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       Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
του ενιαίου Νοσοκομείου

Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» & Γ.Ν Δυτικής Αττικής «Η Αγ. Βαρβάρα»

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν.Δ.2362/95 Δημόσιου Λογιστικού
2. Τον Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα 
3. Τον Ν. 2955/01 Προμήθειες Νοσοκομείων
4. Τον Ν.2889/01 Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ.
5. Τον Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6. Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 123791/31.12.2012 (ΦΕΚ 3486/τ. Β/31.12.2012) κοινή Υπουργική απόφαση

«Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού
Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής»

7. Τις  διατάξεις  του  νόμου  4624/2019  (ΦΕΚ  137/τ.  Α/29.08.2019)  « Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων
Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι  της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις.»

8. Την υπ’ αριθμ. 3η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, της από 20/18-9-19 συνεδρίασής 
του

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

την Τετάρτη 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
και ώρα 11:00 π.μ.

Φυσικά  ή  Νομικά  Πρόσωπα  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  σε  ανοικτή  διαγωνιστική

διαδικασία, με την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για

την ανάδειξη αναδόχου για την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ →  GDPR) του ΓΝΝΠ «Αγ.Παντελήμων» -  ΓΝΔΑ «Η Αγ.Βαρβάρα»,

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης,

κατ’ ανώτατο όριο, 15.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (CPV 79417000-0).



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Νίκαιας  -  Πειραιά  "ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"  -  Γενικό  Νοσοκομείο
Δυτικής  Αττικής  "Η  ΑΓΙΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ",  επεξεργάζεται  πληθώρα  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα,  καθώς  και  πληροφορίες  (σε  ηλεκτρονικά ή/και  φυσικά  αρχεία)  που μπορούν  να
τακτοποιήσουν  φυσικά  πρόσωπα  (ασθενείς,  εργαζομένους,  συνεργάτες,  προμηθευτές  κ.ά.)  και
πρέπει  ο  Οργανισμός ως Ενοποιημένο ΝΠΔΔ να εναρμονιστεί  με  τις  απαιτήσεις  Ευρωπαϊκού
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR) με απώτερο σκοπό την
προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Αντικείμενο του Έργου
Η υποχρεωτική εναρμόνιση με τις  κείμενες  διατάξεις  του νόμου 4629/2019 και τις  απαιτήσεις
Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Σκοπός του Έργου
Σκοπός  είναι  η  αναγνώριση  των  τεχνολογικών και  οργανωτικών αναγκών των Νοσοκομείων
(ΓΝΝΠ  «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»  και  ΓΝΔΑ  «Η  ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ»)  και  η  κάλυψή  τους  με  την
υλοποίηση  των  αντίστοιχων  μέτρων  για  την  διαμόρφωση  συνεχούς  συμμόρφωσής  τους  στις
απαιτήσεις του GDPR. 

Το έργο θα αφορά σε όλες τις λειτουργικές Μονάδες των Νοσοκομείων, οι οποίες διαχειρίζονται
προσωπικά δεδομένα:  
• Τμήματα  πρωτοβάθμιας  φροντίδας ήτοι  Τμήμα  Επειγόντων  Περιστατικών,  Τακτικά

Εξωτερικά Ιατρεία, Επισκέπτριες Υγείας 
• Τμήματα δευτεροβάθμιας φροντίδας ήτοι Κλινικές Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα,

Χειρουργεία,  ειδικές  Μονάδες  (Μονάδα  Εντατικής  Θεραπείας,  Μονάδα  Αυξημένης
Φροντίδας,  Μονάδων  Εμφραγμάτων,  Μονάδων  Τεχνητού  Νεφρού,  Μονάδα  Νεογνών
(ΜΕΝΝ), Διατομεακά Τμήματα κλπ. 

• Εργαστήρια του Εργαστηριακού Τομέα καθώς και της Αιμοδοσίας 
• Διοικητικές  –  Οικονομικές  Υπηρεσίες,  όπως  Τμήμα  Κίνησης  Ασθενών  (όλος  ο  κύκλος),

Γραμματεία  Τακτικών  Εξωτερικών  Ιατρείων  και  Επειγόντων  Περιστατικών,  Τμήμα
Προσωπικού,  Γραμματείες,  Οικονομικές  Υπηρεσίες  (γενικά)  και  Γραφείο  Προστασίας  του
Πολίτη

• Τμήματα Πληροφορικής (όλη η Υποδιεύθυνση)

Ανάλυση του Έργου
Αναλυτικά το έργο θα περιλαμβάνει: 
• Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, των γραπτών πολιτικών
και  διαδικασιών,  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και  δικτυακών  υποδομών  και  κάθε
στοιχείου που επηρεάζει την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες
και τα τμήματα των νοσοκομείων. 

