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           ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

     4η .ΞΔ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ                                      

       

ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ  15-09-2022 
Ρμήμα:    Οηθνλνκηθνχ  

Γπαθείο:  Πξνκεζεηψλ 
Ξληποθ.: Νηηλνχδε Υξχζα 

Ρασ.Γ/νζη:  25εο Μαΐνπ 152  

Ρηλέθωνο:  2553350329 
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΑΟ. 7691/2022 

 
Για ηην ανάδειξη αναδόσος παποσήρ πηπεζιών ζςμβούλος για ηην εναπμόνιζη 
ηος  Γενικού  Λοζοκομείος  Γιδςμοηείσος, με ηον Δςπωπαϊκό Γενικό Θανονιζμό 

Ξποζηαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων,  
ζςνολικού ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 15.000,00€  με θπα  

και κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή. 

 

 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Υακειφηεξε ηηκή   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ηκεξνκελία:  28ε επηεκβξίνπ 2022 

εκέξα  Σεηάξηε θη ψξα 10:30 π.κ.   
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ηκεξνκελία:  27ε επηεκβξίνπ 2022 

εκέξα  Σξίηε θη ψξα 14:30κ.κ.   

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  (Γξαθείν πξνκεζεηψλ) 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο Τπεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ 

ελαξκφληζε ηνπ  Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ  Γηδπκνηείρνπ, κε ηνλ 
Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(CPV 79417000-0). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

 

15.000,00€  κε  ΦΠΑ  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ  ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Γχν (2) έηε  κε δηθαίσκα παξάηαζεο έλα (1) έηνο 

ΚΡΑΣΗΔΙ  
Η ηηκή ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο 

 

ΓΔΜΔΤΗ 
ΑΓΑ: 64ΣΑ4690Β9-ΓΦ2 

 
 

 

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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ΡΝ  ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 
 

 
      Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

  
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ 
Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α’/09-02-2007), πεξί Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α’/ 08-08-2016), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4600/2019 (ΦΔΚ 43/η.Α΄/9-3-2019), πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ 
θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ νξγαληζκνχ δεκφζηαο πγείαο, ζχζηαζε εζληθνχ ηλζηηηνχηνπ 

λενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 52/η.Α΄/1-4-2019), πεξί ελαξκφληζε ειιεληθήο 
λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία (ΔΔ) 2016/943. 

9. Σν άξζξν 37 ηνπ 679/2019 Γεληθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξί νξηζκνχ 
ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

10. Σελ 7656/15-09-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ πεξί 
έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ 

ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,  γηα δχν (2) έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο 

έλα (1) έηνο, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 15.000,00€ κε θπα (10.000,00€ γηα ηα δχν 
πξψηα έηε θαη 5.000,00€ γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε), ζχκθσλα κε άξζξν 6 ηνπ 

Ν.4412/2016. 
11. Σελ ππ΄αξηζκ. 356 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε αξηζ. πξση. 7688/15-09-2022  θαη 

ΑΓΑ Γεκνζίεπζεο 64ΣΑ4690Β9-ΓΦ2. 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π ΔΗ 

 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ Αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο Τπεξεζηψλ ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (CPV 79417000-0), γηα  ρξνληθφ δχν (2) εηψλ κε δηθαίσκα παξάηαζε 
έλα έηνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 
      Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 25 ηνπ Ν.4412/2016, κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

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

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 
  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρεη αλάδνρνο πνπ: 

1. Τινπνηεί ή έρεη πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 3 έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ππεπζχλνπ 
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (DPO) ζε Οξγαληζκνχο Παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο, 

(εθ ησλ νπνίσλ έλα ηνπιάρηζηνλ λα έρεη πινπνηεζεί ζε Γεκφζην Ννζνθνκείν). 
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2. Γηαζέηεη νκάδα έξγνπ ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα εμεηδηθεπκέλν 

λνκηθφ, έλαο εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα πιεξνθνξηθήο θαη έλα πηζηνπνηεκέλν εζσηεξηθφ 
ειεγθηή (αλαιπηηθφηεξα ζην παξάξηεκα ησλ πξνδηαγξαθψλ) 

 
      ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, απηέο ζα αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.did-hosp.gr). 
 

