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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ «ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (DPO) 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΔΥΗ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΜΔ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (ΓΚΠΓ-GDPR) 2016/679 ΣΗ Δ.Δ. 

ΓΙΑ ΔΝΑ(01) ΔΣΟ, ΜΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΝΟ (01) ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΣΟΤ 

γηα ην Ννζνθνκείν Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ» 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον σσμυέροσσα από οικονομικής άποψης προσυορά , μόνο βάσει τιμής 

Πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 16.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο ελόο (1) επηπιένπλ έηνπο) 

 

Έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ, όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν:   
 

1. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα. 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-

2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4. Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143/28-6-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

5. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

6. Σνπ Ν. 4025/2011 “Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”. 

7. Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α/28-02-2013) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/18-04-2013).  

8. Σνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 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».  

9. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α/147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ.  

4467/17. 

10. Σνπ Ν 3846/2010 (ΦΔΚ Α 66 11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

11. Σν Π.Γ. 146/03 

12. Σν Ν. 3599/07 

13. Σν Ν. 3697/08 

14. Η ππ. αξηζ. 62008/ΔΓΓΔΚΟ 1992 ΚΤΑ Οηθνλνκηθψλ & ΤΤΚΑ (ΦΔΚ  2657/Β/30- 12-2008)  

15. Τπ’ αξηζκ. Β2α/νηθ.70504/7-10-2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ζρεηηθά  κε ηνλ θαζνξηζκφ πξνυπνζέζεσλ αλάζεζεο ηεο 
εθαξκνγήο δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Γεληθήο-Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη θνζηνιφγεζεο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο . 

16. Σν ππ αξ. νηθ. 31706/18-3-2011 έγγξαθν ηνπ ΓΓ ΤΤΚΑ  

ΑΔΑ: 6ΟΥΤ46904Ν-54Χ
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17. ηος ν. 2955/2001 «Ππομήθειερ Νοζοκομείυν και λοιπών μονάδυν ςγείαρ ηυν ΠεΣΥ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΕΚ 

Α256/2.11.2001) 

18. ηος Ν. 3918/2011 «Διαθπυηικέρ αλλαγέρ ζηο ζύζηημα Υγείαρ  κι άλλερ διαηάξειρ» 

19. ηος Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28.02.2013) Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο, όπυρ ηποποποιήθηκε 

με ηο άπθπο 73 ηος Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.04.2013) 

20. ηος Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/η.Α/95 «Ππομήθειερ ηος Δημοζίος Τομέα και πςθμίζειρ ζςναθών θεμάηυν» 

21. ηος Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Πεπί Δημοζίος Λογιζηικού Ελέγσος ηυν δαπανών ηος Κπάηοςρ και άλλερ διαηάξειρ» 

22. ηην εν γένει ιζσύοςζα νομοθεζία πεπί ππομηθειών ΝΠΔΔ  

23. Σν Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR) αξηζκ. 679/2016 ηεο Δ.Δ. 

    & Σηο απνθάζεηο: 

- Σελ αξ. πξωη. 200 / 16-01-2023 απόθαζε δέζκεπζεο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε 

ΑΓΑ: 638Β46904Ν-ΧΦ  (ΚΑΔ ): 0419. 

- Σελ αξηζκ. 177 / 23-11-2022 απόθαζε Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε πξόζθιεζε 

ζπιινγήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ Οξηζκό θαη ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ (DPO) γηα 

ηνλ ζπλερή έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ελαξκόληζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 

Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ (ΓΚΠΓ – GDPR) 2016/679 ηεο Δ.Δ., γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (01) έηνπο, κε δηθαίωκα κνλνκεξνύο 

παξάηαζεο ελόο (01) επηπιένλ έηνπο. 

 

Σν Ννζνθνκείν Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ» 
 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ, γηα ηνλ Οξηζκφ θαη ηελ 

Παξνρή Τπεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (DPO) γηα ηνλ ζπλερή έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ελαξκφληζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ – GDPR) 2016/679 ηεο Δ.Δ., γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (01) έηνπο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο  παξάηαζεο ελφο (01) επηπιένλ έηνπο,  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζπιινγήο πξνζθνξψλ  θαη 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνζνχ 16.000,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ (24%), ήηνη 

19.840,00 επξψ. 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ν Οξηζκφο  θαη ε Παξνρή Τπεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (DPO) γηα ηνλ 

ζπλερή έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελαξκφληζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

(ΓΚΠΓ – GDPR) 2016/679 ηεο Δ.Δ. 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  «16.000,00» € πιένλ ηνπ ΦΠΑ, (24%) ή «19.840,00» € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ.  Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ (Κ.Α.Δ) 0419 ζρεηηθήο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ  

έηνπο 2022. 

