
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς
µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυ-
ση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγεί-
ας»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο πρώτο

Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις κατατίθενται στη Βουλή
των Ελλήνων προς ψήφιση για την ενίσχυση και αναβάθ-
µιση του συστήµατος Υγείας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω
προτεινόµενες διατάξεις αφορούν στην υλοποίηση δω-
ρεών του «Κοινωφελούς Ιδρύµατος Σταύρος Σ. Νιάρ-
χος» στα πλαίσια της «Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση
και αναβάθµιση της Υγείας στην Ελλάδα» και συγκεκρι-
µένα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 6.9.2018 Σύµ-
βαση που υπεγράφη, η οποία κυρώνεται µε το παρόν
σχέδιο νόµου, προβλέπονται ότι το «Κοινωφελές Ίδρυµα
Σταύρος Σ. Νιάρχος»:
α) αναλαµβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης

(που σήµερα υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε
200.000.000 -250.000.000 ευρώ, των εξής έργων:

i. του σχεδιασµού, κατασκευής και εξοπλισµού του νέ-
ου  Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής,

ii. του σχεδιασµού, κατασκευής και εξοπλισµού του
Νοσοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης,

iii. του σχεδιασµού, κατασκευής και εξοπλισµού κτηρί-
ου, το οποίο θα ανεγερθεί στην Αθήνα, στη θέση που
βρίσκονται σήµερα τα κτήρια «Οίκος Αδελφών» και «Α-
δελφών Νοσοκόµων» στο χώρο του Γενικού Νοσοκοµεί-
ου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών
– Πολυκλινική», µε σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του
Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας
του Ε.Κ.Π.Α., 

iv. της προµήθειας και εγκατάστασης ιατρικού εξοπλι-
σµού στην οργανική µονάδα Γενικό Νοσοκοµείο «Ο Ευ-
αγγελισµός» του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευ-
αγγελισµός-Οφθαλµιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική», ό-
πως το Έργο αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρ-
τηµα 4 της Σύµβασης,

v. της προµήθειας νέου εξοπλισµού, καθώς και της συ-
ντήρησης υφιστάµενου µε σκοπό την ενίσχυση της δυ-
ναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των αεροδιακοµι-
δών του ΕΚΑΒ, 

vi. της προµήθειας και εγκατάστασης ειδικού ιατρικού
εξοπλισµού (PET - Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων
καθώς και της δηµιουργίας µονάδων παραγωγής ραδιο-
φαρµάκων) σε  επιλεγµένα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύ-
µατα της  χώρας,

vii. της χρηµατοδότησης της διαµόρφωσης και υλοποί-
ησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικά µε τις ενδο-
νοσοκοµειακές λοιµώξεις και την αντιµετώπιση του
τραύµατος, 

viii. καθώς και κάθε άλλου συναφούς, παρεπόµενου
ή/και αυτοτελούς πρόσθετου έργου που ήθελε συµφω-
νηθεί, ως πρόσθετη δωρεά διεπόµενη από την παρούσα
Σύµβαση, µε το Ελληνικό Δηµόσιο. 
β) θα προβεί σε δωρεά  προς το Ελληνικό Δηµόσιο και

τους αρµόδιους φορείς του των ως άνω Έργων, προς ό-
φελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης,

µετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου εξ αυτών
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, καθώς και κάθε
άλλης επιµέρους Σύµβασης που θα υπογραφεί. 
Οι ειδικότερες επιµέρους συµβάσεις δωρεάς θα αφο-

ρούν το αντίστοιχο έργο και θα  ρυθµίζουν τους όρους υ-
λοποίησής του,  από την υπογραφή δε και κύρωσή τους
µε νόµο θα αποτελούν παράρτηµα και αναπόσπαστο
τµήµα της  Σύµβασης. Σε κάθε επιµέρους Σύµβαση θα
συµβάλλονται και οι φορείς στην αρµοδιότητα των οποί-
ων εµπίπτει το εκάστοτε Έργο και θα ορίζονται αναλυτι-
κά τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε επιµέρους Έργου,
καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αφορά
στην υλοποίησή του. 
Η υλοποίηση των Έργων της Σύµβασης θα διενεργηθεί

µέσω αυτοτελούς νοµικού προσώπου ειδικού σκοπού, το
οποίο θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Ίδρυµα. Το
Ίδρυµα  χρηµατοδοτεί  το Φορέα Υλοποίησης στο βαθµό
που απαιτείται για την υλοποίηση των Έργων σύµφωνα
µε τις υψηλότερες επαγγελµατικές, µελετητικές, κατα-
σκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι οποίες
συνάδουν µε τους όρους της Σύµβασης και των Επιµέ-
ρους Συµβάσεων. Το καταστατικό του ανωτέρω Φορέα
προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτηµα 2.
Μετά τη δωρεά εκάστου έργου, κάθε ένα από αυτά θα

περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητα και ευθύνη του
Ελληνικού Δηµοσίου µέσω των αρµοδίων φορέων του,
οι οποίοι ως µόνοι ιδιοκτήτες του, θα έχουν τον αποκλει-
στικό έλεγχο της διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης
και πλήρους αξιοποίησής του χωρίς περαιτέρω αρωγή α-
πό το Ίδρυµα (αν και το Ίδρυµα δεν εµποδίζεται να παρά-
σχει τέτοια περαιτέρω αρωγή και υποστήριξη, κατά την
κρίση του).
Η υλοποίηση των έργων θα πραγµατοποιηθεί µε απο-

κλειστική δαπάνη και µέριµνα του Ιδρύµατος, χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ανταλλάγµατος εκ
µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου. Για τους σκοπούς υλο-
ποίησης των Έργων ιδρύεται ο Φορέας Υλοποίησης. Οι
όροι υλοποίησης του Έργου ΙV, που αφορά στην προµή-
θεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισµού στην οργανι-
κή µονάδα Γενικό Νοσοκοµείο «Ο Ευαγγελισµός» του
Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός-Οφθαλ-
µιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική», προσδιορίζονται στην Ε-
πιµέρους Σύµβαση που προσαρτάται στην παρούσα Σύµ-
βαση ως Παράρτηµα 4. Οι όροι υλοποίησης εκάστου εκ
των λοιπών Έργων θα προσδιορίζονται στις Επιµέρους
Συµβάσεις  που θα υπογραφούν κατά το χρόνο ωρίµαν-
σης εκάστου Έργου.
Μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε Έργου, το

Ίδρυµα θα παραδώσει και ο εκάστοτε αρµόδιος φορέας
του Ελληνικού Δηµοσίου θα παραλάβει τα Έργα και θα υ-
πεισέλθει ως απόλυτος κύριος, νοµέας και κάτοχος επ’
αυτών, καθώς και ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προ-
νοµίου ή άλλου δικαιώµατος εµπράγµατου ή ενοχικού.
Με την προτεινόµενη σύµβαση δωρεάς, ως παράρτηµα

4, κατατίθεται και η Σύµβαση δωρεάς για την προµήθεια
και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισµού στην οργανική
µονάδα Γενικό Νοσοκοµείο «Ο Ευαγγελισµός» του Γενι-
κού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός-Οφθαλµια-
τρείο Αθηνών-Πολυκλινική», όπως το Έργο αυτό περι-
γράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 4 της Σύµβασης. Με
τους ειδικότερους όρους της σύµβασης καθορίζονται το
είδος, η ποσότητα και οι εν γένει τεχνικές προδιαγραφές
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Η δαπάνη ολοκλή-
ρωσης του προτεινόµενου έργου υπολογίζεται στο ποσό



των 8.500.000 ευρώ, κατά προσέγγιση και στοχεύει στη
συνολική αναβάθµιση των υποδοµών και των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών υγείας στο Γενικό Νοσοκοµείο «Ο Ευαγ-
γελισµός», µε την ενίσχυσή του µε ιατροτεχνολογικό ε-
ξοπλισµό, σύµφωνα µε τις υψηλότερες διεθνείς προδια-
γραφές 

Άρθρο δεύτερο

Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.

Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ

Κ. Γαβρόγλου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Αν. Ξανθός Π. Πολάκης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας µε τίτλο «Κύρω-
ση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοι-
νωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνι-
κού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υ-
ποδοµών στον τοµέα της Υγείας»

Άρθρο Πρώτο
Κύρωση της σύµβασης µεταξύ του Ιδρύµατος 

«Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του 
Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση

των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η από 6.9.2018 σύµβα-
ση µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος
Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυ-
ση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγεί-
ας, που υπεγράφη µεταξύ των ανωτέρω µερών για την υ-
λοποίηση της δωρεάς του Ιδρύµατος, το κείµενο της ο-
ποίας έχει ως ακολούθως: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 
 

ΜΕΤΑΞΥ 
 

ΑΦΕΝΟΣ 
 
του Ελληνικού Δηµόσιου, νόµιµα εκπροσωπούµενου για την υπογραφή της Σύµβασης 
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, τον 
Υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, και 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη. 

 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ 

 
της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού µε την επωνυµία «Κοινωφελές 
Ίδρυµα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που εδρεύει στις Βερµούδες, η οποία έχει συσταθεί 
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νόµιµα µε την υπ’ αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου µητρώου 
εταιρειών µε ηµεροµηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόµιµα για την 
υπογραφή της Σύµβασης από τον Γεώργιο Αγουρίδη και την Χριστίνα Λαµπροπούλου µε 
εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς µε Πρακτικό του Διοικητικού 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος. 

 
Σε συνέχεια του από 21 Μαρτίου 2018 Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Ελληνικού 
Δηµοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα σύµβαση ως Παράρτηµα 1, συµφωνήθηκαν και έγιναν 
αµοιβαίως αποδεκτά τα αναφερόµενα στα άρθρα και τα παραρτήµατα της παρούσας. 

 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Η παρούσα σύµβαση (εφεξής η «Σύµβαση») ρυθµίζει το συµβατικό πλαίσιο, τους 
γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες το Κοινωφελές Ίδρυµα 
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ (εφεξής το «Ίδρυµα») θα προβεί στην υλοποίηση δωρεών για 
την ενίσχυση υποδοµών στον τοµέα της Υγείας στην Ελλάδα (εφεξής η «Πρωτοβουλία 
για την ενίσχυση και αναβάθµιση της Υγείας στην Ελλάδα»). Ειδικότερα το Ίδρυµα: 

 
(α) αναλαµβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης (που σήµερα υπολογίζεται κατά 
προσέγγιση σε 200.000.000 – 250.000.000 ευρώ) των εξής έργων (εφεξής τα «Έργα»): 

i. του σχεδιασµού, κατασκευής και εξοπλισµού του νέου Γενικού Νοσοκοµείου 
Κοµοτηνής (εφεξής «Έργο Ι»), 

ii. του σχεδιασµού, κατασκευής και εξοπλισµού του Νοσοκοµείου Παίδων 
Θεσσαλονίκης (εφεξής «Έργο ΙΙ»), 

iii. του σχεδιασµού, κατασκευής και εξοπλισµού κτηρίου, το οποίο θα ανεγερθεί στην 
Αθήνα,  στη  θέση  που  βρίσκονται  σήµερα  τα  κτήρια  «Οίκος  Αδελφών»  και 
«Αδελφών Νοσοκόµων» στο χώρο του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», µε σκοπό να 
λειτουργήσει ως έδρα του Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας 
του Ε.Κ.Π.Α. (εφεξής «Έργο ΙII»), 

iv. της προµήθειας και εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισµού στην οργανική µονάδα 
Γενικό Νοσοκοµείο «Ο Ευαγγελισµός» του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισµός-Οφθαλµιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική», όπως το Έργο αυτό 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 4 της Σύµβασης  (εφεξής «Έργο IV»), 

v. της προµήθειας νέου εξοπλισµού καθώς και της συντήρησης υφιστάµενου µε 
σκοπό την ενίσχυση της δυναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των 
αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ (εφεξής «Έργο V»), 

vi. της προµήθειας και εγκατάστασης ειδικού ιατρικού  εξοπλισµού  (PET  - 
Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων καθώς και της δηµιουργίας µονάδων 
παραγωγής ραδιοφαρµάκων) σε επιλεγµένα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα της 
χώρας (εφεξής «Έργο VΙ»), 

vii. της χρηµατοδότησης της διαµόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων σχετικά µε τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις και την αντιµετώπιση 
του τραύµατος (εφεξής «Έργο VIΙ»), 
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viii. καθώς και κάθε άλλου συναφούς, παρεπόµενου ή/και αυτοτελούς πρόσθετου έργου 

που ήθελε συµφωνηθεί, ως πρόσθετη δωρεά διεπόµενη από την παρούσα Σύµβαση, 
µε το Ελληνικό Δηµόσιο. 

 
(β) θα προβεί σε δωρεά προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τους αρµόδιους φορείς του των 
ως άνω Έργων, προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης, µετά την 
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου εξ αυτών σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, 
καθώς και κάθε άλλης Επιµέρους Σύµβασης που θα υπογραφεί. 

 
Οι ειδικότερες επιµέρους συµβάσεις δωρεάς θα αφορούν το αντίστοιχο έργο και θα 
ρυθµίζουν τους όρους υλοποίησής του, από την υπογραφή δε και κύρωσή τους µε νόµο 
θα αποτελούν παράρτηµα και αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης (εφεξής «Επιµέρους 
Συµβάσεις»). Σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση θα συµβάλλονται και οι φορείς στην 
αρµοδιότητα των οποίων εµπίπτει το εκάστοτε Έργο. 

 
Η υλοποίηση των Έργων της Σύµβασης θα διενεργηθεί µέσω αυτοτελούς νοµικού 
προσώπου ειδικού σκοπού (εφεξής ο «Φορέας Υλοποίησης»), το οποίο θα συσταθεί για 
το σκοπό αυτό από το Ίδρυµα. Το Ίδρυµα χρηµατοδοτεί τον Φορέα Υλοποίησης στο 
βαθµό που απαιτείται για την υλοποίηση των Έργων σύµφωνα µε τις υψηλότερες 
επαγγελµατικές, µελετητικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι οποίες 
συνάδουν µε τους όρους της Σύµβασης και των Επιµέρους Συµβάσεων. Η ευθύνη του 
Ιδρύµατος περιορίζεται αυστηρά στην διάθεση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση 
των Έργων, ενώ την υλοποίηση αυτών αναλαµβάνει αποκλειστικά ο Φορέας Υλοποίησης, 
µε την συνεργασία του Ελληνικού Δηµοσίου, όπου αυτή απαιτείται. 

 
Τα Έργα I, ΙΙ και ΙΙΙ θα υλοποιηθούν σε εδαφική έκταση που ανήκει και θα ανήκει στο 
διηνεκές στο Ελληνικό Δηµόσιο και τους αρµόδιους φορείς του. Ως εκ τούτου, στην πλήρη 
κυριότητα, νοµή και κατοχή του Ελληνικού Δηµοσίου και των αρµόδιων φορέων του θα 
περιέλθουν οι εγκαταστάσεις µετά του εξοπλισµού τους που θα κατασκευαστούν σε 
εφαρµογή της Σύµβασης και των Επιµέρους Συµβάσεων. 

 
Μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και παράδοση των Έργων, κάθε ένα από αυτά θα 
περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητα και ευθύνη του Ελληνικού Δηµοσίου µέσω των 
αρµόδιων φορέων του, οι οποίοι ως µόνοι ιδιοκτήτες του, θα έχουν τον αποκλειστικό 
έλεγχο της διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης και πλήρους αξιοποίησής του χωρίς 
περαιτέρω αρωγή από το Ίδρυµα (αν και το Ίδρυµα δεν εµποδίζεται να παράσχει τέτοια 
περαιτέρω αρωγή και υποστήριξη, κατά την κρίση του). 

 
Όλες οι φορολογικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από τη Σύµβαση αφορούν τον Φορέα 
Υλοποίησης και σε καµία περίπτωση το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος. 

 
Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δε µπορεί να στραφεί κατά οποιουδήποτε µέλους του 
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος (το οποίο προβαίνει σε ενέργειες σχετικά µε κάθε 
ζήτηµα της Σύµβασης και των Έργων, τα οποία αυτή αφορά, αποκλειστικά υπό την 
ιδιότητά του ως µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος και όχι ατοµικά) 
σχετικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα συνδεόµενο µε την υλοποίηση των Έργων. 
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Άρθρο 1 
Ορισµοί – Ερµηνεία της Σύµβασης 

 
Οι ακόλουθοι όροι που χρησιµοποιούνται στην Σύµβαση έχουν την έννοια που τίθεται 
παραπλεύρως τους: 

 
- «Ακίνητο/-α»: Τα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου και των αρµόδιων 
φορέων του στα οποία θα υλοποιηθούν τα Έργα Κτιριακών Υποδοµών, όπως τα ακίνητα 
αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιµέρους Συµβάσεις. 

 
- «Ανωτέρα βία»: Για τους σκοπούς της Σύµβασης, ως γεγονότα ανωτέρας βίας 
θεωρούνται όλα εκείνα τα γεγονότα ή τα περιστατικά ή οι συνέπειες αυτών, τα οποία 
βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής ή ελέγχου των Συµβαλλοµένων Μερών και 
εµποδίζουν ή καθυστερούν οποιοδήποτε από τα Συµβαλλόµενα Μέρη στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του, οι οποίες απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
- «Διαφορά»: Κάθε διαφορά, διένεξη ή αµφισβήτηση µεταξύ των Συµβαλλοµένων 
Μερών που προκύπτει από την εφαρµογή, την ερµηνεία ή το κύρος της Σύµβασης. 

 
- «Διαχείριση των Έργων»: Η διαρκής συντήρηση, διαχείριση, αξιοποίηση και 
λειτουργία των Έργων, καθώς και όλων των εν γένει υποδοµών και έργων που θα 
δηµιουργηθούν για να εξυπηρετούν τον Σκοπό κάθε  Έργου. 

 
- «Εγκαταστάσεις»: Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων, κύριων, 
βοηθητικών και υποστηρικτικών που θα ανεγερθούν εντός των Ακινήτων στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των Έργων Κτιριακών Υποδοµών. 

 
- «Ε.Δ.»: Το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως νόµιµα εκπροσωπείται καθώς και όλες οι 
δηµόσιες αρχές, ή οργανισµοί κοινής ωφελείας ή άλλα πρόσωπα που εντάσσονται στον 
δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ΝΠΔΔ που θα είναι αρµόδια για θέµατα των 
Έργων. 

 
-  «Επιµέρους Σύµβαση»: Η ειδικότερη επιµέρους σύµβαση δωρεάς για κάθε ένα από 
τα Έργα που ρυθµίζει τους όρους υλοποίησής του και η οποία από την υπογραφή και 
κύρωσή της µε νόµο θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης, και από κοινού οι 
«Επιµέρους Συµβάσεις». 

 
-     «Έργα»: Τα περιγραφόµενα στο Προοίµιο της Σύµβασης Έργα Ι έως και VII. 

 
- «Έργα Κτιριακών Υποδοµών»: Τα Έργα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που περιγράφονται  στο 
Προοίµιο της παρούσας, όπως αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιµέρους Συµβάσεις. 

 
- «Έργα Εξοπλισµού»: Τα Έργα IV, V και VI που περιγράφονται στο Προοίµιο της 
Σύµβασης , όπως αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιµέρους Συµβάσεις. 
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-     «Ίδρυµα»: Η εταιρεία ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού µε την επωνυµία 
«Κοινωφελές Ίδρυµα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» που εδρεύει στις Βερµούδες ή όπου 
αλλού µεταφερθεί η έδρα της µετά την υπογραφή της Σύµβασης, καθώς επίσης και 
οποιοσδήποτε καθολικός της διάδοχος. 