• Ενημέρωση και συνεργασία (με συναντήσεις/συνεντεύξεις) με αρμόδια στελέχη Τμημάτων
του  Ενοποιημένου  Οργανισμού,  καλύπτοντας  κάθε  μείζονα  δραστηριότητα,  τμήμα,
εξωνοσοκομειακή δομή και γραφείο. 

• Δημιουργία  λεπτομερών  data  flow  maps  ανά  επιχειρησιακή  μονάδα,  τμήμα  ή  μείζονα
κατηγορία προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την επαρκή συμβατότητα με τις απαιτήσεις
του  ΓΚΠΔ,  όπου  θα  απεικονίζονται  όλες  οι  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαχείριση  των
προσωπικών δεδομένων στα νοσοκομεία. Τα data flow maps θα καλύπτουν την απαίτηση
του GDPR για το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις



 

επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση
ως  προς  τη  διαχείριση  προσωπικών  δεδομένων  και  να  εντοπίζονται  κενά  ως  προς  τις
απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. 

• Εύρεση κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισμού (Gap Analysis). 
• Ενδελεχή  αξιολόγηση  και  σύνταξη  μελέτης  εκτίμησης  αντικτύπου  τυχόν  συμβάντων

παραβίασης  της  ιδιωτικότητας  των  προσωπικών  δεδομένων  (Data  Privacy  Impact
Assessment). 

• Για  κάθε  κενό  που  εντοπίζεται,  καθορισμός  των  απαραίτητων  ενεργειών  πρόληψης,
αντιμετώπισης και δημιουργία ενός λεπτομερούς, προτεραιοποιημένου και ολοκληρωμένου
πλάνου συμμόρφωσης (compliance plan and roadmap).  

• Αξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σύνταξη
των  απαραίτητων  Πολιτικών  και  Διαδικασιών  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων  με
βάση τα προτεινόμενα μέτρα του πλάνου συμμόρφωσης. 

Υποχρεώσεις για την Υλοποίηση του Έργου
Την  διάθεση  αναλυτικά  της  τρέχουσας  κατάστασης  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και
δικτυακών  υποδομών,  των  υφιστάμενων  πολιτικών,  διαδικασιών  και  πρακτικών,  οι  οποίες
σχετίζονται  με  την  ασφάλεια  και  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  των  δύο
νοσοκομείων.

Διάθεση  πληροφοριών  -  συνεργασία  προσωπικού   -  αρμόδια  στελέχη  του  νοσοκομείου
καλύπτοντας κάθε δραστηριότητα αυτού ώστε να:
• Επιτευχθεί  λεπτομερή  αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  στην  προστασία  δεδομένων,  οι  οποίες

αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και τα
νομικά ζητήματα προστασίας δεδομένων και δίνουν προτεραιότητα στα ευρήματα, ανάλογα
με το επίπεδο κινδύνου. 

• Δημιουργήσει  λεπτομερές πλάνο ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης των ευρημάτων,
έτσι ώστε οι επικεφαλής όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων να είναι σε θέση να εφαρμόσουν
τις απαραίτητες ενέργειες. 

• Παρέχει ένα λεπτομερές data flow map ανά επιχειρησιακή μονάδα, τμήμα ή ανά κατηγορία
προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πλήρη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του κανονισμού
GDPR σχετικά με τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

• Πραγματοποιήσει  έλεγχο  σε  όλες  τις  εμπλεκόμενες  εφαρμογές  λογισμικού,  σε  όλα  τα
αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά, έντυπα, ηχητικά, κα) καθώς και να προτείνει με σαφήνεια τις
απαιτούμενες  αλλαγές  και  τροποποιήσεις  βάσει  του  νέου  κανονισμού.  Η  αξιολόγηση  θα
περιλαμβάνει το σύνολο των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της νομικής βάσης πάνω
στην  οποία  στηρίζεται  η  συλλογή,  της  παρεχόμενης  συναίνεσης  από  τον  εκάστοτε
συμβαλλόμενο,  των  παρεχόμενων πληροφοριών  κ.λπ.  Ο  Ανάδοχος  του  έργου θα  παρέχει
λίστα προτάσεων σχετικά με  τις  αναγκαίες  δράσεις  αντιμετώπισης (συμπεριλαμβανομένων
και των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων) για κάθε κενό ή έλλειψη που προκύπτει. 

• Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των διαφορετικών τύπων συμβάσεων του νοσοκομείου με
τρίτους, να εντοπίσει κενά και να προτείνει ενέργειες με σκοπό την προσαρμογή τους στον νέο
κανονισμό. 

• Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των πρακτικών που σχετίζονται με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων και να παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για δράσεις
συμμόρφωσης με το νέο κανονισμό. 

• Παρέχει ένα λεπτομερές, προτεραιοποιημένο και ολοκληρωμένο πλάνο συμμόρφωσης. 

Όλες οι  προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να καλύπτουν ολόκληρο τον
κύκλο ζωής των προσωπικών δεδομένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή, τροποποίηση / ενημέρωση,



 

αποθήκευση, μεταφορά, διαγραφή / καταστροφή κ.λπ.) και να έχουν συμφωνηθεί με την ομάδα
έργου  και  τους  επιχειρησιακούς  ιδιοκτήτες  (Διοικητικό  Συμβούλιο)  των  δεδομένων  του
νοσοκομείου πριν την παράδοση του πλάνου συμμόρφωσης.

Να τηρηθούν οι αρχές εμπιστευτικότητας. 
Τα δύο νοσοκομεία και ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλουν να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα
των εμπλεκόμενων συμβούλων και των στελεχών των , όσον αφορά τη μη διαρροή πληροφοριών
επί του έργου.

Φάσεις του Έργου

Φάση 1: Έναρξη Έργου - Οργάνωση Δράσεων
1. Πλήρης ενημέρωση της Διοίκησης και των στελεχών των Νοσοκομείων των άρθρων και των

απαιτήσεων του κανονισμού. 
2. Παρουσίαση στη Διοίκηση και τα στελέχη των Νοσοκομείων του σχεδίου. 
3. Υποβολή προτάσεων οργάνωσης της Ομάδας Έργου που θα συμμετάσχει στον Σχεδιασμό και

την Υλοποίηση του Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Παραδοτέα 
1.   Πλάνο  υλοποίησης  έργου  (Περιγραφή  του  Έργου  στην  οποία  περιγράφεται  ο  τρόπος

προσέγγισης  και  εκτέλεσης  του  Έργου,  συμπεριλαμβανομένης  της  σύνθεσης  της  Ομάδας
Έργου, των επιμέρους καθηκόντων των προσώπων που θα την απαρτίζουν, των παραδοτέων
και του χρονοδιαγράμματος). (ΠΕ 1.1)

Φάση 2 - Συγκέντρωση δεδομένων & Υλοποίηση Ροών Εργασίας
1. Επισκόπηση των επιχειρησιακών, τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών. 
2. Ανάπτυξη του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας των Νοσοκομείων 
3. Ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής δεδομένων που θα αποτυπώνουν τις φάσεις του κύκλου ζωής

των δεδομένων, από τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση,  μεταφορά μέχρι και την καταστροφή
τους. 

4. Συγκέντρωση  των  απαιτούμενων  πληροφοριών  για  τη  συλλογή  και  επεξεργασία  των
προσωπικών  δεδομένων,  μέσω  της  διενέργειας  συνεντεύξεων  με  στελέχη  όλων  των
εμπλεκόμενων τμημάτων του νοσοκομείου 

5. Μελέτη και επισκόπηση δικτύου 

Παραδοτέα : 
1.    Διαγράμματα ροής δεδομένων (Data Flow Maps) που θα καλύπτουν την απαίτηση του GDPR

για το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον
απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη
διαχείριση προσωπικών δεδομένων. (ΠΕ 2.1)

Φάση 3 - Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων (Gap Analysis)
1. Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από: 

oάποψης διαδικασιών. 
o νομικής άποψης. 
oάποψης ασφάλειας πληροφοριών. 
o τεχνολογικής άποψης. 