 

ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ 

ΣΙΜΗ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» ,ΓΗΜΗΣΑΝΑ  7 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ,ΣΚ 11522 , 

ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ   

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ηκεξνκελία: 10-02-2023 

Ηκέξα: Παξαζθεπή 

Ώξα:14.00 κ.κ  

 

ΑΔΑ: 6ΟΥΤ46904Ν-54Χ
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Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην αξγφηεξν έσο ηελ 

αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, 

είηε λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier), ζην πξσηφθνιιν  ηνπ  Ννζνθνκείνπ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ». 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο άλσ ηξφπνπο θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε κε 

ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ, ωο απηέο νξίδνληαη ζηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ ηελ 27-01-2023 ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΙΑΤΓΔΙΑ ηελ 27-01-2023, θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 27-01-2023 

        
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (άξζξα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινοηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ), 

γ) 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. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη θνηλνπξαμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην 

εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ&ΧΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ηκεξνκελία: 13-02-2023 

Ηκέξα: Γεπηέξα 

Ώξα: 11.30 π.κ  

 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ 

ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ «ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (DPO) ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΔΥΗ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ                    

ΜΔ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (ΓΚΠΓ-GDPR) 2016/679 ΣΗ Δ.Δ. 

 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 72200000-7 
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1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε 

δπν αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε 

"ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη λα θέξεη ππνρξεωηηθά ζπλερή αξίζκεζε. 

Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα ζε επηκέξνπο 

θαθέινπο πνπ ηίζεηαη κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο 

πξνζθνξάο. 

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1.  ηνλ ηίηιν ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

2.2.  Η πεξηγξαθή ηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίαο 

2.3.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε θαη ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

2.4.  Η εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5.  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

2.6.  Η έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν «Πξνζνρή λα κελ αλνηρηεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή Τπεξεζία ή ην πξσηφθνιιν»  

Δπηζεκαίλεηαη όηη : Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη  δχν (2) επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο  ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηελ 

έλδεημε σο εμήο : α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» θαη (β) έλαλ (ππν)θάθειν κε 

ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

3. ηνλ (ππφ)  θάθειν  κε ηελ έλδεημε « Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην 

ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, 

πεξηιακβάλνληαη :   

3.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

3.1.1 Τπεύζπλε Γήιωζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) θαη ηνπ Ν. 

1599/1986) ζηελ νπνία αλαιπηηθά ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη απφ ην ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα φηη:  

- κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξ. 1, 2 

θαη 4β ηνπ άξζξνπ 73 θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ,  

- ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο  

- απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη 

αλεπηθχιαθηε γλψζε, 

- ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

- ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή, 

- παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε 

ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

- ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, 

- ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, 

- δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγεί, 

- ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη 
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- θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

- Έρεη εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία ζε λνκηθά θαη ηερληθά ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζε Ννζνθνκεία , 

δηνηθεηηθέο δνκέο πγείαο (π.ρ. πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο) θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (π.ρ. αζθαιηζηηθά ηακεία). 

- Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί 

ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ε ππνγξαθή ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ δειψζεηο θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ [παξ. 3 αξ.3 Ν. 4250/26.03.2014 (ΦΔΚ 74/Α/26.03.2014)] 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ κεηνδφηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο  

 

3.2. Σερληθή πξνζθνξά: Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά», κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 

έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ 

Δλφηεηα « Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο παξνχζαο θαη ζα πεξηιακβάλεη : 

- θύιιν ζπκκόξθωζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο, ήηνη ην θχιιν ζπζρεηηζκνχ ηεο πξνζθνξάο 

πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο  φπνπ ζα δίδνληαη απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία  ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο 

- φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ σο άλσ ζπκκφξθσζε κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  

- ππεύζπλε δήιωζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο « 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο παξνχζαο 

4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά: Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

4.1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο,  αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο ζε επξώ 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

4.2. Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ (€). ηηο ηηκέο ζα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ 

ηηκψλ, ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ην ΦΠΑ . ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη 

εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ  Τπεξεζία. 

ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο νθείιεη θάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ ν λφκηκνο 

εθπξφζσπφο ηνπ λα θαηαζέζεη ηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαηαρψξεζεο κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 

ηηκψλ  ηεο ΔΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη) ηεο ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο πξηλ ην δηαγσληζκφ ή αιιηψο λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 

ππάξρεη ε ππεξεζία θαηαρσξεκέλε ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (κε πνηλή 

απφξξηςεο). 

4.3. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή (κεληαίν θφζηνο)  γηα θάζε ππεξεζία θαζψο θαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ζε  Δπξψ. 

4.4. Οη  πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή απηψλ. 
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4.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο 

θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην παξαηεξεηήξην ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο φπνπ ηαπηνπνηνχληαη. 

4.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα απαηηείηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα δψζεη έγγξαθεο εμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 88-89 ηνπ λ. 4412/2016. 

4.7. Η Τπεξεζία δχλαηαη λα αμηψλεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο θη 

ηειεπηαίνη ππνρξενχληαη ζηελ παξνρή απηψλ. 

5. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα 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 έληππα, ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ 

Ν.1497/1984 (Α' 188). 

6. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε 

έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη 

ζειίδαο. 

7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Η 

πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη 

ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά 

ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α'74) θαη 

κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Νφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε 

δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά κφλν κε ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε 

ππνβιεζεί. 

9. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (άξζξα 1 

θαη 3). 

10.  Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηθαηνχκελνη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, 

ζα ιάβνπλ γλψζε θαηφπηλ ξαληεβνχ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φπνπ ζα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεθα (12) κήλεο, από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγωληζκνύ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. Η 

ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα 

λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν 

ζπκκεηέρσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ 

ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε 

λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ  5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία, ζε έλα ζηάδην, ζε κία ζπλεδξίαζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο 

εμήο: 

Θα ιάβεη ρψξα ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζθξαγηζηνχλ νη επηκέξνπο δχν (ππν) 

θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.   

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζηεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα: 

1. Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απηψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο/ειέγρνπ απηψλ 

2. Καηφπηλ, ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

3. Λακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλεη ρψξα ε ζεηξά θαηάηαμεο 

ησλ κεηνδνηψλ 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί κε email ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ email ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά 

- απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

- πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο, 

- πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπο θαη'εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016  

- πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ πεξί εθπξνζψπεζεο θαη αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, ζπγθξφηεζεο Γ ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε ΑΔ θιπ αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

- Τπεύζπλε Γήιωζε φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, 

πνπ έρνπλ ζεζπίζεη κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ρ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

- Έρεη εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία ζε λνκηθά θαη ηερληθά ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζε Ννζνθνκεία , δηνηθεηηθέο 

δνκέο πγείαο (π.ρ. πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο) θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (π.ρ. αζθαιηζηηθά ηακεία). 

- Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αζθεί 
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- Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο 

παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. 

πγθεθξηκέλα: 

Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.)ε Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

- χζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ (φπσο ΦΔΚ ή Βεβαίσζε/Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ) 

- Δθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο (φπσο ΦΔΚ ή Βεβαίσζε/Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ) 

- Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή.  

Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο(Ο.Δ ε Δ.Δ ή Ι.Κ.Δ): 

- Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

- Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 

δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ 

αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην 

πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγω ηωλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε ηωλ παξαπάλω 

δηθαηνινγεηηθώλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), όπωο 

εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηελ νπνία δεζκεύεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Η αλαθνίλσζε ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 

103 – 105 ηνπ Ν. 4412/2016 θη ελ γέλεη ζην Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΓΓΤΗΔΙ 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α'13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ 

ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη' επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 

Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 

παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
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παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

3.1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΝΙΑ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. 

