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Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό ΦΕΚ Α' 157/10-08-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
2. Το  με αριθμό 806/11 08/2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας
3. Την με αριθμό 9788/08.11.2020 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Καστοριάς
4. Την  υπ’  αριθμ.  9849/09-11-2020  (ΑΔΑ:  Ψ6ΩΧ4690ΒΥ-ΟΥΤ)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών   εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού  
ύποπτων κρουσμάτων για την ανίχνευση του Κορωνοϊού   SARS-CoV-2  
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Παρακαλούμε  να  υποβάλλετε,  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου  την  προσφορά  σας  και
συγκεκριμένα:

1. Υπεύθυνη δήλωση πως δεν  υπάρχει εις βάρος σας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της  24ης  Οκτωβρίου 2008,  για  την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης  σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του). 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)

4. Η τεχνική προσφορά σας που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις ζητούμενες υπηρεσίες όπως περιγράφονται στο
σχέδιο σύμβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

5. Η οικονομική προσφορά σας που θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού και θα αναφέρει
τον συντελεστή ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.

Η ανάθεση θα κατακυρωθεί με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος και θα λάβει την απόφαση
για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και την υπογραφή της σύμβασης.
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Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός μηνός με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι εξάντλησης της
προϋπολογισθείσας δαπάνης
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, εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του
τιμολογίου. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις
(Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής

                                                                                  ΧΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1. Στόχοι της εργαστηριακής διερεύνησης είναι η άμεση εργαστηριακή διερεύνηση και διάγνωση ατόμων με
υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της άμεσης εργαστηριακής επιβεβαίωσης πιθανής λοίμωξης από τον SARS-
COV-2 προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ορθή διαχείριση του ασθενούς, και η αποτελεσματική διερεύνηση
των επαφών του. 
3. Για το λόγο αυτόν ο ανάδοχος εγγυάται την ανά ημέρα δυναμικότητα και παραγωγικότητα του εργαστηρίου
του,  ώστε  να  αναλαμβάνει  και  να  περαιώνει  εντός  της  τασσόμενης  προθεσμίας  των  14  ωρών
(συμπεριλαμβανομένων  και  Σαββατοκύριακων)  από  την  ώρα  παραλαβής  των  δειγμάτων  ισάριθμες
με  ..................................εξετάσεις  επιβεβαίωσης  SARS COV 2,  οι  οποίες  αντιστοιχούν  σε  τουλάχιστον
πενταπλάσιο  αριθμό  υπό  εξέταση  δειγμάτων. Ο  χρόνος  παραλαβής  των  προς  εξέταση  δειγμάτων
αποδεικνύεται από σχετικό διπλότυπο παραστατικό. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα υποχρεούται να έχει
καταχωρήσει το σύνολο των θετικών αποτελεσμάτων στο ΜΗΤΡΩΟ COVID19.
3. H μη ακριβόχρονη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά υπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης της σύμβασης
εκ  μέρους  του,  δύναται  δε  να  δικαιολογήσει  την  καταγγελία  της  παρούσας  σύμβασης  άνευ  δικαιώματος
αποζημίωσης εκ μέρους του και την απένταξή του από το δίκτυο εργαστηρίων κλινικών δοκιμασιών για νέο
Κορωνοϊου SARS COVID 2. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ικανό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο για την ανταπόκρισή του στην
σύμφωνη με την επιστήμη διενέργεια των εξετάσεων. Ο ίδιος ευθύνεται για την τήρηση ικανού προσωπικού
και κατά τις αργίες και τις εορτές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία για την κάλυψη της υποχρέωσής του
για την ακριβόχρονη διενέργεια των εξετάσεων και εκδόσεως των αποτελεσμάτων τους. 
5.  Εφόσον  για  την  ακριβόχρονη  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προβαίνει  σε
περισσότερες παραλαβές και αποστολές δειγμάτων ή και να τροποποιεί το πρόγραμμα των παραλαβών και
των  παραδόσεων,  προβαίνει  στις  αναγκαίες  κατά  νόμο  συμπράξεις  προς  τον  αναθέτοντα  φορέα
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και υποδείξεις του. 

Άρθρο 2ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Το επιστημονικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στη σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης διενέργεια
τέστ  δοκιμασίας  για  SARS-CoV-2,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  αρμόδιας  Επιτροπής  καταπολέμησης
Λοιμογόνων Παραγόντων του Υπουργείου Υγείας .