2. Εντοπισμός μη συμμορφώσεων στις  πρακτικές  και  διαδικασίες  που εφαρμόζονται  κατά τον
χειρισμό των προσωπικών δεδομένων, ως προς τις απαιτήσεις του GDPR. 

3. Μελέτη ως προς τις υφιστάμενες επεξεργασίες δεδομένων (και της διαβαθμίσεώς τους), καθώς
και συστημάτων πληροφορικής του νοσοκομείου. 



 

4. Αναγνώριση  των  σχετικών  απαιτήσεων  του  Γενικού  Κανονισμού  ως  προς  τις  επιμέρους
περιοχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

5. Μελέτη αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης του νοσοκομείου σε σχέση με τις απαιτήσεις
του Κανονισμού για κάθε επεξεργασία. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
παρακάτω περιοχές: 
• Απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων, 
• Συναίνεση, 
• Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση, 
• Διατήρηση δεδομένων/Καταστροφή, 
• Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής, διαγραφής και λήθης, 
• Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη, 
• Διαβίβαση σε τρίτες χώρες, 
• Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 
• Έλεγχος και παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνολογικών μέτρων, 
• Πόροι, 
• Γνωστοποίηση  παραβίασης  Προσωπικών  Δεδομένων  σε  εποπτική  αρχή  ή/και  στο

υποκείμενο των δεδομένων. 
6. Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας 
7. Καταγραφή των σχετικών ευρημάτων σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας των Νοσοκομείων και

τις επιμέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

Παραδοτέα 
1.Gap Analysis (ΠΕ 3.1)

Φάση 4 - Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών ενεργειών
1. Καταγραφή αναλυτικού και σαφούς σχεδίου στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις

βελτίωσης του νοσοκομείου, με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή/ και αποκλίσεων σε
σχέση  με  τις  απαιτήσεις  του  Κανονισμού  και  τις  απαιτήσεις  του  ευρύτερου  κανονιστικού
πλαισίου, όπως αναλύεται παραπάνω. 

2. Προσέγγιση και προσδιορισμός συγκεκριμένων εργασιών ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν
συντομότερα το επίπεδο συμμόρφωσης. 

3. Κατάθεση προτάσεων αναφορικά με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, σχετικά
με  την  τροποποίηση  υφιστάμενων  διαδικασιών,  καθώς  και  το  περιβάλλον  λειτουργίας  των
πληροφοριακών συστημάτων, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 

Παραδοτέα 
1. Σχέδιο  Συμμόρφωσης  (Compliance  Plan)  που να συμπεριλαμβάνει  προτάσεις  αλλαγών.

(ΠΕ 4.1)
2. Μελέτη Εκτίμησης αντικτύπου (Data Privacy Impact Assessment). (ΠΕ 4.2) 

Φάση 5 – Εκπαίδευση προσωπικού/   Εσωτερικός έλεγχος
1. Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του

έργου.  Οι  εκπαιδευτικές  ανάγκες  είναι  σύνθετες  και  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  με
πολλαπλούς τρόπους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις εξής εκπαιδευτικές
διαδικασίες: 
 Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας (on-the-job-training) για να εξηγηθεί σε κάθε

ενδιαφερόμενο πώς θα συμμετέχει στις δραστηριότητες επεξεργασίας 
 Μαζική  εκπαίδευση/παρουσίαση  (δια  ζώσης,  ή  τηλε-εκπαίδευση)  για  να  δοθεί  μια

συνολική εικόνα του νέου τρόπου λειτουργίας πάνω στα προσωπικά δεδομένα 



 

 Ενημερωτικό υλικό σε ιστοσελίδες με στόχο την συνεχή χρήση από τους ενδιαφερόμενους
και εκτός των Νοσοκομείων

Ο προγραμματισμός  της  μαζικής  εκπαίδευσης  θα γίνει  σε  συνεργασία  με  τους  φορείς  και  θα
αποφασιστεί κατά την φάση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης. 

