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                                                                          ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 07-07-2021 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΟΗΚΖΖ 1
ε
Τ.Πε. ΑΣΣΗΚΖ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»  

Σαρ. Γ/λζε: Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ – Γνπδή  

Τπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Τπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνχ  

Σκήκα       : Πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθ.    : Μαξία Εαθεηξνπνχινπ, Ησάλλα Κίηζηνπ 

 

Σει.           : 213 2013147, 213 2013152 

Fax            : 213 2013118 

e-mail       : m.zafeiropoulou@paidon-agiasofia.gr,    

                   i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr 

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 28 

 

ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΥΡΖΣΔΤΖ (ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΠΑΛΑΗΟΤ 

ΑΡΥΔΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ) 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Π.Γ. 768/1980 (ΦΔΚ Α΄ 186/18-08-1980) «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 

1.2 ηνπ Π.Γ. 87/1981 (ΦΔΚ Α΄ 27/03-02-1981) «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ΝΠΓΓ». 

1.3 ηνπ Π.Γ. 1258/1981 (ΦΔΚ Α΄ 309/18-10-1981) «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ 

ησλ Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ησλ Ηδξπκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ησλ 

ζρνιψλ εθπαηδεχζεσο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ν.Π.Γ.Γ.), αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ». 

1.4 ηνπ Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ Α΄ 50 /10-04-1997) «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα». 

1.5 ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45/09-03-1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

1.6 ηνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄248/07-11-2000) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ 

Αξίαρ»   

1.7 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  
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1.8 ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 3845/17-10-2005 Οδεγία 1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

1.9 ηνπ Ν. 3418/2005 (ΦΔΚ Α΄ 287/28-11-2005) «Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο» θαη 

εηδηθφηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 πεξί ηεο «Σήξεζεο Ηαηξηθνχ Αξρείνπ». 

1.10 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ Ν.Π. 

επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤ& ΚΑ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

1.11 ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄112/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1.12 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Γεκνζηνλνκηθή 

Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

1.13  ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄204/15-09-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο 

θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.14  ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α΄ 24/13-02-2012) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο- Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99 ΔΚ - Πιαίζην παξαγσγήο θαη 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ- Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ - Ρχζκηζε ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

1.15 ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 146163 Τ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 1537/08-05-2012 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε 

Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ». 

1.16 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - 

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

1.17 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

1.18 ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Δ.) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 27εο  Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ – 

GDPR). 

1.19 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

1.20 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ 

θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη 

εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-

2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

1.21 ηνπ Ν.4542/2018 (ΦΔΚ Α΄ 95/01-06-2018) «Κχξσζε ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, 

ελεξγψληαο κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ ηεο γηα ηελ Δπξψπε, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πκθσλίαο Τπνδνρήο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ελεξγψληαο κέζσ ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ ηεο γηα ηελ Δπξψπε, γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Γξαθείνπ 

Τπνζηήξημεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηνλ Έιεγρν ησλ κε Μεηαδηδφκελσλ Αζζελεηψλ 

ζηελ Αζήλα, Διιάδα θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

javascript:open_links('550826,424498')
javascript:open_links('697208,670995')
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1.22 ηνπ άξζξνπ 371 πεξί ηεο «Παξαβίαζεο Δπαγγεικαηηθήο Δρεκχζεηαο» ηνπ Ν. 

4619/11-06-2019 (ΦΔΚ Α΄ 95/11-06-2019) «Κχξσζε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα». 

1.23 ηνπ Ν. 4624/29.08.2019 (ΦΔΚ 137/Α΄/ 29.08.2019) «Απσή Πποζηαζίαρ Δεδομένυν 

Πποζυπικού Χαπακηήπα, μέηπα εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού (Ε.Ε.) 2016/679 ηος 

Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 27
ηρ 

Αππιλίος 2016 για ηην 

πποζηαζία ηυν θςζικών πποζώπυν ένανηι ηηρ επεξεπγαζίαρ δεδομένυν πποζυπικού 

σαπακηήπα και ενζυμάηυζη ζηην εθνική νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (Ε.Ε.) 2016/680 ηος 

Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 27
ηρ

 Αππιλίος 2018 και άλλερ 

διαηάξειρ» 

1.24 ηνπ Ν.4700/2020 (ΦΔΚ Α΄ 127/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίαρ για ηο 

Ελεγκηικό Σςνέδπιο, ολοκληπυμένο νομοθεηικό πλαίζιο για ηον πποζςμβαηικό έλεγσο, 

ηποποποιήζειρ ζηον Κώδικα Νόμυν για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο, διαηάξειρ για ηην 

αποηελεζμαηική απονομή ηηρ δικαιοζύνηρ και άλλερ διαηάξειρ» 

1.25 ηνπ N.4782/2021( ΦΔΚ Α΄36/09-03-2021) « Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και 

αναμόπθυζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, ειδικόηεπερ 

πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ 

για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία.» 

