγγρού 130, Τ.Κ. 17671, Τηλ.: 210 - 6993749, Fax: 210 – 
6983708 και µε ΑΦΜ 998279562, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τους: κ.  
κ. Μακρής  Κωνσταντίνος  του Γεώργιος µε   Α.∆.: ΑΕ 006910 και τον κ. 
Ζαφειρόπουλο Ηλία του Γεωργίου µε Α∆Τ: ΑΚ555571  σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2887/21- 
04-2009 και οι  οποίοι στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος» 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αριθ. 8436/23-04-2013 διακήρυξη  (Α∆Α: ΒΕΑΖ469Η2Π-9ΞΝ)  . 
2. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 9/5/2013 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
της προαναφερόµενης διακήρυξης.  
3. Τα υπ’  αριθ. 9512/14-05-2013 δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας.  
4. Το από 10/5/2013 και 15/5/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.  
5. Την υπ. αριθ. 23/20-05-2013 (θέµα 10ο οικονοµικό) Απόφαση του ∆.Σ, µε την οποία 
εγκρίθηκε  το πρακτικό δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών-οικονοµικών προσφορών και   
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της 
αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου παροχής 
υπηρεσιών «Εσωτερικού Ελεγκτή», για το Γενικό Νοσκοµείο Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό 
Τοµέα. 

Το Έργο/ προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου, σε 
συνδυασµό µε τους όρους της οικείας διακήρυξης και των περί προµηθειών διατάξεων.  
Συνολικού Τιµήµατος  5.690,24 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.998,98  € µε το ΦΠΑ. 
Συγκεκριµένα 3.449,49 € µε ΦΠΑ από τον προϋπολογισµό του Γενικού Παναρκαδικού 
Νοσοκοµείου Τρίπολης, αριθ. πρωτ. δέσµευσης 951/22-4-2013 (Α∆Α: ΒΕΑ8469Η2Π-5ΓΞ), και   
3.449,49 € µε ΦΠΑ για τον Ψυχιατρικό Τοµέα αριθ. πρωτ. δέσµευσης 925/18-04-2013 (Α∆Α: 

ΒΕΑ5469Η2Π-ΓΝΚ) .  
 
Συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει:  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) σύµφωνα µε το οποίο θεσµοθετείται 
εσωτερικός   έλεγχος στις δηµόσιες µονάδες υγείας σε θέµατα διοικητικά, διαχειριστικά και 
λογιστικά. 
Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγµατοποιούν 
- Μηνιαίο έλεγχο λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων Νοσοκοµείου και Κ.Υ. – 
Νοσοκοµείων. 
- Μηνιαίο έλεγχο επί των στοιχείων του esynet επί των οριστικών µηνιαίων οικονοµικών 
καταστάσεων και τις τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι α) Γεν Λογιστικής 
β) ∆ηµόσιου Λογιστικού και  γ) Αναλυτικής  Λογιστικής  
- Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων  που 
συµπληρώνονται στους πίνακες του esynet 
- Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρµακείου 
υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, 
χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων 
- Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων 
- ∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετησίων 
οικονοµικών καταστάσεων 
- Μηνιαίος έλεγχος εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων 
 
1. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης 
- Στο υποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλώσιµων 
υλικών- ανταλλακτικών και υπηρεσιών 
- Στο υποσύστηµα µητρώου παγίων 
- Στο υποσύστηµα κίνησης ασθενών- τιµολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων - 
απογευµατινών ιατρείων- ΤΕΠ 
- Στο υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων L.IS, R.I.S, PAX 
- Στο υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών 
- Στο υποσύστηµα προµηθευτών 
- Στο υποσύστηµα µισθοδοσίας 
2. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στο τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος µηνιαίως 
- Ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των οικονοµικών 
αναφορών 
-  Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς του 
λογαριασµούς της Γεν Λογιστικής του δηµόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής  
- Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών τάξεως 
σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου, Κ.Υ. – Νοσοκοµείων. 
- Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα 
αναφοράς  
- Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους  
3. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, Κ.Υ. – Νοσοκοµείων. 
4. Ετήσια Έκθεση πεπραγµένων προς την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου , Κ.Υ. – Νοσοκοµείων. 
 
