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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο: 

1.1. ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

1.2. ηνπ Ν. 4782/9-3-2021 (Φ.Γ.Κ.36/Α/9-3-2021): ’’Γθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία’’ 

1.3. ηελ κε αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΚ 16 Τ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

1.4. ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.7. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Γ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Γ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.8. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Γ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

1.9. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΓΚ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα". 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. Σελ κε αξ. 37/20-05-2021 (ζέκα 9ν), (ΑΔΑ: 6ΦΚΞ4690ΒΟ-ΘΔΦ) απφθαζε Δ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021 θαη πηζηψζεηο 2022 

2.2. ηελ κε αξ. 48/17-09-20202120 (ζέκα8
ν 

) απφθαζε Δ (ΑΔΑ:  Χ3ΒΥ4690ΒΟ-ΧΔΛ)ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί 

Δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ Γθπφλεζε ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ 
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ζπκκφξθσζε ησλ Λεηηνπξγηψλ θαη Δηαδηθαζηψλ ηνπ  Ννζνθνκείνπ  κε  βάζε  ηνλ  λέν  Καλνληζκφ  Γ/Γ 

2016/679 (GDPR)  γηα  ηα πξνζσπηθά  δεδνκέλα (CPV: 72322000-8). 

2.3. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 1651/27-09-2021 ζην Βηβιίν 

Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: Φ4ΜΞ4690ΒΟ-ΡΦ0. 

ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ Δηαγσληζκφ γηα ηελ Γθπφλεζε ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ Λεηηνπξγηψλ 

θαη Δηαδηθαζηψλ ηνπ  Ννζνθνκείνπ  κε  βάζε  ηνλ  λέν  Καλνληζκφ  Γ/Γ 2016/679 (GDPR)  γηα  ηα πξνζσπηθά  

δεδνκέλα(CPV: 72322000-8), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 9.000,00€ ζσμπ. ΦΠΑ 24%, γηα δχν (2) έηε (4.500,00€ ζπκπ. 

ΦΠΑ 24% θαη’ έηνο) θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

Σόπος - Υρόνος διενέργειας διαγωνιζμού: 

Σφπνο δηελέξγεηαο Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Ηκέξα Ώξα 

Γ. Ν. Άκθηζζαο 19-10-2021 Σξίηε 10:00π.κ. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 18-10-2021 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο». 

 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

 

______________ 

κ.α.α. 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΓΩΡΓΙΟ 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΔΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ............................................................................... πλνπηηθφο Πξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο 

ΓΡΓΟ .................................................................................................................. Η ΓΚΠΟΝΗΗ ΥΓΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ  

ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ ΜΓ  

ΒΑΗ ΣΟΝ ΝΓΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Γ/Γ 2016/679 (GDPR) ΓΙΑ ΣΑ  

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΔΓΔΟΜΓΝΑ 

ΚΑΓ  ................................................................................................................... 0429.01 

ΚΧΔΙΚΟ CPV ............................................................................................... 79212100-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ............................................................ 9.000,00€ ζσμπ. ΦΠΑ 24% για 2 έηη 

ΣΟΠΟ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ .................................................. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ................................ 19-10-2021 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ..... 18-10-2021 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  ....................................................................... Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ....................................................................... Γπξψ 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ........................................................... 120 εκέξεο 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ............................................... Δελ απαηηείηαη 

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ.............................................................. Απαηηείηαη 

ΔΙΑΡΚΓΙΑ ΤΜΒΑΗ  ............................................................................... Δύο (2) έηη 

ΚΑΣΑΘΓΗ ΔΓΙΓΜΑΣΟ ............................................................................ Δελ απαηηείηαη 
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

1.2. Να δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο. 

1.3. Τπεύθσνη Δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε 

ζχκθσλα κε ην (Μέρος Δ) 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο Δ΄.: 

Η εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΓΠ).  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ), ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ :  

 νη δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Γ.Π.Γ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Γ. θαη Γ.Γ.)   