 
- «Μελέτες»: Όλα τα έγγραφα, τεχνικές περιγραφές και µελετητικά στοιχεία, οι µελέτες 
που θα εκπονηθούν και, σε σχέση µε την ανέγερση οικοδοµηµάτων, οι σχετικές 
κτιριολογικές και λειτουργικές κατευθύνσεις. 

 
- «Περίοδος Υλοποίησης των Έργων»: Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το 
Ίδρυµα, και µετά την ίδρυσή του, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί τα Έργα σε εκπλήρωση 
των όρων του Μνηµονίου Συνεργασίας, της Σύµβασης και των Επιµέρους Συµβάσεων. 
Στην Περίοδο Υλοποίησης των Έργων περιλαµβάνονται και οι ενέργειες που 
διενεργούνται για την θεσµική ωρίµανση των Έργων πριν την υπογραφή και κύρωση της 
Σύµβασης και των Επιµέρους Συµβάσεων. 

 
- «Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης των Έργων»: Το πέρας της υλοποίησης κάθε Έργου, 
που θα πιστοποιηθεί από το Ε.Δ. µε την διαδικασία που θα ορίζεται σε κάθε Επιµέρους 
Σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Σύµβασης. 

 
- «Σκοπός των Έργων»: Η ενίσχυση και διαρκής αναβάθµιση του τοµέα της υγείας 
στην Ελλάδα και η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου σύµφωνα µε τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές. 

 
-     «Συµβαλλόµενα Μέρη»: Το Ε.Δ. και  το Ίδρυµα. 

 
- «Σύµβαση»: Η παρούσα σύµβαση, το προοίµιό της και όλα τα επισυναπτόµενα σ' 
αυτή µε τη µορφή παραρτήµατος έγγραφα, σχέδια και µελέτες, τα οποία αποτελούν ενιαίο 
και αναπόσπαστο σύνολο µε αυτήν. Κάθε επιµέρους σύµβαση δωρεάς (Επιµέρους 
Σύµβαση) από την υπογραφή και κύρωσή της µε νόµο αποτελεί αυτοδικαίως παράρτηµα 
και αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης. 

 
-     «Φορέας  Υλοποίησης»:  Η  ανώνυµη  εταιρεία  ειδικού  σκοπού  µε  την  επωνυµία 
«Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.» που ρυθµίζεται από το άρθρο 3 της Σύµβασης και το 
καταστατικό της που επισυνάπτεται στη Σύµβαση ως Παράρτηµα 3, η οποία αναλαµβάνει 
την υλοποίηση των Έργων. 

 
- «Χρήση των Έργων»: Η πλήρης, αποκλειστική, διαρκής και εις το διηνεκές χρήση 
των Έργων από το Ε.Δ. και τους αρµόδιους φορείς του, µετά την Πιστοποίηση 
Ολοκλήρωσης και την παράδοσή τους στο Ε.Δ. µε τρόπο που να εξυπηρετεί την 
εκπλήρωση του Σκοπού των Έργων. 
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Άρθρο 2 
Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
1. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού, κοινωνικού και  εκπαιδευτικού  έργου  του,  το 
Ίδρυµα προτίθεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση και το από 21 Μαρτίου 2018 
Μνηµόνιο Συνεργασίας, να υλοποιήσει, µέσω του Φορέα Υλοποίησης τα Έργα. Η 
υλοποίηση των Έργων θα πραγµατοποιηθεί µε αποκλειστική δαπάνη και µέριµνα του 
Ιδρύµατος χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ανταλλάγµατος εκ µέρους του 
Ε.Δ. Για τους σκοπούς υλοποίησης των Έργων ιδρύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 3 της Σύµβασης ο Φορέας Υλοποίησης. 

 
2. Οι όροι υλοποίησης του Έργου ΙV προσδιορίζονται στην Επιµέρους Σύµβαση που 
προσαρτάται στην Σύµβαση ως Παράρτηµα 4. Οι όροι υλοποίησης εκάστου εκ των 
λοιπών Έργων θα προσδιορίζονται στις Επιµέρους Συµβάσεις που θα υπογραφούν κατά 
το χρόνο ωρίµανσης εκάστου Έργου. Το Ε.Δ. µεριµνά και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την ταχεία τεχνική και θεσµική ωρίµανση των Έργων, συµπεριλαµβανοµένου 
του καθορισµού των επιµέρους τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών εντός της 
χρονικής περιόδου που ορίζεται στο Μνηµόνιο Συνεργασίας, ήτοι µέχρι την 21η 

Μαρτίου 2019. 
 
3. Το Ίδρυµα µέσω του Φορέα Υλοποίησης θα υλοποιήσει τα Έργα σύµφωνα µε 
τους όρους της Σύµβασης και κάθε Επιµέρους Σύµβασης και κατά την κρίση του, 
σύµφωνα µε πολύ υψηλές ποιοτικές και τεχνολογικές προδιαγραφές και µε τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Το Ίδρυµα ως αποκλειστικός χρηµατοδότης θα 
επιλέξει τους µελετητές και προµηθευτές και θα προχωρήσει στην εκπόνηση όλων 
των απαιτούµενων µελετών σκοπιµότητας, περιβαλλοντικών, νοσοκοµειακών- 
λειτουργικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτροµηχανολογικών, καθώς και 
οποιωνδήποτε άλλων ειδικών µελετών που απαιτούνται, το κόστος των οποίων 
περιλαµβάνεται στον συνολικό προϋπολογισµό των Έργων. 

 
4. Τα Έργα θα υλοποιηθούν µε διαδικασίες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί 
ανάθεσης και εκπόνησης µελετών Δηµοσίου και στη νοµοθεσία περί δηµοσίων 
συµβάσεων. Οι δωρεές εξοπλισµού στο πλαίσιο των Έργων εξαιρούνται από το άρθρο 
6 του ν. 2955/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
5. Μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε Έργου, θα λαµβάνει χώρα  η 
παράδοσή του εκ χαριστικής αιτίας υπό τους όρους της Σύµβασης και των Επιµέρους 
Συµβάσεων προς το Ε.Δ. και τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα του, οι οποίοι θα 
παραλαµβάνουν κάθε Έργο εντός των χρονικών και διαδικαστικών πλαισίων που 
ορίζονται στην παρούσα Σύµβαση και σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση. 

 
6. Η Διαχείριση των Έργων µετά την παραλαβή εκάστου εξ αυτών θα γίνεται από 
τους αρµόδιους φορείς του Ε.Δ. σύµφωνα µε τον Σκοπό των Έργων και τις λειτουργικές 
προδιαγραφές τους, όπως αυτές θα έχουν προσδιορισθεί σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση. 
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Για την οµαλή εξέλιξη της υλοποίησης των Έργων και για σκοπούς συντονισµού της 
συνεργασίας µεταξύ του Ε.Δ. και του Ιδρύµατος, συµφωνείται η σύσταση εκ µέρους του 
Ε.Δ. και των αρµόδιων φορέων του ειδικής συµβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα 
πραγµατοποιεί συναντήσεις σε τακτική βάση µε τους εκπροσώπους του Ιδρύµατος µέχρι 
την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης των Έργων και την παραλαβή του συνόλου των Έργων 
από το Ε.Δ. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της Σύµβασης. Η Επιτροπή θα αποτελείται 
από εκπροσώπους των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, 
Υγείας, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Δήµων Θεσσαλονίκης, Κοµοτηνής και 
Αθηνών, εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ, εκπρόσωπο του Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστηµών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και εκπροσώπους υπεύθυνους για τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα. Ενδεχόµενες µεταβολές στη σύνθεση της Επιτροπής, καθώς και η 
δηµιουργία υπό-οµάδων εκπροσώπων για τον καλύτερο συντονισµό και πρόοδο των 
Έργων θα συµφωνούνται από κοινού µε το Ίδρυµα. Τον γενικότερο συντονισµό της 
συνεργασίας των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Ε.Δ. τόσο µεταξύ τους όσο 
και µε τον Φορέα Υλοποίησης ή/και το Ίδρυµα θα αναλάβει η Γενική Γραµµατεία 
Πρωθυπουργού. 

 
 

Άρθρο 3 
Φορέας Υλοποίησης 

 
1.     Ίδρυση του Φορέα Υλοποίησης 

 
1.1. Με την κύρωση της Σύµβασης µε νόµο σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρούσας, 
συνιστάται Φορέας Υλοποίησης µε την νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας ειδικού 
σκοπού µε την επωνυµία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.». 

 
1.2. Οι υποχρεώσεις που συνοµολογούνται στην παρούσα Σύµβαση µεταξύ των 
Συµβαλλοµένων Μερών και βαρύνουν το Φορέα Υλοποίησης αναλαµβάνονται από αυτόν 
µε τη σύστασή του. 

 
2.    Καταστατικό 

 
2.1. Ως έδρα του Φορέα Υλοποίησης ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων. Με απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου (εφεξής: «Δ.Σ.») του Φορέα Υλοποίησης µπορεί να ιδρύονται 
υποκαταστήµατα ή γραφεία του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα, οι 
αρµοδιότητες και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν το Φορέα Υλοποίησης. 

 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µετόχου του Φορέα Υλοποίησης, ως έδρα του 
µπορεί να ορίζεται και άλλος δήµος εντός του Νοµού Αττικής. 

 
2.2. Ο σκοπός του Φορέα Υλοποίησης είναι κοινωφελής και περιλαµβάνει τη µελέτη, την 
κατασκευή, τον εξοπλισµό, την επίβλεψη της υλοποίησης και εν γένει την υλοποίηση και 
ολοκλήρωση των Έργων, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως και αποκλειστικώς στη Χρήση 
τους.   Το   οικονοµικό   αποτέλεσµα   του   Φορέα   Υλοποίησης   που   προέρχεται   από 
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οποιαδήποτε νόµιµη πηγή, θα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του ανωτέρω 
περιγραφόµενου σκοπού του. 

 
2.3. Πόροι του Φορέα Υλοποίησης θα είναι οι εισφορές για την κάλυψη του µετοχικού 
κεφαλαίου, οι δωρεές από το Ίδρυµα ή οποιονδήποτε τρίτο και κάθε φύσης 
χρηµατοδότηση κατά την κρίση του Ιδρύµατος. Ρητά επιτρέπεται η υπαγωγή και 
χρηµατοδότηση των Έργων από προγράµµατα ενισχύσεων που προβλέπονται για 
επενδύσεις σε σχετικές υποδοµές. 

 
2.4. Ο Φορέας Υλοποίησης θα διοικείται από το Δ.Σ, το οποίο θα αποτελείται από τρία 
(3) έως επτά (7) µέλη που θα ορίζονται αποκλειστικά από το Ίδρυµα. 

 
2.5. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Υλοποίησης ορίζεται σε εκατό χιλιάδες 
(100.000) Ευρώ και αντιστοιχεί σε µία ονοµαστική µετοχή, την οποία αναλαµβάνει και 
καλύπτει εξ ολοκλήρου το Ίδρυµα. Η καταβολή των µετρητών για την κάλυψη του αρχικού 
µετοχικού κεφαλαίου ή µεταγενέστερων αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις του 
µετόχου µε προορισµό µελλοντική αύξηση κεφαλαίου πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά 
µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό του Φορέα Υλοποίησης που τηρείται σε οποιοδήποτε 
πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πράξη του Δ.Σ. 
του Φορέα Υλοποίησης πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου και 
των µετέπειτα αυξήσεών του. 

 
Ειδικότερα στην περίπτωση που πραγµατοποιηθεί κάλυψη του αρχικού µετοχικού 
κεφαλαίου του Φορέα Υλοποίησης ή αύξησή του µε εισφορές σε είδος (ενδεικτικά 
µελέτες), η αξία των σε είδος εταιρικών εισφορών θα αποτιµάται σύµφωνα µε την αξία 
που είχαν κατά την απόκτησή τους, ακόµη και αν η απόκτηση αυτή έχει προηγηθεί της 
σύστασης του Φορέα Υλοποίησης. 

 
2.6. Η καταχώριση του Φορέα Υλοποίησης στα µητρώα των αρµόδιων αρχών, κάθε 
τυχόν αύξηση του κεφαλαίου του και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του, η 
εξακρίβωση της καταβολής του αρχικού µετοχικού του κεφαλαίου, των αυξήσεων αυτού 
και της αξίας των εις είδος εισφορών και η τήρηση εν γένει των διατάξεων του νόµου τελεί 
υπό την εποπτεία της αρµόδιας Περιφέρειας µέσω του Γενικού Εµπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ). 

 
2.7. Το πλήρες καταστατικό του Φορέα Υλοποίησης επισυνάπτεται στη Σύµβαση ως 
Παράρτηµα 2. και τροποποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί ανωνύµων 
εταιρειών. Κάθε τροποποίηση θα καταχωρείται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 

 
3.    Ειδικές Ρυθµίσεις 

 
3.1. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν υπάγεται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, το δηµόσιο 
λογιστικό, τις εθνικές διατάξεις περί εκπόνησης µελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης 
έργων και διενέργειας προµηθειών του δηµοσίου, τις διατάξεις για την πρόσληψη 
προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα και θα αποτελεί φορέα ιδιωτικού δικαίου. 

 
 
 

 

10



 

 
 
 
3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης από την κύρωσή 
της µε νόµο σύµφωνα µε το άρθρο 19, από τις κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού τυχόν 
εκδιδόµενες διοικητικές πράξεις και από τις διατάξεις του καταστατικού του. Για όσα 
θέµατα δεν ρυθµίζονται, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 
3.3.   Ο Φορέας Υλοποίησης απολαύει όλων των ατελειών και προνοµίων του Δηµοσίου. 

 
4. Φορολογικές ρυθµίσεις και απαλλαγές 

 
4.1. Ο Φορέας Υλοποίησης για όλες τις δραστηριότητές του και τις συναλλαγές του για 
την υλοποίηση και δωρεά των Έργων απαλλάσσεται πλήρως καθ' όλη τη διάρκειά του από 
κάθε είδους φόρους, συµπεριλαµβανοµένων του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
και του φόρου δωρεάς, κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό, λιµενικό, δικαστικό ή 
διοικητικό τέλος, ανταποδοτικό ή µη (συµπεριλαµβανοµένου του τέλους επιτηδεύµατος), 
τέλος χαρτοσήµου, κάθε δικαίωµα, κράτηση ή εισφορά και άλλες επιβαρύνσεις 
οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των Ο.Τ.Α ή οποιουδήποτε τρίτου, εκτός από (α) 
τον Φ.Π.Α. και  (β) τις ασφαλιστικές εισφορές. 

 
4.2. Κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του Φορέα Υλοποίησης απαλλάσσεται από 
το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και το ειδικό τέλος υπέρ της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού. 

 
4.3. Η Σύµβαση, κάθε Επιµέρους Σύµβαση, καθώς και κάθε σύµβαση ή παρεπόµενο 
σύµφωνο που θα συνάψει ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της υλοποίησης και 
δωρεάς των Έργων, καθώς και η εξόφληση των σχετικών τιµολογίων και τόκων, 
απαλλάσσονται από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο (µε εξαίρεση τον Φ.Π.Α.), τέλος, 
δικαίωµα (περιλαµβανοµένων των αναλογικών και παγίων δικαιωµάτων 
υποθηκοφυλάκων και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων), τέλος χαρτοσήµου, 
κράτηση ή εισφορά και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των 
Ο.Τ.Α ή οποιουδήποτε τρίτου. 

 
4.4. Σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί η σύνταξη οποιουδήποτε συµβολαιογραφικού 
εγγράφου τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων βαρύνουν το Φορέα Υλοποίησης µέχρι 
του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά Επιµέρους Σύµβαση, τυχόν δε υπερβάλλον ποσό βαρύνει 
το Ε.Δ. 

4.5. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηµατικές παροχές ή 
παροχές σε είδος και κάθε φύσης χρηµατοδότηση που δίδονται υπέρ του Φορέα 
Υλοποίησης από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση είτε κατά 
τη λειτουργία του, και οι δωρεές του Φορέα Υλοποίησης προς το Ε.Δ. και τους φορείς του 
απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, δικαίωµα ή τέλος, συµπεριλαµβανοµένου του 
φόρου δωρεάς, του τέλους χαρτοσήµου, καθώς και κρατήσεων ή εισφορών ή άλλων 
επιβαρύνσεων οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου, 
µε εξαίρεση τον Φ.Π.Α. και τις ασφαλιστικές εισφορές. 

 
4.6.  Η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση των Έργων, 
η προµήθεια από το εσωτερικό ή το εξωτερικό και εγκατάσταση κάθε φύσης υλικών, 
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µηχανηµάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, εφοδίων, οργάνων, συσκευών και εξοπλισµού 
που αφορούν στην υλοποίηση των Έργων απαλλάσσονται, πλην του Φ.Π.Α, δασµών και 
ασφαλιστικών εισφορών, από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο, τέλος, δικαίωµα, τέλος 
χαρτοσήµου, κράτηση ή εισφορά και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του 
Ε.Δ., των Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου. 

 
4.7. Κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε 
προµηθευτή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς τον Φορέα Υλοποίησης, ο Φορέας 
Υλοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήµατος και 
την αντίστοιχη υποβολή µηδενικών δηλώσεων, µε την εξαίρεση του Φόρου Μισθωτών 
Υπηρεσιών. 

 
4.8. Στους τόκους καταθέσεων που δικαιούται ο Φορέας Υλοποίησης, καθώς και σε 
οποιαδήποτε άλλη καταβολή ποσών οποιασδήποτε φύσης προς το Φορέα Υλοποίησης δεν 
θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από τον υπόχρεο σε παρακράτηση. 

 
4.9. Σε περίπτωση που καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών 
βιβλίων καθώς και η ηλεκτρονική τιµολόγηση, ο Φορέας Υλοποίησης δεν θα δεσµεύεται 
από τη σχετική υποχρέωση. 

 
4.10. Ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσεται από κάθε φύσης δαπάνες, τέλος χαρτοσήµου, 
κρατήσεις, δικαιώµατα και εισφορές προς τρίτους από τις οποίες απαλλάσσεται µε βάση 
τις ισχύουσες διατάξεις και το Ε.Δ. για τις αντίστοιχες περιπτώσεις έκδοσης οικοδοµικών 
αδειών ανέγερσης κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Δ., δεδοµένου ότι οι Εγκαταστάσεις που θα 
ανεγερθούν µε βάση την Σύµβαση θα ανήκουν στο Ε.Δ. 

 
4.11. Με τη νοµοθετική κύρωση της Σύµβασης αποκτούν ισχύ νόµου, αυτοµάτως και 
αυτοδικαίως, όλες οι ανωτέρω απαλλαγές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικών 
αποφάσεων από τον αρµόδιο Υπουργό. 

 
4.12. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο παραµένουν σε ισχύ 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 

 
 

Άρθρο 4 
Κυριότητα - Περιγραφή Ακινήτων 

 
1. Για τα Έργα Κτιριακών Υποδοµών, το Ε.Δ. υποχρεούται να οριστικοποιήσει τα 
Ακίνητα επί των οποίων αυτά θα υλοποιηθούν και θα ανεγερθούν οι Εγκαταστάσεις, να 
διασφαλίσει το ιδιοκτησιακό και ελεύθερο βαρών καθεστώς τους, το αναγκαίο 
πολεοδοµικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους (περιλαµβανοµένων των όρων δόµησης, 
κάλυψης, ύψους, επιτρεπόµενων χρήσεων, ειδικών παρεκκλίσεων), εντός των χρονικών 
ορίων που θέτει το Μνηµόνιο Συνεργασίας. 

 
2. Η Επιµέρους Σύµβαση που θα υπογράφεται για κάθε Έργο Κτιριακών Υποδοµών θα 
ορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, την ακριβή περιγραφή των Ακινήτων, τη 
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ζώνη εντός της οποίας θα υλοποιηθεί κάθε Έργο, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
πληροφορία που αφορά στην υλοποίησή του. 