Ο Ανάδοχος σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προβεί σε ένα τελικό έλεγχο όσον αφορά στις μεθόδους
διατήρησης της συμμόρφωσης των εμπλεκομένων προκειμένου να ελεγχθεί το επίπεδο γνώσης και
συμμόρφωσης των εργαζομένων. Θα επιθεωρηθούν όλοι οι εργαζόμενοι, οι χώροι εργασίας τους,
τα σημεία αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, έγγραφων και ηλεκτρονικών, η πρόσβαση
σε  αυτά,  καθώς  επίσης  και  οι  συμφωνίες  εμπιστευτικότητας  που  έχουν  υπογραφεί,  ώστε  να
επιβεβαιωθεί  η  διαφύλαξη  της  ακεραιότητας,  εμπιστευτικότητας  και  διαθεσιμότητας  των
προσωπικών δεδομένων και των απαιτήσεων του GDPR. 

Παραδοτέα   
1. Εκπαίδευση στο προσωπικό των Νοσοκομείων (ΠΕ 5.1)
2. Πολιτικές και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων. (ΠΕ 5.2)

Απαραίτητα Προσόντα
● Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει εάν είναι πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα

ISO 27001:2013 η/και ISO 9001:2015.
● Ο    υποψήφιος  Ανάδοχος    θα    πρέπει    να    διαθέτει    εμπειρία    στην    παροχή

συμβουλευτικών  υπηρεσιών  ελεγκτικής,  οργάνωσης,  εκπόνησης  πολιτικών  και
βελτιστοποίησης  επιχειρησιακών  διαδικασιών.  Επίσης  θα  πρέπει   να   διαθέτει
αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  ανάλυση  και  αξιολόγηση  κινδύνων.   Τουλάχιστον  ο
Υπεύθυνος έργου της ανάδοχης εταιρείας πρέπει να κατέχει πιστοποιήσεις σχετικές με τη
διαχείριση κινδύνων και ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (risk officer).  Όλα τα
ανωτέρω να αποδεικνύονται με την επισύναψη των σχετικών εγγράφων.  

● Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διεκπεραιώσει παρόμοια έργα στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό και να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία ολοκλήρωσης έργων αξιολόγησης έναντι
του κανονισμού GDPR (τουλάχιστον 2 σε δημόσιες Μονάδες Υγείας).   Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να περιέχεται στη προσφορά, λίστα με πληροφορίες για παρόμοια έργα υλοποίησης
GDPR (client list). 

●Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει  να περιλαμβάνει  έμπειρα στελέχη
που  έχουν  εμπλακεί  σε  ολοκληρωμένα  έργα  GDPR  και  τα  οποία  θα καλύπτουν κατ’
ελάχιστο τις ακόλουθες κατηγορίες:  

o Υπεύθυνος έργου με  τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία εκπαίδευσης σε
δημόσιους φορείς καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία συμβουλευτικών - ελεγκτικών
έργων σε Δημόσιους Φορείς Υγείας για τουλάχιστον τρια έτη. Επιπλέον απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να έχει προϋπηρεσία ως DPO σε έναν τουλάχιστον οργανισμό. 

o Ένα  (1)  Πιστοποιημένο  Εσωτερικό  Ελεγκτή  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  έργα
ελεγκτικά-συμβουλευτικά  σε  Δημόσιους  Φορείς  Υγείας  άνω  των  τριών  ετών.
Επιπλέον  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  να  έχει  προϋπηρεσία  ως  DPO  σε  μια
Δημόσια Μονάδα Υγείας.

o  Ένα (1) Νομικό Σύμβουλο, με επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία σε προστασία
δεδομένων (με σχετική πιστοποίηση).  Επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
έχει προϋπηρεσία ως DPO σε έναν τουλάχιστον οργανισμό. 

o Ένα (1) μέλος της ομάδας με εξειδίκευση σε θέματα Πληροφορικής και εμπειρία σε
θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε
Φορείς Υγείας. 



 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος  επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με την τεχνική
του προσφορά, τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που θα απαρτίσουν την ομάδα έργου του
και τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης.  

Η προσφορά θα περιλαμβάνει περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης, καθώς και αναφορά στις
τεχνικές  θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.