 ν Πξφεδξνο ή ν Δηεπζχλνληαο χκβνπινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Γ.)   

 ν Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο. 

 ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 Κάζε κέινο ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο. 

1.4. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ  

1.5. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  

1.6. Αληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

2. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή(Μέξνο Γ). 

3. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν 

αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ 

 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ 
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά. 

4. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ» 

Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 

α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

θαη νη κεηαβνιέο ηνπ. 

β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, 

Φ.Γ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ 

εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πιζηοποιηηικό/βεβαίωζη ηης εηαιρείας από ηο ΓΓΜΗ, ηο οποίο να 

έτει εκδοθεί ηις ηελεσηαίες 30 ημέρες πριν ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης ή να προζκομιζηεί ζηα έγγραθα 

νομιμοποίηζης ηοσ διαγωνιζμού. 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο 

Σηκήο, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο.  

Η ζσνολική ηιμή ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ δεν μπορεί να σπερβεί ηον προϋπολογιζμό. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ 

Ν.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Καηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ 

απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
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ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 

κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ 

Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ 

πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΓ 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ  

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Τπέξ ΑΓΠΠ 0,06% 

Υαξηφζεκν ΑΓΠΠ 3% επί ηνπ ΑΓΠΠ 0,06% 

ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΑΓΠΠ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΑΓΠΠ 3% 

Τπέξ ςπρηθήο Τγείαο 2% 

Φ.Γ. 8% 

Γπίζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο ζα επηβαξπλζεί εθάπαμ γηα φιν ην πνζφ ηεο χκβαζεο κε ηηο 

παξαθάησ θξαηήζεηο: 

Τπέξ ΓΑΑΔΗΤ 0,07% 

Υαξηφζεκν ΓΑΑΔΗΤ 3% επί ηνπ ΓΑΑΔΗΤ 0,07% 

ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΗΤ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΗΤ 3% 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα Δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζία. 

ΆΡΘΡΟ 8 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. 
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ΆΡΘΡΟ 9 : ΓΓΓΤΗΓΙ 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο 

κε ην 4% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή. 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ). 

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΝΣΑΓΙ - ΠΡΟΦΤΓΓ 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016: 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή 

ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Η 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, κεηά ηελάπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

εθαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ΆΡΘΡΟ 11 : ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ 

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο 

Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΡΘΡΟ 12 : ΤΠΟΥΡΓΧΓΙ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ  

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν, ππνγεγξακκέλεο νη θαηαζηάζεηο θαη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηνλ θνξέα, ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
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ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΜΤΘΓΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΓΙ ΤΜΦΓΡΟΝΣΧΝ 

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηoάξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΆΡΘΡΟ 14 : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο επεμεξγάδεηαη πιεζψξα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο 

(ζε ειεθηξνληθά ή/θαη θπζηθά αξρεία) πνπ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηήζνπλ θπζηθά πξφζσπα (αζζελείο, εξγαδνκέλνπο, 

ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο θ.ά.).  

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Έξγνπ είλαη ε ελαξκφληζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηηο απαηηήζεηο Γπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ΓΓ 679/2016 (GDPR) θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Data Protection Officer (DPO).  

θνπφο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε θάιπςή ηνπο κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ γηα ηελ δηακφξθσζε ζπλερνχο ζπκκφξθσζήο ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR.  

Σν έξγν ζα αθνξά ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο Μνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα:   

• Σκήκαηα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, φπσο Σκήκα Γπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, Σαθηηθά Γμσηεξηθά Ιαηξεία  

• Σκήκαηα δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο, φπσο Κιηληθέο Παζνινγηθνχ θαη Υεηξνπξγηθνχ ηνκέα, Υεηξνπξγεία, εηδηθέο 

Μνλάδεο (Μνλάδα Γληαηηθήο Θεξαπείαο, Μνλάδα Γκθξαγκάησλ, Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, Μνλάδα 

Γγθαπκάησλ), Δηαηνκεαθά Σκήκαηα θιπ.  