 
3. Τα Ακίνητα αυτά που περιγράφονται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση ανήκουν και θα 
παραµείνουν στο διηνεκές στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Ε.Δ. και των 
αρµόδιων φορέων του. 

 
 

Άρθρο 5 
Αξία – Περιεχόµενο – Χρονοδιάγραµµα Έργων 

 
1. Η υλοποίηση των Έργων χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυµα κατά την 
ανέλεγκτη κρίση του. Ο συνολικός προϋπολογισµός υλοποίησης των Έργων ανέρχεται 
κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατά προσέγγιση στο συνολικό ποσό των 200.000.000 
- 250.000.000 Ευρώ. Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισµός κάθε Έργου µετά της 
περιγραφής του θα περιλαµβάνεται αναλυτικά στις Επιµέρους Συµβάσεις που θα 
υπογραφούν κατά το χρόνο ωρίµανσης κάθε Έργου. Απόκλιση από το ποσό αυτό 
εξαρτάται από την απόλυτη και µονοµερή κρίση του Ιδρύµατος. 

 
2. Αν για την υλοποίηση των Έργων απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισµού, όπως 
αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυµα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα 
επιρροής του Ε.Δ., η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ. 

 
3. Το Ίδρυµα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να 
υλοποιήσει τα Έργα, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κάθε Έργου, όπως αυτό θα οριστεί 
στην αντίστοιχη Επιµέρους Σύµβαση. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξ αιτίας γεγονότων 
εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύµατος ή του Φορέα Υλοποίησης, κάθε 
χρονοδιάγραµµα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα κατόπιν πρότασης του 
Φορέα Υλοποίησης και µε την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύµατος και µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 17 της Σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 6 
Δωρεά των Έργων 

 
1. Μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε Έργου, το Ίδρυµα θα παραδώσει και ο 
εκάστοτε αρµόδιος φορέας του Ε.Δ θα παραλάβει τα Έργα και θα υπεισέλθει ως απόλυτος 
κύριος, νοµέας και κάτοχος επ’ αυτών, καθώς και ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε 
προνοµίου ή άλλου δικαιώµατος εµπράγµατου ή ενοχικού. 

 
Το Ε.Δ. θα αποδεχθεί το ανωτέρω περιεχόµενο κάθε δωρεάς σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 13 της Σύµβασης καθώς και όσα ειδικότερα θα ορίζονται σε κάθε Επιµέρους 
Σύµβαση. 
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Άρθρο 7 
Παραχώρηση χώρων κατά χρήση για την υλοποίηση Έργων Κτιριακών Υποδοµών 

 
1. Για τα Έργα Κτιριακών Υποδοµών, των οποίων η υλοποίηση περιλαµβάνει την 
ανέγερση οικοδοµηµάτων σε Ακίνητα, µε το νόµο που θα κυρώσει την αντίστοιχη 
Επιµέρους Σύµβαση, το Ε.Δ. παραχωρεί στο Φορέα Υλοποίησης για χρόνο που ορίζεται 
στην Επιµέρους Σύµβαση, κατά χρήση τα Ακίνητα, κάθε δικαίωµα πρόσβασης προς και 
από αυτά και κάθε άλλο δικαίωµα που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ακώλυτης 
και πλήρους χρήσης των Ακινήτων από το Φορέα Υλοποίησης για τον σκοπό της 
υλοποίησης των αντίστοιχων Έργων, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή αντάλλαγµα. 

 
2. Τα Ακίνητα δεν θα χρησιµοποιηθούν από το Φορέα Υλοποίησης για κανέναν άλλον 
σκοπό πέρα από την υλοποίηση των Έργων Κτιριακών Υποδοµών. 

 
3. Με το νόµο που θα κυρώνει κάθε Επιµέρους Σύµβαση για τα Έργα Κτιριακών 
Υποδοµών, το Ε.Δ. παραχωρεί στο Φορέα Υλοποίησης, χωρίς αντάλλαγµα, το δικαίωµα 
χρήσης, πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίηση και διαµόρφωση των 
προσβάσεων στα Έργα Κτιριακών Υποδοµών, τις νόµιµες αδειοδοτήσεις για τα ανωτέρω, 
καθώς και το δικαίωµα κάθε άλλου είδους διαµορφώσεων που περιλαµβάνουν οι Μελέτες 
και ο Φορέας Υλοποίησης κρίνει απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν εντός των ζωνών και 
περιοχών που θα περιγράφονται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση . 

 
4. Μέχρι την κύρωση κάθε Επιµέρους Σύµβασης  µε νόµο, το Ε.Δ. παραχωρεί,  χωρίς 
αντάλλαγµα στο Φορέα Υλοποίησης και στους προστηθέντες αυτού δικαίωµα πρόσβασης 
στα  Ακίνητα  που  αφορούν  στην  υλοποίηση  των  αντίστοιχων  Έργων  µε  σκοπό  την 
ολοκλήρωση των µελετητικών εργασιών που θα απαιτηθούν πριν την εκτέλεση του Έργου. 

 
 

Άρθρο 8 
Διοικητική Συνδροµή 

 
1. Μετά από αίτηση του Φορέα Υλοποίησης, το Ε.Δ. θα παρέχει κάθε διοικητική 
συνδροµή, προστασία και διευκόλυνση προς το Φορέα Υλοποίησης και τους 
συµβληθέντες µε αυτόν συµβούλους, µελετητές, εργολάβους και προµηθευτές, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στις σχέσεις ή επαφές τους µε οποιαδήποτε υπηρεσία του Ε.Δ. και µε 
οποιονδήποτε δηµόσιο ή δηµοτικό οργανισµό ή επιχείρηση, µε σκοπό την έγκαιρη έναρξη 
των εργασιών υλοποίησης κάθε Έργου και την ταχεία και οµαλή εξέλιξή τους εντός των 
χρονοδιαγραµµάτων που ορίζονται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση. Για το λόγο αυτό, το Ε.Δ. 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τις απαραίτητες κάθε φορά άδειες, 
εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις, να συµπράττει στην υλοποίηση των Έργων εκδίδοντας τις 
αναγκαίες πράξεις ή να ενεργεί για τη νόµιµη χορήγηση ή έκδοσή τους, ανάλογα µε την 
περίπτωση, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του Φορέα 
Υλοποίησης, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
2. Οι ανωτέρω άδειες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις και πράξεις, καθώς και εκείνες που 
εκδίδονται από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και Ο.Τ.Α α’ και β’ 
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βαθµού, λογίζεται ότι έχουν σε κάθε περίπτωση εκδοθεί αν οι αρµόδιες για την έκδοσή 
τους αρχές δεν έχουν προβεί σε έγγραφη αιτιολογηµένη άρνηση έκδοσης µετά την πάροδο 
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 1. 

 
3. Σε κάθε περίπτωση οι δηµόσιες αρχές, υπηρεσίες και επιχειρήσεις και οι οργανισµοί 
κοινής ωφέλειας προβαίνουν αµέσως και κατά προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών 
και ενεργειών αρµοδιότητάς τους που είναι αναγκαίες ή χρήσιµες για την οµαλή και 
απρόσκοπτη υλοποίηση των Έργων. 

 
4. Εάν το Ε.Δ. δεν ανταποκρίνεται κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων στις 
υποχρεώσεις του από το Μνηµόνιο Συνεργασίας, τη Σύµβαση και/ή την εκάστοτε 
Επιµέρους Σύµβαση, το Ίδρυµα δικαιούται, µετά από την έγγραφη ενηµέρωση του Ε.Δ. 
και την άπρακτη πάροδο προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών που µπορεί να παραταθεί 
µε έγγραφη δήλωση του Ιδρύµατος, να αναστείλει την υλοποίηση των Έργων για 
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Ιδρύµατος 
σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 9 
Αρχαιότητες 

 
1. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων 
Κτιριακών Υποδοµών, ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Ε.Δ. Η 
αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία υποχρεούται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών να 
υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για 
τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Η δαπάνη που θα 
προκύψει για την προστασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων θα βαρύνει το Ε.Δ. 

 
2. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή σηµειωθεί 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης Έργου Κτιριακών Υποδοµών 
εξαιτίας της ανεύρεσης και των εργασιών προστασίας αρχαιοτήτων, η υλοποίηση του 
Έργου παρατείνεται για χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστο ίσο µε το διάστηµα της 
καθυστέρησης, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 17  της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 10 
Πρόσβαση - Παρέµβαση Ε.Δ. 

 
1.   Κατά την Περίοδο Υλοποίησης κάθε Έργου, το Ε.Δ. αναλαµβάνει την υποχρέωση 
να λάβει τα κατάλληλα µέτρα εξασφάλισης της οµαλής πρόσβασης των 
εργολάβων/υπεργολάβων στα Ακίνητα που περιγράφονται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση. 

 
2.   Το Ε.Δ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδοµές  και 
να συντηρεί τις ήδη υπάρχουσες, συµπεριλαµβανοµένων των συγκοινωνιακών, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν επαρκώς την υλοποίηση των Έργων και σε καµία 
περίπτωση δε µεταβάλλει τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδοµές κατά τρόπο που να 
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παραβλάπτει την υλοποίησή τους. Το Ε.Δ. µεριµνά για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 
υποδοµών και συγκοινωνιών για την εξυπηρέτηση των Έργων Κτιριακών Υποδοµών 
έγκαιρα και πριν την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσής τους καθώς και για την εφεξής διαρκή 
εξυπηρέτηση των Έργων. 

 
3. Για τα Έργα Κτιριακών Υποδοµών, το Ε.Δ. θα καλύψει το κόστος σύνδεσης των 
Εγκαταστάσεων µε τα υφιστάµενα δίκτυα (Η/Μ, ύδρευση, τηλεφωνία, αποχέτευση). Το 
Ε.Δ. µε δική του µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη αναλαµβάνει να προβεί εγκαίρως και 
σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα που θα συµφωνηθούν σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση, σε 
όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αναγκαία βελτίωση των υφιστάµενων δικτύων, 
προκειµένου να αντιµετωπίζονται οι νέες αυξηµένες ανάγκες λόγω της υλοποίησης των 
Έργων. 

 
4. Ειδικότεροι όροι για την διασφάλιση των ανωτέρω προσβάσεων και υποδοµών θα 
ορίζονται  στις Επιµέρους Συµβάσεις  που θα υπογραφούν για κάθε Έργο. 

 
5. Το  Ε.Δ. δεσµεύεται ότι κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων καµία αρµόδια 
δηµόσια αρχή ή υπηρεσία δεν πρόκειται να παρέµβει ή/και να διακόψει την εκτέλεση των 
εργασιών υλοποίησης των Έργων, εκτός αν αυτό διατάσσεται µε απόφαση δικαστηρίου. 

 
 

Άρθρο 11 
Ασφάλιση των Έργων και Φύλαξη 

 
1. Τα Έργα Κτιριακών Υποδοµών και τα Έργα Εξοπλισµού ασφαλίζονται κατά την 
κρίση του Φορέα Υλοποίησης, κατά την Περίοδο Υλοποίησής τους και έως την παράδοσή 
τους, έναντι των κινδύνων και για το ύψος ασφάλισης που συνηθίζεται σε έργα αντίστοιχης 
σηµασίας και προϋπολογισµού. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής από 
οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία 
των Έργων Κτιριακών Υποδοµών και των Έργων Εξοπλισµού µετά την παράδοσή τους, 
το Ε.Δ. αναλαµβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής τους εντός ευλόγου χρόνου και 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειµένου αυτά να τεθούν εκ νέου σε χρήση των προσώπων 
που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. 

 
2. Το Ε.Δ. έχει την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα 
φύλαξης και ασφάλειας των υποδοµών και εξοπλισµού των Έργων, προκειµένου να 
αποτραπεί κάθε κακόβουλη προσβολή του δικαιώµατος στην ασφάλεια οποιουδήποτε 
προσώπου (εργαζοµένου, επισκέπτη, τρίτου) και φύλαξης των Έργων συνολικά, 
συµπεριλαµβανοµένων των Ακινήτων µετά την παραλαβή τους από τους αρµόδιους φορείς 
του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16



 

 
 
 

Άρθρο 12 
Ονοµασία Έργων 

 
1. Τα Έργα φέρουν εις το διηνεκές ονοµασία που περιέχει το όνοµα ή/και κάνει 
αναφορά στο «Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος». Η ακριβής ονοµασία ή αναφορά ανά Έργο ή το 
δικαίωµα ονοµατοδοσίας του Ιδρύµατος θα ορίζεται στην Επιµέρους Σύµβαση. 

 
2. Για την ονοµασία επιµέρους χώρων των Εγκαταστάσεων των Έργων Κτιριακών 
Υποδοµών, από το Ε.Δ. απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύµατος. 
Επιπλέον, σε κάθε Έργο Κτιριακών Υποδοµών, το Ίδρυµα µε δική του δαπάνη έχει 
δικαίωµα να τοποθετήσει σε ευδιάκριτη θέση από µία προτοµή του ιδρυτή του. 

 
3. Το Ε.Δ. και οι εκάστοτε φορείς διαχείρισης ή/και λειτουργίας των Εγκαταστάσεων 
µπορούν να κάνουν ευδιάκριτη αναφορά των ονοµάτων χορηγών και δωρητών τους κατά 
περίπτωση σε ειδικό σηµείο των εγκαταστάσεων. Η ακριβής θέση και οι ειδικές 
προδιαγραφές των αναφορών στους χορηγούς και τους δωρητές θα οριστικοποιούνται 
µετά από προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύµατος. 

 
4.  Το Ίδρυµα δύναται να αφαιρέσει τις προτοµές του ιδρυτή του από τις Εγκαταστάσεις 
και να απαγορεύσει οποτεδήποτε τη χρήση των ονοµασιών «Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος» 
και «Σταύρος Νιάρχος» σε χώρους των Εγκαταστάσεων. 

 
 

Άρθρο 13 
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Έργων-Παράδοση-Παραλαβή 

 
1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Επιµέρους Σύµβαση, το Ε.Δ., διά  των 
αρµοδίων φορέων του, υποχρεούται εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία 
σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που του απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, είτε να προβεί 
εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου Έργου είτε να προβάλει εγγράφως 
οποιεσδήποτε ενστάσεις τυχόν διατηρεί. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω 
προθεσµίας που έχει οριστεί ανά Έργο, θα θεωρείται ότι το Ε.Δ. έχει πιστοποιήσει το Έργο 
αυτό. 

 
2. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Επιµέρους Σύµβαση, αµέσως µετά την 
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε Έργου και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίµων 
ηµερών, λαµβάνει χώρα η παράδοση και παραλαβή του από το Ε.Δ. και τους αρµόδιους 
φορείς του. Η ακριβής διαδικασία Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης, παράδοσης και 
παραλαβής από το Ε.Δ. θα ορίζεται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση, για δε τα Έργα 
Κτιριακών Υποδοµών θα γίνεται σύµφωνα µε τις βασικές αρχές Πιστοποίησης 
Ολοκλήρωσης των Έργων που περιγράφονται στο Παράρτηµα 3 της παρούσας Σύµβασης. 
Για τα Έργα Κτιριακών Υποδοµών, µε την παράδοση λήγει η παραχώρηση της χρήσης 
των Ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 7. 

 
3. Με την παράδοση και παραλαβή κάθε Έργου, το Ε.Δ και ο εκάστοτε αρµόδιος 
φορέας του θα υπεισέλθει ως απόλυτος κύριος, νοµέας και κάτοχος επ’ αυτών, καθώς και 
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ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνοµίου ή άλλου δικαιώµατος εµπράγµατου ή 
ενοχικού. 

 
 

Άρθρο 14 
Συντήρηση και Λειτουργία των Έργων 

 
1.  Με την παράδοση των Έργων Κτιριακών Υποδοµών και των Έργων Εξοπλισµού 
στο Ε.Δ., και εντός των χρονικών πλαισίων που θα ορίζονται στις Επιµέρους Συµβάσεις, 
το Ε.Δ. αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 
(α) Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και λειτουργία των Έργων προκειµένου οι σχετικές 
εγκαταστάσεις, υποδοµές και εξοπλισµός να διατηρούνται πάντα σε άριστη κατάσταση 
και να ανταποκρίνονται πλήρως και αποκλειστικώς στη Χρήση των Έργων. Για τον σκοπό 
της σωστής και άρτιας συντήρησης και λειτουργίας των Έργων, το Ίδρυµα δικαιούται να 
παραδώσει στο Ε.Δ και στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς που θα ορίζονται σε κάθε 
Επιµέρους Σύµβαση τους γενικούς όρους συντήρησης του κάθε Έργου, στους οποίους θα 
παρατίθενται λεπτοµερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του Έργου. Το Ε.Δ. και οι 
εκάστοτε αρµόδιοι φορείς του αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους 
αυτούς µετά την παράδοση των Έργων. 

 
(β) Να µεριµνά και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση 
της διαρκούς, εύρυθµης και πλήρους λειτουργίας των Έργων, και ενδεικτικά των 
Εγκαταστάσεων και του εγκατεστηµένου σε αυτές σταθερού και κινητού Εξοπλισµού, 
καθώς και της διατήρησης όλων σε άριστη κατάσταση καθ’ όλο το χρόνο λειτουργίας τους. 

 
2. Ειδικότερα στο πλαίσιο της εύρυθµης λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισµού, ο 
Φορέας Υλοποίησης θα διαλάβει όρο στις συµβάσεις προµήθειας του εξοπλισµού, 
σύµφωνα µε τον οποίο οι προµηθευτές υποχρεούνται να παράσχουν στο προσωπικό 
λειτουργίας των Έργων δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιµέρους τµηµάτων του 
εξοπλισµού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Δ. και οι εκάστοτε αρµόδιοι φορείς του αναλαµβάνουν 
την υποχρέωση να µεριµνήσουν για την επιλογή του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά 
τα ανωτέρω. 

 
 

Άρθρο 15 
Λοιπές υποχρεώσεις Ε.Δ. 

 
1. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε µέσο και κυρίως επαρκή χρηµατοδότηση προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι, από την παράδοση, η διαχείριση και λειτουργία των Έργων (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, πληρότητα προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών 
υπηρεσιών και οµάδων συντήρησης των Εγκαταστάσεων, υποδοµών και εξοπλισµού) 
ανταποκρίνεται στο Σκοπό βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. 
Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαµβάνει την διασφάλιση επαρκούς και ειδικευµένου 
προσωπικού για την στελέχωση των Έργων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες 
πρόσληψης προσωπικού, και την προµήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίµων και υλικών. 
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2.  Ο σταθερός και κινητός εξοπλισµός των Έργων που προορίζεται προς εγκατάσταση 
και τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις που ορίζονται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση, θα 
παραµένει πάντοτε εντός των οριζόµενων εγκαταστάσεων αποκλειστικά και µόνο για τις 
ανάγκες λειτουργίας τους, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισµού αυτού δεν 
επιτρέπεται παρά µόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και µόνο µε την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύµατος. 

 
3. Για τα Έργα Κτιριακών Υποδοµών, το Ε.Δ. δεν θα αλλοιώσει την αρχιτεκτονική 
φυσιογνωµία, ούτε θα προβεί ή επιτρέψει οποιαδήποτε δοµική επέµβαση, κατασκευή ή 
µετατροπή, προσθήκη ή διαρρύθµιση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των 
Έργων Κτιριακών Υποδοµών χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύµατος 
η οποία δεν θα απαιτείται για αναγκαίες εργασίες συντήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου. 

 
4. Το Ε.Δ. δεν δύναται να συστήσει εµπράγµατο δικαίωµα υποθήκης και ενέχυρου ή 
άλλης µορφής ασφάλεια επί των Ακινήτων, υποδοµών και εξοπλισµού των Έργων για 
οποιονδήποτε λόγο. 