3.2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηωλ όξωλ ηεο ύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεωκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα 

θαιύπηεη ην 4% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Καηά ηα 

ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε δέθα πέληε (15)  εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο 

απφθαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά  ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ  παξνχζα  θαη κε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν 

απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ  ζα γίλνληαη 

φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη  ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε χςνπο 0,1% ππέξ ΔΑΓΗΤ επί φισλ ησλ ζπκβάζεσλ. 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 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 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016  

γ) Κξάηεζε 2% Τπέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ ΟΓΑ.  

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ 

πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ. 

β) Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ  εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013). 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε 

ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.  

Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, 

ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 

Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 

258 ηεο ΛΔΔ. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016,. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο ππνβάιινληαη κε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 127, 205 & 205Α ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 

      H πληάμαζα 
 
 
                                                                                                                                                           Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
 
 

       Παλαγηώηεο Υαιβαηζηώηεο 
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               ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΑΠΑΙΣΗΔΙ» -ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ Οξηζκνύ θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ - ΤΠΓ (Data Protection    
Officer - DPO) θαζώο θαη Αλαπιεξωηή Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ - ΑΤΠΓ. 
 
θνπόο ηνπ Έξγνπ. 

θνπφ ηνπ έξγνπ απνηειεί ν νξηζκφο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ - ΤΠΓ (Data Protection Officer 

- DPO) (εθεμήο DPO) θαη Αλαπιεξσηή Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ) ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ» (εθεμήο 

Ννζνθνκείν). 

 

 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ν ζπλερήο έιεγρνο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ σο πξνο ηα νξηδφκελα κέηξα – δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ - ΓΚΠΓ (General Data Protection Regulation - GDPR) 2016/679 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο 

GDPR), κε έλαξμε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ήδε νξηδφκελνπ DPO, ήηνη απφ 12/02/2023. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 

 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδνληαη σο εμήο : 

  

1. Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ DPO. 

 

Ο DPO είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ GDPR θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη απνηειεί ην ζεκείν επίζεκεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ Δπνπηηθή Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ), θαζψο θαη κε θάζε 

ππνθείκελν πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Φνξέα. Δπίζεο, είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ελεκέξσζε 

θαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ θνξέα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, γηα ηελ εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ (Άξζξν 35), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. 

Ο ξφινο ηνπ είλαη ζπκβνπιεπηηθόο (φρη απνθαζηζηηθφο), 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. Τπεχζπλνο λα 

δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ GDPR είλαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία. 

 

2. Καζήθνληα θαη Δπζύλε ηνπ DPO. 

 

Ο DPO είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ GDPR θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Η επζχλε ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ν DPO θέξεη ηελ επζχλε λα απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR. 

Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δηνξίδεηαη βάζεη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηδίσο βάζεη ηεο εκπεηξνγλσζίαο πνπ 

δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ (Άξζξν 37, παξάγξαθνο 5). 

Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

 Να ελεκεξψλεη θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ επεμεξγάδνληαη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 
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 Να παξαθνινπζεί ηελ εζσηεξηθή ζπκκφξθσζε κε ηνλ θαλνληζκφ θαη κε άιιεο δηαηάμεηο ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο 

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

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

επεμεξγαζίαο, θαη ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ (π.ρ. πξνζδηνξηζκφο θαη δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο, 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ). 

 Να παξέρεη ζπκβνπιέο, φηαλ δεηείηαη, φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35. 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή, λα είλαη δει. ην πξψην ζεκείν επαθήο γηα ηελ επνπηηθή αξρή θαη ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (εξγαδφκελνη, αζζελείο, θ.ιπ.). 

 Να ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηελ επνπηηθή αξρή γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36, θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαβνπιεχζεηο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα. 

 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). 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο 

επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο (Άξζξν 

39).  

 Να ινγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ εξγνδφηε, ελψ παξάιιεια λα δεζκεχεηαη απφ ηελ 

ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Να είλαη 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. 

Σν αλαγθαίν επίπεδν εκπεηξνγλσζίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη θαη απφ ηελ πξνζηαζία ηελ νπνία απαηηνχλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία. 

Ο ξφινο ηνπ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη λα κελ έγθεηηαη ζε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ κε άιινπο εξγαζηαθνχο ξφινπο πνπ ηπρφλ θαηέρεη (Άξζξν 38, παξ. 6 θαη Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηνπο 

ππεχζπλνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (16/EL WP 243 rev.01) παξάγξαθνο 10). 