• Γξγαζηήξηα ηνπ Γξγαζηεξηαθνχ Σνκέα   

• Δηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, φπσο Γξαθείν Κίλεζεο, Λνγηζηήξην Αζζελψλ, Σκήκα Πξνζσπηθνχ, Γξακκαηείεο θιπ.   

• Σκήκα Πιεξνθνξηθήο   

Αλαιπηηθά ην έξγν ζα πεξηιακβάλεη:  

ΤΠΗΡΓΙΓ ΤΠΓΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΔΓΔΟΜΓΝΧN  

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, μεθηλάεη ε πεξίνδνο ππνζηήξημεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ GDPR, ε νπνία ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 1 έηνο. Σα βαζηθά παθέηα εξγαζηψλ πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο είλαη ηα αθφινπζα:  

● Πιήξεηο θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ΤΠΔ (DPO): Θα νξίζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ηνλ (εμσηεξηθφ) ΤΠΔ ν 

νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη/ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο ησλ ΤΠΔ ηνπ Ννζνθνκείνπ  

● Γπηπξφζζεηεο ππεξεζίεο ζπκκφξθσζεο θαη ελαξκφληζεο κε ην GDPR: Οη ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ην 

ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απαηηείηαη λα παξάζρεη, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

φιεο νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν ππνζηήξημεο.  

Αληηθείκελν 
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 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) ελεκεξψλεη θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ Τπεχζπλν Γπεμεξγαζίαο ή ηνλ 

εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ηνπ εξγαδφκελνπο πνπ επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (GDPR) ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπεχζπλνπ Γπεμεξγαζίαο ή ηνπ Γθηεινχληνο ηελ 

Γπεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

πξάμεηο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ.  

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) παξέρεη ζπκβνπιέο, φηαλ δεηείηαη, φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ  – εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

πξάμεσλ επεμεξγαζίαο ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη παξαθνινπζεί ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35.  

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή.  

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηελ επνπηηθή αξρή γηα δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κε ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 θαη πξαγκαηνπνηεί δηαβνπιεχζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα νπνηνδήπνηε 

άιιν ζέκα. 

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή θαη έρεη δηθαίσκα ζηνλ έιεγρν 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε πεξηπηψζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ.  

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) ιακβάλεη δεφλησο ππφςε 

ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην 

πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο. 

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) επηζεσξεί ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Ννκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν έρεη νξηζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελαξκφληζεο.  

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Γιιεληθνχ Κξάηνπο. 

 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) ινγνδνηεί απεπζείαο ζηε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηειεί ην 

πξψην ζεκείν επαθήο κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 
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 Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DPO) αθφηνπ αλαιάβεη θαζήθνληα, ζα πξέπεη λα έρεη κεξηκλήζεη θαη γηα 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Παξαδνηέα: 

 Γπηθαηξνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ, εληχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ 

 Παξάδνζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία ζα αλαιχεηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ Καλνληζκνχ. 

 Γθπαίδεπζε ησλ θαζ’ ππφδεημε ζηειερψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαθνξηθά κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσλ (ΓΓ) 2016/679. 

 Τπνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Δεδνκέλσλ κέζσ γλσκνδνηήζεσλ.  

Β. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Όιεο νη πξνηάζεηο είλαη απαξαίηεην λα βαζίδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε εθηφο απφ ηνλ Καλνληζκφ Γεληθήο 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (GDPR), ην πθηζηάκελν Γιιεληθφ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνινγίαο), 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην GDPR πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Οκάδα Γξγαζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ 

ηνπ Άξζξνπ 29 (WP 29), ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γιιεληθήο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (θαζψο θαη ηηο θαηά πεξίπησζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή απνθάζεηο άιισλ Γπξσπατθψλ 

Αξρψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ) θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.  