 
5. Το Ίδρυµα διατηρεί επ’ αόριστον το δικαίωµα ελέγχου της πλήρωσης των 
υποχρεώσεων του Ε.Δ που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και τις Επιµέρους 
Συµβάσεις  Το Ε.Δ. και οι κατά περίπτωση αρµόδιοι φορείς υποχρεούνται: 

 
(α) να παρέχουν προς το Ίδρυµα σε ετήσια βάση και εντός των πρώτων σαράντα πέντε 
(45) ηµερών κάθε ηµερολογιακού έτους, αναλυτική έκθεση για την διαχείριση, 
συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των Έργων σύµφωνα µε το Σκοπό τους, και 

 
(β) να παρέχουν προς το Ίδρυµα έγγραφες απαντήσεις και πληροφορίες εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την υποβολή αιτήµατος από το Ίδρυµα. 

 
 

Άρθρο 16 
Έκταση ευθύνης µετά την  Παράδοση των Έργων 

 
Μετά την παράδοση των Έργων στο Ε.Δ., το Ίδρυµα, ο Φορέας Υλοποίησης, τα 
Διοικητικά τους Συµβούλια και οι εργαζόµενοι και βοηθοί εκπλήρωσής τους δεν φέρουν 
ευθύνη που σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την υλοποίηση των Έργων. 

 
 

Άρθρο 17 
Λύση της Σύµβασης 

 
1.      Η Σύµβαση λύεται από το Ίδρυµα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
(α) αν µε τον κυρωτικό νόµο έκαστης Επιµέρους Σύµβασης για τα Έργα Κτιριακών 
Υποδοµών δεν εγκριθεί οποιαδήποτε από τις ρυθµίσεις που αναφέρονται σε αυτή ως προς 
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τη χωροθέτηση, τους όρους δόµησης και τυχόν ειδικές παρεκκλίσεις αυτών, καθώς και την 
έκδοση των απαιτούµενων για την υλοποίηση του αντίστοιχου Έργου αδειών, ή 

 
(β) αν µε τον κυρωτικό νόµο έκαστης Επιµέρους Σύµβασης για τα Έργα Κτιριακών 
Υποδοµών δεν παραχωρηθούν κατά χρήση τα Ακίνητα που περιγράφονται σε αυτή, ή 

 
(γ) αν η Σύµβαση δεν κυρωθεί µέχρι την 21η Σεπτεµβρίου 2018 ή καταστεί λόγω Ανωτέρας 
Βίας αδύνατη ή εξόχως δυσχερής η εκτέλεσή της, ή 

 
(δ) αν η θεσµική ωρίµανση των Έργων δεν ολοκληρωθεί µέχρι την 21η Μαρτίου 2019 
σύµφωνα µε τους όρους του Μνηµονίου Συνεργασίας και την παρ. 2 του άρθρου 2 της 
Σύµβασης, ή 

 
(ε) αν µετά την θεσµική ωρίµανση των Έργων, το Ε.Δ. δεν υπογράψει µία Επιµέρους 
Σύµβαση εντός περιόδου τριών (3) µηνών από σχετική έγγραφη πρόσκληση του 
Ιδρύµατος, ή η Επιµέρους Σύµβαση δεν κυρωθεί εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται 
στη σύµβαση αυτή, ή 

 
(στ) αν καθυστερήσει σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα που ορίζεται σε κάθε Επιµέρους 
Σύµβαση, η υλοποίηση Έργου για χρόνο άνω των δώδεκα (12) µηνών συνολικά, 
διακεκοµµένων ή µη, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φορέα 
Υλοποίησης, ή η υλοποίηση Έργου καταστεί λόγω Ανωτέρας Βίας αδύνατη ή εξόχως 
δυσχερής, ή 

 
(ζ) αν κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων Κτιριακών Υποδοµών απαιτηθεί 
τροποποίηση τοπογραφικών και λοιπών εγγράφων που αφορούν στο Ακίνητο λόγω 
ανεύρεσης αρχαιοτήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της Σύµβασης ή/και η 
υλοποίηση του αντίστοιχου Έργου καταστεί λόγω µη τήρησης των όρων της Σύµβασης ή 
κάθε Επιµέρους Σύµβασης αδύνατη ή καθυστερήσει λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων για 
χρόνο άνω των έξι (6) µηνών από την πάροδο της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών της 
παρ. 1 του άρθρου 9, ή 

 
(η) αν απαιτηθεί από τον Φορέα Υλοποίησης η καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους 
σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της Σύµβασης, ή 

 
(θ) αν το Ε.Δ. δεν εξασφαλίσει την οµαλή πρόσβαση του Φορέα Υλοποίησης και των 
εργολάβων/υπεργολάβων που θα αναλάβουν την υλοποίηση των Έργων στα Ακίνητα που 
περιγράφονται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση για κάθε Έργο Κτιριακών Υποδοµών εντός 
του αντίστοιχου χρονοδιαγράµµατος, ή το Ε.Δ. παραλείψει να διατηρεί τις υποδοµές, 
συµπεριλαµβανοµένων των συγκοινωνιών, έτσι ώστε να εξυπηρετούν επαρκώς τα Έργα 
είτε κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων είτε µετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης 
και παραλαβή των Έργων ή µεταβάλει τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδοµές µε τρόπο 
που να παραβλάπτει την υλοποίηση και λειτουργία των Έργων, ή 

 
(ι) αν το σύνολο ή µέρος των Έργων του χρησιµοποιηθούν για χρήσεις άλλες από αυτές 
για τις οποίες προορίζονται, ή 
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(ια) αν το Ε.Δ. παραβαίνει συστηµατικά ή ουσιωδώς τους όρους συντήρησης και 
λειτουργίας των Έργων, οι οποίοι θα περιλαµβάνονται στους γενικούς όρους συντήρησης 
εκάστου Έργου που θα παραδώσει το Ίδρυµα στο Ε.Δ., ή 

 
(ιβ) αν το Ε.Δ. αλλοιώσει την αρχιτεκτονική φυσιογνωµία των Έργων Κτιριακών 
Υποδοµών χωρίς τη συναίνεση του Ιδρύµατος, ή 

 
(ιγ) αν δε χρησιµοποιείται η ονοµασία κάθε Έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
12 της  Σύµβασης  και στις Επιµέρους Συµβάσεις , ή 

 
(ιδ) αν το Ακίνητο που αναφέρεται σε κάθε Επιµέρους Σύµβαση για τα Έργα Κτιριακών 
Υποδοµών δεν παραµείνει στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Ε.Δ. ή του 
αρµόδιου φορέα του, ή 

 
(ιε) αν ο εξοπλισµός δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τον Σκοπό του, ή 

 
(ιστ) αν το Ε.Δ. δεν αναλάβει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την υιοθέτηση και 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως αυτές θα ορίζονται στις Επιµέρους 
Συµβάσεις. 

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Ίδρυµα δικαιούται να λύσει τη Σύµβαση µερικώς ή ολικώς, 
µε µονοµερή έγγραφη δήλωσή του προς το Ε.Δ., η οποία θα αναφέρει τους λόγους λύσης. 
Η λύση της Σύµβασης επέρχεται αν, µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών από την 
αποδεδειγµένη, κατά το άρθρο 20 της Σύµβασης, γνωστοποίηση της ανωτέρω δήλωσης, 
το Ε.Δ. δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες θεραπείας των συγκεκριµένων πράξεων ή 
παραλείψεων, οι οποίες θα αναφέρονται στην ανωτέρω δήλωση του Ιδρύµατος. 

 
2.  Αµέσως µετά την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λύση της Σύµβασης και µε 
την εξαίρεση της περίπτ. (γ) το Ίδρυµα υποβάλλει γραπτώς στο Ε.Δ. έκθεση µίας διεθνώς 
αναγνωρισµένης ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία θα αναφέρονται οι δαπάνες στις οποίες 
το Ίδρυµα και ο Φορέας Υλοποίησης έχουν προβεί για την υλοποίηση των Έργων 
αναπροσαρµοσµένες ετησίως κατά ποσοστό ίσο µε την αύξηση του τιµαρίθµου, όπως αυτή 
καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ως το χρονικό σηµείο της υποβολής της 
έκθεσης. Οι ανωτέρω δαπάνες του Ιδρύµατος και του Φορέα Υλοποίησης θα 
περιλαµβάνουν ενδεικτικά το σύνολο των αµοιβών και των πάσης φύσεως δαπανών των 
ως το σηµείο εκείνο εκπονηθεισών µελετών, της κατασκευής και διαµόρφωσης των 
Έργων, της αγοράς και τοποθέτησης εξοπλισµού, των υπηρεσιών συµβούλων, συνεργατών 
και προσωπικού του Φορέα Υλοποίησης για τις ανάγκες υλοποίησης των Έργων, καθώς 
και το κόστος διακοπής των σχετικών εργασιών, προµηθειών και συµβάσεων. Οι δαπάνες 
θα προκύπτουν από σχετικές συµβάσεις και τιµολόγια και από τα λογιστικά στοιχεία του 
Ιδρύµατος και του Φορέα Υλοποίησης ως το χρονικό σηµείο της υποβολής της έκθεσης, 
πιστοποιηµένα από ορκωτό ελεγκτή. 

 
3.    Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου Έργου, θα επισυνάπτεται  έκθεση για 
το  συνολικό  κόστος  υλοποίησης  εκάστου  Έργου,  όπως  θα  προκύπτει  από  σχετικές 
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συµβάσεις και τιµολόγια και από τα ως τότε λογιστικά στοιχεία του Ιδρύµατος και του 
Φορέα Υλοποίησης πιστοποιηµένα από ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση αυτή θα αποτυπώνει 
το σύνολο του κόστους υλοποίησης εκάστου Έργου και θα χρησιµοποιείται, εκτός άλλων, 
στις περιπτώσεις λύσης της Σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

 
4. Με τη λύση της Σύµβασης, το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει προς το Ίδρυµα το 
κόστος υλοποίησης των αντίστοιχων Έργων, για τον υπολογισµό του οποίου θα έχουν 
ακολουθηθεί από το Ίδρυµα τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου κατά 
περίπτωση, αναπροσαρµοσµένο ετησίως κατά ποσοστό ίσο µε την αύξηση του τιµαρίθµου, 
όπως αυτή καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Από το αναπροσαρµοσµένο 
ως άνω κόστος υλοποίησης των Έργων θα αφαιρείται ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
1,5% επί του συνολικού αναπροσαρµοσµένου κόστους υλοποίησης εκάστου Έργου επί 
τον αριθµό των ετών που µεσολαβούν από το έτος Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης εκάστου 
Έργου έως το έτος λύσης της Σύµβασης. Το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει το ως άνω 
ποσό εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του 
σχετικού ποσού, το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει στο Ίδρυµα τόκο υπερηµερίας, 
υπολογιζόµενο από την πρώτη ηµέρα µετά την εξηκοστή ηµέρα από την υποβολή της 
σχετικής έκθεσης µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ε.Δ. τρίµηνης διάρκειας, 
όπως καθορίζεται µε την τελευταία χρονικά, πριν την υποβολή της έκθεσης, σχετική 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
η προθεσµία των τριών (3) µηνών αρχίζει από την υποβολή της σχετικής έκθεσης στο Ε.Δ. 

 
5. Το ποσό που επιστρέφεται χρησιµοποιείται από το Ίδρυµα καθ’ ολοκληρίαν για τη 
χρηµατοδότηση κοινωφελών προγραµµάτων, ενδεικτικά στους τοµείς των τεχνών και 
πολιτισµού, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας. 

 
 

Άρθρο 18 
Εφαρµοστέο Δίκαιο -Επίλυση Διαφορών 

 
1.      Η Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

 
2.    Κάθε Διαφορά µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών που απορρέει από ή σχετίζεται 
µε την παρούσα Σύµβαση (περιλαµβανοµένων Διαφορών επί της εγκυρότητας, της 
ύπαρξης και της λύσης της Σύµβασης) και δεν µπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα 
(40) ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία το ένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποβάλλει 
σχετικό αίτηµα στο άλλο, θα επιλύεται αποκλειστικά και οριστικά µε διαιτησία. Τόπος 
διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο και η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική 
γλώσσα. Η διαιτησία, ως προς τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το παρόν άρθρο, θα 
διεξάγεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς 
Εµπορικού Επιµελητηρίου. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από τρεις διαιτητές. 
Το κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν 
συµφωνίας των Συµβαλλοµένων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε 
Πρόεδρο του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου 
µετά από σχετικό αίτηµα του προσφεύγοντος Συµβαλλοµένου Μέρους. 
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3. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά µέτρα, αποκλειόµενης 
αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια. 

 
4.      Η διαιτητική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία, δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό 
ή έκτακτο ένδικο µέσο και αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να περιαφεί τον εκτελεστήριο 
τύπο και χωρίς να απαιτείται η τήρηση οιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Για την µε 
διαιτησία επίλυση των διαφορών από τη Σύµβαση δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 49 
ΕισΝΚΠολΔικ και τα άρθρα 867-903 ΚΠολΔ. Τα µέρη στη διαιτησία έχουν την 
υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση µε αυτή και µε τους όρους, τους 
οποίους θέτει και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, που απαιτούνται, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και την εκτέλεση της απόφασης. Η υποχρέωση αυτή 
εκτείνεται και σε κάθε οδηγία ή διάταξη που ενδεχοµένως εκδώσει το διαιτητικό 
δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιόν του. Η διαιτητική απόφαση που 
επιδικάζει χρηµατικό ποσό κατά του Ε.Δ. εκτελείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
την ελληνική νοµοθεσία για την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δηµοσίου µε 
κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας του. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που 
πηγάζουν από έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηµατικού ή µη 
αντικειµένου, το οποίο έχει ταχθεί για την άµεση εξυπηρέτηση ειδικού δηµόσιου σκοπού. 

 
5. Το Ε.Δ. παραιτείται όλων των προνοµίων του σχετικά µε συµµετοχή του σε 
διαιτητικές διαδικασίες και τη διαταγή ή εκτέλεση µέτρων ή αποφάσεων κατ’ αυτού που 
τυχόν προβλέπονται ή απορρέουν από οποιοδήποτε νόµο. 

 
 

Άρθρο 19 
Ισχύς της Συµβάσεως 

 
1. Η Σύµβαση, καθώς και κάθε Επιµέρους Σύµβαση κυρώνεται µε  νόµο, ενώ η ισχύς 
τους άρχεται µε την υπογραφή τους. Με την έναρξη της ισχύος του παραπάνω κυρωτικού 
νόµου, οι διατάξεις της Σύµβασης και των Επιµέρους Συµβάσεων αποκτούν τυπική ισχύ 
διατάξεων Νόµου. 

 
2.      Η Σύµβαση και κάθε Επιµέρους Σύµβαση είναι αόριστης διάρκειας. 

 
3. Αν η Σύµβαση ή Επιµέρους Σύµβαση κυρωθεί τροποποιηµένη, το Ίδρυµα δεν 
δεσµεύεται από αυτήν. 

 
4. Τροποποίηση των όρων της Σύµβασης (εκτός αυτών που αναφέρονται στο 
καταστατικό του Φορέα Υλοποίησης) ή Επιµέρους Σύµβασης πριν την κύρωσή της µε 
νόµο χωρεί µόνο µε γραπτή συµφωνία των Συµβαλλοµένων Μερών. Μετά την κύρωση 
της Σύµβασης ή Επιµέρους Σύµβασης, τροποποίησή τους χωρεί µόνο µε γραπτή συµφωνία 
και κύρωση της µε νέο νόµο. 
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Άρθρο 20 
Κοινοποιήσεις - Αντίκλητος 

 
1.  Κάθε γνωστοποίηση σε σχέση µε τη Σύµβαση είναι ισχυρή µόνο εφ’ όσον γίνεται 
επί αποδείξει ή αποστέλλεται µε συστηµένη επί αποδείξει επιστολή και απευθύνεται: 

 
(α)  για γνωστοποιήσεις προς το Ε.Δ. προς τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό 
Υγείας, 

 
(β) για γνωστοποιήσεις προς το Ίδρυµα προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Γραφείου 
του Ιδρύµατος στην Αθήνα, 

 
(γ) για γνωστοποιήσεις προς το Φορέα Υλοποίησης προς τον Διευθύνοντα Σύµβουλο 
του. 

 
2. Σε περίπτωση ανακλήσεως ή παραιτήσεως των ανωτέρω προσώπων ή των 
αντικλήτων που θα ορίσουν, το Ε.Δ., το Ίδρυµα και ο Φορέας Υλοποίησης οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν την ανάκληση αυτήν ή παραίτηση, καθώς και το πλήρες όνοµα και τη 
διεύθυνση των νέων προσώπων ή αντικλήτων τους, µέχρι δε αυτής της γνωστοποιήσεως 
όλες οι επιδόσεις και γνωστοποιήσεις ενεργούνται εγκύρως στα ανωτέρω πρόσωπα ή 
στους αντικλήτους που αυτά θα έχουν ορίσει. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τη 
µεταβολή της διευθύνσεως των ανωτέρω προσώπων ή των αντικλήτων τους. 

 
 
Στη Σύµβαση προσαρτώνται µε τη µορφή παραρτήµατος τα έγγραφα που απεικονίζονται 
αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 
σύνολο µε αυτήν. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Μνηµόνιο Συνεργασίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Καταστατικό Φορέα Υλοποίησης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης των Έργων 

Κτιριακών Υποδοµών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Σύµβαση Δωρεάς - Έργο IV 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η Σύµβαση, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε 
σε πέντε (5) πρωτότυπα, ως ακολούθως: 
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Για το 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Ο Υπουργός 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου 
Αθήνα, 06/09/2018 

Ο Υπουργός Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 

Ευκλείδης Τσακαλώτος 
Αθήνα, 04/09/2018 

 
Ο Υπουργός  Υγείας 

 
 
 
 
 

Ανδρέας Ξανθός 
Αθήνα, 06/09/2018 

 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας 

 
 
 
 
 

Παύλος Πολάκης 
Αθήνα, 06/09/2018 

 
 

Για το 
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Αγουρίδης Χριστίνα Λαµπροπούλου 
Αθήνα, 06/09/2018  Αθήνα, 06/09/2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Μνηµόνιο Συνεργασίας 

 
 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
 
 
Το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν από τον Πρωθυπουργό 

κ. Αλέξιο Τσίπρα, τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, τον Υπουργό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη (εφεξής το «Ε.Δ.») και το Ίδρυµα µε την επωνυµία 

«Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» που εδρεύει στις Βερµούδες και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Ανδρέα Δρακόπουλο όπως έχει ειδικά 

εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος µε την από 22 Φεβρουαρίου 2018 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οποίου είναι µέλος , µαζί µε τους κ.κ. 