1.26 ηνπ Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ Α΄ 34/23-03-2015) «Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην 

ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία» 

1.27 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ». 

 

2 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

3 Σελ ππ’ αξηζκ. 18/16/14-06-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη ε δηελέξγεηα ηνπ πιεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αρξήζηεπζεο 

(εκπηζηεπηηθή θαηαζηξνθή παιαηνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ). 

 

ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»  

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

Πιεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αρξήζηεπζεο 

(εκπηζηεπηηθή θαηαζηξνθή παιαηνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ), κε ηηκή εθθίλεζεο γηα ηνπο Φαθέινπο Αζζελψλ (Καζαξφ Υαξηί): 0,02 €/kg, 

γηα ηα Παιαηά αθηηλνγξαθηθά θηικ: 0,86 €/kg θαη γηα ηα Φηικο Αμνληθνχ/Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ: 0,84 €/kg. 
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1.  ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» 

https://diavgeia.gov.gr. θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : http://www.paidon-

agiasofia.gr. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ ζην ΚΖΜΓΖ 

http://www.eprocurement.gov.gr ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξνχζα 

δηαθήξπμε καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο) ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ : 

http://www.paidon-agiasofia.gr. 

 

2.ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΩΝ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

20-07-2021 

 

Σξίηε 

 

11:00 π.κ 

 

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα δειαδή κέρξη 19-07-

2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κ.κ.  

 

 

3. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ : 

 

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε : 

α) ζε Κξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο 

β) ζε Κξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

                                    

    

 4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Α. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.paidon-agiasofia.gr/
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1. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ                        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

2.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ                                                       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4.ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5.ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ                                                                              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

6.ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ                                                                  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

7.ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ                                                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

8.ΔΝΣΤΠΟ  EEE                                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

 

 

Β. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν 6 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ην Ννζνθνκείν, ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

 

Γ.  Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 

 

 

 ΤΝΣΑΚΣΖ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΖ  

 

 

  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΑΡΗΑ 

ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΑΡΗΑ 

ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΦΧΣΟΤΛΑ 

ΝΣΗΝΑΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ    

 

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αρξήζηεπζεο 

(εκπηζηεπηηθή θαηαζηξνθή παιαηνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ 

θαθέισλ αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ) κε πιεηνδνζία. 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 92512100-4 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

URL ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΖ 

www.paidon-agiasofia.gr 

ΑΦΜ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΖ 

999332770 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΤΜΒΑΖ 

Δλελήληα (90) εκέξεο 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paidon-agiasofia.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΧΡΗΣΕΤΗ (ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ) 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΡΧΕΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 

τθν Ακινα ςιμερα τθν 23/04/2021 ςτο Γ.Ν. Παίδων « Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» ςυνιλκε θ επιτροπι 

ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν 

αχριςτευςθσ (εμπιςτευτικι καταςτροφι) παλαιοφ αρχειακοφ υλικοφ φακζλων αςκενϊν 

Νοςοκομείου (χαρτί & ακτινογραφικϊν φιλμ) που ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

24/8/09-04-2021 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 

Η Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.768/1980 «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων Νομικϊν 

Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ 186/τ.Α’/18-08-1980), 

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.87/1981 «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων δθμοςίων 

υπθρεςιϊν και Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ27/τ.Α’/03-02-1981), 

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.1258/1981 «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των 

νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων κοινωνικισ πρόνοιασ και των ςχολϊν 

εκπαιδεφςεωσ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ (Ν.Π.Δ.Δ.), αρμοδιότθτασ Τπουργείου 

Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν» (ΦΕΚ 309/τ.Α’/16-10-1981), 

4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.480/1985 «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων δθμοςίων 

υπθρεςιϊν (ΦΕΚ 173/τ.Α’/14-10-1985), 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 99, παρ.4 του Π.Δ.28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για 

τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Αϋ/23-03-2015), 

6. Σισ διατάξεισ του Ν.2472/1997 «Προςταςία Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα», 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14, παρ.4 του Ν.3418/2005 «Σιρθςθ ιατρικοφ αρχείου» 

(ΦΕΚ287/τ.Α’/28-11-2005), 

8. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτζσ 

ιςχφουν μετά από τισ μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016), 

9. Σισ διατάξεισ του Ν.4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν Εκνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και 

άλλεσ διατάξεισ « (ΦΕΚ 137/τ.Αϋ/29-08-2019), 
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10. Η Οδθγία Αρ.1/2005 τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 

(ΑΠΔΠΧ), 

11. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 

κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν (Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων-

GDPR), 

12. Η ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22391/23-10-2001 Εγκφκλιοσ του Τπουργείου Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ,  

13. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/18460/15-09-2011 Εγκφκλιοσ του Τπουργείου Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ  (ΑΔΑ: 4Α8ΚΧ – ΒΤΡ), 

14. Η ΔΙΑΠΙΠΤΔ/ΣΠΕΑΔ/Φ.3/οικ.36705/25-11-2015 Εγκφκλιοσ του Τπουργείου 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (ΑΔΑ 6ΘΩΛ465ΦΘΕ-Ρ02). 