 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά
ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει  τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς μπορεί να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω οικονομικοί
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο
–  ακριβές  αντίγραφο),  μέσα  σε  σφραγισμένο φάκελο,  στο  εξωτερικό  του  οποίου  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
 Ο τίτλος της σύμβασης
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
 Τα στοιχεία  του οικονομικού  φορέα  (μεταξύ  άλλων:  επωνυμία  –  διεύθυνση  –  τηλέφωνο –

αριθμός τηλεομοιοτυπίας)

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους έναν  κύριο σφραγισμένο
φάκελο που θα εμπεριέχει τους εξής υποφακέλους: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά συσκευάζονται  χωριστά  και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,   στον  οποίο
περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Ο  προαναφερόμενος  κύριος σφραγισμένος φάκελος  που  θα  υποβληθεί  στο  Πρωτόκολλο  του
Νοσοκομείου θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος (α.π. 53259/15-11-19) για την ανάδειξη αναδόχου για την

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (CPV 79417000-0) 

προϋπ/σας δαπάνης 15.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. & κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 4-12-2019 (11:00 π.μ.)



 

Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : 
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax)
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση ένωσης θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της ένωσης.

Οι προσφορές,  δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και
να σφραγίσει αυτήν. 
Η  προσφορά  απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σε  αυτήν  προσθήκες  ή  διορθώσεις,  οι  οποίες  την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στο  Νοσοκομείο  με  οποιοδήποτε  τρόπο
εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  στους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  χωρίς  να
αποσφραγίζονται. 
Επίσης, οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (Ν. 4412/16 άρθρο 96). 

Οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  που  ζητούνται  από  την  παρούσα  πρόσκληση,  πρέπει  να  φέρουν
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)  ημερολογιακών ημερών προ της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 

Δύναται  να  ζητηθούν  από  τους  συμμετέχοντες  και  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη
διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την  ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79).

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).

ΓΛΩΣΣΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σημειώνεται  ότι  οι  προσφορές  και  τα περιλαμβανόμενα σε αυτές  στοιχεία συντάσσονται  στην
ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα
αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188).
Επιπλέον, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.
Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.



 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -  εταιρικά  ή  μη  -  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, γαλλική  κ.λ.π. μόνο εφόσον
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Εντός του εν λόγω φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα τοποθετηθούν τα κάτωθι: 

Α.  Υπεύθυνη  δήλωση  (ΤΕΥΔ)  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  79,  όπου  θα
δηλώνεται ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/16.
Α1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με: 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της  Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,
αντιστοίχως,  στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση της  τρομοκρατίας  (ΕΕ L  164 της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική   αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
H υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(ΕΠΕ),  προσωπικών  εταιρειών  (ΟΕ  και  ΕΕ)  και  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (I.K.E.),  τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση   αυτή  αφορά  στους  νόμιμους
εκπροσώπους τους.

Α2.  Δεν  εκκρεμεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  Φορέα  οποιαδήποτε  δικαστική  ή  διοικητική  υπόθεση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι  εγκαταστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι εάν ο οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
οι υποχρεώσεις αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.
Η  παρούσα  δεν  έχει  εφαρμογή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διαγωνισμό για την
καταβολή τους. 



 

Α3. Ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Δεν έχει αθετήσει κάποια από τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν. 4412/2016
β) Δεν τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί  υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
γ) Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς Φορείς με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού
δ) Δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/16
ε) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις
στ) Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για
την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/16
ζ) Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 
η) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης
158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ).  Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
(www.  nikaia  -  hosp  .gr). Το ΤΕΥΔ  φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Υπογραφή ΤΕΥΔ
Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017:
-  Κατά  την  υποβολή  ΤΕΥΔ,  είναι  δυνατή,  με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/16  για  το  σύνολο  των  φυσικών
προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
-  Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,  νοείται  ο
νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  περιέχει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  (π.χ.
τεχνικά φυλλάδια, prospectus, πιστοποιητικά, φύλλα συμμόρφωσης κ.λ.π.) που τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα
έγγραφα της σύμβασης.