Φίλιππο Νιάρχο, Σπύρο Νιάρχο, Γιώργο Αγουρίδη, Heini Murer, (εφεξής το «ΙΣΝ»), 

(από κοινού «τα Μέρη»), 

συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
 
Στο πλαίσιο του κοινωνικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού του έργου, 

το ΙΣΝ έλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε περαιτέρω σηµαντικές δωρεές στον 

τοµέα της Υγείας στην Ελλάδα (εφεξής η «Πρωτοβουλία για την ενίσχυση και αναβάθµιση 

της Υγείας στην Ελλάδα»). Σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας το οποίο και 

υπέδειξε κατά προτεραιότητα στο ΙΣΝ τις υφιστάµενες ανάγκες στον Ελλαδικό χώρο, το 

ΙΣΝ προτίθεται, εφόσον υπάρξει τελική συµφωνία µε το Ε.Δ. και υπογραφεί η σχετική 

Σύµβαση Δωρεάς ή οι επιµέρους συµβάσεις, αν κριθεί πως απαιτούνται περισσότερες, οι 

οποίες θα κυρωθούν µε Νόµο, να χρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µέσω δωρεών τα εξής 

έργα (εφεξής τα «Έργα») το τάχιστο δυνατόν, προς όφελος όλων των Ελλήνων: 
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Ι) τον σχεδιασµό, κατασκευή και εξοπλισµό του νέου Γενικού  Νοσοκοµείου 

Κοµοτηνής, 

ΙΙ)   τον σχεδιασµό, κατασκευή και εξοπλισµό Νοσοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης, 

ΙΙΙ) τον σχεδιασµό, κατασκευή και εξοπλισµό κτιρίου που θα ανεγερθεί στην Αθήνα, στη 

θέση που βρίσκονται σήµερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών 

Νοσοκόµων» στο χώρο του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός - 

Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», µε σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα του 

Τµήµατος  Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α., 

ΙV) την προµήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισµού στην οργανική µονάδα Γενικό 

Νοσοκοµείο «Ο Ευαγγελισµός» του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός 

- Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», 

V) την προµήθεια νέου εξοπλισµού καθώς και την συντήρηση του υφιστάµενου, µε 

σκοπό την ενίσχυση της δυναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των 

αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ, 

VΙ) την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισµού (PET - Τοµογραφία 

εκποµπής ποζιτρονίων καθώς και δηµιουργία µονάδων παραγωγής ραδιοφαρµάκων) 

σε επιλεγµένα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας, 

VIΙ) την χρηµατοδότηση της διαµόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

σχετικά µε τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις και την αντιµετώπιση του τραύµατος. 

Τα ανωτέρω προς χρηµατοδότηση Έργα χρήζουν περαιτέρω ωρίµανσης όσον αφορά στις 

επιµέρους τεχνικές, ποιοτικές και ποσοτικές λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες 

προκειµένου να προσδιοριστούν ειδικότερα. 

Με το παρόν τα Μέρη εκφράζουν την βούληση, δέσµευση και ρητή πρόθεσή τους να 

θέσουν το πλαίσιο της µεταξύ τους συνεργασίας προκειµένου να λάβουν χώρα όλα τα 

απαραίτητα µέτρα και ενέργειες για την τεχνική και θεσµική ωρίµανση των Έργων, 

συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των επιµέρους τεχνικών και λειτουργικών 

προδιαγραφών, µε κοινό σκοπό την υλοποίηση και παράδοση του βέλτιστου 

αποτελέσµατος στο κοινωνικό σύνολο, και κατά τον συντοµότερο δυνατό χρόνο. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές των Έργων, η µέθοδος υλοποίησης, το ειδικότερο πλαίσιο 

συνεργασίας, η παράδοση του αντικειµένου της δωρεάς, η ανάληψη των δεσµεύσεων από 

τους  αντίστοιχους  φορείς,  δεν  θα  δεσµεύουν  τα  Μέρη  έως  ότου  συµφωνηθούν  και 
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περιληφθούν στην Σύµβαση Δωρεάς ή στις επιµέρους συµβάσεις, αν κριθεί αναγκαία η 

σύναψη περισσοτέρων, που θα συναφθούν µεταξύ του Ε.Δ. και του ΙΣΝ και θα κυρωθούν 

µε Νόµο. 

Ωστόσο, µε το παρόν, ρητά συµφωνείται ότι στο πλαίσιο της Σύµβασης Δωρεάς ή των 

επιµέρους συµβάσεων που θα υπογραφούν: 

1) το ΙΣΝ θα αναλάβει: (α) Την αποκλειστική χρηµατοδότηση του συνόλου των Έργων, 

όπως αυτά γενικά περιγράφονται παραπάνω, και ενδεικτικά : τις δαπάνες ωρίµανσης και 

διαχείρισης του συνόλου των Έργων, τη δαπάνη των µελετών σκοπιµότητας, των τεχνικών 

και λοιπών µελετών, την ανέγερση και κατασκευή των κτιρίων, την προµήθεια ιατρικού 

και λοιπού εξοπλισµού και το κόστος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. O 

εκτιµώµενος προϋπολογισµός του συνόλου των Έργων- εάν και εφόσον τα Μέρη 

καταλήξουν σε τελική συµφωνία- ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ποσό Ευρώ 200.000.000- 

250.000.000, το οποίο θα καταβληθεί αποκλειστικά από το ΙΣΝ. Οποιαδήποτε απόκλιση 

από το ποσό αυτό θα εξαρτάται από την απόλυτη και µονοµερή κρίση του ΙΣΝ. 

 

Όλα τα Έργα συµφωνείται πως θα υλοποιηθούν µε διαδικασίες που δεν εµπίπτουν στις 

διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης µελετών Δηµοσίου και στη νοµοθεσία περί 

δηµοσίων συµβάσεων. Οι δωρεές εξοπλισµού που θα υλοποιηθούν από το ΙΣΝ (και τον 

Φορέα-Υλοποίησης - Εταιρίας Ειδικού Σκοπού βλ. παρακάτω) θα εξαιρούνται από το 

άρθρο 6 του Ν. 2955/2001. Το ΙΣΝ ως αποκλειστικός χρηµατοδότης θα επιλέξει τους 

Μελετητές και θα προχωρήσει στην εκπόνηση όλων των απαιτούµενων µελετών 

σκοπιµότητας, περιβαλλοντικών, νοσοκοµειακών-λειτουργικών, αρχιτεκτονικών, 

στατικών, ηλεκτροµηχανολογικών καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ειδικών µελετών 

απαιτούνται, το κόστος των οποίων περιλαµβάνεται στον συνολικό προϋπολογισµό των 

Έργων. 

(β) Τη σύσταση ειδικού φορέα υλοποίησης της δωρεάς (εφεξής ο «Φορέας Υλοποίησης» 

ή άλλως η «Εταιρία Ειδικού Σκοπού») που θα αναλάβει τον συντονισµό, διαχείριση και 

υλοποίηση των Έργων µε κριτήρια ιδιωτικού τοµέα σύµφωνα και µε όσα ορίζονται 

κατωτέρω υπό παράγρ. 2(ε). 
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(γ) Την παράδοση του κάθε Έργου στο Ε.Δ. και τους αρµόδιους φορείς του, σύµφωνα µε 

την παραγρ. 2(ζ), µετά την ολοκλήρωσή τους. Οι δωρεές των Έργων θα απαλλάσσονται 

κάθε φόρου ή τέλους. 

Η δωρεά και παράδοση των ολοκληρωµένων Έργων στο Ε.Δ. και τους αρµόδιους φορείς 

συνεπάγεται την αποξένωση του ΙΣΝ από κάθε δικαίωµά του (εµπράγµατο ή ενοχικό) επ’ 

αυτών (πλην των δικαιωµάτων ονοµατοδοσίας επί των Έργων) ή προνόµιο, ενώ 

παράλληλα δεν θα φέρει καµία ευθύνη σχετικά µε την επιλογή, λειτουργία ή χρήση των 

ακινήτων και του εξοπλισµού, η οποία θα ανήκει αποκλειστικά στο Ε.Δ. και τους 

αντίστοιχους δικαιούχους φορείς. 

2)Για την οµαλή εξέλιξη της υλοποίησης των Έργων το Ε.Δ. αναλαµβάνει κατά το 

τάχιστο δυνατό: 

(α) Να εξασφαλίσει την οριστικοποίηση και καταλληλότητα των ακινήτων επί των οποίων 

θα ανεγερθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, να διασφαλίσει το ιδιοκτησιακό τους 

καθεστώς, το αναγκαίο πολεοδοµικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους (όρους δόµησης, 

κάλυψης, ύψος, επιτρεπόµενες χρήσεις, ειδικές παρεκκλίσεις), να εξασφαλίσει ότι τα 

ακίνητα είναι απαλλαγµένα από δουλείες, προϋφιστάµενα κτήρια ή υποδοµές που 

ενδεχοµένως κωλύουν την υλοποίηση εκάστου Έργου, να παραχωρήσει εξαρχής στο ΙΣΝ 

το δικαίωµα πρόσβασης και να επιτρέψει στους εξουσιοδοτηµένους από αυτό µελετητές 

κάθε αναγκαία έρευνα και δραστηριότητα για την συγκέντρωση των απαιτούµενων 

πληροφοριών και να παραδώσει στο Φορέα Υλοποίησης µετά τη σύστασή του την πλήρη 

και ακώλυτη χρήση των ακινήτων αυτών για τους σκοπούς υλοποίησης των Έργων. 

(β) Να χορηγεί εµπρόθεσµα στο ΙΣΝ (και στον Φορέα Υλοποίησης - Εταιρία Ειδικού 

Σκοπού) το σύνολο των στοιχείων και λειτουργικών απαιτήσεων που είναι αναγκαία για 

τον σχεδιασµό των Έργων, να εκδίδει έγκαιρα κάθε αναγκαία απόφαση, έγκριση και 

άδεια, καθώς επίσης να προτείνει στο Κοινοβούλιο τις απαραίτητες ρυθµίσεις για τη 

θεσµική ωρίµανση των Έργων, την εφαρµογή της Σύµβασης Δωρεάς ή των επιµέρους 

συµβάσεων που θα υπογραφούν. 

(γ) Να εκτελέσει µε δική του δαπάνη και εντός των από κοινού συµφωνηµένων χρονικών 

πλαισίων τα έργα υποδοµής εκτός των ακινήτων, που ενδέχεται να απαιτηθούν για την 

οµαλή λειτουργία των Έργων, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες (πχ. Πρόσβαση, 

Μεταφορικά Μέσα, Δίκτυα κοινής Ωφέλειας κλπ.). 
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(δ) Να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα ονοµατοδοσίας του ΙΣΝ επί του συνόλου των Έργων 

εις το διηνεκές, όπως αυτά θα συµφωνηθούν µεταξύ των Μερών. 

(ε) Να εγκρίνει τη σύσταση του Φορέα Υλοποίησης - Εταιρίας Ειδικού Σκοπού. Η εταιρία 

αυτή θα συσταθεί και θα ελέγχεται κατά το στάδιο υλοποίησης των Έργων και µέχρι την 

ολοκλήρωση και παράδοσή τους στο Ε.Δ. αποκλειστικά από το ΙΣΝ σύµφωνα µε την 

βούληση του Δ.Σ. του ΙΣΝ. Η εταιρία θα εξαιρείται από τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, το 

Δηµόσιο Λογιστικό, τις εθνικές διατάξεις περί εκπόνησης µελετών, εκτέλεσης δηµοσίων 

έργων και δηµοσίων συµβάσεων, θα λειτουργεί ως φορέας Ιδιωτικού Δικαίου και κατά το 

στάδιο της υλοποίησης των Έργων θα απολαµβάνει προνοµίων, τα οποία θα εξειδικευθούν 

στη Σύµβαση Δωρεάς ή στις επιµέρους συµβάσεις, αν κριθεί πως απαιτούνται 

περισσότερες, οι οποίες θα συναφθούν µεταξύ του Ε.Δ. και του ΙΣΝ και θα κυρωθούν µε 

Νόµο, κατά το πρότυπο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

(στ) Να κυρώσει µε Νόµο τη Σύµβαση Δωρεάς ή τις επιµέρους συµβάσεις που θα 

συναφθούν µε το ΙΣΝ σε µεταγενέστερο στάδιο και όταν θα έχουν ωριµάσει και καθοριστεί 

όλες οι επιµέρους τεχνικές προδιαγραφές των Έργων. 

(ζ) Να µεριµνήσει για την οµαλή παραλαβή των Έργων από τους αρµόδιους φορείς και 

εντός των χρονικών και διαδικαστικών πλαισίων που θα οριστούν στις σχετικές 

συµβάσεις, να διασφαλίσει την επαρκή στελέχωση τους καθώς και τους πόρους 

χρηµατοδότησής τους προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης και άρτια λειτουργία αυτών 

(προσωπικό, συντήρηση και ανανέωση υποδοµών και εξοπλισµού, αναλώσιµα κλπ.) βάσει 

των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. 

Ειδικότερα ως προς το Νοσοκοµείο Παίδων Θεσσαλονίκης, το Ε.Δ. οφείλει να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου αυτό να συσταθεί και στελεχωθεί πλήρως, 

καθώς και να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την άρτια λειτουργία του µετά την 

παράδοση των Έργων. Αντίστοιχα, το Ε.Δ. οφείλει να προβεί, εγκαίρως και σε κάθε 

περίπτωση πριν την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης Δωρεάς, σε όλες τις απαραίτητες 

διοικητικές ενέργειες για τη µεταφορά της πανεπιστηµιακής έδρας του Τµήµατος 

Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α στο νέο κτίριο που θα 

ανεγερθεί για το σκοπό αυτό στο χώρο του Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός. 

(η) Να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνεργασίες µεταξύ των φορέων του για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
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(θ) Να ορίσει τα αρµόδια πρόσωπα που θα παρακολουθούν την υλοποίηση των Έργων, θα 

συνεργάζονται µε το ΙΣΝ και τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσει αυτό και θα δεσµεύουν 

τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς. Ειδικότερα, συµφωνείται η συνεργασία να 

υποστηριχθεί µε την σύσταση εκ µέρους του Ε.Δ. Ειδικής Συµβουλευτικής Επιτροπής 

(εφεξής η «Επιτροπή») που θα πραγµατοποιεί συναντήσεις σε τακτική βάση µε τους 

εκπροσώπους του ΙΣΝ. Η Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου 

Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου 

Οικονοµικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Δήµων Θεσσαλονίκης, 

Κοµοτηνής και Αθηνών, εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ, εκπρόσωπο του Τµήµατος Νοσηλευτικής 

της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και εκπροσώπους υπεύθυνους για τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ενδεχόµενες µεταβολές στη σύνθεση της Επιτροπής, καθώς 

και η δηµιουργία υπό-οµάδων εκπροσώπων για τον καλύτερο συντονισµό και πρόοδο των 

Έργων είναι δυνατή και θα συµφωνείται από κοινού µε το ΙΣΝ. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε συχνότητα, σύνθεση και θεµατολογία που θα ορίζει το ΙΣΝ 

σύµφωνα µε την εξέλιξη και ωριµότητα των επιµέρους Έργων. Τον γενικότερο συντονισµό 

της συνεργασίας µε το ΙΣΝ από πλευράς Ε.Δ. θα αναλάβει το γραφείο του Πρωθυπουργού. 

(ι) Να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις που σχετίζονται µε την θεσµική ωρίµανση των Έργων 

που αναλαµβάνει µε το παρόν Μνηµόνιο και κατ’ ελάχιστο τις υπό παραγράφους 2(α), 

2(ε) και 2(θ), εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή του 

παρόντος. 

Γίνεται αµοιβαία δεκτό από τα Μέρη ότι δια του παρόντος συµφωνείται η αµοιβαία 

συνεργασία και οι βασικές αρχές υλοποίησης της «Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και 

αναβάθµιση της Υγείας στην Ελλάδα», η οποία θα λάβει χώρα µε την χρηµατοδότηση 

δωρεών στα επτά επιµέρους Έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω. 

Δυνατότητα χρηµατοδότησης προτάσεων εναλλακτικών ή συµπληρωµατικών Έργων δεν 

αποκλείεται, εξαρτάται ωστόσο αποκλειστικά από την βούληση του ΙΣΝ κατόπιν σχετικών 

συζητήσεων µε το Ε.Δ.. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, 

ως ακολούθως: 
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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018 

 
 
Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Για το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 

Καταστατικό Φορέα Υλοποίησης 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
 

Άρθρο 1 
Επωνυµία -ορισµοί 

 
1.    Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία, ειδικού σκοπού, µε την επωνυµία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία»). Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας 
µε το εξωτερικό θα χρησιµοποιείται η επωνυµία “Health Initiative A.Ε.”. 

 
2.   Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο καταστατικό µε κεφαλαίο θα έχουν το νόηµα 
που τους έχει δοθεί στο άρθρο 1 «Ορισµοί - Ερµηνεία της Σύµβασης» της από 06-09- 
2018 σύµβασης της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού µε την 
επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» (στο εξής «το Ίδρυµα») µε το 
Ελληνικό Δηµόσιο, όπως αυτή κυρώθηκε δυνάµει του Νόµου «Κύρωση της Σύµβασης 
Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του 
Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της 
Υγείας». 

 
Άρθρο 2 
Σκοπός 

 
Η Εταιρεία είναι κοινωφελής και έχει ως σκοπό την χρηµατοδότηση και την υλοποίηση 
σειράς έργων υποδοµών και εκπαίδευσης για την υγεία στην Ελλάδα. 

 
Ιδίως, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαµβάνει: 

 
α) Τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τον εξοπλισµό του νέου Γενικού Νοσοκοµείου 
Κοµοτηνής. 

 
β) Τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τον εξοπλισµό του Νοσοκοµείου Παίδων 
Θεσσαλονίκης. 

 
γ) Τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τον εξοπλισµό κτιρίου που θα ανεγερθεί στη θέση 
που βρίσκονται σήµερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόµων» στο χώρο 
του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – 
Πολυκλινική», µε σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα του Τµήµατος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστηµών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.. 

 
δ) Την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού στην οργανική µονάδα Γενικό Νοσοκοµείο 
«Ο Ευαγγελισµός» του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο 
Αθηνών – Πολυκλινική». 
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ε) Την προµήθεια νέου εξοπλισµού καθώς και την συντήρηση υφιστάµενου µε σκοπό την 
ενίσχυση της δυναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ. 

 
ζ) Την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισµού (PET - Τοµογραφία 
εκποµπής ποζιτρονίων καθώς και δηµιουργία µονάδων παραγωγής ραδιοφαρµάκων) σε 
επιλεγµένα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας. 

 
η) Τη χρηµατοδότηση της διαµόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
σχετικά µε τις ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις και την αντιµετώπιση του τραύµατος, 

 
εφεξής αποκαλούµενα για χάριν συντοµίας τα «Έργα». 

 
(θ) Τη σύναψη συµβάσεων προγραµµατικών και άλλων µε ελληνικούς και ξένους φορείς, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Ελληνικού Δηµοσίου για την εκπλήρωση των ως άνω 
σκοπών, καθώς και κάθε ενέργεια απαραίτητη ή χρήσιµη για την υλοποίηση ή τη 
χρηµατοδότηση των Έργων. 

 
(ι) την δυνατότητα χρηµατοδότησης προτάσεων εναλλακτικών ή συµπληρωµατικών 
Έργων κατόπιν συµφωνίας µε το Ε.Δ. 

 
Άρθρο 3 
Έδρα 

 
1.        Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων 

 
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µπορεί να ιδρύονται 
υποκαταστήµατα ή γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρµοδιότητες και η ευθύνη αυτών που θα 
εκπροσωπούν την Εταιρεία. 

 
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του Εταιρείας, ως έδρα της 
Εταιρείας µπορεί να ορίζεται άλλος Δήµος εντός του Ν. Αττικής. 

 
Άρθρο 4 
Διάρκεια 

 
1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για δεκαπέντε (15) έτη και αρχίζει από την 
ηµεροµηνία της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του νόµου µε τον οποίο 
συνίσταται η Εταιρεία. Το παρόν καταστατικό µαζί µε το φύλλο της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύτηκε ο νόµος µε τον οποίο συνίσταται η Εταιρεία 
υποβάλλεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), ώστε η Εταιρεία να καταχωριστεί 
και να λάβει Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε στοιχείο που αφορά την Εταιρεία και υποβάλλεται σε 
δηµοσιότητα σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται και καταχωρίζεται στο Γενικό 
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 

 
2. Η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας είναι δυνατή, µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 5 
Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο  ποσό  των  εκατό  χιλιάδων 
(100.000) Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε µία ονοµαστική µετοχή ονοµαστικής αξίας εκατό 
χιλιάδων (100.000) Ευρώ την οποία αναλαµβάνει και καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το Ίδρυµα. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξάνεται µε εισφορές σε µετρητά και µε 
εισφορές σε είδος, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. Το ποσό της 
αύξησης θα καλύπτεται από το Ίδρυµα και θα προορίζεται για τη χρηµατοδότηση της 
υλοποίησης των Έργων. Με πράξη  του  Διοικητικού  Συµβουλίου της Εταιρείας 
πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και των µετέπειτα αυξήσεών του. 