Η παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  www.did-hosp.gr, ηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 
www.et.diavgeia.gov.gr θαη απφ ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

www.eprocurement.gov.gr.  
 

      Η θα Νηηλνχδε Υξχζα παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 2553350329, e-mail:  promitheies@1132.syzefxis.gov.gr), φιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θη ψξεο.  

 
ΑΟΘΟΝ 1Ν 

ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΦΑΠΔΗΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
 

 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 
ΓΔΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

27ε επηεκβξίνπ 2022 
εκέξα Σξίηε 

θη ψξα 14:30κ.κ. 

28ε επηεκβξίνπ 2022 
εκέξα Σεηάξηε 

θη ψξα 10:30κ.κ. 

 
Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ 
ΓΔΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

 

 Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Σπρφλ 

απνπζία ππνςεθίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δελ θσιχεη ην άλνηγκα  ηεο 

αληίζηνηρεο Πξνζθνξάο. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 28 
επηεκβξίνπ 2022 θαη ψξα 10:30π.κ.  

 

    Δάλ ζην Γηαγσληζκφ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα, ηα 
αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, κπνξεί λα αηηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο 

απηήο. 

 
    Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο 

ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 
Ν.4412/2016. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ρσξίο λα δεηεζνχλ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 
 

    ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ ζπκθεξφηεξε απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξά βάζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Σν 

πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γ../ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απφθαζε έγθξηζεο 
ηνπ πξαθηηθνχ θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.did-hosp.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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    Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,  ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ (εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά) θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ.  Η εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχκελνο δελ 
παξαζηάζεθε, κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, κφλν κεηά απφ αίηεζή ηνπ πξνο 

ηελ Τπεξεζία θαη αθνχ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 2Ν 

ΣΟΝΛΝΠ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 

Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη ζηελ δηεχζπλζε : 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  
25εο Μαΐνπ 152 Γηδπκφηεηρν 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  
ηει. 2553350329,  

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ην 

αξγφηεξν έσο ηελ 27ε επηεκβξίνπ 2022, εκέξα  Σξίηε θη ψξα 14:30κ.κ., αθνχ πξψηα 

πξσηνθνιιεζνχλ απφ ηελ Γξακκαηεία. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 3ο 

ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 

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

αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.  

2. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

2.2. Η πιήξεο επσλπκία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

2.3. Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε 

ζηνηρεία –δηθαηνινγεηηθά.  

4. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ελεκεξσηηθά, ηερληθά 

θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

5. Αληηπξνζθνξέο  θη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 

ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ αλσηέξσ φξν, δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζνχλ ή λα επηθαιεζηνχλ ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο.  

6. Γίλνληαη  δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ αληί ησλ 

πξσηνηχπσλ,  ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα  ζην Ν. 4250/2014. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηα νπνία 

απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.  

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  πξνζθνξά δελ πξέπεη λα έρεη  μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά ζαο νπνηνδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

8. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 
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απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

9. Η πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 4ο 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΝ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 
Μέζα ζην θάθειν ηηο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη ηα παξαθάησ: 

 
1. Ρα νομιμοποιηηικά έγγπαθα κάθε ζςμμεηέσονηορ, φπσο: - Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ (Δπαγγεικαηηθνχ, Βηνηερληθνχ θ.ι.π.) κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζ’ απηφ, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Αξρή, - ην 
Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), - 

επθξηλή θσηναληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ 
εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη 

λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ 
έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε 

ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
 

2. Ρο Δςπωπαϊκό Δνιαίο  Έγγπαθο Πςμβάζεων (ΔΔΔΠ) ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ 
ζπκκεηέρνληα 

 

 
3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα δειψλεηαη φηη:  

 απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ 

ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 
 παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 
 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017. 

 ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 
 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, κε ειάρηζην ρξφλν 120 κήλεο. 