Προζβθ ςτθν ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ωσ εξισ: 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Με τθν παροφςα τεχνικι περιγραφι προβλζπεται ο τρόποσ αςφαλοφσ παραλαβισ, 

μεταφοράσ, καταςτροφισ και ανακφκλωςθσ του αρχειακοφ υλικοφ που φυλάςςεται ςτο 

αρχείο του Νοςοκομείου και διακρίνεται ςε: 

 Φάκελοι αςκενϊν (Κακαρό  χαρτί), 

 Παλαιά ακτινογραφικά φιλμ, 

 Φιλμσ Αξονικοφ/Μαγνθτικοφ Σομογράφου, 

 

Σο αρχειακό αυτό υλικό προκφπτει από τθ λειτουργία του Γραφείου Κίνθςθσ και λοιπϊν 

υπθρεςιϊν και εξυπθρετεί ανάγκεσ τεκμθρίωςθσ, διαχείριςθσ, κλπ του Νοςοκομείου και 

ςε αυτό αποτυπϊνεται θ διοικθτικι του ςυνζχεια. 

Η ςωςτι τιρθςθ και θ χριςθ των αρχείων ζχει πρωτεφοντα ρόλο ςτθν αποτελεςματικι και 

αποδοτικι λειτουργία των Νοςοκομειακϊν Μονάδων, αφοφ διευκολφνει τθν κακθμερινι 

εργαςία των υπαλλιλων και τον εντοπιςμό των εγγράφων και εξαςφαλίηει τθν ταχφτερθ 

εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και τθν διαςφάλιςθ από τθν αλλοίωςθ και τουσ δυνθτικοφσ 

κινδφνουσ καταςτροφισ. 

 

«ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ – ΑΧΡΗΣΕΤΗ- ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ» 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Η Ανακφκλωςθ – Αχριςτευςθ-Εμπιςτευτικι Καταςτροφι Παλαιοφ Αρχείου, υλοποιείται 

από τον Πλειοδότθ, αποδίδοντασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, χρθματικό ανταποδοτικό 

όφελοσ, ςφμφωνα με τθν προκρινόμενθ Οικονομικι Προςφορά, με τθν εξισ διαδικαςία: 
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1. υςκευαςία/Παραλαβή 

 

Α. Ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυςκευάηει κατάλλθλα τα Ιατρικά και λοιπά αρχεία, με γνϊμονα 

τθν αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων που περιζχουν, για τθν αςφαλι μεταφορά 

τουσ.  

 

Β. Η παραλαβι και φόρτωςθ των υλικϊν κα γίνεται με προςωπικό του αναδόχου υπό τθν 

επίβλεψθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ  του Νοςοκομείου, εντόσ πρωινοφ ωραρίου κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι).  

 

Γ. Η παραλαβι των υλικϊν προσ επεξεργαςία, πρζπει να γίνεται από όλεσ τισ τοποκεςίεσ -

εγκαταςτάςεισ όπου το Νοςοκομείο φυλάςςει Ιατρικό Αρχείο. Ζξοδα ηυγίςεωσ και 

ςυςκευαςίασ βαραίνουν τον ανάδοχο. 

 

 

2. Μεταφορά 

 

Α. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι μεταφορά των αρχείων (ιατρικϊν και 

λοιπϊν) ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ.  

 

Β. Κάκε αρχείο που κα παραλαμβάνει ο ανάδοχοσ κα ςυνοδεφεται από Δελτίο Παραλαβισ 

του αναδόχου, όπου κα αναγράφονται τα τεμάχια ι το βάροσ του αρχείου. 

 

Γ. Εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Νοςοκομείου κα είναι παρϊν ςε κάκε μζτρθςθ 

τεμαχίων ι ηφγιςθ βάρουσ. Δφναται ςτισ περιπτϊςεισ που το αρχείο δεν ζχει κάποιο 

χρθματικό αντίτιμο για το Νοςοκομείο, ο ανάδοχοσ να ηυγίηει τα υλικά ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του και να ςτζλνει ςφραγιςμζνο ηυγολόγιο ςτο Νοςοκομείο. 

 

Δ. Ο ανάδοχοσ πρζπει να δφναται να παραλάβει όλα τα υλικά, ςε οποιαδιποτε ποςότθτα.  

 

Ε. Ο χρόνοσ παραλαβισ για οποιαδιποτε υλικό δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τισ δζκα πζντε  

(15) εργάςιμεσ θμζρεσ εκτόσ και εάν υπάρξει κάποια διαφορετικι ςυμφωνία. 

 

3. Αποθήκευςη  

 

Α. Κάκε υλικό που κα παραλαμβάνει ο ανάδοχοσ και περιζχει προςωπικά δεδομζνα κα 

πρζπει να φυλάςςεται κατά τθν επεξεργαςία του (π.χ. διαλογι) μζχρι και τθν καταςτροφι 

του (π.χ. τεμαχιςμόσ) ςε εςωτερικό χϊρο, ο οποίοσ να κλειδϊνει και να καλφπτεται από 

μζτρα αςφαλείασ (ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ-κάμερεσ, ςφςτθμα ςυναγερμοφ). 