 
2. Η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποδεικνύεται από τις 
εγγραφές των βιβλίων του φορολογικού ιδρυτή για λογαριασµό του µοναδικού µετόχου. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό επ’ 
ονόµατι της Εταιρείας που τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οποία θα επιλέξει ο Μέτοχος. 

 
3.      Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή µέσα 
σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συµβούλιο 
έχει το δικαίωµα µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του 
συνόλου των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών. 
Το ποσό των αυξήσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που 
έχει καταβληθεί αρχικά ή του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την 
ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω 
εξουσία του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του 
αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης 
υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
4. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από  την  σύσταση  της 
Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, µερικά 
ή ολικά, συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. 

 
5. Οι σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 αποφασιζόµενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν 
αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου θα συντελείται µε τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

 
6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, για την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων, όταν τα αποθεµατικά υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. 

 
7.     Σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα αυξάνεται ανάλογα η ονοµαστική αξία 
της µετοχής του Ιδρύµατος. 

 
Άρθρο 6 
Μετοχή 
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1. Η µετοχή της Εταιρείας είναι ονοµαστική, αδιαίρετη και δίνει στον κύριό της το 
δικαίωµα µίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 

 
2. Ο τίτλος της µετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του 
Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου ή του νοµίµου αναπληρωτή του και ενός 
Συµβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συµβούλιο. Οι υπογραφές αυτές 
µπορούν να τεθούν και µε µηχανικό µέσο. 

 
3. Μέχρι την έκδοση του οριστικού τίτλου της µετοχής, το Διοικητικό Συµβούλιο 
µπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλο που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου του 
Διοικητικού Συµβουλίου ή του νοµίµου αναπληρωτή του και ενός Συµβούλου που ορίζεται 
ειδικά από το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 7 
Πόροι 

 
Πόροι της Εταιρείας είναι οι εισφορές για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου, οι δωρεές 
από το  Ίδρυµα και κάθε φύσης χρηµατοδότηση κατά την κρίση του Ιδρύµατος. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΜΕΤΟΧΟΣ 

 
Άρθρο 8 

Δικαιώµατα µετόχου 
 
Ο µέτοχος ασκεί τα σχετικά µε την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατά του µόνο µέσω της 
εκπροσώπησής του στη Γενική Συνέλευση. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 9 

Γενική Συνέλευση 
 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν ο εκπρόσωπος του µετόχου που θα 
διορίζεται από αυτόν. Για την έγκυρη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και την λήψη 
αποφάσεων από αυτήν, είναι απαραίτητη η παρουσία συµβολαιογράφου, που θα 
προσυπογράφει τα πρακτικά της. 

 
Άρθρο 10 

Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 
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1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να 
λαµβάνει κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. 

 
2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στο νόµο µε τον οποίο 
συνίσταται η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια ν’ αποφασίζει για: 
(α) Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της 
Εταιρείας. 
(β) Τροποποίηση του Καταστατικού. 
(γ) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση την αύξηση που αποφασίζεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. 
(δ) Αξιοποίηση του τυχόν θετικού οικονοµικού αποτελέσµατος της Εταιρείας. 
(ε) Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων 
(στ) Εκλογή µελών Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παράγραφο 9 
του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού. Η  Γενική  Συνέλευση  δύναται να  εκλέγει 
και αναπληρωµατικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για την αντικατάσταση  µελών 
που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους για την αναπλήρωση αυτή. 
(ζ) Εκλογή ελεγκτών. 
(η) Διορισµό Εκκαθαριστών. 
(θ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. 
(ι) Επί θέµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου και για το 
οποίο δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης από το ΔΣ λόγω ισοψηφίας µεταξύ των 
µελών του. 

 
3. Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει. 

 
Άρθρο 11 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
 
1.  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται στην 
έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη 
(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική 
Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η 
συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση µπορεί να λαµβάνει χώρα και µε ηλεκτρονικά µέσα, 
χωρίς τη φυσική παρουσία του µετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει 
σκόπιµο. 

 
2.      Όταν ο µέτοχος ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 
το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της 
σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου να συγκαλέσει αυτήν µε θέµα 
ηµερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση. 

 
3. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 
εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
την οριζόµενη για την συνεδρίασή της ηµέρα, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι µη 
εργάσιµες ηµέρες. Στον παραπάνω αριθµό ηµερών δεν συνυπολογίζονται η ηµέρα της 
πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης. 
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Άρθρο 12 
Πρόσκληση – Ηµερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 

 
1. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει την 
χρονολογία, την ηµέρα, την ώρα και το οίκηµα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και 
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. 

 
2. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται είκοσι ηµέρες πριν την οριζόµενη για τη συνεδρίαση 
ηµέρα σε εµφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια 
πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα της Αθήνας. Η δηµοσίευση αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε σχετική κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή 
ή µε παράδοση της πρόσκλησης προς τον εκπρόσωπο του µετόχου. Σε περίπτωση που 
η πρόσκληση επιδίδεται µε συστηµένη επιστολή, η αποστολή αυτής πρέπει να λαµβάνει 
χώρα τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την οριζόµενη στο νόµο προθεσµία για τη 
δηµοσίευση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση µπορεί να αποστέλλεται και µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), εφόσον ο εκπρόσωπος του µετόχου έχει 
γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή του και αποδεικνύεται η 
παραλαβή αυτής µε το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής. 

 
3.   Δέκα ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, ο µέτοχος µπορεί να πάρει 
από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

 
4. Όλες οι ανωτέρω διατυπώσεις για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν 
απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας δεν 
αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 
 

Άρθρο 13 
Θέµατα συζήτησης – Διεξαγωγή- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

 
1.   Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα 
που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέµατα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης επιτρέπονται αν ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας δεν αντιλέγει στην λήψη 
αποφάσεων επί των θεµάτων αυτών. 

 
2. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο παριστάµενος εκπρόσωπος του µετόχου. Χρέη 
Γραµµατέα της Συνέλευσης εκτελεί υπάλληλος της Εταιρείας, ή άλλο πρόσωπο το οποίο 
ορίζει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. 

 
3. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη  Γενική  Συνέλευση 
τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Τα 
αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των  πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται 
επίσηµα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωση, από τον Πρόεδρο ή το Γραµµατέα 
της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή το 
νόµιµο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 
Άρθρο 14 

Απόφαση απαλλαγής µελών Διοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών 
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Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση µε ειδική 
ψηφοφορία που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση. 
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 15 

Όργανα Διοίκησης 
 
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.). 

 
Άρθρο 16 

Σύνθεση, θητεία και συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου 
 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τρεις (3) µέχρι επτά (7) Συµβούλους. 
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τυχόν Αντιπρόεδρο, 
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη. 

 
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτοµάτως µέχρι 
την πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν της λήξης της θητείας 
τους, η οποία οφείλει να συγκληθεί εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά. 

 
3.      Tο Διοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται 
σε σώµα, µε εκλογή του Προέδρου, του τυχόν Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος 
Συµβούλου. 

 
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των 
συνεδριάσεών του Διοικητικού Συµβουλίου και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που 
προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται µε αποφάσεις του Δ.Σ. 

 
5. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή εκλείπει, αναπληρώνουν κατά σειρά ο 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, και εάν ο τελευταίος απουσιάζει, κωλύεται ή 
εκλείπει, ο Διευθύνων Σύµβουλος ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται 
από αυτό. 

 
6. Ο Διευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών  της  Εταιρείας, 
διευθύνει τα έργα της και την εκπροσωπεί νοµίµως έναντι τρίτων ενεργώντας είτε ατοµικά 
είτε από κοινού µε ένα ή περισσότερα µέλη του Δ.Σ., όπως εκάστοτε ορίζεται µε 
αποφάσεις του Δ.Σ που καθορίζουν και τις ειδικότερες αρµοδιότητές του Διευθύνοντος 
Συµβούλου. Τον Διευθύνοντα Σύµβουλο αναπληρώνει µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από 
αυτό. 

 
7. Εάν µείνει κενή η θέση κάποιου µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου λόγω θανάτου, 
παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας 
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του Διοικητικού Συµβουλίου, οι Σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον έχουν τη νόµιµη 
απαρτία, εκλέγουν νέο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάστασή του, υπό την 
ρητή προϋπόθεση ότι τα εναποµείναντα µέλη θα είναι τουλάχιστον τρία, για το υπόλοιπο 
της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει 
ήδη εκλέξει αναπληρωµατικά µέλη για τέτοιες περιπτώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 10 
παράγραφο 2(στ) του παρόντος Καταστατικού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση 
στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επικυρώνει την γενόµενη εκλογή ή 
εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συµβούλων που εκλέγονται από το 
Διοικητικό Συµβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόµη δεν επικυρωθεί η εκλογή 
τους από τη Γενική Συνέλευση. 

 
8.    Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας 
της ιδιότητας µέλους ή µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, και υπό τον όρο ότι η Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων δεν έχει ήδη εκλέξει αναπληρωµατικά µέλη για τέτοιες 
περιπτώσεις, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση 
της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των µελών αυτών 
υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη αυτά δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία. 

 
9. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν 
εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου για διάστηµα µεγαλύτερο 
των έξι (6) µηνών εκπίπτει της θέσεως του και αντικαθίσταται µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

 
Άρθρο 17 

Εξουσία και Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου 
 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της 
Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη 
του σκοπού της µε επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύουν. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα 
στα πλαίσια του σκοπού της, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 ή 
το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων. 

 
2.        Η  Εταιρεία δεσµεύεται πάντοτε µε την υπογραφή των  εξουσιοδοτηµένων µελών 
ή όχι του Διοικητικού Συµβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυµία. 

 
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά 
ορισµένων ή όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν 
συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή όχι, υπαλλήλους της 
Εταιρείας ή τρίτους, µε καθορισµό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα 
πρόσωπα αυτά µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 
ανατέθηκαν ή µέρος τούτων σε άλλα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της 
Εταιρείας ή τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στην σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου. 

 
Άρθρο 18 

Σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου 
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1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της 
Εταιρείας το απαιτούν, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα 
µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην κατά τα 
ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιβαίνει στη λήψη αποφάσεων. 

 
2.   Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης αν το ζητήσουν δύο µέλη του, οπότε ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός προθεσµίας επτά (7) 
ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του 
Αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Δ.Σ. µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή σε 
περίπτωση εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση 
να συγκαλέσουν αυτά το 
Δ.Σ., µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του επταηµέρου, 
γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Δ.Σ. 

 
3. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να 
αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα για τα οποία ζητείται η σύγκληση του Δ.Σ. και µε 
τα οποία αυτό θα ασχοληθεί. 

 
4. Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Μπορεί, όµως, το Δ.Σ.  να 
συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ηµεδαπή, είτε στην 
αλλοδαπή, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και εφόσον κατά την συνεδρίαση αυτή 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 
πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

 
5.  Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα 
µέλη του περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή τους στη 
συνεδρίαση. 

 
Άρθρο 19 

Αντιπροσώπευση µελών – Απαρτία – Πλειοψηφία –Λήψη αποφάσεων 
 
1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε 
σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. 

 
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως 
ο αριθµός των παρόντων Συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών. Για να βρεθεί 
ο αριθµός της απαρτίας το τυχόν κλάσµα παραλείπεται. 

 
3.   Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που 
είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου. 

 
Άρθρο 20 

Πρακτικά Διοικητικού Συµβουλίου 
 
1.      Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που γράφονται 
σε ειδικό Βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Ύστερα από 

 

 

41



 

 
 
 
αίτηση µέλους του Δ.Σ., ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 
περίληψη της γνώµης του. 

 
2. Κανένας Σύµβουλος δεν µπορεί να αρνηθεί  την  υπογραφή  Πρακτικού 
συνεδρίασης, στην οποία έλαβε µέρος. 

 
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του Δ.Σ. ισοδυναµεί µε 
απόφαση του Δ.Σ. ακόµη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

 
4. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου εκδίδονται 
επίσηµα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωση, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον 
αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο προς τον σκοπό αυτό 
από το Δ.Σ. 

 
5. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου για τα οποία 
υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), 
σύµφωνα µε το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρµόδια 
αρχή εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Άρθρο 21 

Αποζηµίωση µελών Διοικητικού Συµβουλίου 
 
1.        Στα µέλη του Δ.Σ. δεν θα χορηγείται αποζηµίωση. 

 
2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, µέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές  ή 
Διευθυντές της Εταιρείας, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί του Εταιρείας, συγγενείς 
αυτών µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω και 
νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και παροχή πιστώσεων 
προς αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών απαγορεύονται 
απολύτως και είναι άκυρα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει. 

 
3. Παράβαση των διατάξεων του 23α του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπάγεται τις ποινές του 
άρθρου 58α του ίδιου νόµου. 

 
Άρθρο 22 

Απαγόρευση Ανταγωνισµού 
 
1. Απαγορεύεται στα µέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Γενικούς  Διευθυντές  ή 
Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους 
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς 
της Εταιρείας ή να µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. απλού µέλους, διαχειριστή, 
εκπροσώπου, συµβούλου, διευθυντή) σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπού, 
εξαιρουµένων αυτών που τελούν σε σχέση εργασίας µε το Ίδρυµα. 

 
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωµα για 
αποζηµίωση καθώς και τα λοιπά δικαιώµατα του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Άρθρο 23 
Έλεγχος 

 
Σχετικά µε τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας 
εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρ. 2 του Ν. 4336/2015, 
όπως ισχύει. 

 
Άρθρο 24 
Ελεγκτές 

 
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ως ελεγκτή µία ελεγκτική εταιρεία 
διεθνούς φήµης,  ορίζοντας την αµοιβή της. 

 
2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε 
ελεγκτή πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτόν του διορισµού του, σε 
περίπτωση δε που δεν αποποιηθεί τον διορισµό αυτό µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το διορισµό. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 
Άρθρο 25 

Εταιρική Χρήση 
 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει 
την 31η Δεκεµβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη 
νόµιµη σύσταση της Εταιρείας, δηλαδή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Φύλλο 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως του νόµου µε τον οποίο συνίσταται η Εταιρεία και λήγει την 
31 Δεκεµβρίου 2018. 

 
Άρθρο 26 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους 
λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 και του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της 
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων 
χρήσης της Εταιρείας. 

 
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ., πρέπει να έχουν 
υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριµένα: α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή 
τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση 
λογιστηρίου. Οι παραπάνω οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 
Γενική Συνέλευση σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου 
κατάρτισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
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3.    Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας 
του άρθρου 43β του K.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 
4 . Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µε τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρµόδια 
εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 

 
5. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο των εγκεκριµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην 
αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή. 

 
Άρθρο 27 

Διάθεση θετικού οικονοµικού αποτελέσµατος 
 
Το τυχόν θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα της Εταιρείας θα διατίθεται αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού της. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ 
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 
Άρθρο 28 

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία  λύεται: 

 
(α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουµένως αποφασιστεί από τη 
Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. 

 
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 
Από την ηµεροµηνία παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, στην περίπτωση (α) του 
παρόντος άρθρου ή της έκδοσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε άλλη 
περίπτωση, η Εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση. 

 
Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις του K.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
Άρθρο 29 

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου 
 
Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: 

 
(α) Γεώργιος Αγουρίδης του Ευσταθίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Μέρλιν αρ. 3), µε 
ΑΦΜ 020902115 (ΔΟΥ: Δ Αθηνών) και κάτοχο Δ.Α.Τ. Ξ 163336 

 
(β) Στυλιανός Βασιλάκης του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης, (316 
Bergen Street, Apartment 711, Brooklyn NY 11217), µε ΑΦΜ 149451384 (ΔΟΥ: Κατοίκων 
εξωτερικού) 
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(γ) Ευθαλία Γιωτάκη του Δηµητρίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Μουτούση 23Β, 
Βάρκιζα), µε ΑΦΜ 074074151 (ΔΟΥ: Γλυφάδας) και κάτοχο Δ.Α.Τ. Ρ 841743 

 
(δ) Ιωάννης Ζερβάκης του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (Κρόνου 30, 
Π. Φάληρο), µε ΑΦΜ 076119003 (ΔΟΥ: Ελευσίνας), και κάτοχο Δ.Α.Τ. ΑΚ 106863 

 
(ε) Χριστίνα Λαµπροπούλου του Χρήστου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών 
(Όθωνος 1), µε ΑΦΜ 025668305 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), και κάτοχο Δ.Α.Τ. Ρ 551272 

 
(στ) Θεόδωρος Μαραβέλιας του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών 
(Τεπελενίου 12), µε ΑΦΜ 019497010 (ΔΟΥ: Χολαργού), και κάτοχο Δ.Α.Τ. ΑΝ 159570 

 
(ζ) Βασίλειος Τσάµης του Δηµητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης, 
Ηνωµένες Πολιτείες (400 East 56th Street, Apartment 32B, NY 10022), µε ΑΦΜ 
153910891 (ΔΟΥ: Κατοίκων εξωτερικού) 

 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 16 του παρόντος, η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι τρία (3) χρόνια, 
παρατεινόµενη αυτοµάτως µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που 
θα πραγµατοποιηθεί µετά τη λήξη της ως άνω περιόδου θητείας τους. 

 
Άρθρο 30 

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης 
 
Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζεται η εταιρεία Deloitte “Deloitte Certified 
Public Accountants S.A” µε αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ E.120 η οποία µε τη σειρά της αναθέτει 
στους ακόλουθους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεών του. 

 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: 
……………. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: 
………………………. 

 
 
Άρθρο 31 

Γενική Διάταξη 
 

1. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του 
νόµου µε τον οποίο συνίσταται η Εταιρεία, οι διατάξεις του νόµου υπερισχύουν. Οι 
διατάξεις του Νόµου ισχύουν σε κάθε περίπτωση για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το 
παρόν καταστατικό, επικουρικά δε ισχύουν οι διατάξεις του K.Ν. 2190/1920. 

 
2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται µνεία του νόµου µε τον οποίο συνίσταται η 
Εταιρεία ή του K.Ν. 2190/1920, νοούνται οι νόµοι αυτοί τροποποιηµένοι, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης των Έργων Κτιριακών Υποδοµών 

 
 
Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου Έργου Κτιριακών Υποδοµών πραγµατοποιείται 
από το Ε.Δ. µετά από σχετική εισήγηση οµάδας εργασίας για την Πιστοποίηση 
Ολοκλήρωσης, η οποία συστήνεται µε µέριµνα του αρµόδιου Υπουργείου. Η οµάδα 
εργασίας για την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης καταθέτει σχετική εισήγηση στον αρµόδιο 
Υπουργό µετά από αυτοψία και έλεγχο πληρότητας του Τεχνικού φακέλου εκάστου 
Έργου, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλα τα έγγραφα – στοιχεία σχετικά µε την ολοκλήρωση 
του έργου ταξινοµηµένα στα ακόλουθα κεφάλαια: 

 
 ΤΕΧΝ ΙΚΟ Σ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΙΣΤ ΟΠΟ ΙΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 ΚΤ ΙΡ ΙΑΚΩ Ν ΥΠΟ ΔΟΜ ΩΝ ΑΠΟ Τ Ο Ε.Δ.  