 

 
4.  Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο (ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Β΄), κε ην νπνίν δίλνληαη 

αλαιπηηθέο απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ-Απαηηήζεσλ (παξάξηεκα 
Α΄),  ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
5.  Καηάινγν, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ DPO, κε κλεία γηα 

θάζε ζχκβαζε  

 Σνπ παξαιήπηε , είηε εκπίπηεη ζηνλ Γεκφζην  ή Ιδησηηθφ Σνκέα  

 Σελ εκεξνκελία ηεο ζχκβαζεο  

 Σνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο  

ηνλ θαηάινγν λα αλαθέξνληαη αποκλειζηικά και μόνο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ DPO 

ζε Οξγαληζκνχο Παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο. Να θαηαηεζνχλ βεβαηψζεηο  θαιήο ζπλεξγαζίαο. 

ηηο  πξνζθνκηδφκελεο βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ν θνξέαο αλάζεζεο, ην 
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αληηθείκελν, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

βεβαηψλεηαη  ε  θαιή εθηέιεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  θη ε θαιή ζπλεξγαζία. 

 

6. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά πξφηππν ISO 27001:2013 και ISO 

9001:2015. 

 

7. Πίλαθα κε ηελ νκάδα έξγνπ ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ππφδεηγκα, ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη 

παξαπνκπή ηνπ αληίζηνηρνπ έγγξαθνπ κε αξίζκεζε: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 
ΜΔΛΟΤ 

ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 
(ΜΟΝΙΜΟ ΣΔΛΔΥΟ, 
ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ, ΚΛΠ) 

ΘΔΗ 
ΣΗΝ 
ΟΜΑΓΑ 
ΔΡΓΟΤ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ/ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Χο εμεηδηθεπκέλν 

λνκηθφ: 

    

2 Χο εμεηδηθεπκέλν 

επηζηήκνλα 

πιεξνθνξηθήο: 

    

3 Χο εμεηδηθεπκέλν 

εζσηεξηθφ ειεγθηή: 

    

 

7.1 Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θαη ζπκβάζεηο πξνο ηεθκεξίσζε ησλ 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 

7.2 Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηα αληίζηνηρα έγξαθα 

ηεθκεξίσζεο. Σα βηνγξαθηθά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986 πεξί ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη.  ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο, θαζέλα απφ απηά ζα πξέπεη λα 

δειψλεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε φηη: α) έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο, β) ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα γ) δεζκεχεηε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ πξνζθέξνληα 

ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ελψ ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπ νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ πξνζθέξνληα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο λσξίηεξα.  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη αξίζκεζε ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο 

έξγνπ θαη  αληίζηνηρε αξίζκεζε ζην έγγξαθν πνπ ην αθνξά, πρ. 1. Παπαδφπνπινο, 1.1 Σίηινο 

ζπνπδψλ Παπαδφπνπινπ, 1.2 Βεβαίσζε Παπαδνπνχινπ, 1.3 Βηνγξαθηθφ Παπαδφπνπινπ θιπ. 

  

8.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα 

δειψλεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ζπκκεηέρνπζαο φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ δηαθήξπμε. 
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9.   Η πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, δίλεηαη ζε επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή 

ρσξίο ΦΠΑ θαζψο θαη ην ΦΠΑ πνπ αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ / ΜΗΝΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ 

    

 

     ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

     Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

    Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα  γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο δηαθήξπμεο. 

    Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

Ζ μη ςποβολή ηων παπαπάνω δικαιολογηηικών ζςνιζηά ηoν αποκλειζμό ηος 

ζςμμεηέσονηα  από ηον διαγωνιζμό, εκηόρ εάν ζςνηπέσοςν καηαζηάζειρ πος δίνοςν 

ηο δικαίωμα παπέκκλιζηρ ζύμθωνα με απ. 73 ηος Λ.4412/2016. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 5ο 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

     Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 
     Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

     Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 
θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 
είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 6ο 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ – ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

   Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη γηα ηελ ηειηθή 
επηινγή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο, γηα φζεο πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

ΑΔΑ: ΨΗΒΒ4690Β9-ΞΜΡ





8 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
β. Ο αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

    Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηνπ Γηνηθεηή. Η αλαθνίλσζε 
ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα. Απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαγσληζκνχ  ζηνλ Πξνκεζεπηή, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη 
ζπλαθζεί ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

    Δάλ ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016.  
    Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ.  
     ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ.  

