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ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΕΝ) ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

 

 

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω 

Συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός: 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨», το οποίο εφεξής θα αποκαλείται ως  «Π.Γ.Ν. 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ή ως «Εργοδότης» ή ως «Οργανισμός», που εδρεύει στην οδό Τέρμα Ερυθρού 

Σταυρού με Τ.Κ. 22100, έχει Α.Φ.Μ. 999127620, ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, έχει ως στοιχεία 

επικοινωνίας Τηλ. 2710371700 FAX: 27102381175 και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσης σύμβασης από τον Διοικητή του Π.Γ.Ν. Τρίπολης κο Νικόλαο Χρόνη, 

 

Και Αφετέρου: 

Η  ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ», με 

διακριτικό τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον Τομέα Υγείας», που εφεξής θα αποκαλείται 

ως «Προμηθευτής», εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής στην οδό Δαρδανελλίων 92 με ΤΚ 16562, 

έχει Α.Φ.Μ. 104306658, ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, έχει ως στοιχεία επικοινωνίας Τηλ – Fax: 

2110114363. 
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Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης αποτελεί η δημιουργία ερευνητικών πρωτοκόλλων που 

θα περιγράφουν την πρότυπη μεθοδολογία  διαμόρφωσης του κόστους των φορέων κόστους 

του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. Τα Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια (ΚΕΝ) αποτελούν τους φορείς κόστους του 

Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΥΚΑ, υπ’ αριθμόν 53560, από 05/06/2013, οι Μονάδες Υγείας 

του Ε.Σ.Υ., πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να 

παρακολουθούν τη διαμόρφωση του κόστους και σε επίπεδο φορέων κόστους (Κλειστά 

Ελληνικά Νοσήλια). Επομένως, για κάθε ΚΕΝ θα δομηθεί και ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, στο 

οποίο θα ορίζεται η πρότυπη μεθοδολογία κοστολόγησής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και ισχύει από την 

ημερομηνία  υπογραφής της παρούσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης 

σύμβασης και για τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 2. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση διεκπεραίωσης των ακόλουθων εργασιών: 

1. Της χαρτογράφησης και περιγραφής των κύριων παραγωγικών σταδίων από τα 

οποία αποτελείται κάθε Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) που καταγράφεται στο 

Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

2. Της περεταίρω ανάλυσης και διάκρισης των επιμέρους παραγωγικών σταδίων από 

τα οποία αποτελείται κάθε Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) που καταγράφεται στο 

Π.Γ.Ν. Τρίπολης. Η ανάλυση θα αποτελείται από κύριες κοστολογήσιμες και 

δευτερεύουσες κοστολογήσιμες διαδικασίες, δηλαδή από διαδικασίες που 

συγκεντρώνουν άμεσο κόστος και διαδικασίες που συγκεντρώνουν έμμεσο κόστος.  

3. Της διάκρισης των παραγωγικών σταδίων από τα οποία αποτελείται κάθε Κλειστό 

Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ), σε σταθερά και μεταβλητά κόστη. 
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4. Της περιγραφής της μεθοδολογίας καταλογισμού του άμεσου και έμμεσου 

κόστους, σε κάθε φορέα κόστους, δηλαδή σε κάθε Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) 

του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

5. Της περιγραφής της μεθοδολογίας καταλογισμού του σταθερού και μεταβλητού 

κόστους, σε κάθε φορέα κόστους, δηλαδή σε κάθε Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) 

του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

6. Της περιγραφής της μεθοδολογίας σύγκρισης του κόστους κάθε Κλειστού Ελληνικού 

Νοσηλίου (ΚΕΝ), με τα έσοδα που αποφέρει στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΈΚΤΑΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Η ευθύνη του Προμηθευτή για τυχόν εσφαλμένη ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που 

παρέχονται με τη σύμβαση αυτή, περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών όπως αυτές 

αναλύονται στις παραγράφους του Άρθρου 3. 

Ο Προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί από 

τρίτο κατά του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, καθώς και για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, ακόμη 

και εάν ο Προμηθευτής είχε ειδοποιηθεί από το Π.Γ.Ν. Τρίπολης για την πιθανότητα 

επελεύσεως των πιο πάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Το Π.Γ.Ν. Τρίπολης υποχρεούται να ορίσει τον υπεύθυνο έργου και επικοινωνίας που θα 

συντονίζει τις εργασίες συλλογής και αποστολής των απαραίτητων στοιχείων.  

Ο υπεύθυνος έργου του Π.Γ.Ν. Τρίπολης θα πιστοποιεί την οριστική παραλαβή των 

παραδοτέων του έργου που αναλύθηκαν στο Άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης. Η 

πιστοποίηση της παραλαβής των παραδοτέων θα διενεργείται εντός πέντε (5) ημερολογιακών 

ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσής τους από τον Προμηθευτή. 