 

1. Βασικά έγγραφα 

1.1 Σύµβαση και Επιµέρους Σύµβαση 
1.2 Πρόσκληση µε θέµα την Πιστοποίηση της Ολοκλήρωσης του Έργου 
1.3 Σύσταση, συγκρότηση και ορισµός µελών οµάδας εργασίας για την 

πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου της δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος από το Ελληνικό Δηµόσιο 
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2. Γενική θεώρηση και τεχνική έκθεση 

3. Διάγραµµα γενικής οργάνωσης (master plan) 

4. Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου (εγκρίσεις και τυχόν τροποποιήσεις 
περιβαλλοντικών ορών) 

5. Οικοδοµική άδεια & αναθεωρήσεις-βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια (ως 
κατασκευάσθη – as-built) 

 
6. Υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις 

7. Κατάλογος εξοπλισµού 

7.1 Σταθερός εξοπλισµός 
7.2 Κινητός εξοπλισµός 

 
8. Συµβάσεις σύνδεσης µε Ο.Κ.Ω. 

 
9. Πιστοποιητικά έργου (πυροπροστασίας, Η-Μ εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων, 

αποχέτευσης, κλπ.) 
 
 
 
 
10. Άδειες λειτουργίας (ειδικών χώρων, χώρων εστίασης, καφέ, στάθµευσης, παιδικής 

χαράς, κλπ) 

11. Λοιπές πιστοποιήσεις έργου (Leed, ενεργειακής απόδοσης κατά κ.εν.α.κ., κλπ.) 

12. Τεχνική έκθεση 

13. Συµβολαιογραφική πράξη χώρων στάθµευσης (εφόσον απαιτείται) 

14. Περαίωση εργασιών 

14.1 Βεβαιώσεις  περαίωσης  εργασιών-πρακτικά  εργολάβων  κατασκευής  και 
εξοπλισµού 

14.2 Εκκρεµότητες   κατασκευαστικών   εταιρειών   -   πίνακες   εκκρεµοτήτων 
κατασκευαστικών συµβάσεων 

 
15. Πίνακας εκκρεµοτήτων δωρεάς 

16. Αρχείο κατασκευής 

16.1 Σχέδια «ως κατασκευάσθη» 
16.2 Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης 
16.3 Ηλεκτρονικό αρχείο κατασκευής 
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17. Κατάλογος τεχνικών συµβάσεων 

18. Κανονισµός λειτουργίας Έργου 

19. Γενικοί όροι συντήρησης Έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
Σύµβαση Δωρεάς - Έργο IV 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ - ΕΡΓΟ IV 

ΜΕΤΑΞΥ 
 

ΑΦΕΝΟΣ 
 
του Ελληνικού Δηµόσιου, νόµιµα εκπροσωπούµενου για την υπογραφή της παρούσας 
σύµβασης από τον Υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Υγείας, 
Ανδρέα Ξανθό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και την Διοικήτρια του 
Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – 
Πολυκλινική», Παναγιώτα Γκουλάκη - Μητσάκη. 

 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ 

 
της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού µε την επωνυµία «Κοινωφελές 
Ίδρυµα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που εδρεύει στις Βερµούδες, η οποία έχει συσταθεί 
νόµιµα µε την υπ’ αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου µητρώου 
εταιρειών µε ηµεροµηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόµιµα για την 
υπογραφή της Σύµβασης από τον Γεώργιο Αγουρίδη και την Χριστίνα Λαµπροπούλου, µε 
εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σε αυτούς µε Πρακτικό του Διοικητικού 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος. 

 
Σε εκτέλεση του από 21 Μαρτίου 2018 Μνηµονίου Συνεργασίας, µεταξύ του Ελληνικού 
Δηµοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και της από 06-09- 
2018 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ (εφεξής η «Σύµβαση»), συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως 
αποδεκτοί οι όροι υλοποίησης του Έργου IV, όπως αυτό περιγράφεται στη Σύµβαση και 
ορίζονται ειδικότερα στα άρθρα της παρούσας επιµέρους σύµβασης δωρεάς  (εφεξής 
«Επιµέρους Σύµβαση - Έργο IV» ή «Επιµέρους Σύµβαση»). 

 
Οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Επιµέρους Σύµβαση έχουν την έννοια 
που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύµβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα. 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός και Αντικείµενο 
 
Αντικείµενο της παρούσας Επιµέρους Σύµβασης είναι η προµήθεια και εγκατάσταση 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (εφεξής ο «Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός») στην 
οργανική µονάδα Γενικό Νοσοκοµείο «Ο Ευαγγελισµός» (εφεξής το «Νοσοκοµείο 
Ευαγγελισµός») του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός-Οφθαλµιατρείο 
Αθηνών-Πολυκλινική»   (εφεξής   «   Έργο   IV»   ή   «Έργο»).   Ο   Ιατροτεχνολογικός 
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Εξοπλισµός έχει κατ’ εκτίµηση προσδιοριστεί ως προς το είδος, την ποσότητα και τις εν 
γένει τεχνικές προδιαγραφές από το Διοικητικό Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» δυνάµει της από 
18ης Ιουλίου 2018 απόφασής του που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1 στην παρούσα 
Επιµέρους Σύµβαση, κατόπιν ελέγχου υφιστάµενων αναγκών των δοµών και λειτουργιών 
του Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός. Ρητά συµφωνείται η δυνατότητα επιµέρους 
διαφοροποιήσεων στον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισµό, µε έγγραφη συµφωνία των 
συµβαλλόµενων µερών και αντίστοιχη τροποποίηση της παρούσας Επιµέρους Σύµβασης, 
χωρίς να απαιτείται νέα κύρωσή της µε νόµο. 

 
Άρθρο 2 

Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου IV 
 
Η υλοποίηση της δωρεάς του Έργου IV θα λάβει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους: 

 
1. Το Ε.Δ. δια των συµβαλλόµενων αρµοδίων φορέων του µεριµνά για την διευκόλυνση 
της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου IV, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία 
συνδροµή. 

 
2. Το Ε.Δ. δια των συµβαλλόµενων αρµοδίων φορέων του µεριµνά έγκαιρα για τη 
δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών εντός του Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός 
(προσβάσεις, προετοιµασία χώρων, χρονικός προγραµµατισµός, επάρκεια προσωπικού) 
για την παραλαβή και εγκατάσταση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης που ορίζεται ανά κατηγορία Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού. 

 
3. Ο Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός από την παράδοσή του θα παραµένει πάντοτε εντός 
των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός, αποκλειστικά και µόνο για τις 
ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισµού αυτού δεν 
επιτρέπεται παρά µόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και µόνο µε την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύµατος. 

 
4. Το Ε.Δ. παρέχει κάθε µέσο και κυρίως επαρκή χρηµατοδότηση προκειµένου να 
εξασφαλίζεται ότι, από την παράδοση, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου IV 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα και καταλληλότητα προσωπικού, επάρκεια, 
οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και οµάδων συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων 
πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαµβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και 
ειδικευµένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Έργου IV σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, και την προµήθεια επαρκών ποσοτήτων 
αναλωσίµων και υλικών κατά τη λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού ώστε να 
ανταποκρίνεται στο Σκοπό του Έργου IV προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής 
περίθαλψης. 

 
Άρθρο 3 

Προϋπολογισµός 
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Η δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου IV υπολογίζεται στο ποσό των 8.500.000 Ευρώ 
περίπου. Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και µονοµερή κρίση του 
Ιδρύµατος. Αν για την υλοποίηση του Έργου IV απαιτηθεί υπέρβαση του 
προϋπολογισµού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυµα, εξ αιτίας γεγονότων που 
ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το 
Ε.Δ. 

 
Άρθρο 4 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης 
 
Η υλοποίηση του Έργου IV υπολογίζεται σε δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία κύρωσης µε 
νόµο της παρούσας Επιµέρους Σύµβασης και θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυµα µέσω του 
Φορέα Υλοποίησης, σύµφωνα µε το επιµέρους χρονοδιάγραµµα που θα συνταχθεί ανά 
κατηγορία και είδος Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού. Το Ίδρυµα καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο εντός του οριζόµενου 
χρονοδιαγράµµατος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας 
επιρροής του Ιδρύµατος ή του Φορέα Υλοποίησης, το χρονοδιάγραµµα θα παρατείνεται 
για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και µε την 
έγγραφη συναίνεση του Ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 
17 της Σύµβασης. 

 
Άρθρο 5 

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου IV 
 
2. Το Ε.Δ., δια των Υπουργείων Οικονοµικών και Υγείας και του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», υποχρεούται εντός 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που του 
απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, είτε να προβεί εγγράφως στην Πιστοποίηση 
Ολοκλήρωσης του Έργου, είτε να προβάλει εγγράφως οποιεσδήποτε ενστάσεις τυχόν 
διατηρεί. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρείται ότι το Ε.Δ. και 
οι αρµόδιοι φορείς του έχουν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του Έργου. Για την παραλαβή 
του Έργου συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ειδική 
Επιτροπή Παραλαβής στην οποία συµµετέχει και προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» µε αρµοδιότητα επί 
του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού. Η Επιτροπή Παραλαβής συνεργάζεται έγκαιρα µε το 
Ίδρυµα και το Φορέα Υλοποίησης για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την παράδοση και 
παραλαβή του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού. 

 
3. Αµέσως µετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του Έργου και το αργότερο εντός δύο 
(2) εργασίµων ηµερών λαµβάνει χώρα η παράδοση και παραλαβή του από το Ε.Δ. και το 
Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» 
λόγω δωρεάς µε την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής. Με την άπρακτη 
πάροδο της προθεσµίας αυτής θα θεωρείται ότι το Ε.Δ. έχει παραλάβει οριστικά και 
ανεπιφύλακτα το Έργο κατά τους όρους της παρούσας Επιµέρους Σύµβασης. 
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4. Με την παράδοση και παραλαβή του Έργου, το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» θα υπεισέλθει ως απόλυτος 
κύριος, νοµέας και κάτοχος του Έργου, καθώς και ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε 
προνοµίου ή άλλου δικαιώµατος εµπράγµατου ή ενοχικού. 

 
5. Μετά την παράδοση του Έργου στο Ε.Δ. το Ίδρυµα, ο Φορέας Υλοποίησης, τα 
Διοικητικά τους Συµβούλια και οι εργαζόµενοι και βοηθοί εκπλήρωσής τους, δεν φέρουν 
ευθύνη που σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την υλοποίηση του Έργου. 

 
Άρθρο 6 
Ονοµασία 

 
Το Έργο IV φέρει εις το διηνεκές ονοµασία που περιέχει το όνοµα και αναφέρεται στο 
«Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος» ως δωρητή. Με ξεχωριστή συµφωνία των µερών που θα 
υπογραφεί πριν την παράδοση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού προς το Ε.Δ. θα 
ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοµατοδοσία του Έργου και στην 
αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύµατος. 

 
Άρθρο 7 

Συντήρηση, Λειτουργία,  και Φύλαξη του Έργου IV 
 
Με την παράδοση του Έργου IV, το Ε.Δ. και το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» , αναλαµβάνουν τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 

 
(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού 
προκειµένου να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως 
και αποκλειστικώς στη Χρήση του. Για τον σκοπό της σωστής και άρτιας συντήρησης και 
λειτουργίας του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού το Ίδρυµα, µέσω του Φορέα Υλοποίησης, 
θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στους συµβαλλόµενους αρµόδιους φορείς του τους γενικούς 
όρους συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού στους οποίους θα παρατίθενται 
λεπτοµερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και οι συµβαλλόµενοι στην 
παρούσα αρµόδιοι φορείς αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς 
µετά την παράδοση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού και να διασφαλίζουν την 
διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών. Διευκρινίζεται ότι το Ίδρυµα µε 
δαπάνη του θα µεριµνήσει, µέσω του Φορέα Υλοποίησης, για την χορήγηση από τους 
προµηθευτές του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας 
πέντε (5) ετών, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία παράδοσής του Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού στο Ε.Δ. και το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – 
Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της 
παρούσας σύµβασης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προµηθευτών δύναται να 
περιλαµβάνει δωρεάν προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 
του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού µαζί µε τυχόν απαιτούµενα ανταλλακτικά 
(εξαιρουµένων των αναλώσιµων υλικών). Η εγγύηση θα παρέχεται σύµφωνα µε τους 
συνήθεις όρους του προµηθευτή/ κατασκευαστή και θα ισχύει για βλάβες που δεν 
οφείλονται σε κακή χρήση (ενδεικτικά βίαιη καταστροφή, βλάβη από κακή τροφοδοσία, 
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βλάβη από κακό χειρισµό, πτώση, σπάσιµο, βλάβη από µη τήρηση των 
περιβαλλοντολογικών συνθηκών λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής, επέµβαση 
τεχνικών µη εξουσιοδοτηµένων από την προµηθεύτρια εταιρία και το εργοστάσιο 
κατασκευής) ή ανωτέρα βία. 

 
(β) Να µεριµνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθµης και πλήρους λειτουργίας του Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισµού, της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ’ όλο το χρόνο λειτουργίας. Σε 
περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή 
σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού, το 
Ε.Δ. αναλαµβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση προκειµένου αυτός να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που 
χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. 

 
(γ) Το Ε.Δ. και το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο 
Αθηνών – Πολυκλινική» έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και 
απαραίτητα µέτρα φύλαξης και ασφάλειας του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού. 

 
 

Άρθρο 8 
Λοιποί όροι 

 
1. Η παρούσα Επιµέρους Σύµβαση από την υπογραφή της και την κύρωσή της µε νόµο 
αποτελεί παράρτηµα και αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης. 

 
2. Το Ίδρυµα µέσω του Φορέα Υλοποίησης µεριµνά προκειµένου οι προµηθευτές να 
παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου IV δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των 
επιµέρους τµηµάτων του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού. Το Νοσοκοµείο αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να µεριµνήσει έγκαιρα για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς 
εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την λειτουργία του 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού. 

 
3. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικώς µε την παρούσα Επιµέρους Σύµβαση ισχύουν 
τα οριζόµενα στα άρθρα της Σύµβασης, περιλαµβανοµένης της ρήτρας διαιτησίας του 
άρθρου 18 της Σύµβασης που ρητά ενσωµατώνεται στην παρούσα διά αναφοράς. 
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Για το 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Ο Υπουργός  Οικονοµικών 
 
 
 
 
 

Ευκλείδης Τσακαλώτος 
Αθήνα, 04/09/2018 

Ο Υπουργός  Υγείας 
 
 
 
 
 

Ανδρέας Ξανθός 
Αθήνα, 06/09/2018 

 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας 

 
 
 
 
 
 
 

Παύλος Πολάκης 
Αθήνα, 06/09/2018 

 
Η Διοικήτρια του  Γενικού 
Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο 

Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο 
Αθηνών – Πολυκλινική» 

 
 
 
 

Παναγιώτα Γκουλάκη-Μητσάκη 
Αθήνα, 06/09/2018 

 
 

Για το 
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Αγουρίδης Χριστίνα Λαµπροπούλου 
Αθήνα, 06/09/2018  Αθήνα, 06/09/2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Επιµέρους Σύµβασης – Έργο IV 

Απόφαση Διοικητικού Συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» 

 
 
 
 
 
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Της 205ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» στις 18- 
7-2018 

 
 
ΘΕΜΑ 7ον  Οριστικοποίηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού προ ς το  

 ́Ιδρυµα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για δωρεά.  
 

 
Μετά από απαίτηση του Ιδρύµατος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για 
πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης τόσο από πλευράς ειδών, 
ποσοτήτων και τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία 
Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Χρηστών, τίθεται υπόψη 
του Διοικητικού Συµβουλίου, η αριθµ. πρωτ. 14/01/1804/16-7- 
2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία 
αναφέρει : 

 
Κυρία Διοικήτρια: 

 
Το Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκοµείου , σας διαβιβάζει τον παρακάτω πίνακα µε τα αιτήµατα 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού συνολικού προϋπολογισµού 8.664.000,00 € 
(για τα οποία υπάρχουν αποφάσεις ΔΣ και αιτήµατα των χρηστών), και 
Τεχνικές Προδιαγραφές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξασφάλισης 
της δωρεάς από το Ι.Σ.Ν. 

 
Α/Α ΤΜΗΜΑ / ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ι.Ε. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΜΟΝΑΔΕΣ / ΤΕΠ / ΤΕΙ /ΤΜΗΜΑΤΑ 
1. ΜΕΘ 2 Monitor 

Κεντρικός Σταθµός 
23 
4 340.000 

 

 

55



 

 
 
 

2. 
ΚΕΘ 

Απολύµανση ROBOT 1 75.000 
3. Φορητός αναπνευστήρας 1 6.000 
4.  

ΚΕΘ / Μον. Εµφραγµάτων 
Φορητά Monitors 2 8.000 

5. Απινιδωτές 18 90.000 
6. Καρδιογράφοι 20 50.000 

     
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 

7. 
ΝΠΧ Β΄ ΦΑΣΗΣ 

Αναισθ/κά Τύπου Α PLUS 2 120.000 
8. Αναισθ/κά Τύπου Α 4 160.000 
9. ΚΡΧ / ΝΠΧ Β΄ΑΙΘΟΥΣΑ Σύστηµα Διεγχειριτικής Ροής 1 85.000 

10. Ν/Χ Χειρουργικό Μικροσκόπιο 1 400.000 
11. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Συγκρότηµα Λιθοτριψίας 1 500.000 
12. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ / 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
Σύστηµα Ταυτοποίησης Μικροβίων 
µε Ιονισµό 

1 220.000 

13 NΠΧ-ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ- 
ΑΚΑ/ΝΧ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ και σταθερός 
νοσηλευτικός εξοπλισµός 

6+ 420.000 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ 
14. 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό 1 300.000 

15. Φορητό Ακτινογραφικό Ψηφ/κό 1 75.000 
16 ΝΠΧ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Φορητό Ακτινοσκοπικό 2 200.000 
17.  

 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

Φορητό Ακτινολογικό 4 200.000 
18. Ψηφιακό Ακτινολογικό 3 360.000 
19. Οστική Πυκνότητα 1 60.000 
20. Υπερηχοτοµογράφοι 4 640.000 
21. Ορθοπαντογράφος 1 35.000 
22. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Καρδιο-Υπερηχοτοµογράφος 1 150.000 
23. ΚΕΘ Καρδιο-Υπερηχοτοµογράφος 1 140.000 
     

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 
24.  