ΑΟΘΟΝ 7ο 
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

    Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ζα ηζρχεη γηα δχν (2) έηε 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε γηα αθφκα έλα έηνο, κε έγγξαθε δήισζή 
ηνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

    H δαπάλε γηα ηελ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Γ.Ν. 

Γηδπκνηείρνπ. 

    ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. 

    ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή ΔΚΑΠΤ ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή 

πξνκήζεηα ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην 
ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα 

απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη 

ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

    Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο 

απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

    ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ.    
 

ΑΟΘΟΝ 8ο 
ΞΙΖΟΩΚΖ 

 
     Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεληαία.  

     Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

      Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε 

ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.  

      Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκα-

ηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ.  

    ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  θαζπζηεξήζεη απφ ην Ννζνθνκείν  εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ απηφλ, ην Ννζνθνκείν  θαζίζηαηαη ππεξήκεξν 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ 

ηνλ ζπκβαζηνχρν. 
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 Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ν έιεγρνο 

ηνπ θαθέινπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ 
πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξν-

κεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

     Απαηηήζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ 

κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ  πνπ αθνξνχλ 
ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 

ΑΟΘΟΝ 9ο 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
Σνλ πξνκεζεπηή  βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1 Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

0,07% 

2 Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ 

ΔΗΓΗ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ λ. 4412/2016 

0,02% 

3 Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 

παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

0,06% 

4 Κξάηεζε χςνπο 2% ππέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείν Τγείαο 2% 

    Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 

επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.    
                                             

ΆΟΘΟΝ 10ο 

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

 
Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχoπv νη  πεξί πξνκεζεηψλ ηoπ 

Γεκνζίνπ Νφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ν 

Αζηηθφο Κψδηθαο, φπσο ηζρχoπv θάζε θνξά. 
 

 
                                                                       

                                                         - Ν-   

                                                          ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                                                                 ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ

  

 

                                                                                   ΘΑΞΔΡΑΛΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ απ. 7691/2022 διακήπςξηρ 
 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΞΔΘΛΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ (DPO) 

 

 
O  εξειδικεςμένορ νομικόρ ηηρ ομάδαρ έπγος, θα αναλάβει και ηον πόλο ηος DPO για 

δύο έηη. 

 

Ο DPO ζα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ Πνιηηηθψλ/Γηαδηθαζηψλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ Καλνληζκφ. 

Δπηπιένλ ζα αλαζεσξεί θαη ζα βειηηψλεη ηηο Πνιηηηθέο / Γηαδηθαζίεο φπνπ θξίλεη απαξαίηεην. 
Δπίζεο ζα επηθαηξνπνηεί ηηο εθηηκήζεηο αληίθηππνπ (DPIA) θαη ζα δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο γηα 

επεμεξγαζίεο πςεινχ ξίζθνπ. Αθφκα ζα αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη ηηο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο. 
Ο DPO δηεπθνιχλεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ησλ εθηεινχλησλ ηελ 

επεμεξγαζία πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ GDPR θαη κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ 
(π.ρ. επνπηηθέο αξρέο, ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ). Ο ξφινο ηνπ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο (φρη 

απνθαζηζηηθφο).  
Καηαξρήλ δελ θέξεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ GDPR, έρεη φκσο 

βέβαηα ηελ επζχλε θαζνδήγεζεο ηνπ θνξέα πξνο ηελ απαηηνχκελε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ 

GDPR. 
 

Αλαιπηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ DPO είλαη ηα αθφινπζα: 
 Να ελεκεξψλεη θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο  πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ GDPR θαη άιιεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ. 