 

Β. Σο Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα ελζγχου των εγκαταςτάςεων του αναδόχου, ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί ότι πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ.  
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4. Επεξεργαςία 

 

Α. ε όλα τα υλικά πρζπει πρϊτα να ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

 Παραλαβι των υλικϊν, 

 Καταςτροφι των προςωπικϊν δεδομζνων, 

 Ανακφκλωςθ 

Β. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ  για το προςωπικό που χρθςιμοποιεί κατά τθ διαδικαςία 

καταςτροφισ.  

Γ. Η καταςτροφι των υλικϊν κα γίνεται ςε διάφορα επίπεδα αςφαλείασ, ανάλογα με τθν 

φφςθ του υλικοφ και ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο DIN66399. Σο Νοςοκομείο διατθρεί 

το δικαίωμα ελζγχου του αποτελζςματοσ μετά τθν διαδικαςία καταςτροφισ και ςε ότι 

αυτι αντιςτοιχεί ςτο ςυμφωνθκζν επίπεδο αςφαλείασ (π.χ. ζγγραφα ςε επίπεδο Ρ-3). 

 

5. Πρωτόκολλο/Πιςτοποιητικό Καταςτροφήσ 

 

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία καταςτροφισ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει και να 

ςτείλει ςτο Νοςοκομείο το «Πρωτόκολλο/Πιςτοποιθτικό  Καταςτροφισ» ςφμφωνα με το 

Τπόδειγμα που υπάρχει ςτθν Οδθγία 1/2005 τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων 

Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

 

6. Ζλεγχοσ 

 

Σο Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα παρουςίασ εξουςιοδοτθμζνου υπαλλιλου του ι επιτροπισ 

ι γενικοφ ελζγχου των εγκαταςτάςεων, με ι χωρίσ προειδοποίθςθ, κακϋ όλθ τθ διάρκεια 

επεξεργαςίασ των υλικϊν (Αχριςτευςθσ - Καταςτροφισ). τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ 

δεν τθρεί τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν 

χωρίσ χρζωςθ επιςτροφι των υλικϊν ςτο Νοςοκομείο. 

 

7. Βιντεοςκόπηςη 

 

φμφωνα με το Ν.2472/ΦΕΚ 50Α/10-04-1997 «Προςταςία του ατόμου από τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει τθ 

δυνατότθτα βιντεοςκόπθςθσ τθσ διαδικαςίασ εμπιςτευτικισ καταςτροφισ των υλικϊν και 

αποςτολισ του καταγραφζντοσ υλικοφ ςτο Νοςοκομείο. Σο Νοςοκομείο ςτοχεφοντασ ςτθν 

διαςφάλιςθ του ιατρικοφ απορριτου ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει τθν καταγραφι τθσ 

διαδικαςίασ τουλάχιςτον μία μζρα πριν τθ διαδικαςία καταςτροφισ. 

 

8. Σηλεματική 

 

Απαραίτθτα να υπάρχει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν μεταφορά τουσ. 
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9. Ανακφκλωςη 

 

Α. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει εξ ολοκλιρου τθν ευκφνθ μετά τθ διαδικαςία 

καταςτροφισ, να οδθγιςει τα υλικά προσ ανακφκλωςθ, είτε εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ (εάν 

είναι αδειοδοτθμζνθ) ι προσ άλλεσ ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ ανακφκλωςθσ. 

 

Β. Σο Νοςοκομείο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει από τον ανάδοχο να του παρζχει 

όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, για το που καταλιγουν τα υλικά μετά τθν καταςτροφι 

τουσ. 

 

Ειδικζσ  Προδιαγραφζσ ανάλογα με το είδοσ των υλικϊν 

 

ε ζντυπθ μορφι Ιατρικοί Φάκελοι ΑςκενϊνΙατρικά/Ακτινογραφικά Φιλμ. Σο 

αποκθκευμζνο αρχείο και οι φάκελοι των αςκενϊν περιζχουν ζγγραφα και ακτινογραφικά 

φιλμ. Η καταςτροφι των υλικϊν κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με το πρότυπο DIN66399 

ςε: 

 Ζντυπο Αρχείο επίπεδο Ρ-3, 

 Λοιπό Αρχειακό Τλικό επίπεδο Ρ-3, 

 Ακτινογραφικά φιλμ ςε επίπεδο F-1 

 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα παραλαβισ όλων των ειδϊν ακτινογραφικϊν 

φιλμ όπωσ παλιζσ κλαςςικζσ ακτινογραφίεσ Αξονικοφ-Μαγνθτικοφ Σομογράφου. 