2.  Ο  ανάδοχος  κατονομάζει  την  εφαρμοζόμενη  εκ  μέρους  του  μεθοδολογία  εξέτασης,  εγγυάται  την
επιστημονική  της  αρτιότητα  και  καλή  εκτέλεση,  και  γνωστοποιεί  την  εφαρμογή  μεθοδολογίας
δεξαμενοποίησης ανά 5 τουλάχιστον δείγματα (pooling) για τον ορθό υπολογισμό της αναλογούσας αμοιβής
στις παρεχόμενες εκ μέρους του υπηρεσίες. (εφοσον πραγματοποιείται pooling)

Άρθρο 3ο

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΔΕΔΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
1. Ο αναθέτων φορέας εγγυάται  την  ταχεία συλλογή των δειγμάτων και την αποστολή τους για  εργαστηριακό
έλεγχο κατάλληλων κλινικών δειγμάτων από τα ύποπτα κρούσματα.
 2.  Η άμεση εργαστηριακή διερεύνηση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό  SARS-CoV-2
περιλαμβάνει:  Real Time /  Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) για τον νέο κορωνοϊό
SARS-CoV-2. Άλλες εργαστηριακές δοκιμασίες, που ενδέχεται να υιοθετηθούν καθώς η επιδημία εξελίσσεται
και εφόσον γίνουν διαθέσιμες περιλαμβάνουν: Φθορίζοντα αντισώματα, Ταχεία αντιγονική δοκιμασία (Rapid
Ag test), κλπ. Η εφαρμογή τους από τον συνεργαζόμενο φορέα εξαρτάται από την απόλυτη και κυριαρχική
έγκριση του αναθέτοντος φορέα. 
 3.  Η  συλλογή,  η  συντήρηση και  η  συσκευασία  και  η  μεταφορά  των κλινικών  δειγμάτων θα  γίνεται  από
εκπαιδευμένο προσωπικό και με βάση τις πλέον πρόσφατες οδηγίες εργαστηριακής διερεύνησης για το νέο
κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Άρθρο 4ο
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  έως  την  …………………………………. 2020   με  δυνατότητα ανανέωσης  μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού των ….......................ευρώ. 
2.Συμφωνείται  από τα  μέρη ότι:  Επιστημονικά  Υπεύθυνος  εκ  μέρους  του  συνεργαζομένου  φορέα  για  την
εκτέλεση της παρούσας είναι ο …........................................, Ερευνητής Α΄, Ιατρός. 
3. Την εκτέλεση της παρούσας αναλαμβάνει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα. 

Άρθρο 5ο

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η μερική ή ολική υπεργολαβική ανάθεση των εργασιών σε τρίτους χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αναθέτοντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο «συνεργαζόμενος φορέας»
δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει από τη Σύμβαση. 

Άρθρο 6ο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 Η χρηματοδότηση της παρούσας προέρχεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του…................. σε βάρος
του ΚΑΕ ………..

Άρθρο 7ο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Η  εποπτεία  και  η  παρακολούθηση  της  ορθής  εκτέλεσης  της  παρούσης  σύμβασης  θα  γίνεται  από
….................Επιτροπή που ορίζεται από το …............. και αποτελείται από τους:  

Άρθρο 8ο

ΤΙΜΗΜΑ
1. Το τίμημα ορίζεται ανά μονάδα εργαστηριακής εξέτασης σε 50  €(ανώτατη τιμή)
2. Σε περίπτωση εφαρμογής της μεθοδολογίας pooling σε  10 €. (ανώτατη τιμή)
3. Καταβάλλεται μόνο η αξία των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν καταχωρηθεί ακριβόχρονα εντός της
τασσόμενης προθεσμίας 24 ωρών από την παραλαβή στο Μητρώο COVID SARS 2. 
(όπου εφαρμόζεται κάτι ειδικό ρητή αναφορά και προσθήκη) 

Άρθρο 9ο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο «συνεργαζόμενος φορέας», δια του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Κέντρου, υπόσχεται και εγγυάται ρητά και
ανεπιφύλακτα  ότι  η  δημιουργία  του  έργου  και  η  εν  γένει  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  του  δυνάμει  της
παρούσας δεν προσκρούει σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 

Άρθρο 10ο

ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
1.  Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χειρίζονται  κάθε  θέμα που άπτεται  καθ'  οιονδήποτε τρόπο της
παρούσας  συμβάσεως  με  απόλυτη  εχεμύθεια  και  έκαστος  των  συμβαλλομένων  υποχρεούται  να  μην  τα
ανακοινώνει σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ετέρου των συμβαλλομένων.
2. Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως
τοιαύτα τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη. 
3. Οι ανωτέρω  ισχύουν και σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους, συνεργάτες ή οποιαδήποτε
άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου. Οι ρυθμίσεις
αυτές δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας. 

Άρθρο 11ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ισχύει μόνον όταν έχει
υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν δημιουργεί
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προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως
οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση. 

Άρθρο 12ο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 Η σύμβαση αυτή, καταργεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και διακανονισμούς και συνιστά τη συνολική
ρύθμιση μεταξύ των μερών, ουδεμία δε τροποποίηση αυτής θα ισχύει, αν δεν γίνει εγγράφως. 
2 Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη της σύμβασης ακυρωθεί με απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου ως μη
νόμιμη, έγκυρη ή εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι
οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται,  οι δε συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν το
κενό που ενδέχεται να προκύψει από ακυρότητα όρου, ερμηνευτικά ή με συμπλήρωση της παρούσας, κατά
τρόπο που να εκπληρούται ο οικονομικός σκοπός της σύμβασης