 Να γλσκνδνηεί ελππνγξάθσο επί αηηήζεσλ πνιηηψλ πνπ αθνξνχλ ρνξήγεζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζπλαθψλ δεηεκάησλ πνπ ζέηεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εζσηεξηθή ζπκκφξθσζε κε ηνλ GDPR θαη άιιεο δηαηάμεηο πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (π.ρ. πξνζδηνξηζκφο θαη δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο, 
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ). Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφο 

ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο θάζε ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
GTPR απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ DPO αλά δίκελν, ψζηε λα θαιπθζνχλ ζηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ύζηεξα απφ θάζε επίζθεςε ζα παξαδίδεηαη 

έθζεζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε πνξεία ζπκκφξθσζεο 
ηνπ θάζε ηκήκαηνο κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ζα πξνηείλνληαη νη αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ή 

βειηησηηθέο ελέξγεηεο. 
 Να παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ εθηίκεζε αληίθηππνπ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο. 

 Να είλαη ην πξψην ζεκείν επαθήο γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ 

(εξγαδφκελνη, αζζελείο, θ.ιπ.). 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή θαη λα ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηελ 

επνπηηθή αξρή γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ GDPR 
 Να ζπκκεηέρεη ζε φια ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. 

παξνπζία ζε ζπζθέςεηο αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ή αληίζηνηρα άιισλ 

Φνξέσλ θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαηαγξαθή ιφγσλ δηαθσλίαο κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, 
έγθαηξε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ γηα παξνρή γλψκεο, άκεζε ιήςε γλψκεο ζε πεξίπησζε 

πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο). 
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  Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηνλ θίλδπλν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην 
πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο. 

 Λνγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ εξγνδφηε, ελψ παξάιιεια 

δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
 Δίλαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ κε νκνηνγελή θαη εχξπζκν 
ηξφπν. 

 

Η Γηνίθεζε ηνπ Φνξέα θξνληίδεη αληίζηνηρα ψζηε ν DPO : 
 Να έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πξάμεηο επεμεξγαζίαο 

 Να εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην ηξφπν (δελ ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ) θαη δελ πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή επηηέιεζε ηα θαζήθνληά 

ηνπ. 

 

 
ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ  ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα: 

1. Παξέρεη ππεξεζίεο ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (DPO) ζε 

Οξγαληζκνχο Παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο, (εθ ησλ νπνίσλ ένα ηνπιάρηζηνλ λα έρεη 

πινπνηεζεί ζε Γεκφζην Ννζνθνκείν). 

2. Γηαζέηεη νκάδα έξγνπ ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα:  

o Δξειδικεςμένο νομικό κε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ πξαθηηθψλ πεξί Πξνζηαζίαο 

θαη δηαρείξηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο. Να έρεη πηζηνπνίεζε DPO θαη λα έρεη νξηζηεί σο DPO ζε 

ηνπιάρηζηνλ έλα Γεκφζην Ννζνθνκείν. Ο εμεηδηθεπκέλνο λνκηθφο ηεο νκάδαο 

έξγνπ, ζα αλαιάβεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ DPO γηα δχν έηε. 

o Δξειδικεςμένο επιζηήμονα Ξληποθοπικήρ κε γλψζε θαη ηνπιάρηζηνλ 3εηή 

εκπεηξία ηεο αζθαινχο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κέζσ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Να απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ παξφκνην έξγν ζε ηνπιάρηζηνλ έλα Γεκφζην Ννζνθνκείν. 

o Ξιζηοποιημένο Δζωηεπικό Διεγθηή πνπ λα απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη 

κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ παξφκνην έξγν ζε  έλα 

ηνπιάρηζηνλ Γεκφζην Ννζνθνκείν κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία άλσ ησλ ηξηψλ 

εηψλ ζε έξγα ειεγθηηθά – ζπκβνπιεπηηθά ζε δεκφζηνπο θνξείο πγείαο. 

o Πηζηνπνηεκέλν Γηαρεηξηζηή Κηλδχλσλ πνπ λα απνηειεί ή λα έρεη απνηειέζεη 

κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ παξφκνην έξγν ζε Γεκφζην 

Ννζνθνκείν.   

3. Ο σπουήθιος Ανάδοτος θα πρέπει να είναι πιζηοποιημένος καηά ηα πρόησπα ISO 

27001:2013 και ISO 9001:2015. 
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