 

Κάδοι Εμπιςτευτικήσ Καταςτροφήσ 

 

Απαραίτθτθ θ δυνατότθτα δωρεάν τοποκζτθςθσ Κάδου υλλογισ για Εμπιςτευτικά 

Δεδομζνα του ακτινολογικοφ τμιματοσ (φιλμσ)  άνευ χρζωςθσ και δωρεάν παραχϊρθςθσ 

για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε κζματα Προςταςίασ Προςωπικϊν 

Δεδομζνων Ιατρικοφ Απορριτου. 

 

Οι κωδικοί ΕΚΑ (Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων) κα πρζπει να καταχωρθκοφν ςτο 

Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων του Τπουργείου για τθν Ετιςια Απολογιςτικι Ζκκεςθ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

 

Ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρζπει να διαθζτει: 

 

1) Άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων.  

Η άδεια κα πρζπει να περιλαμβάνει τουσ κωδικοφσ ΕΚΑ (Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ 

Αποβλιτων): 

 20 01 01: Χαρτιά και χαρτόνια, 

 09 01 07: Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιζχει άργυρο ι ενϊςεισ αργφρου. 
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2) Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ/αξιοποίθςθσ, ςτθν 

οποία κα αναφζρεται ρθτά ότι δραςτθριοποιείται ςτθν Εμπιςτευτικι Καταςτροφι 

Προςωπικϊν Δεδομζνων/Αρχείου περιλαμβάνοντασ και τουσ άνωκεν Κωδικοφσ ΕΚΑ , 

3) Άδεια Λειτουργίασ τθσ Εγκατάςταςθσ Καταςτροφισ και Ανακφκλωςθσ, 

4) Καταχϊρθςθ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (ΗΜΑ) από 01-01-2017 (ΦΕΚ 

2992/τ.Β’/2016, ΚΤΑ για τθν Οργάνωςθ και Λειτουργία του ΗΜΑ), 

5) Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τθν 

Εμπιςτευτικι Καταςτροφι Προςωπικϊν Δεδομζνων, 

6) Πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015για τθ Διαχείριςθ του Περιβάλλοντοσ, 

7) Πιςτοποιθτικό ISO 27001:2013 για τθ Διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ των Πλθροφοριϊν, 

8) Σθ δυνατότθτα απόδειξθσ μζςω τεκμθρίωςθσ τθσ εμπειρίασ του ςε ζργα Διαχείριςθσ 

Αρχειακοφ Τλικοφ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ο δηαγσληζκφο είλαη πιεηνδνηηθφο. Πιεηνδφηεο ζα αλαθεξπρζεί ν ζπκκεηέρσλ πνπ ζα 

πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πξνο αρξήζηεπζε (εκπηζηεπηηθή 

θαηαζηξνθή παιαηνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ). Ζ 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε 

ηνπ φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο –ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε 

ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή- ν αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε θιήξσζε. Ζ θιήξσζε ζα γίλεη ελψπηνλ 

ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ ππνβνιή κίαο κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη 

αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ 

πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξφζθιεζεο. Ζ θαηαθχξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν έρεη ην 

δηθαίσκα λα αθπξψζεη ή λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ νη ηηκέο πνπ 

επηηεχρζεθαλ είλαη αζχκθνξεο γηα ηελ ππεξεζία, ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. Σν αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά 

πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

105 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

1.    ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο [πξσηφηππν & αληίγξαθν], ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & αληίγξαθν] θαη ρσξηζηφο 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο [πξσηφηππν & αληίγξαθν]. 

          Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζε απηέο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά  εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961,πνπ θπξψζεθε κε 

ηνλ λ. 1497/1984 (Α’ 188). Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
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ζπληαρζεί ην έγγξαθν. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 53 κπνξεί λα νξίδεηαη 

φηη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζή ηνπο, 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή. 

          ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη 

ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 

2690/1999 (Α’ 45) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ 

έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

1.2.  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.2.1.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

1.2.2. H ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαη` αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Μεηά απφ ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ ρξνληθνχ 

νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, 

φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ 

νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπλερίδεηαη κε φζνπο 

παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 Αλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο 

 1.3. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

        Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα 

αθφινπζα:  

Πξνο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΩΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε    : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ.              : 11527 

Τπεξεζία       : Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Σειέθσλν      : 213 2013 152 

 

 ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ [αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : επσλπκία 

θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, 

θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, 

fax, e-mail)] Γηα ηνλ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ: (ΣΗΣΛΟ)   

Αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο:                                              
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Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ : 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο       

πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

1.4. Μέζα ζηνλ θπξίσο  θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1.4.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» . 

1.4.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) ηνπνζεηνχληαη 

ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

1.4.3. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο (Πξσηφηππα-Αληίγξαθα) 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε 

ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

1.4.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 

θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.4.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο 

ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε 

αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, επηζπκεηφ είλαη ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ 

επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ 

αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 

16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35, θ.ν.θ.)  