Το Π.Γ.Ν. Τρίπολης πρέπει να διαθέσει στον Προμηθευτή συγκεκριμένα στοιχεία που 

κρίνονται ως απαραίτητα για τη διεκπεραίωση του έργου. Για τα στοιχεία αυτά, απαραίτητη 

είναι η συνεργασία της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας κάθε κλινικής, στα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

1. Στην επικαιροποίηση των παραγωγικών σταδίων κάθε Κλειστού Ελληνικού 

Νοσηλίου (ΚΕΝ). 

2. Στον ορισμό των μέσων χρόνων απασχόλησης που απαιτούνται για κάθε 

παραγωγικό στάδιο των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ). 
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3. Στην οριοθέτηση και κωδικοποίηση των παροχών που συνιστούν άμεσο και έμμεσο 

κόστος. 

4. Στην οριοθέτηση και κωδικοποίηση των παροχών που συνιστούν σταθερό και 

μεταβλητό κόστος. 

Σε περίπτωση που προκύπτουν απορίες που σχετίζονται με τα παραδοτέα του έργου, αυτές 

θα διατυπώνονται εγγράφως από τον Προμηθευτή προς τον Υπεύθυνο Έργου του Π.Γ.Ν. 

Τρίπολης. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τα ερωτήματα πρέπει να απαντώνται εγγράφως 

από τον Υπεύθυνο Έργου του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Οι δύο αντισυμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας 

Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα, 

στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας 

βίας. 

Ενδεικτικούς λόγους ανωτέρας βίας αποτελούν: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, 

εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, κοινωνικές 

αναταραχές, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες. 

Προκειμένου να συντρέξει εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το μέρος που εμποδίζεται στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς σχετικά το άλλο μέρος 

εντός 24 ωρών από την εμφάνισή της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Το συμβατικό τίμημα του έργου ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(9.500,00€), πλέον του νομίμου ΦΠΑ 23%. Η συνολική - μικτή αξία του έργου διαμορφώνεται 

σε ένδεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (11.685,00€). Η καταβολή της αμοιβής θα 

πραγματοποιηθεί σε μια δόση, ισόποση του ανωτέρω τιμήματος. Το αντικείμενο του έργου 

θα τιμολογηθεί με τη λήξη της παρούσης σύμβασης, δηλαδή τρεις (3) μήνες έπειτα από την 

υπογραφή της. 

Η καταβολή του τιμήματος από το Π.Γ.Ν. Τρίπολης στον Προμηθευτή θα διενεργείται εντός 

ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετιζόμενου με το 

έργο παραστατικού. 
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Ρητά συμφωνείται ότι η μη είσπραξη της αμοιβής από τον Προμηθευτή εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας, αποτελεί σπουδαίο λόγο άμεσης καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον 

Προμηθευτή αζημίως για αυτόν και δύναται να αποτελέσει λόγο απενεργοποίησης της 

σύμβασης, χωρίς να αναιρεί την υποχρέωση του Π.Γ.Ν. Τρίπολης να καταβάλλει τις 

οφειλόμενες πληρωμές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Και οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

Σύμβασης, όσο και για διάστημα δύο (2) ετών μετά τη λήξη της ή την καταγγελία της, να 

χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή που θα 

περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια της υπό την παρούσα σύμβαση συνεργασίας τους, 

μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα 

σύμβαση και να μην τα γνωστοποιούν παρά μόνο σε πρόσωπα, που εμπλέκονται άμεσα στην 

εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα εν λόγω 

στοιχεία. Επίσης αναλαμβάνουν την ευθύνη να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή και στους 

υπαλλήλους ή/και συνεργάτες των. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα Σύμβαση εμπεριέχει το σύνολο των μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνιών και 

υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης μεταξύ τους γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή 

ρύθμισης αναφορικά με ζητήματα που εμπεριέχονται σε αυτή τη Σύμβαση.  

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ισχύει, μόνον εάν συμφωνηθεί εγγράφως. 

Τα μέρη δεσμεύονται να τροποποιούν την παρούσα Σύμβαση, στην περίπτωση κατά την 

οποία σχετική εναρμόνισή της υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Προμηθευτής θα διαχειρίζεται ως εμπιστευτικά όλα τα αρχεία (μαγνητικά, οπτικά, έντυπα 

και λοιπά) που θα του παρέχονται από το Π.Γ.Ν. Τρίπολης, χωρίς να τα αποκαλύπτει σε 

τρίτους και θα τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Τα αρχεία αυτά είναι απόρρητα και 

προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
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και τους σχετικούς νόμους τους οποίους ο Προμηθευτής δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

Για οιαδήποτε διαφορά που πιθανόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την 

ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Τρίπολης. 

Οιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον γραπτά. 

 

 

Η παρούσα αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια 

αντίγραφα. 

 

 

  

     ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ                                                            ΓΙΑ  ΤΟ  Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

 

 

 

 Κωνσταντίνος Αναστόπουλος                                Νικόλαος Χρόνης 

                                                           Διοικητής Νοσοκομείου 
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