3. Απαηηνύκελα πξνζόληα ηνπ DPO. 

 

Ο ππνςήθηνο πνπ ζα νξηζηεί σο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (αληίζηνηρα θαη ν Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ) θαηά ηελ αλαπιήξσζε απηνχ) κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 

πξφζσπν νξίδεηαη ην ίδην σο ΤΠΓ (DPO) κε ηελ ππνρξέσζε αληίζηνηρα νξηζκνχ άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ – ζπλεξγάηε σο 

Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ). Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα νξίζεη κε ηε πξφηαζή 

ηνπ ην θπζηθφ πξφζσπν εθείλνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ΤΠΓ (DPO) θαη αληίζηνηρα θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ). 

 

Ο DPO (θαζψο θαη ν Αλαπιεξσηήο DPO) ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη εηο βάζνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα έρεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελέρνπλ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην Ννζνθνκείν, ην νπνίν θαη ζα 

εθπξνζσπεί, θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηψλ IT θαη ησλ κεζφδσλ αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

 

Η ζεκαληηθή ηνπ ζέζε, πξνυπνζέηεη αθεξαηφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ ήζνο ηα νπνία ζα πξνάγνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη (θπζηθά πξφζσπα) ή ηα ππνδεηθλπφκελα απφ ην λνκηθφ πξφζσπν νξηδφκελν άηνκν σο DPO θαη 

νξηδφκελν άηνκν σο Αλαπιεξσηήο DPO, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε: 

 εκπεηξνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο θαη άξηζηε γλψζε ηνπ ΓΚΠΓ (GDPR),  
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 γλψζε ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ζέκαηα πγείαο, 

 γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα (εζσηεξηθά θαη πξνο ηξίηνπο), 

 γλψζε ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πνπ δηελεξγνχληαη, 

 γλψζε ηνπ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, 

 γλψζε ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

 ηθαλφηεηα αλάπηπμεο λννηξνπίαο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ο αλάδνρνο, θπζηθφ πξφζσπν θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή ην λνκηθφ πξφζσπν, νθείιεη λα : 

 λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν, λα έρεη δει. αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ DPO, ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, παξέρνληαο 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3), ζε θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ ή 

Ιδησηηθνχ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπιάρηζηνλ κία (1) εθ ησλ ηξηψλ ζε Γεκφζην Ννζνθνκείν,  

 λα παξέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ κηα Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο έξγνπ ελαξκφληζεο Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ 

Ννζνθνκείνπ κε ηνλ ΓΚΠΓ (GDPR). 

 λα θαηέρεη Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 27001 θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,  

 λα θαηέρεη Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 27701 θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Τπνρξεώζεηο ηνπ Φνξέα απέλαληη ζηνλ (DPO). 

 

Η Γηνίθεζε ηνπ Φνξέα θξνληίδεη αληίζηνηρα ψζηε ν Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (DPO) (θαη 

αληίζηνηρα, ν ΑΤΠΓ) : 

 λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πξάμεηο επεμεξγαζίαο. 

 λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (π.ρ. ελεξγή ζηήξημε απφ ηα αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, νηθνλνκηθνί πφξνη, ππνδνκέο, ζπλερήο θαηάξηηζε). 

 λα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην ηξφπν, λα κελ ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη λα κελ 

πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή επηηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ.  
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1. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 

 

θνπόο ηνπ Έξγνπ. 

θνπφ ηνπ έξγνπ απνηειεί ν νξηζκφο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ - ΤΠΓ (Data Protection Officer - DPO) (εθεμήο DPO) θαη 

Αλαπιεξσηή Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ) ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ» (εθεμήο Ννζνθνκείν). 

 

ΝΑΙ 

    

2 

 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ν ζπλερήο έιεγρνο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 
δηαξθήο παξαθνινχζεζε θαη ηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ σο πξνο 
ηα νξηδφκελα κέηξα – δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ 
Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ - ΓΚΠΓ (General Data Protection 
Regulation - GDPR) 2016/679 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο GDPR), κε έλαξμε 
κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ήδε νξηδφκελνπ DPO, ήηνη απφ 12/02/2023. 
 