 1.4.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν - Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

έγγξαθα,θαζψο θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 

απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014 - Με 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

1.5. Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα : 

1.5.1. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

1.5.2. Πεξηερφκελν επί κέξνπο θαθέισλ :      

          Α. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο (Άξζξν 93 Ν.4412/2016). Ο μερσξηζηφο 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηέρεη ηα εμήο:  

1. Tν Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ζ΄ ηεο παξνχζεο.  
2. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ε΄.  

         3.  Αλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο  

         Β. Σερληθή πξνζθνξά. Ο θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη:  

          ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.).  
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Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο, 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία. Οη ζπκκεηέρνληεο 

νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηα αλσηέξσ, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (εληφο ηνπ 

Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο), θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζαλ θαη 

ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλσηέξσ εκπεηξία. Ο θαηάινγνο έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ 

εμήο κνξθή:  

 

Α/Α ΠΔΛΑΣ

Ζ 

ΤΝΣΟΜ

Ζ 

ΠΔΡΗΓΡΑ

ΦΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗ

ΜΟ 

ΠΑΡΟΤ

Α ΦΑΖ  

 

      

 

Όπνπ ζηελ ζηήιε «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ» ζπκπιεξψλεηαη: νινθιεξσκέλν επηηπρψο / ζε 

εμέιημε. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ ηεθκεξηψλεηαη κε αληίγξαθα 

ησλ αληίζηνηρσλ βεβαηψζεσλ/πηζηνπνηεηηθψλ/πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ησλ 

αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ. Γηα λα παξαιάβεη ην αξρείν θαθέισλ αζζελψλ θάζε 

ζπκκεηέρνληαο ζα πξέπεη λα:  

- Δίλαη θαηαρσξεκέλνο ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΖΜΑ) γηα ηνπο 

θσδηθνχο ΔΚΑ 09 01 07 (θσηνγξαθηθφ θηικ θαη ραξηί πνπ πεξηέρνπλ άξγπξν ή 

ελψζεηο αξγχξνπ), 20 01 01 (ραξηηά θαη ραξηφληα).  

- Έρεη άδεηα πιινγήο & Μεηαθνξάο Με Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ γηα ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο θσδηθνχο.  

- Έρεη έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ (DIN66399) θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ απηψλ γηα ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο θσδηθνχο.  

- Έρεη ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηε δηαδηθαζία εκπηζηεπηηθήο θαηαζηξνθήο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ISO 9001), ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ISO 14001) θαη ηελ αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο (ISO 

27001). 

 

         Γ. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (Άξζξν 95 Ν.4412/2016). Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά» ζα πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ππνγεγξακκέλν θαη 

ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

          Όιεο νη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξψ. Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο 

αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα 

θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 

παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.5.3. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα 

έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ 

ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ 

έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
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απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.5.4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.5.5. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην 

φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηψλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, 

κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο 

παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. 

1.5.6. Δάλ απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζία, ε δε ζρεηηθή απόδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά. 

1.5.7. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζην ηκήκα Γξακκαηείαο 

(Πξσηφθνιιν) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

1.5.8. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

1.5.9.Σν αξκφδην φξγαλν αξρίδεη ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα 

κφλν ζηα κέιε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν 

αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί παξάιεηςεο 

πξνζήθνπζαο πξνζθφκηζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

1.5.10. ηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.1.5.9  θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζε 

πξαθηηθφ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο.  

1.5.11.  ηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ εγθξίλεη ηα πξαθηηθά κε απφθαζή ηεο, 

πξνζθαιεί εγγξάθσο ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε, ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί 
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πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν. 

1.5.12 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016 ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηεο  έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Μεηά απφ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 

απηνχο κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

1.5.13. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηεο 

παξνχζεο. 

1.6. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε 

δήισζε (όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

δειώλεηαη όηη: 

1.6.1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

1.6.2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

1.6.3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

1.6.4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.6.5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

1.7. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

1.7.1. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο 

απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή. 

1.7.2. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

1.7.3 Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, 

δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη 

ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 

κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

1.7.4.Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
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2. ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (Άξζξν 

103 Ν.4412/2016) 

  

2.1. Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 

74), φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 3 ηεο παξνχζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαη 74 

ηνπ Ν.4412/2016, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, 

θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75 έσο 78 

ηνπ Ν.4412/2016.   

2.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα 

ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα, ή λα παξάζρεη 

δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε 

ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα 

αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

πξφζθιεζεο ηεο παξ.2.1. 

       Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη` εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

2.3  Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/2016 είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή 

φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016, 

πεξί εγγπήζεσλ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο είραλ νξηζηεί ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο 

πνπ απνξξίθζεθε. 

       Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

2.4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
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εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 2.5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο 

δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ 

Ν.4412/2016 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2.1 ηεο παξνχζεο θαη ην άξζξν 75 ηνπ 

Ν.4412/2016, πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο,  απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί ρξφλνπ 

ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο θαη νςηγελψλ κεηαβνιψλ,θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4412/2016, πεξί εγγπήζεσλ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, φπσο είραλ 

νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 

θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 75,  ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

2.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνύ από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρόλ 

ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2.2 ηεο παξνχζεο, 

θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξ. 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 

103 ηνπ Ν.4412/2016 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016. 

 2.7 Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

 

3. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ) (Άξζξν 80 

Ν.4412/2016)  

      

3.1 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ 

Ν.4412/2016: 

 

 α) γηα ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο ηνπ 

ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 
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ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

 β) γηα ηηο παξ. 2 θαη 4 πεξ. β` ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. 

 Αλ ην θξάηνο κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, ζηηο πεξ. α` θαη β` ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. 

β` ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο ή φηη 

ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, 

ζηηο πεξ. α` θαη β` ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. β` ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ 

απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81. 

γ)Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α`, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηνχληαη 

ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο 

γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ βεβαίσζε 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 

ηνλ λ. 1497/1984 (Α` 188). Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκνλ αξκφδην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

 

3.2 Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

 α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ παξ. 1 θαη ηελ πεξ. β` ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Ν.4412/2016 εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπο 
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 β) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 

εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξ. α` 

 γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί 

θξηηεξίσλ επηινγήο, ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε 

ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο 

έθδνζεο απηψλ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ηζρχνο θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηνπο. 

 δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπο θαη 

 ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 

4.    ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ (Άξζξν 105 Ν.4412/2016)  

 

4.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο εηζήγεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηεο  έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ Ν. 4412/2016, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηνπο 

νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο, φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 72, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

4.2. Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κε ελέξγεηεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί έλζηαζε. 

4.3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ 

έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο 

4.4. Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο,. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη 

ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ 

αλάδνρν.  

 4.5.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 

κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 
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θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.  

4.6  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

 

5.    ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

 

     -Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 

εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

     - Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

6.     ΔΝΣΑΔΗ (Άξζξν 127 Ν.4412/2016) 

 

6.1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή 

απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.» 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ,  

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

6.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 ηνπ Ν. 4412/2016 παξάγξαθνο 11. ηελ 

πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα 

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί 
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ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή 

κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

 

 

7.   ΔΓΓΤΖΔΗ (Άξζξν 72 Ν.4412/2016)  

 

7.1. Δγγχεζε πκκεηνρήο  

       Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο. (Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016). 

 

  7.2.  Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

       Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη «εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο», ζε πνζνζηφ επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ζε ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη κέρξη 

θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

       Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

       Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα κελ απαηηνχλ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα 

ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) επξψ. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαηηεί απφ ηνλ αλάδνρν λα 

θαηαζέζεη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ 

(4%) γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο. 

        Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

        Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή 

παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

       Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

7.3   Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

8. ΣΗΜΔ 

8.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. 

8.1.1. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

          Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. 
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          ΗΗ. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

          Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

8.2.  Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο 

μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.3.   Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 

δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. 

Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην 

ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

8.4.  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.     

8.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηεο. 

8.7. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 

ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

 

9. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ    

Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο. 

Σν αληάιιαγκα ζα θαηαβιεζεί ζην Ννζνθνκείν κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ην αληάιιαγκα εκπξφζεζκα ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζηηκν κέρξη ην δηπιάζην ηνπ νθεηιφκελνπ αληαιιάγκαηνο.  

Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιεθζεί ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

Απαγνξεχεηαη ε ζε νηνλδήπνηε ηξίην (θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν) ελερπξίαζε θαη 

εθρψξεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ , θαζψο 

θαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.  

Γίλεηαη εηδηθή κλεία φηη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα ηζρχνπλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Ο Αλάδνρνο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Αζελψλ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Δ΄ 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

A.ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηελ ππεξεζία θ.ι.π. απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

B.ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 

Με ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά, 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ 

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Σαρ. Γ/λζε : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ – Γνπδή 

 

ΤΜΒΑΖ  

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΥΡΖΣΔΤΖ (ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΑΡΥΔΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ) 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ #### 

ΓΑΠΑΝΖ    €  #------- #  ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

ΚΑ 0863 

ΑΓΑ: 65ΠΗ46906Δ-9ΓΠ 

Βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο α/α 826/2021 

 

ήκεξα ηελ ................... νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθ’ ελφο κελ ν θνο ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ, Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ “Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ”, 

νλνκαδφκελνο εθεμήο, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε “Φνξέαο”, αθ’ εηέξνπ δε ε εηαηξεία 

…………………………….…… πνπ εδξεχεη ………………… θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο 

απφ ηνλ/ ηελ ……………………………………………... 

βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. …………………………………………… πξαθηηθνχ, νλνκαδφκελνο-ε 

εθ’εμήο, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε “Αλάδνρνο”, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο:   

Με ηελ ππ’ αξηζ. 18/16/14-06-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη δηελέξγεηα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αρξήζηεπζεο (εκπηζηεπηηθή θαηαζηξνθή παιηνχ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 28 κε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζηηο 20-07-2021. 

Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ……………… Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

πλεπεία ηεο απφθαζεο απηήο, ν Φνξέαο αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν θαη ν ηειεπηαίνο 

αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αρξήζηεπζεο (εκπηζηεπηηθή θαηαζηξνθή παιηνχ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ), κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη 

ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.    
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ΑΡΘΡΟ 1 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αρξήζηεπζεο 

(εκπηζηεπηηθή θαηαζηξνθή παιηνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαθέισλ αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ), 

ζχκθσλα κε ηελ απφ ../../.. θαηαθπξσηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο 

κε αξηζκφ 28 Γηαθήξπμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Οη εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο παξνχζαο, ήηνη απφ xx-xx-2021 έσο xx-xx-2021. Σν αληάιιαγκα ζα θαηαβιεζεί ζην 

Ννζνθνκείν κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη Γειηίν Παξαιαβήο θαη Γηαθίλεζεο ζηελ 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηα δξνκνιφγηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, 

καδί κε ηα εθάζηνηε δπγνιφγηα βάζεη ηνπ φγθνπ πιήξσζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ πηζηνπνίεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. ην πξαθηηθφ ζα κλεκνλεχεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ΑΡΘΡΟ 1 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ζα δηαπηζηψζεη 

νπζηψδεηο ειιείςεηο ή παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ 

απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο θαη αηηηνινγεκέλα νη ζρεηηθέο 

παξαηεξήζεηο ηεο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ πηζηνπνηεί ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζαο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ δνζεί. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΤΡΧΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

Σν Ννζνθνκείν γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

κεηά  απφ γλσκνδφηεζε ηνπ  αξκνδίνπ νξγάλνπ ζα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο  

απφ ην Ν.4412/2016 , δειαδή ζχζηαζε, πξφζηηκν, θήξπμε εθπηψηνπ απφ φιε ηε ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν αλ δελ θάλεη 

γλσζηά εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία κέζα 

ζε έλα (1) δεθαπελζήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά ηα νπνία αθνινχζεζε αδπλακία 

γηα ηελ νιηθή ε κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα 

επηθαιεζζεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε 

γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κεηαθέξεη ηελ ελ ιφγσ 

ππνρξέσζε ζε φζνπο ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο θαη δηαζθαιίδεη φηη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη έρνπλ δεζκεπηεί εγγξάθσο κε 

ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην γεγνλφο απηφ ζα απνηειεί ζπνπδαίν 

ιφγν θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο θαη παξάιιεια ζα δίλεη ζην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ην δηθαίσκα 

λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο ζα 

έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη Καλνληζκνί θαη νη λφκνη ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο απηνί ηζρχνπλ, ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη απφ ην 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο θαη έρεη δεζκεχζεη ζρεηηθψο θαη ηνπο 
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ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιινλ πνπ ηπρφλ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ηα νπνία 

θαη ζα ηεξεί ζε θάζε πεξίπησζε εκπηζηεπηηθά θαη δελ ζα θνηλνπνηεί παξά κφλν φπσο ε 

λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη νξίδεη, ζα ηα δηαηεξεί δε γηα φζν απηφ απαηηείηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα φζν νξίδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Ωο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ 

ππ’αξηζ.:..................................εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

……………...................................................... € # ------ # πνπ ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νινθιεξσηηθή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α/2016) 

«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Γηα φζα ξεηά δελ αλαθέξζεθαλ έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α/2016) πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαζψο θαη νη λφκνη θαη νη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ Αζελψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ελερπξίαζε θαη 

εθρψξεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ θαζψο θαη 

ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα φκνηα πξσηφηππα, ζε απιά 

θχιια ράξηνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ηέζζεξα πξσηφηππα, ηα κελ ηξία παξακέλνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην δε πέκπην ην παίξλεη ν Αλάδνρνο ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ                            ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

        «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»                                                Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

         Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 





 31 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ε΄ 

 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε 

δήισζε (όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-3-

2014 (ΦΔΚ 74/Α26-3-2014), ηνπ Ν. 1599/1986 ζύκθσλα κε ηελ νπνία δειώλεηαη: 

 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ 

νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο 
απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 





 33 

 

 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

 

Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (L 

3), θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη 

ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. Ζ 

ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

79Α, πεξί ππνγξαθήο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο.. 

Γηαηίζεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, κέζσ  ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο  www.paidon-agiasofia.gr ζε δχν κνξθέο αξρείνπ: Αξρείν PDF  & Αξρείν XML 

(αλαξηάηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή κε ηε 

ρξήζε ηεο λέαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο  Promitheus 

ESPDint  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο 

(ΔΔΔ)). 

 

 

http://www.paidon-agiasofia.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
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