• Ως Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται ο  Κουτούπης Ανδρέα του Γεωργίου   Α.Φ.Μ. : 
062392659  ΑΡ. ΤΑΥΤ. : ΑΒ 011519  ο οποίος είναι ενταγµένος στο µητρώο του  
Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 
 
 
Πέραν τον ανωτέρω ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να: 

- Ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 
- Αναφέρεται στο ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Τρίπολης και του Ψυχιατρικού 

Τοµέα.  
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναφέρεται στο Ν. 4025/2011 και της αριθµ. 129854/22-11-2011 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
    
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
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Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο.  
Αρχής γενοµένης την 4 Ιουνίου   2013 έως την 3 Ιουνίου  2014 . 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έργο θα παραδίδεται σε µηνιαία βάση σύµφωνα µε τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου. Η τιµολόγηση θα διενεργείται τµηµατικά και 
ισόποσα σε µηνιαίες δόσεις, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης.   
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ  
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου/ προµήθειας θα συσταθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), οι οποίοι θα 
έχουν τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου.  
Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρµόδια για την έγκριση και 
πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ µπορεί να 
διενεργεί απροειδοποίητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε 
φάσης. 
 
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 
Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΠΕ 
και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο 
του συντονισµού και ελέγχου.  
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 
διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, 
ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές 
ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιµες ηµέρες από τη 
γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη 
συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή 
πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη 
των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 
Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών 
εργασιών, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες/ παραλαβές υλικών και 
γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί. 
� Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, πρακτικά εκτελεσθεισών 
εργασιών, θα συντάσσονται και θα υπογράφονται (απ΄ όλα τα µέλη της επιτροπής 
παραλαβής/ παρακολούθησης), την ίδια ηµέρα (το αργότερο εντός τριών εργάσιµων ηµερών) 
που τα είδη θα παραδίδονται στην αντίστοιχη Αποθήκη του Νοσοκοµείου.   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού 
από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 
κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Π∆118/07. 
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες.  
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσα 
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την 
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. 
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές 
προθεσµίες µόνο αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν 
βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που 
έχουν επιβληθεί. 
 
ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 
 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα 
επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από 
συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα 
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περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για 
την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 Οι πληρωµές θα γίνονται 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. 
* Τον προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, στις οποίες προστίθενται: 
� Η κράτηση του 2% σύµφωνα µε το Ν. 3580/07.  
� Στον προµηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος επί της καθαρής αξίας της προµήθειας σύµφωνα 
µε το Ν. 3323/55 αρ. 37 α. παρ. στ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 
2198/94 αρ. 24 και ισχύει σήµερα. 
α) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιµα,  β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για 
τα λοιπά αγαθά και γ) Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 
�  Ο προµηθευτής βαρύνεται µε το κόστος της δηµοσίευσης της παρούσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 
Στην αµοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 
Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά 
και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του Έργου/ προµήθειας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
� Ο χρόνος πληρωµής ορίζεται από τα προβλεπόµενα 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», του αρθ. 35 του 
Π∆ 118/07, του Π∆ 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-2010)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες» και λοιπών διατάξεων, τις διατάξεις του Ν. 3984/2011. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 
Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη/ πρόσκληση.  
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη και το άρθρο 37 του Π∆ 118/07. 
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου 
της παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π∆ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται καµία αποζηµίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της 
καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκεια της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο 
Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων 
έχει ανασταλεί. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει/ λύσει τη σύµβαση µε τον Ανάδοχο 
µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 
Προµηθειών ∆ηµοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για το Έργο, που 
έχει εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον 
ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγµένα έχουν 
προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή και 
ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 
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του Π∆118/07. 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει 
η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές 
υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα στη σύµβαση. 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά 
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης 
που θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο 
είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 
Το κείµενο της σύµβασης, η προσφορά του προµηθευτή και οι όροι της ∆ιακήρυξης/ 
πρόσκλησης κατισχύουν κάθε άλλου κειµένου, εκτός πρόδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
Για οποιοδήποτε θέµα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται 
µνεία ισχύουν οι όροι της οικείας ∆ιακήρυξης, καθώς και τα αναγραφόµενα στο Π∆ 118/2007 
και λοιπές ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις. 
Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο όµοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται ως κατωτέρω, και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συµβαλλοµένων. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
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α/α 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

Μπούρας Αντώνιος  

∆/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας & 

Συντονιστής∆ιευθυντής 

Μικροβιολογικού Τµήµατος 
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Σύµβουλοι ΑΕ 
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