Επιπλέον στον εν λόγω φάκελο να υποβληθούν:
-Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  θα  αναγράφεται/δηλώνεται  ότι  η  προσφορά  συντάχθηκε
σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  πρόσκλησης,  περί  των  οποίων,  ο
οικονομικός φορέας θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».
- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους
-Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Η τιμή της προς προμήθεια υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€)

http://www.eaadhsy.gr/


 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την  κείμενη νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  παράδοση  της  υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι:
 Αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Διευκρινίσεις  δίδονται  μόνο όταν ζητούνται  από συλλογικό όργανο,  είτε  ενώπιον του είτε

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπ΄ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  σε  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  πρέπει  να
υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
2. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο  πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο  αρμόδιο  όργανο  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  τα  έγγραφα  της
σύμβασης για την αποσφράγιση.
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης.  Η  παραλαβή μπορεί  να  συνεχισθεί  και  μετά  την  ώρα λήξης,  αν  η  υποβολή,  που έχει
εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω  του   πλήθους  των  προσελθόντων
ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της  παραλαβής  κηρύσσεται  επίσης  από  τον
πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
4.  Προσφορές  που υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
6.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών

την  ημερομηνία και  ώρα που ορίζεται  από  τα έγγραφα της  πρόσκλησης.  Η αποσφράγιση
διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων/  συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής:
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής  καθώς  και  ο  υποφάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Το  αρμόδιο  όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών  σε  πρακτικό,  το  οποίο  υπογράφεται  από  τα  μέλη  του  οργάνου.  Οι  φάκελοι  των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω  όργανο  και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο  ο  οποίος  επίσης  σφραγίζεται  και



 

υπογράφεται  από  το  ίδιο  όργανο  και  φυλάσσεται,  προκειμένου  να  αποσφραγισθεί  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την  πρόσκληση.
β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των  τεχνικών  προσφορών  που  δε  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των  υπολοίπων
προσφορών.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των  προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και
ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση τιμών.  Ακολουθεί  η  αξιολόγηση από  το  αρμόδιο  όργανο  των
οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων
της  διακήρυξης.  Το  αρμόδιο  όργανο  συντάσσει  ξεχωριστό  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψη  των  οικονομικών  προσφορών,  την  κατάταξη  των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.4412/16 (άρθρο 117/παρ.4) και τη σχετική εγκριτική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται  με  μία απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
Κατά της  ανωτέρω απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα με  το  άρθρο  127 του Ν.  4412/16  για
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ /  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον  οποίο  πρόκειται   να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να  υποβάλει  εντός
προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών των Αποδεικτικών
Μέσων (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου)  όπως αναφέρονται παρακάτω.
Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης  σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

i)  Αν  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)  Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) Αν  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η κάλυψη των όρων και οι προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα  που  υπέβαλε  την αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει  της  τιμής  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη η  προσφορά του  προσφέροντος  που
απορρίφθηκε.  Σε  περίπτωση που και  για τον επόμενο προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  διαπιστωθούν  τα  αναφερόμενα  στις
ανωτέρω υποπαραγράφους i), ii) και iii), η ανάθεση γίνεται στον αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται. 

Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού



 

αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η
προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Σε  περίπτωση  που  και  για  τον επόμενο
προσφέροντα  δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής),  η ανάθεση γίνεται στον
αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη
ματαίωση της  διαδικασίας  (άρθρα 103 και 106 ν.4412/16).  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

2. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης του οικονομικού φορέα και πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν
τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί
υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί  να αντικαθίσταται  από ένορκη
βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2

3.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό  του  οι  λόγοι  αποκλεισμού  όπως  αναγράφονται  ανωτέρω  στην  παράγραφο
“Περιεχόμενα  Φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»”,  υποπαράγραφος  Α3  (πλην  της
περίπτωσης β).

4.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

5.  Aπόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  ήτοι
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου  του  Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο
πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  αφετέρου  το  ειδικό  επάγγελμά τους.  Στην



 

περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο. 