Άρθρο 13ο

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ–ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,
(β)  αν  ο  Ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  προς  τις  σύμφωνες  με  τις  διατάξεις  της  σύμβασης  -  εντολές  της
Αναθέτουσας Αρχής.
(γ)  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,
(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του  επαγγέλματός
του.
(ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/16
Σε  περίπτωση καθυστέρησης  παράδοσης  των ειδών με  υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται  κυρώσεις
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται αν ο προμηθευτής
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία.
Λοιπές κυρώσεις (πρόστιμα, ποινές, εκπτώσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου.
Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει σωρευτικά και την
ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη.
Γίνεται  ειδική  μνεία  ότι  για  κάθε  περίπτωση που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  σύμβαση  αυτή,  εφαρμόζεται  η
ισχύουσα νομοθεσία του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
Η καταγγελία ακόμα και για σπουδαίο λόγο δεν αίρει την υποχρέωση του αναθέτοντα φορέα να εκδώσει τα
τελικά αποτελέσματα των παραλειφθέντων δοκιμασιών/τεστ που βρίσκονται στο εργαστήριό του. 
Στην  περίπτωση  αυτή  ο/η  Επιστημονικά  Υπεύθυνος/η  του  Κέντρου  υποχρεούται  αμέσως  μετά  τη  λύση  ή
καταγγελία  της  παρούσας  και  την  περάτωση  της  επεξεργασίας  και  έκδοσης  των αποτελεσμάτων  τους  να
παύσει  οποιαδήποτε ενέργεια  σχετίζεται  με την περιγραφόμενη στην παρούσα δραστηριότητά του και  να
παραδώσει στον …............αναθέτοντα φορέα ό,τι του διέθεσε το τελευταίο για τη διευκόλυνση του έργου του,
ενώ τέλος υποχρεούται να καταστρέψει οποιεσδήποτε σημειώσεις ή άλλο υλικό δεν επιστρέψει. 

ΑΡΘΡΟ 14 ο

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
10.2  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
10.3  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
 Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστα-
σίου του προμηθευτή.
 Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
 Πλημμύρα.
 Σεισμός.



ΑΔΑ: 6ΤΘΝ4690ΒΥ-Ν1Ν



 Πόλεμος.
 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
10.4 Ο Ανάδοχος,  επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του κοινοποιούμενο προς το
………... και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη ανα-
γνώριση από το …….. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκ-
πρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Ο Ανάδοχος και … θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μετα -
ξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια …..
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη
σύμβαση  προσφυγή  των  συμβαλλομένων,  αντί  των  Δικαστηρίων,  σε  διαιτησία  σύμφωνα  πάντα  με  την
Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα
για  την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  Ελληνικά  Δικαστήρια  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παραπάνω
Παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά  το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε  μια από τις  καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 107 παρ.
7  του  Ν.  4497/2017  και ως εκ τούτου, θα  έπρεπε να έχει  αποκλειστεί  από  τη διαδικασία  σύναψης της
παρούσας σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες  και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
11.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία  τροποποίηση,  διαγραφή,  προσθήκη,  ακύρωση,  παραίτηση  ή  άλλη μεταβολή  όρου  ή  διατάξεως της
παρούσας  Σύμβασης  θα  είναι  ισχυρή εκτός  εάν  έχει  διατυπωθεί  εγγράφως  και  φέρει  τις  υπογραφές  των
μερών.
 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι  προσκλήσεις,  ειδοποιήσεις  και  κοινοποιήσεις  που  αναφέρονται  στο  παρόν  θα  είναι  έγγραφες  και  θα
απευθύνονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, που αναγράφεται κατωτέρω, θα αποστέλλονται δε είτε μέσω
συστημένου ταχυδρομείου και θα ισχύουν από την ημέρα της παραλαβής τους, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με
εμαιλ  εφόσον  υπάρχει  έγγραφη  βεβαίωση  παραλαβής  του,  που  να  περικλείει  και  το  περιεχόμενο  του
σταλθέντος εγγράφου. Η διεύθυνση του «συνεργαζόμενου φορέα» είναι:...................................

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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16.1. Η σύμβαση ισχύει πάνω από κάθε άλλο κείμενο που εκδίδεται (διακήρυξη, προσφορά κλπ.) εκτός
προφανών σφαλμάτων και παραδρομών γενικά.
16.2. Ο ανάδοχος σχετικά με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
της Αθήνας.
16.3. Οι  εκάστοτε  τεχνικές  προδιαγραφές  που  επισυνάπτονται  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας διακήρυξης.
16.4Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης
Νομοθεσίας.
 Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί  όταν  παραδοθεί  οριστικά  το  σύνολο  της  προμήθειας,  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.
Εκτός από τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις, ο Ανάδοχος θα βαρύνεται για κάθε ζημία
που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Σε περίπτωση διενέργειας, ολοκλήρωσης και υπογραφής συμβάσεων ενιαίου σχετικού διαγωνισμού σε κεντρι-
κό και περιφερειακό επίπεδο, η υπογεγραμμένη τρέχουσα σύμβαση παύει να ισχύει.
Το  παρόν  Συμφωνητικό,  συντάχθηκε  σε  δύο  (2)  όμοια  αντίτυπα,  ένα  για  κάθε  συμβαλλόμενο  μέρος  και
υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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