1.1. Γπίζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα: 

1. πινπνηεί ή λα έρεη πινπνηήζεη 3 έξγα  ζε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο (Δεκφζηα Ννζνθνκεία). Γπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζηελ πξνζθνξά ιίζηα κε πιεξνθνξίεο  γηα παξφκνηα έξγα  πινπνίεζεο GDPR. 

2. έρεη 2εηή εκπεηξία ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ζε 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο. 

3. Δηαζέηεη νκάδα έξγνπ ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ: 

 Πηζηνπνηεκέλν Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ πνπ θαηέρεη αληίζηνηρε ζέζε ηνπιάρηζηνλ ζε 3 Δεκφζηα 

Ννζνθνκεία 

 Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ πνπ θαηέρεη αληίζηνηρε ζέζε ηνπιάρηζηνλ ζε 3 Δεκφζηα 

Ννζνθνκεία 

 Γμεηδηθεπκέλν λνκηθφ κε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ πξαθηηθψλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο Πξνζσπηθψλ 

Δεδνκέλσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. Να απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη κέινο ηεο νκάδαο 

έξγνπ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα έξγα. 

 Γμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα Πιεξνθνξηθήο κε γλψζε θαη 3εηή εκπεηξία ηεο αζθαινχο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε θνξέα παξνρήο πγείαο. Να απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη κέινο ηεο 

νκάδαο έξγνπ ζε έλα (1) ηνπιάρηζηνλ παξφκνην έξγν. 
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 Πηζηνπνηεκέλν δηαρεηξηζηή θηλδχλσλ (risk officer) θαηά CRMA, πνπ λα είλαη νξηζκέλνο risk officer ζε έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ νξγαληζκφ θαη νξηζκέλνο dpo ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δεκφζην Φνξέα Τγείαο. 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ παξαπάλσ ηεο κηαο ηδηφηεηαο.  

1.2. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη, καδί κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, ηα 

αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ησλ ζηειερψλ πνπ ζα απαξηίζνπλ ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ θαη ηα αληίζηνηρα έγγξαθα 

ηεθκεξίσζεο.   

Η εκπεηξία θαη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε Βεβαίσζε απφ ηνλ πειάηε, ή 

αληίζηνηρε χκβαζε Έξγνπ ή πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

1.3. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δειψζεη θαη λα δηαζέηεη ηα κέζα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: 

 Να δειψζεη θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015, κε 

πεδίν εθαξκνγήο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθπαίδεπζεο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ GDPR θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Δεδνκέλσλ (DPO). 

Να δειψζεη θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 27001:2013, κε 

πεδίν εθαξκνγήο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθπαίδεπζεο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκκφξθσζεο κε 

ηνλ Καλνληζκφ GDPR θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (DPO).  
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ΜΓΡΟ Δ: Τπεύθσνη Δήλωζη (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ  

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η 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:  Γπψλπκν:  

Όλνκα θαη Γπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Γπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ.:  Σ.Κ.:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Δ/λζε 

Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκεί

νπ 

(Γmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ:  

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο 

δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο 

θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.  

γ) Δελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016,δειαδή γηα: 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

 Δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Γπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 

54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Γπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ.2803/2000 (Α΄ 48),  

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
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απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΓΚ ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΓΓ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).  

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.  

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Γπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη ……………………………….. κε 

πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

ε) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ παξνρή 

ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εξγαζηψλ.  

ζ) ζε πεξίπησζε χπαξμεο ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο, ζα πξνβψ ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν, πνπ λα πιεξνί 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε.  

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

ηα) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ .  

ηβ) ην ΦΓΚ ή θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο είλαη…………………………………………………………………………………………………………  

ηγ) ην ΦΓΚ ή θαηαζηαηηθφ λφκηκήο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη  

 

 Ηκεξνκελία:  

 

 Ο Δειψλ 

 

 

 (Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε 

αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Γάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 

ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 

άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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