 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ 

Πλήρες Σύστηµα Ενδοσκοπικής 
Υπερηχοτοµογραφίας Πεπτικού 

1 250.000 

25. Πλήρες Σύστηµα Βιντεοενδοσκό- 
πησης Άνω και Κάτω Πεπτικού 

2 220.000 

26. Σύστηµα Δικάναλου Βιντεο- 
Γαστροσκόπιου 

1 35.000 

27. ΚΕΘ Ενδοβροχικός Υπέρηχος 1 150.000 
     

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 
28. ΜΕΘ 2  

Κλίνες 
19 285.000 

29. ΜΑΦ 20 300.000 
30. Μον. Εµφραγµάτων 14 210.000 
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31. ΑΚΑ /ΝΧ  18 180.000 
32. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
 800 2.400.000 

 

Παρακαλούµε για τον έλεγχο και την έγκρισή σας. 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ 

 
 
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 
διεξάγεται συζήτηση µεταξύ των µελών του, κατά την οποία το µέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου κ. Π. Καλαράς επισηµαίνει ότι ο ανωτέρω 
υποβληθείς πίνακας από το Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας έχει 
διαφοροποιήσεις από τον υποβληθέντα στο ΄ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ», µε την αριθµ. 1 απόφαση της 196ης Συνεδρίας Δ.Σ. της 24-5- 
2018, άποψη µε την οποία συµφωνεί ο Αναπληρωτής Διοικητής και 
Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ο οποίος εκλήθη 
από το Διοικητικό Συµβούλιο να αναπτύξει το θέµα και να απαντήσει σε 
διευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών αναφέρει ότι σε συνέχεια σχετικής 
εντολής για την αιτιολόγηση , σε συνεργασία µε τους χρήστες, των ειδών των 
ποσοτήτων αυτών και των Τεχνικών Προδιαγραφών και µε δεδοµένo την 
καταγραφή του εξοπλισµού, τα αιτήµατα των Τµηµάτων, την έλλειψη 
στοιχείων σε ότι αφορά τους Λαπαροσκοπικούς Πύργους, εξοπλισµό 
χειρουργικών Αιθουσών και την µη ολοκλήρωση ακόµη της συνεργασίας µε 
την Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε ότι αφορά τις Κλίνες 
Νοσηλείας των Τµηµάτων λόγω Δηµόσιας Διαβούλευσης της πρότασης µας, 
επισηµαίνει ότι α) για τους Λαπαροσκοπικούς Πύργους δεν του έχουν δοθεί 
ακόµη και σήµερα στοιχεία από την Διοίκηση για τα είδη εργαλείων που θα 
χρησιµοποιούνται ώστε να κατατεθούν οι προτάσεις µας και Τεχνικές 
Προδιαγραφές β) για τον εξοπλισµό των χειρουργικών αιθουσών, δεν έχουν 
δοθεί επίσης στοιχεία και γ) για τις κλίνες νοσηλείας Τµηµάτων , σε συνέχεια 
των Τεχνικών Προδιαγραφών που µας διαβιβάστηκαν από τη Διοίκηση του 
Νοσοκοµείου και την άποψη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επί αυτών των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, αφού συνεκτιµήθηκαν οι δύο προσεγγίσεις και µε 
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δεδοµένο τις υψηλές απαιτήσεις του Νοσοκοµείου, Το Τµήµα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας κατέληξε σε µία πρόταση Τεχνικών Προδιαγραφών την οποία 
και ανήρτησε για Δηµόσια Διαβούλευση, η οποία και έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
Είµαστε στη διάθεση της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για 
συνεργασία για την διαµόρφωση του τελικού κειµένου των Τεχνικών 
Προδιαγραφών που θα διαβιβαστεί στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, 
συνεκτιµώντας το αποτέλεσµα της Δηµόσιας Διαβούλευσης. 
Ο Σύµβουλος κ. Ηλίας Σιώρας, τονίζει ότι ο προσδιορισµός του εξοπλισµού 
να γίνει σε συνεργασία Χρηστών και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, οι 
ποσότητες δε να είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου 
Η Διοικήτρια τονίζει την ανάγκη όπου δεν υπάρχουν κοινές προδιαγραφές 
χρηστών και Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας να συνταχθούν και να 
υπογραφούν από τα µέρη µε πλήρη αιτιολόγηση ειδών και ποσοτήτων 
Ο Αναπληρωτής Διοικητής υποβάλλει τον παρακάτω πίνακα 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού µε εκτιµούµενα κόστη και ποσότητες και 
αναφέρει ότι για όλα τα αιτούµενα µηχανήµατα είτε πρόκειται για 
αντικαταστάσεις ή νέες προσθήκες, υπάρχει το κατάλληλο επιστηµονικά 
καταρτισµένο και αριθµητικά επαρκές, ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό 
προσωπικού το οποίο έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη λειτουργία τους. 

 
 

1.ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
 

1 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ	ΚΛΙΝΕΣ	ΜΕΘ	ΒΑΡΕΩΣ 
 
 

19 

 
 

ΜΕΘ2 

 
 

266000 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΙΣΟΠΟΣΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ 

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

2 

 
 

ΚΛΙΝΕΣ	ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 
 

20 

 
 

ΜΑΦ 

 
 

280000 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΙΣΟΠΟΣΗ	
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

3 

 
 

ΚΛΙΝΕΣ	ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 
 

14 

 
 

Μ.ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 
 

196000 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΙΣΟΠΟΣΗ	
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

4 

ΜΟΝΙΤΟΡ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 

1 
 
 
 
ΜΕΘ2 

 
 
 

340000 

 
 
 
 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/	
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΛΕΟΝ	20 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ	ΑΠO: 
MONITOR	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
23 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΣΤΑΘΜΟ 4 ΕΤΩΝ 
 
 

5 

 
 

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΣ	ΥΠΕΡΗΧΟΣ 

 
 

1 

 
 

ΜΕΘ1 

 
 

150000 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ	ΓΙΑ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
ΑΝΑΓΚΩΝ	ΜΕΘ1 

 
 

6 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 
 
 

1 

 
 

ΜΕΘ1 

 
 

140000 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΙΣΟΠΟΣΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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7 

 
 

ΦΟΡΗΤΟΣ	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΥΠΟΥ	Α 

 
 

1 

 
 

ΚΕΘ 

 
 

6000 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ	ΓΙΑ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
ΑΝΑΓΚΩΝ	ΚΕΘ 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
MONITOR	ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
ΚΕΘ&ΜΟΝΑΔΑ	
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

8000 

 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	ΓΙΑ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
ΑΝΑΓΚΩΝ	ΚΕΘ&ΜΟΝΑΔΑΣ	
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

2.ΤΕΠ-ΤΕΙ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
1 

ΣΤΑΘΕΡΑ	MONITOR	ΓΙΑ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
ΛΟΓΩ	ΒΛΑΒΩΝ 

 
3 

 
ΤΕΠ-ΝΟΣ.ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
30000 

ΕΦΕΔΡΙΚΑ	ΓΙΑ	ΧΡΗΣΗ	ΣΕ	
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΒΛΑΒΩΝ 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
MONITOR	ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
ΤΕΠ-ΝΟΣ.ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 

72000 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
ΠΑΛΑΙΩΝ	ΓΙΑ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
ΤΕΠ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ	
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
ΦΟΡΗΤΟΙ	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ	ΤΥΠΟΥ	Α 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
ΤΕΠ-ΝΟΣ.ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 

150000 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
ΠΑΛΑΙΩΝ	ΓΙΑ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
ΤΕΠ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ	
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

4 

 
 
 
ΔΙΦΑΣΙΚΟI	ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ	ΜΕ	ΜΟΝΙΤΟΡ	
ΤΥΠΟΥ	Α 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
ΤΕΠ-ΤΕΙ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

 
 
 
 

150000 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
ΠΑΛΑΙΩΝ	ΓΙΑ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
ΤΕΠ-ΤΕΙ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΙ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
ΤΕΠ-ΤΕΙ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

 
 
 
 

75000 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
ΠΑΛΑΙΩΝ	ΓΙΑ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	
ΤΕΠ-ΤΕΙ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

3.ΝΕΑ	ΠΤΕΡΥΓΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	&	ΣΤΑΘΕΡΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
 
3	ΑΙΘΟΥΣΕΣ	
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ				&	
1	ΑΙΘΟΥΣΑ	ΑΝΑΝΗΨΗΣ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 

 
 
 
 
 

23000 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	&	ΣΤΑΘΕΡΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

5	ΝΕΕΣ	ΕΞ	
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ		3	
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 
 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ	
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 
 
 
 

185000 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ	ΣΕ	5	ΝΕΕΣ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ	
ΚΑΙ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	3	ΝΕΩΝ	

ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
 

3 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	
ΤΥΠΟΥ	Α	PLUS 

 
2 

 
ΧΕΙΡ.ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 
120000 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 
4 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	
ΤΥΠΟΥ	Α 

 
4 

 
ΧΕΙΡ.ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 
160000 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΝΠΧ 300000 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
 

6 

 

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
ΡΟΗΣ 

 
 

1 
ΝΠΧ-	
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	
ΑΙΘ. 

 
 

85000 

 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 

7 
ΣΥΣΤΗΜΑ	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ	
ΜΕ	ΙΟΝΙΣΜΟ	ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

 
1 

ΕΝΔΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ	
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

 
220000 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
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8 
 
ΡΟΜΠΟΤ	ΓΙΑ	ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

 
1 

ΕΝΔΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ	
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

 
75000 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 
9 

 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

 
1 

 
ΝΡΧ 

 
400000 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

4.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ	ΨΗΦΙΑΚΟΥ	
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ	ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 
 
 
 
 

300000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
ΦΟΡΗΤΟ	ΨΗΦΙΑΚΟ	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ	
ΣΥΣΤΗΜΑ	ΤΥΠΟΥ	Η 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 
 
 
 
 

75000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
ΦΟΡΗΤΟ	ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	C	
ARM 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ	
ΓΙΑ	ΧΡΗΣΗ	ΣΤΙΣ	ΝΕΕΣ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ	
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 
 
 
 
 
 

100000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
ΨΗΦΙΑΚΟ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 
 
 
 
 

180000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
ΨΗΦΙΑΚΟ	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 
 
 
 
 

360000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ	ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ	
ΓΕΝΙΚΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 
 
 
 
 

580000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ	ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ	
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ	DOPLER 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 
 
 
 
 
 

150000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

8 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ 1 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 500000 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
 

9 

 
 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ	ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 
 

1 

 
 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 

35000 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΤΟΣ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 

 

60



 
 
 
 

 
 

10 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΣΤΙΚΗΣ	
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 

1 

 
 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 

60000 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ	(ΑΝΩ	ΤΩΝ	15	
ΕΤΩΝ) 

5.ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 

1 

 
 
 
ΦΟΡΗΤΟ	ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	C	
ARM	ΜΕ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ	ERCP 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Α&Β	
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

 
 
 
 

100000 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

2 
ΠΛΗΡΕΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ	
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΠΕΠΤΙΚΟΥ	
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ	ΑΠΌ: 

 
 

1 

 
 
 

Α&Β	
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

 
 
 
 

250000 

 
 
 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ	
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ	ΥΠΕΡΗΧΟΥ 

 
1 

ΥΠΕΡΗΧΟ	ΒΙΝΤΕΟ	ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ	
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ	RADIAL	SCANNING	
360 

 
 

1 
 
 

3 

ΠΛΗΡΕΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ	
ΒΙΝΤΕΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ	ΑΝΩ	&	ΚΑΤΩ	
ΠΕΠΤΙΚΟΥ	ΥΨΗΛΗΣ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΠΡΩΙΜΗ	
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΕΠΙΠΕΔΩΝ	ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ	
ΣΤΟΝ	ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ	(2	ΠΥΡΓΟΙ) 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Α&Β	
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

 
 
 
 
 

220000 

 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

4 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΚΑΝΑΛΟΥ	
ΒΙΝΤΕΟΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	ΓΙΑ	
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Α&Β	
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

 
 
 
 

35000 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΒΛΑΒΕΣ/ΕΛΛΕΙΨΗ	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

6.ΜΟΝΑΔΑ	ΤΕΧΝΗΤΟΥ	ΝΕΦΡΟΥ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

1 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	ΤΕΧΝΗΤΟΥ	ΝΕΦΡΟΥ 
 

10 
 

ΜΤΝ 
 

150000 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

7.ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
1 

 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ	ΕΔΡΕΣ 

 
3 

 
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

 
45000 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

8.ΩΡΛ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
1 

 
ΕΔΡΕΣ	ΩΡΛ 

 
2 

 
ΩΡΛ 

 
30000 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

9.ΓΕΝΙΚΗ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
1 

ΠΛΗΡΕΣ	ΠΥΡΓΟΣ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ	
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 
2 

 
ΓΕΝΙΚΗ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 
160000 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

10.ΚΛΙΝΕΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
ΚΛΙΝΕΣ	ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	ΜΕ	ΣΤΡΩΜΑ	
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ	ΑΠΌ	
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	ΚΑΙ	ΚΑΘΙΣΜΑ 

 
 
 
 
 

800 

 
 
 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ	
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 

1600000 

 
 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ	
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
ΛΟΓΩ	ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

11.ΦΟΡΕΙΑ-ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ/ΧΩΡΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΚΟΣΤΟΥΣ	
ΑΓΟΡΑΣ 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
ΦΟΡΕΙΑ 

 
 
 
 

90 

 
 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ	
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 
 
 

90000 

 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΙ	ΧΡΗΣΗΣ	ΤΟΥΣ	
ΩΣ	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ	ΚΛΙΝΩΝ 

 
2 

 
ΦΟΡΕΙΑ	ΓΙΑ	ΥΠΕΡΒΑΡΟΥΣ 

 
10 

ΤΜΗΜΑΤΑ	
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
20000 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 
3 

 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

 
55 

ΤΜΗΜΑΤΑ	
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
27500 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΛΟΓΩ	
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
4 

 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	ΓΙΑ	ΥΠΕΡΒΑΡΟΥΣ 

 
5 

ΤΜΗΜΑΤΑ	
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
4000 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ	
ΚΟΣΤΟΣ	ΑΓΟΡΑΣ 

  
8502500 

 

 
 
 

Το  Διοικητικό Συµβούλιο 
µετά από διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των µελών του, 
οµόφωνα 

αποφασίζει – εγκρίνει : 
 
 
 

Την έγκριση του πίνακα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού µε εκτιµούµενα 

κόστη και ποσότητες, τον οποίο κατέθεσε ο Αναπληρωτής Διοικητής του 

Νοσοκοµείου και την διαβίβασή του στο ΄Ιδρυµα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ». 

 
 
 
 

Αθήνα,  20  Iουλίου 2018 
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Γεωργία Κανέλλου 
Γραµµατέας Δ.Σ. 

 
 

 Εσω τερ ική Διανοµή:  
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας 
Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας 
Υποδιεύθυνση  Διοικητικού 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού 
Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
Τµήµα Προµηθειών 
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Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ

Κ. Γαβρόγλου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Αν. Ξανθός Π. Πολάκης

Αριθµ. 241/29/2018

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινω-
φελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδο-
µών στον τοµέα της Υγείας»

Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου κυρώνεται
και έχει ισχύ νόµου η από 6.9.2018 Σύµβαση µεταξύ του
Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος»
και του Ελληνικού Δηµοσίου, για την ενίσχυση και ανα-
βάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας που υπε-
γράφη µεταξύ των ανωτέρω µερών για την υλοποίηση
δωρεάς του Ιδρύµατος.

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις και σύµφωνα µε το
επισπεύδον Υπουργείο, προκαλείται ενδεχόµενη δαπά-
νη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προ-
ϋπολογισµού των εποπτευόµενων φορέων, ως προς το
µέρος που αφορά το Ελληνικό Δηµόσιο και τις υποχρεώ-
σεις του, όπως αυτές ορίζονται στην εν λόγω Σύµβαση,
το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί σε επόµενη φάση,
µε ειδικότερες επιµέρους συµβάσεις που θα ρυθµίζουν
τους όρους υλοποίησης των έργων.

Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2018

Η Γενική Διευθύντρια  

Ιουλία  Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς
µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυ-
ση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγεί-
ας»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλείται ενδεχόµενη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των εποπτευ-
όµενων φορέων, ως προς το µέρος που αφορά το Ελλη-
νικό Δηµόσιο και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορί-
ζονται στην από 6.9.2018 Σύµβαση µεταξύ του Ιδρύµα-
τος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του
Ελληνικού Δηµοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθµιση
των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας.
Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας θα προσδιορι-

στεί σε επόµενη φάση, µε ειδικότερες επιµέρους συµβά-
σεις που θα ρυθµίζουν τους όρους υλοποίησης των έρ-
γων, θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των εποπτευ-
όµενων φορέων, κατά περίπτωση.

.

Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Αν. Ξανθός
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να αναβαθμιστεί 

και να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Η υλοποίηση των έργων, 

που αναλυτικά αναφέρονται στη Σύμβαση, θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στη 

λειτουργία των Νοσοκομείων της χώρας και συνολικά στην υγειονομική κάλυψη των 

πολιτών και τη δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων και την υλοποίηση των έργων η αναβάθμιση του συστήματος υγείας θα 

προκύψει μέσω: 

 

 Α. του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του νέου κτιρίου Γενικού 

Νοσοκομείου Κομοτηνής. Το εν λόγω έργο θα επιφέρει εξαιρετικά θετικά 

αποτελέσματα αναφορικά με την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού της ευρύτερης 

περιοχής. Η ανέγερση του νέου κτιρίου, σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές, 

κατάλληλο να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης θα 

αποτελέσει τη βάση για την συνολική αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος 

δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. 

  

 Β. του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του Νοσοκομείου Παίδων 

Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή Νοσοκομείου Παίδων στην Θεσσαλονίκη κρίνεται 

απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 

αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο αυτό θα 

επιφέρει σημαντικά θετικές αλλαγές στην υπάρχουσα κατάσταση με τη δημιουργία 

Νοσοκομείου που αποκλειστικά θα καλύπτει τις ανάγκες υγειονομικής κάλυψης 

παίδων, αναβαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό το δημόσιο σύστημα υγείας, καλύπτοντας 

και εξυπηρετώντας τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης γεωγραφικής περιφέρειας. 

  

 Γ. του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού κτηρίου, το οποίο θα ανεγερθεί   

στην Αθήνα, στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτήρια «Οίκος Αδελφών» και 

«Αδελφών Νοσοκόμων» στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο 

Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», με σκοπό να λειτουργήσει 

ως έδρα του  Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. 

Με την κατασκευή του κτιρίου θα αναβαθμιστεί συνολικά το Γενικό Νοσοκομείο «Ο 

Ευαγγελισμός», αλλά και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. 

  

 Δ. της προμήθειας και εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού στην οργανική 

μονάδα Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική», όπως το Έργο αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της Σύμβασης. Ο ιατροτεχνολογικός 

αυτός εξοπλισμός, ο οποίος θα είναι εξελιγμένης τεχνολογίας, θα αποτελέσει τη βάση 

για τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο 

«Ο Ευαγγελισμός» και θα βελτιώσει τη συνολική λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα 

Νοσοκομεία της χώρας. Η ενίσχυση του εξοπλισμού του Νοσοκομείου κρίνεται 

αναγκαία για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 

  

 Ε. της προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και της συντήρησης υφιστάμενου με 

σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των 

αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται άκρως αναγκαίο και θα 

έχει θετικά αποτελέσματα στη συνολική λειτουργία του ΕΚΑΒ και κυρίως στην 
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αποτελεσματικότητα κάλυψης όλων των αναγκαίων περιστατικών. Η αναβάθμιση και 

η προμήθεια νέου εξοπλισμού αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ θα αποτελέσει τη βάση για 

τη συνολική αναβάθμιση της κάλυψης του πληθυσμού σε ολόκληρη την επικράτεια 

της χώρας. 

 

 Στ. της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET - 

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και της δημιουργίας μονάδων παραγωγής 

ραδιοφαρμάκων) σε  επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Το έργο 

αυτό θα συντελέσει στην συνολική αναβάθμιση του συστήματος υγείας, καθώς θα 

δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής ραδιοφαρμάκου, απαραίτητες και αναγκαίες για 

την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την πληρέστερη λειτουργία ενός 

εκσυγχρονισμένου δημόσιου συστήματος υγείας και ως εκ τούτου κρίνεται 

εξαιρετικά αναγκαίο. 

 

 Ζ. της χρηματοδότησης της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση 

του τραύματος. Η συνεχής εκπαίδευση και η ενημέρωση του προσωπικού του 

συστήματος υγείας κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση συνολικά του δημόσιου 

συστήματος υγείας και ειδικότερα αναφορικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 

και την αντιμετώπιση του τραύματος. 

   

 Πέραν των ανωτέρω έργων, η ενίσχυση έκαστου έργου με πρόσθετη δωρεά, 

διεπόμενη από τους όρους της παρούσας, θα κριθεί με βάση τις συνολικές 

αναγκαιότητες αναβάθμισης του δημόσιο συστήματος υγείας. Οι προτεινόμενες 

ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς θα αποτελέσουν τομή για τη συνολική 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και την κάλυψη αναγκών 

του πληθυσμού. 
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