6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.  ανάλογα με  τη  νομική  μορφή  του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την
εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους  να  διευκρινίζουν  ή  να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η
οποία δεν  μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από
τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  δε
λαμβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή  υποβολή
εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  αλλά  μόνο  τη  διευκρίνιση  ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί
3.  Η  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  δεν  πρέπει  να  εισάγει  διακρίσεις,  άνιση  μεταχείριση  των
οικονομικών φορέων ή  να έχει  ως  συνέπεια  ευνοϊκή μεταχείριση  συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη  προθεσμία  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς  που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις  ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει  ότι
μπορεί να θεραπευθούν.  Η διευκρίνιση αυτή δεν  πρέπει  να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σε  κάθε  στάδιο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  οι  προσφέροντες  θα  λαμβάνουν  γνώση  των
προσφορών των υπολοίπων εταιρειών είτε κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποσφράγισης
των  προσφορών  (δικαιολογητικών  συμμετοχής  -  τεχνικών  ή  οικονομικών  αντίστοιχα)  είτε  με
γραπτή αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 21, ΠΔ 28/15 και τον Κ.Δ.Δ. άρθρο 5.
Εφ’  όσον  κάποιος  οικονομικός  Φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  που περιλαμβάνονται  στην
προσφορά του ως εμπιστευτικές,  λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,  στη σχετική
δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δε  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες ποσότητες,  την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  με  βάση  την  πλέον  συμφέρουσα  προσφορά  από
οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των υποψηφίων των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές,  με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της πρόσκλησης.

Ισότιμες  ή  ισοδύναμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  αυτή  ακριβώς  τιμή  και  που  είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες  προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.  Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης της σύμβασης. 
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει. 
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφ’ όσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί  να υπερβαίνει  τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,
κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση
των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται
στα έγγραφα της σύμβασης. 
β) Η οποία περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες ή σφάλματα, εφ’  όσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή,  εφ’  όσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. 
γ)  Για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 102. 
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε)  Η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  δύο  ή  περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου
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73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής.
η)  Προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα  της  παρούσης  διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η  αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
1.α) εφ’ όσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης,
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 
2.  Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί  να λάβει  χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης
άλλαξαν  ουσιωδώς  και  η  εκτέλεση  του  συμβατικού  αντικειμένου  δεν  ενδιαφέρει  πλέον  την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16,
στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει,  παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης,  και  την  επανάληψη
οποιασδήποτε  φάσης  της  διαδικασίας  σύναψης,  με  τροποποίηση  ή  μη  των  όρων  της  ή  την
προσφυγή  στη  διαδικασία  των  άρθρων  29  ή  32,  εφ’  όσον,  στην  τελευταία  αυτή  περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:
α) Παραλήφθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
132  του  Ν.  4412/2016  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  και  λήψη  σχετικής
Απόφασης από το αποφαινόμενο όργανο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Για  δημόσιες  συμβάσεις  με  εκτιμώμενη  αξία  κάτω των  εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ  (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5)  ημέρες  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και  οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221 του  Ν.  4412/16,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης
η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
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των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο οικονομικός  φορέας  μπορεί  κατά των  αποφάσεων  που επιβάλλουν  σε  βάρος  του κυρώσεις
δυνάμει  των  άρθρων  203,  206,  207,  213,  218  και  220   να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους
νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε  ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30)  ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική
προσφυγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο  Ανάδοχος θα  υποχρεούται  να αναλάβει  και να εκτελέσει,  για όλη την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης που θα συναφθεί, τα αναφερόμενα στην παρούσα και τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων (του
προσωπικού της ή τρίτων), πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής και για την
αποκατάσταση  κάθε  τέτοιας  βλάβης  ή  ζημίας  που  είναι  δυνατόν  να  προξενηθεί  κατά  ή  επ’
ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης  που θα συναφθεί, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτού. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
203 παρ. 1 περ. α) και β) του Ν4412/16.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και
τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή θα γίνει  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία  και  στο  Ν.4152 (ΦΕΚ
107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών  δεν μπορεί να γίνει   προ της
ημερομηνίας  εκδόσεως του  πρωτοκόλλου  βεβαίωσης  της  καλής  εκτέλεσης  των  προσφερόμενων
υπηρεσιών, από την αρμόδια επιτροπή, σε σχέση με τους προβλεπόμενους όρους της σύμβασης που
θα συναφθεί.

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 είναι  τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.



 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Tον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί, στο πρόγραμμα Διαύγεια, στον
ηλεκτρονικό ιστότοπο της Νοσοκομείου και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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