ΝΑΙ 

    

3 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 

 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδνληαη σο εμήο : 

  

1. Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ DPO. 

 

Ο DPO είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

GDPR θαη γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη απνηειεί ην ζεκείν 

επίζεκεο επηθνηλσλίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ Δπνπηηθή Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ), θαζψο θαη κε θάζε ππνθείκελν 

πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Φνξέα. 

Δπίζεο, είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ 

θνξέα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, γηα ηελ 

εθηίκεζε αληηθηχπνπ (Άξζξν 35), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο 

δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα. 

Ο ξφινο ηνπ είλαη ζπκβνπιεπηηθόο (φρη απνθαζηζηηθφο), 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. Τπεχζπλνο λα δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε 

επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ GDPR είλαη ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία. 

 

ΝΑΙ 
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2. Καζήθνληα θαη Δπζύλε ηνπ DPO. 

 

Ο DPO είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ GDPR θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Η 

επζχλε ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, 

ΝΑΙ 
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αθνξά ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ν DPO θέξεη ηελ επζχλε λα 

απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR. 

Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δηνξίδεηαη βάζεη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη ηδίσο βάζεη ηεο εκπεηξνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη βάζεη ηεο 

ηθαλφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (Άξζξν 37, παξάγξαθνο 5). 

Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

θαζήθνληα: 

 Να ελεκεξψλεη θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

επεμεξγάδνληαη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζρεηηθά κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ θαη 

απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εζσηεξηθή ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

θαλνληζκφ θαη κε άιιεο δηαηάμεηο ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη κε ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάζεζεο 

αξκνδηνηήησλ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, θαη 

ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ (π.ρ. πξνζδηνξηζκφο θαη δηαρείξηζε 

δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ). 

 Να παξέρεη ζπκβνπιέο, φηαλ δεηείηαη, φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35. 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή, λα είλαη δει. ην πξψην 

ζεκείν επαθήο γηα ηελ επνπηηθή αξρή θαη ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ (εξγαδφκελνη, αζζελείο, θ.ιπ.). 

 Να ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηελ επνπηηθή αξρή γηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 36, θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαβνπιεχζεηο, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα. 

 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). 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα ιακβάλεη δεφλησο 

ππφςε ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, 

ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο (Άξζξν 39).  

 Να ινγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ 

εξγνδφηε, ελψ παξάιιεια λα δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ 

απνξξήηνπ ή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε 
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ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Να είλαη 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. 

Σν αλαγθαίν επίπεδν εκπεηξνγλσζίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη αλάινγα 

κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ δηελεξγνχληαη θαη απφ ηελ 

πξνζηαζία ηελ νπνία απαηηνχλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία. 

Ο ξφινο ηνπ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηνο θαη λα κελ έγθεηηαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε άιινπο 

εξγαζηαθνχο ξφινπο πνπ ηπρφλ θαηέρεη (Άξζξν 38, παξ. 6 θαη Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηνπο ππεχζπλνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (16/EL WP 243 rev.01) παξάγξαθνο 10). 
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3. Απαηηνύκελα πξνζόληα ηνπ DPO. 

 

Ο ππνςήθηνο πνπ ζα νξηζηεί σο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

(αληίζηνηρα θαη ν Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ) 

θαηά ηελ αλαπιήξσζε απηνχ) κπνξεί λα είλαη θπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν νξίδεηαη ην ίδην σο ΤΠΓ (DPO) κε ηελ 

ππνρξέσζε αληίζηνηρα νξηζκνχ άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ – ζπλεξγάηε σο 

Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ). Δθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα νξίζεη κε ηε πξφηαζή ηνπ ην θπζηθφ πξφζσπν 

εθείλνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ΤΠΓ (DPO) θαη αληίζηνηρα θαη ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΑΤΠΓ). 

 

Ο DPO (θαζψο θαη ν Αλαπιεξσηήο DPO) ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη 

εηο βάζνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελέρνπλ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην 

Ννζνθνκείν, ην νπνίν θαη ζα εθπξνζσπεί, θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηψλ IT θαη 

ησλ κεζφδσλ αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

 

Η ζεκαληηθή ηνπ ζέζε, πξνυπνζέηεη αθεξαηφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ ήζνο 

ηα νπνία ζα πξνάγνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ  ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη (θπζηθά πξφζσπα) ή ηα ππνδεηθλπφκελα 

απφ ην λνκηθφ πξφζσπν νξηδφκελν άηνκν σο DPO θαη νξηδφκελν άηνκν σο 

Αλαπιεξσηήο DPO, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε: 

 εκπεηξνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

θαζψο θαη άξηζηε γλψζε ηνπ ΓΚΠΓ (GDPR),  

 γλψζε ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ζέκαηα πγείαο, 

 γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα (εζσηεξηθά 

θαη πξνο ηξίηνπο), 

 γλψζε ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πνπ δηελεξγνχληαη, 
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 γλψζε ηνπ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αζθάιεηαο 

δεδνκέλσλ, 

 γλψζε ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

 ηθαλφηεηα αλάπηπμεο λννηξνπίαο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ο αλάδνρνο, θπζηθφ πξφζσπν θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή ην λνκηθφ πξφζσπν, 

νθείιεη λα : 

 λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν, λα έρεη δει. αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ DPO, 

ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, παξέρνληαο επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3), ζε 

θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπιάρηζηνλ κία 

(1) εθ ησλ ηξηψλ ζε Γεκφζην Ννζνθνκείν,  

 λα παξέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ κηα Βεβαίσζε θαιήο 

εθηέιεζεο έξγνπ ελαξκφληζεο Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ 

ΓΚΠΓ (GDPR). 

 λα θαηέρεη Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 27001 θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,  

 λα θαηέρεη Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 27701 θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 
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4. Τπνρξεώζεηο ηνπ Φνξέα απέλαληη ζηνλ (DPO). 

 

Η Γηνίθεζε ηνπ Φνξέα θξνληίδεη αληίζηνηρα ψζηε ν Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (DPO) (θαη αληίζηνηρα, ν ΑΤΠΓ) : 

 λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πξάμεηο επεμεξγαζίαο. 

 λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ (π.ρ. ελεξγή ζηήξημε απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, 

νηθνλνκηθνί πφξνη, ππνδνκέο, ζπλερήο θαηάξηηζε). 

λα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην ηξφπν, λα κελ ιακβάλεη εληνιέο γηα 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη λα κελ πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή επηηέιεζε ηα 

θαζήθνληά ηνπ. 

 

ΝΑΙ 

  

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξόκελν είδνο κε ην ζχλνιν ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ 
αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ 
κνλνιεθηηθά ("ΝΑΙ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη 
prospectus ζα απνθιείνληαη.  
 
Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ 
επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:  
 
1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα 
νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  
2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΙ/ ΟΥΙ εάλ ε 
αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα 
Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.  
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3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 
αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ 
δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.   
4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ 
Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ 
ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε 
πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18). 

ΑΔΑ: 6ΟΥΤ46904Ν-54Χ





 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο ……………  για την προμήθεια …………………………………………………..  
19 από 21 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

Α/

Α 

ΔΙΓΟ 

ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ   
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΔΣΗΙΑ 

ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΔΣΗΙΑ 

ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΔΣΗΙΑ 

ΤΜΠΛ. 

ΦΠΑ 

 

ΣΙΜΗ 

ΠΑΡΑΣΑΗ 

ΔΝΟ (1) 

ΔΣΟΤ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

ΣΙΜΗ 

ΠΑΡΑΣΑΗ 

ΔΝΟ (1) 

ΔΣΟΤ 

ΤΜΠΛ. ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΑΔΑ: 6ΟΥΤ46904Ν-54Χ





 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο ……………  για την προμήθεια …………………………………………………..  
20 από 21 

 

 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 
1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Η ΔΛΠΙ» 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 
δειψλσ φηη:  
Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  κε αξηζκφ……….  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «………….» σο λφκηκνο 
εθπξφζσπνο/κέινο ηνπ Γ../δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο/ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο …….κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρσ 
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε  απφθαζε γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα 
αθφινπζα: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 
3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 
309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 
ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο  
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 
ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 
γλψζε,  
ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,  
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ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,  
παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή 
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ,  
ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,  
ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,  
δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγεί, 
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη  
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

Ο – Η Γει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 
8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή 
ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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